
شماره سریال:           ١١٤٣١٤۷۷ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٣٨١٢٥٤شماره:
١٤٠١/٠٣/٢٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ٣٤/٩٨/٢٤٨٩٣٣ مورخ ١٣٩٨/٠٢/٢٩ موضوع ضوابط صادرت انواع کود، به پیوست تصویر نامه شماره 
١٤٠١/٥٣٠/١٨٢٩٣ مورخ ١٤٠١/٣/١١ دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی  ارسال و اعالم میدارد: سولفات سدیم حاوی ازت، 
کود شیمیایی تلقی شده و صادرات آن با  رعایت کلیه  ضوابط و مقررات مربوطه، مستلزم ارائه مجوز موضوع بخشنامه صدراالشاره 

میباشد.

 

 

رونوشت:

معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠۶٢۶ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره  -
٩١/١٤٩٤۷٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.

جناب آقای سلطانی مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ١٤٠١/٥٣٠/١٨٢٩٣ مورخ ١٤٠١/٣/١١ باستحضار می رساند  -
صادرات کود در حال حاضر بصورت مجاز مشروط بوده که پس از اخذ مجوز های مربوطه بالمانع می باشد.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



 

  

 

39281/015/3053 

33/1/3053 
 

 دارد

    

 مهم -آنی 

 جناب آقاي بيکس 

 سرپرست محترم معاون توسعه بازرگانی و صنايع کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی 

 ممانعت از صادرات سولفات سديم حاوي ازت  موضوع:

 

 سالم علیکم
های صادراتی سولفات گیری از محمولهدر خصوص نمونه 3/3/9559مورخ  94851/435/9559پیرو نامه شماره ، احتراماً       

ها در آزمایشگاه همکار مورد تایید موسسه تحقیقات خاک و آب ) آزمایشگاه نوین آزمون بارثاوا( سدیم، به استناد نتایج آنالیز نمونه
نامه تشخیص و ممیزی کودهای صادراتی ممنوع می باشد. وی ازت بوده که صادرات آن به استناد شیوهمحصول حا )آنالیز پیوست(

موضوع  سولفات سدیم خواهشمند است دستور فرمایید ضمن هماهنگی با گمرک بیرجند ترتیبی اتخاذ شود تا از خروج محموله لذا
-های موجود در محوطه گمرک و سایر محمولهاز جمله محمولهاین متقاضی  هایو همچنین سایر محموله 989554کوتاژ شماره 

-ممانعت بعمل آید. ضمناً نامبرده از ذکر نام و اطالعات تماس واحد تولیدی بر روی کیسهوی های موجود در مرز و در حال خروج 

 باشد.های گمرکی میهای حاوی محصول خودداری نموده که برخالف رویه

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگانی جهت استحضار   

 جناب آقاي نصيري مشاور محترم وزير و رييس سازمان حراست  جهت استحضار   

 جناب آقاي مهندس رسولی مديرعامل محترم و عضو هيئت مديره شرکت  خدمات حمايتی کشاورزي جهت استحضار   

 جناب آقاي اسدي رحمانی رييس محترم موسسه تحقيقات خاک و آب جهت استحضار   

 ماهنگی الزم جناب آقاي شامانی مديرکل محترم دفتر صادرات  گمرک جمهوري اسالمی ايران جهت استحضار و دستور ه  

 (50012253535)فاکس: زاده مدير کل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی جهت استحضار و دستور اقدام الزم جناب آقاي رحيمی  


	81.1401.381254-14010322
	18293

