
شماره سریال:           ١٠۶۹٣٠١١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤٧٠٤٠٣شماره:
١٤٠٠/١٠/٢٧تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم،
         پیرو بخشنامه شماره ١٤٠٠/١۵۶/۸۸۹٧١۵  مورخ ١٤٠٠/٧/١٠ موضوع معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی  جهت صدور 
مجوز صادرات کاالهای کشاورزی ، به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/۵٣٠/۶۶۶٣۵ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٢ سرپرست دفتر توسعه 
صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال واعالم میدارد:  آقای قاسم جواد زاده با کدملی ٢۵۹۵٢١٣٢٢۹ بعنوان نماینده وزارت جهاد 
کشاورزی جهت صدور مجوز سیستمی صادرات کاالهای کشاورزی برنج (بعنوان جایگزین آقای نعمت قاسمی) معرفی می گردد. لذا 
شایسته است ضمن اقدام الزم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول 

دارند. 
 

 

رونوشت: 
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ۹٠۶٢۶ مورخ ۹۹/٠۸/١٢ آن معاونت و نیز  -

نامه شماره ۹١/١٤۹٤٧۵ مورخ ۹۹/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی احتراماً خواهشمند است  صدور فرمایید نسبت به ایجاد سطح دسترسی نامبرده در سامانه جامع  -

امورگمرک و نیز لغو سطح دسترسی نماینده معرفی شده قبلی (آقای نعمت قاسمی) اقدام الزم معمول دارند. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



 

  

 

66635/530/1400 

22/10/1400 
 

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

    

 جناب آقاي شاماني 

 مديرکل محترم دفتر صادرات  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 انتقال دسترسي آقاي نعمت قاسمي در پنجره واحد تجارت فرامرزي  موضوع:

 

 سالم علیکم
 22/10/1400مورخ  138738/00/106و عطف به نامه شماره  7/2/1400مورخ  3226/500/1400پیرو نامه شماره ، احتراماً       

 1638962995سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن، خواهشمند است دستور فرمایید سطح دسترسی آقای نعمت قاسمی با کد ملی 
 2595213229به آقای قاسم جوادزاده با کد ملی  (EPL)رامرزی در سامانه پنجره واحد تجارت ف 09113475402و شماره همراه 
 منتقل شود. 09112353297و شماره همراه 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگاني جهت استحضار   

 جناب آقاي محمدي سرپرست محترم سازمان سازمان جهاد کشاورزي استان گيالن عطف به نامه مذکور جهت استحضار   


	274.1400.1470403-14001027
	66635

