
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

 آني          

 بسمه تعالي

 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 ٨٩٣١م شهريور ممنوعيت ورود گوجه فرنگي به اقليم كردستان عراق از ده اعالمموضوع: 

 با سالم

 مبني (عراق كردستان اقليم)اربيل در ايران اسالمي جمهوري سركنسولگري ي نامه پيوست به احتراماً         

 ايفاد مقتضي رساني اطالع و مالحظه جهت عراق كردستان اقليم به فرنگي گوجه واردات ممنوعيت اعالم بر

 .گردد مي

 

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگي مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم خانه صنعت و معدن خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 گمرك مشهد لناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديرك  - 

 جناب آقاي   ميرحسيني رئيس محترم اداره امور عراق  - 

 جناب آقاي  مسجدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  بغداد  - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاومتي ، پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 دوجانبه تصاديمدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اق جناب آقاي   معصومي فر  - 

 اربيل -جناب آقاي  رشنودي سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 سليمانيه -جناب آقاي  شوشتري سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي  سياهپوش سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در بصره  - 

 ايران در كربال سالميب آقاي  حسينيان سركنسول محترم جمهوري اجنا  - 

 ٨19٣71/٨61/٣٣19 :شماره 

 1/6/٨٩٣١ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 جناب آقاي  مكارم سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در  نجف اشرف  - 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اربيل -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

 آني          

 بسمه تعالي

 

 جناب آقاي  عنايتي 

 تيار محترم وزير و مديركل خليج فارسدس

 ممنوعيت ورود گوجه فرنگي به اقليم كردستان عراق اعالمموضوع: 

 با سالم؛

 به استحضار مي رساند:

 چارچوب در را اقليم به فرنگي گوجه واردات رسمي اطالعيه طي عراق كردستان اقليم كشاورزي وزارت    

 0921 شهريور 01 با برابر 9102سپتامبر ماه اول از داخل، توليد كشاورزي محصوالت از حمايت و حفظ سياست

 .است نموده اعالم ممنوع

 

 معمول هندوانه واردات خصوص در مشابه ممنوعيتي اقليم كشاورزي وزارت اين، از پيش است؛ گفتني    

 01 با برابر 9102 نوامبر ماه اول تا ممنوعيت اين عراق، كردستان اقليم گمركات از دريافتي اطالع برابر كه داشته

 .يابد مي پايان 0921 آبان

 

  ايران، بازرگاني اتاق كشاورزي،  با قيد فوريت مراتب به وزارت جهاد و  فرماييد؛ دستور است خواهشمند   

 ابالغ كشور نقل و حمل و راهداري سازمان ترانزيت دفتر و تجارت توسعه سازمان  كشور، كل گمركات سازمان

 شبانه و فوريت به فرنگي گوجه تا نسبت به تسهيل و ارايه مساعدت به منظور ترخيص محموله هاي گرديده

 با مشترك مرز در موجود مرزي هاي بازارچه و تمرچين و باشماق و پرويزخان  روزي در گمركات مرز رسمي

 .آورند عمل به عاجل اقدام(صله شيخ و شوشمي و بند سيران و كيله جمله از) كردستان اقليم

 

 

 
                                         

 مرتضي عبادي   

 سركنسول

 082111/089/0101 :شماره 

 9/8/0921 :تاریخ 

 ندارد  :پیوست
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 :  رونوشت

 المللي گمرك جمهوري اسالمي ایران هاي بین مدیركل محترم دفتر همكاري  - 

 سازمان توسعه تجارت ایران  - 

 ستاد توسعه اقتصادي ایران با عراق و سوریه   - 

 جناب آقاي   معصومي فر مدیر كل محترم  هماهنگي و پایش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 محترم جمهوري اسالمي ایران در  بغداد یرجناب آقاي  مسجدي سف  - 

 جناب آقاي  بي نیاز رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در كرمانشاه  - 

 گي وزارت امور خارجه در تبریزجناب آقاي  بابائي راغب رئیس محترم نمایند  - 

 جناب آقاي  سیاهپوش سركنسول محترم جمهوري اسالمي ایران در بصره  - 

 آقاي  میریان رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در قزوین ابجن  - 

 زنجان -جناب آقاي   خیري پیله رود  رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه   - 

 ارومیه -اهیمي رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه جناب آقاي  ابر  - 

 سلیمانیه -ایران  ميجناب آقاي  شوشتري سركنسول محترم جمهوري اسال  - 

 جناب آقاي  ساالریان رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در اصفهان  - 

 مشهد -مور خارجه در استان خراسان رضوي جناب آقاي  ارباب خالص مشاور وزیر و رئیس محترم نمایندگي وزارت ا  - 

 نمایندگي وزارت امور خارجه در اهواز  - 

 محترم جمهوري اسالمي ایران در  نجف اشرف سركنسولجناب آقاي  مكارم   - 

 جناب آقاي  حسینیان سركنسول محترم جمهوري اسالمي ایران در كربال  - 
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