
شماره سریال:           ١٠١١٨٨٢٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٩٢٤٢٧٤شماره:
١٤٠٠/٠٧/١٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ٢٧١/٩٩/١٥٣٣٣٨٤ مورخ ٩٩/١٢/١١ موضوع اخذ عوارض صادراتی از شیر خشک صنعتی، به پیوست تصویر      

نامه های شماره  ١٤٠٠/٥٠٠/٣٧٠٩٩ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١١ و شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٣٤٦٧١ مورخ ١٤٠٠/٠٧/٠١ معاون محترم توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعالم می دارد: 

١- مفاد بخشنامه پیروی موضوع اخذ عوارض صادراتی از شیر خشک صنعتی  کماکان به قوت خود باقی می باشد.
٢- صادرات شیر خشک صنعتی توسط ٥شرکت مندرج در نامه مذکور منوط به صدور مجوز سیستمی توسط نماینده معرفی شده 

وزارت جهادکشاورزی (آقای سعید سارویی) و مطابق مفاد مکاتبات اشاره شده با رعایت سایر مقررات   صورت میپذیرد. 
بدیهی است درخصوص محموله های صادراتی شرکت های موصوف (پنج شرکت مندرج درنامه)الزم است به صورت سیستمی   -٣

وزارت جهادکشاورزی را به عنوان سازمان مجوز دهنده جهت ارایه مجوز فعال نمایند.
 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥  -

مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً پیرو رونوشت نامه شماره ١٤٠٠/٨٨٧٩٣٩ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٠ جهت استحضار و  -

صدور دستور  بررسی مقتضی.
جناب آقای  فریاد رس مدیرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی احتراماً حهت استحضار. -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



 

  

 

34671/500/1400 

1/7/1400 

 

 ندارد
 » سال توليد،پشتيباني ها،مانع زدايي ها« 

    

 جناب آقاي ميراشرفي

 رييس كل محترم گمرك جمهوري اسالمي ايران

 جناب آقاي پيمان پاك

 معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران 

 ليست صادر كنندگان شير خشك و كره :موضوع
 

 سالم عليكم

گذاري و  هاي مشروحه ذيل در اجراي مصوبه شوراي قيمت شركت 20/6/1400مورخ  31617/500/1400پيرو نامه شماره  ،احتراماً       

اقدام به خريد شيرخام به قيمت  17/4/1400مورخ  8603/020هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي به شماره نامه  اتخاذ سياست

خواهشمند است دستور فرمائيد صادرات . نسبت به فرآوري آن به شيرخشك جهت صادرات اقدام نمودند ه وتضميني از دامداران گرديد

   .بدون اخذ مابه التفاوت صورت گيرد و از نتيجه اين معاونت را مطلع نمايندول زير در جد صرفاً به مقدار مشخص شده شيرخشك آنها

ميزان شيرخشك قابل صادرات بدون پرداخت مابه  شماره كارت بازرگاني نام شركت رديف

 )كيلوگرم(التفاوت

 )يك ميليون و نودونه هزار و صدو بيست و يك(1099121 10260514336 جهاننقش آريا لبن  1

 )ششصد و سه هزار و بيست(603020 10260332837 مجتمع صنايع بهپودر اصفهان 2

 )دويست و هفتاد و چهار هزار و سي  و پنج(274035 14005056752 كيمياي وحدت 3

چهارصدو بيست و چهار هزارو چهارصدو هفتاد و (424476 10861147912 شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 4

 )شش

 )نهصد و نود و پنجو دويست و نود و چهار هزار ( 294995 10260352972 صنايع غذايي سالم پودران سپاهان 5

دو ميليون و ششصد و نود و پنج هزار و ( 2695647 جمع كل

 )ششصد و چهل و هفت

 

 

 

 

 

 

 :رونوشت به

 :رونوشتسازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان   

 جناب آقاي دماوندي نژاد سرپرست محترم معاونت امور توليدات دامي كشور جهت استحضار          

 رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان جهت استحضار         

 رئيس انجمن شير خشك كشور جهت استحضارجناب آقاي سليمي          



 

  

 

34671/500/1400 

1/7/1400 

 

 ندارد
 » سال توليد،پشتيباني ها،مانع زدايي ها« 

 جناب آقاي بصيري سرپرست دفتر توسعه صادرات جهت پيگيري         



 

  

 

99033/000/0000 

00/9/0000 
 

 « سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها»  ندارد

    

 جناب آقاي مير اشرفي 

 رييس کل محترم  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 ايجاد دسترسي سيستمي براي صادرات شيرخشک معاف از پرداخت مابه التفاوت موضوع:

 

 سالم علیکم
التفاوت در اجرای مصوبه  موضوع صادرات شیرخشک بدون پرداخت مابه 3/4/3755مورخ  17643/055/3755، پیرو نامه شماره  احتراماً       

جناب آقای سعید  34/7/3755مورخ  3651/525های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی به شماره  گذاری و اتخاذ سیاست شورای قیمت
جهت بررسی و تایید  54320316037و شماره همراه   6174623405معاونت با کد ملی سارویی کارشناس دفتر توسعه صادرات این 

اکنون نیز  دسترسی به سامانه تجارت فرامرزی گمرک ج.ا.ا.  شوند. شایان ذکر است ایشان هم های موضوع نامه مذکور، معرفی می شرکت
   دارند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي بصيري سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات جهت استحضار و اقدام الزم   

 جناب آقاي زارع مديرکل محترم دفتر بازرگاني داخلي کاالهاي کشاورزي جهت استحضار و اقدالم الزم   

 جناب آقاي فريادرس مديرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني جهت استحضار   
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