
شماره سریال:           ١١١٢٦١٣۵ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٧٣٦٢٤شماره:
١٤٠١/٠١/٢٣تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم،
به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/۵٠٠/۸٠٣۵٢ مورخ ١٤٠٠/١٢/۸ معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی و نامه شماره 
١٤٠١/۵٣٠/٦١٠ مورخ ١٤٠١/١/۹ سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات گوشت 
قرقاول پرورشی با شماره تعرفه ٠٢٠٧۵٤۹٠ و با تایید سیستمی آقای مدد علی رستمی ناوان با کد ملی ٢٦٣٠٣٤٢۸۵۹ بعنوان نماینده 
وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی عیناً جهت اقدام الزم وفق مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و 
مقررات ارسال 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 ۹٠٦٢٦ 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.
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً به انضمام تصویر نامه های صدراالشاره جهت آگاهی.  -

سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی احتراماً جهت آگاهی و صدور دستور ایجاد سطح دسترسی نامبرده در سامانه جامع امورگمرکی.  -

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



 

  

 

016/036/1061 

9/1/1061 

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

    

 جناب آقاي شاماني 

 مديرکل محترم دفتر صادرات  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 معرفي نماينده  موضوع:

 

 سالم علیکم
مورخ  0240085/0055و بازگشت بنامه شماره  2/08/0055مورخ  25308/055/0055پیرو نامه شماره ، احتراماً        

بدینوسیله  ستاد تنظیم بازار کشور، 0/08/0055/م/ص مورخ 32035نامه شماره  9به استناد بند  ;آن دفتر 80/08/0055

تائید برای  59000288090اره همراه و شم 8435308209مددعلی رستمی ناوان کارشناس این دفتر با کد ملی  آقای

 گردد.معرفی می ( گمرکEPLدر سامانه )  58520095با کد تعرفه  پرورشی صادرات مجاز مشروط گوشت قرقاول سیستمی

         

  

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگاني جهت استحضار   

جناب آقاي عباسپور مديرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بازگشت به نامه شماره   

 جهت استحضار  12/11/1066مورخ  311011/06

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



 

  

 

25308/055/0055 

2/08/0055 
 

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

    

 جناب آقاي پيمان پاک 

 معاون محترم وزير و رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران 

 صادرات گوشت قرقاول موضوع:

 
 سالم علیکم

سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در خصوص  84/05/0055مورخ  08004/0/0بازگشت به نامه شماره احتراماً،        

صادرات گوشت قرقاول پرورشی، نظر به هماهنگی بعمل آمده با دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع)نامه 

وجود ندارد.  58540005قرقاول با کد تعرفه  (، منعی برای صادرات گوشت86/05/0055مورخ  64606/085/0055شماره 

ت گوشت جهت صادرارا  هماهنگی الزمولی با توجه به ضرورت کنترل بازار داخلی محصوالت پروتئینی، خواهشمند است 

با معرفی دفتر طیور، اخذ مجوز از قرنطینه سازمان دامپزشکی و با تائید سیستمی در سامانه  ;قرقاول به شکل مجاز مشروط

EPL مبذول فرمائیدوزارت جهاد کشاورزی  گمرک توسط دفتر توسعه صادرات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رونوشت به:

جناب آقاي کاظميني قائم مقام محترم وزير در قرارگاه امنيت غذايي دفتر وزارتي پيرو طرح موضوع در کارگروه تنظيم بازار   

 محصوالت کشاورزي جهت استحضار  

 جناب آقاي دکتر مقدسي معاون وزير و رييس محترم  گمرک جمهوري اسالمي ايران جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي   

 جناب آقاي دکتر آقاميري معاون محترم وزير و رييس سازمان دامپزشکي کشور جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي   

 جناب آقاي مهندس دماوندي نژاد معاون محترم امور توليدات دامي جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي   

 گان جهت استحضار جناب آقاي مويدي سرپرست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان هرمز  

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

 جناب آقاي سلطاني ساري نصيرلو سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات جهت پيگيري   
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