
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

 آني          

 بسمه تعالي

 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

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

 تعرفه و ممنوعيت واردات برخي محصوالت كشاورزي توسط اقليم كردستان افزايشموضوع: 

 با سالم

 تعرفه افزايش بر مبني( عراق)اربيل در ايران اسالمي جمهوري سركنسولگري ي نامه پيوست به احتراماً         

 جهات به رساني اطالع و مالحظه جهت كردستان اقليم توسط كشاورزي محصوالت برخي واردات ممنوعيت يا

 .گردد مي ايفاد ربط ذي

 

 
                                         

 بهشتي منفرد محمد  

 رئيس نمايندگيوزير و  مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 معاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 خراسان رضوي نندگاناتحاديه صادركنندگان و وارد ك  - 

 اربيل -جناب آقاي  رشنودي سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي  محسني گركاني سرپرست محترم دبيرخانه ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي  - 

 اب آقاي  مهاجر مديركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبهجن  - 

 ميرحسيني رئيس محترم اداره امور عراق   يجناب آقا  - 

 جناب آقاي  مسجدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  بغداد  - 

 

  ٥٥٤٢ / ٢٢٢ / ٥٤٥٤٥٤ :شماره 
 ٢2/٢0/90٥٥ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 اربيل -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

 آني          

 بسمه تعالي

 

 جناب آقاي  عنايتي 

 دستيار محترم وزير در امور خليج فارس

 افزايش تعرفه و ممنوعيت واردات برخي محصوالت كشاورزي توسط اقليم كردستان موضوع: 

 با سالم و احترام؛

 :رساند مي استحضار به  

 ايد   سدوي  از شدد   صادر بخشنامه براساس قبنابر اعالم محمدكريم سخنگوي وزارت كشاورزي اقليم كردستان عرا

 را بدازار  نيداز  كه داخل  كشاورزي توليد محصوالت حمايت از و در راستاي به گمركات اقليم ابالغ گرديده(  )وزارتخانه

 محصدوالت  از شماري واردات  ، تعرفه ي گمركي براي برخي محصوالت كشاورزي افزايش يافته ودكن مي تامي 

 :است گرديد  ممنوع ذيل شرح به  كردستان اقليم توسط كشاورزي

 .شود مي اعمال( 1911 مهر 11) 6.6216216. تاريخ تا دينار 066 ي تعرفه فرنگي گوجه كيلو هر براي-1 

 066تدا   966( براي هر كيلو باميه، باقالي، لوبيا و فلفل از همده ندوع،   1911خرداد  0.) 6.6.ژوئ   11از مورخ  -.

  دينار تعرفه دريافت مي شود.

 .يابد مي پايان آن از پس و يافته ادامه 1911/  8/  16  6.6. نوامبر ما  اول تا اي  افزايش تعرفه ي گمركي -9

 مدوارد  لبراي هميشه ممنوع خواهد بود اي  اقدالم شدام   كردستان اقليم به كشاورزي محصول چند واردات -0

  تخمه آفتاب گردان و چقار ،وكاه ،تسبزيجا انواع  ،هپيازچ ،مكل :باشند مي ذيل

 سدازمان  و ادار( كد  اود ر بديل الملد  اداگواك گمركدات ك د ر خواهشمند است دستور فرماييد؛مراتب به           

 .گردد ارسال  اورزي و اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراقكش و جهاد وزارت و كشور تجارت توسعه

 

 

     

 
                                         

 رشنودي نصراله  

 سركنسول
 

  16٦1 / 106 / .010٦6 :شماره 
 1/69/1911. :تاریخ 

 دارد  :پیوست
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 :  رونوشت

 ستاد توسعه اقتصادي ایران با عراق و سوریه  - 

 جناب آقاي  انصاري معاون محترم دیپلماسي اقتصادي  - 

 ارومیه -جناب آقاي  ابراهیمي رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه   - 

 جناب آقاي  مسجدي سفیر محترم جمهوري اسالمي ایران در  بغداد  - 

 سلیمانیه -سركنسول محترم جمهوري اسالمي ایران  شتريجناب آقاي  شو  - 

 جناب آقاي  محمدي رئیس محترم اداره تنظیم روابط اقتصادي خارجي استان ها  - 

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

 مشهد -امور خارجه در استان خراسان رضوي  ارتجناب آقاي  ارباب خالص مشاور وزیر و رئیس محترم نمایندگي وز  - 

 جناب آقاي  باقر رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در قزوین  - 

 تبریز -ان آذزبایجان شرقي جناب آقاي   عیسي زاده رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در است  - 

 كرمانشاه -جناب آقاي  سبحاني پور رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در استان كرمانشاه  - 

 جناب آقاي  حاجي علیخاني سرپرست نمایندگي وزارت امور خارجه در اهواز  - 

 قم -جناب آقاي  رباني رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در استان قم  - 

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

 یزد -جناب آقاي   سالك رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه   - 

 نمایندگي وزارت امور خارجه در كرمان  - 

 ساري -امور خارجه در استان مازندران جناب آقاي  امیري گرزالدیني رئیس محترم نمایندگي وزارت   - 

 انزلي -وزارت امور خارجه در استان  گیالن  گيجناب آقاي  داداشي رییس محترم نمایند  - 

 اردبیل -جناب آقاي  ژرفي رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه در استان اردبیل  - 

 ه در بندرعباسجناب آقاي  محمدي رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارج  - 

 بجنورد -استان خراسان شمالي  رجناب آقاي  شنوائي رئیس محترم نمایندگي وزارت امور خارجه د  - 

 نمایندگي وزارت امور خارجه در بوشهر  - 
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