
شماره سریال:           ١٠٨١٦٩٩٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٦٥٦٦٤٩شماره:
١٤٠٠/١٢/٠٢تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
     به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/١٥٧٣٤٨٥ مورخ ١٤٠٠/١١/١٦ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته منضم به نامه شماره 
٢٨/٢٩٩٩١٩٩ مورخ ١٤٠٠/١٠/١٩ معاون محترم مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در 
خصوص اضافه شدن گمرک مذکور به فهرست گمرکات تخصصی مجاز برای صادرات پرمنگنات پتاسیم عیناً جهت اطالع و اقدام 
الزم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. ضمناً یادآوری میگردد مطابق مفاد نامه 
شماره ٩٨/١٥٩٨٨٣٧ مورخ ٩٨/١٢/١١ مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته (پیوست)، گمرک مذکور قبالً هم به گمرکات تخصصی 

مجاز برای صادرات اسید سولفوریک  اضافه شده بوده که مراتب به گمرک مذکور نیز ابالغ گردیده است.
 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت و همچنین نامه شماره ٩٩/١٤٩٤٧٥  -

مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ١٠٧٧٨٣٦١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٥٧٣٤٨٥شماره:
١٤٠٠/١١/١٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي شامانی
مدير كل محترم دفتر صادرات

با سالم و احترام،
      پیرو رونوشت نامه شماره ١٤٠٠/١١١٧٦٠٥ مورخ ١٤٠٠/٠٨/۲٤ در خصوص اضافه شدن گمرک زنجان به فهرست گمرکات تخصصی برای 
صادرات پرمنگنات سدیم به پیوست تصویر نامه شماره ۲٨/۲۹۹۹١۹۹ مورخ ١٤٠٠/١٠/١۹ معاون محترم مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر ریاست جمهوری منضم به صورتجلسه نشست کارشناسی ذیل کمیته ملی کنترل و نظارت بر پیش سازها مبنی بر موافقت کارگروه با اضافه 
شدن گمرک زنجان به لیست گمرکات تخصصی جهت صادرات پرمنگنات پتاسیم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابالغ 

موضوع به گمرکات اجرائی اقدام الزم معمول و از نتیجه این مرکز را مطلع نمایند.

  

رونوشت:
 ١- جناب آقای اصالنی معاون محترم مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری عطف به نامه فوق الذکر جهت استحضار.

 ۲- جناب آقای سید احمدی مدیر کل محترم گمرک زنجان پیرو رونوشت نامه فوق الذکر جهت آگاهی و پیگیری الزم.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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