
شماره سریال:           ٧٧٩٥٨٨٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٣٧٠٠١١شماره:
١٣٩٩/٠٤/٠٩تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

سركار خانم هامون نورد
مدير كل محترم گمرك غرب تهران

با سالم و احترام،
      به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٨٦٣٠٥مورخ ٩٩/٤/٧ دفتر مقررات صادرات و واردات  وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به 
تصویر نامه شماره ٦٠/٨٥٦٦٩ مورخ ٩٩/٠٤/٠٧ دبیر کارگروه تنظیم بازار و تصویر نامه شماره ٩٠٠/٩٩/٢١٠٥ مورخ ٩٩/٢/١٨ معاونت 
امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به انضمام لیست سهمیه صادرات شیرخشک صنعتی هر شرکت (به تفکیک نام صادرکننده و 
نام گمرک مبدأ صادرات مورد نظر هرشرکت) جهت آگاهی و اقدام الزم طبق مفاد نامه های مذکور، صرفاً درخصوص سهمیه های 
اعالمی ارسال می گردد. دستور فرمائید که صرفاً در خصوص سهمیه های مندرج در لیست موصوف (تعیین شده برای آن گمرک) تا 

پایان تیر ماه سال ١٣٩٩ تحت ردیف تعرفه های ٠٤٠٢١٠٢٠ و٠٤٠٢٢١٣٠با رعایت سایر مقررات اقدام گردد . 
 

 

رونوشت : 
-حناب اقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و ورادات وزارت صنعت ، معدن و تجارت بازگشت به نامه فوق  وبا توجه به مذاکره انجام شده واعالم  بالمانع بودن میزان مجوز مربوطه  

جهت استحضار 
گمرک استان اصفهان جهت اطالع و اقدام مشابه  -

گمرک استان اراک جهت اطالع و اقدام مشابه  -
گمرک استان همدان جهت اطالع و اقدام مشابه . -

گمرک نوشهر جهت اطالع و اقدام مشابه . -
گمرک مشهد جهت اطالع و اقدام مشابه . -

گمرک آمل جهت اطالع و اقدام مشابه . -
گمرک گرگان جهت اطالع و اقدام مشابه . -

گمرک استان فارس جهت اطالع واقدام مشابه. -
گمرک کاشان جهت اطالع و اقادم مشابه . -
گمرک اردبیل جهت اطالع و اقدام مشابه . -

گمرک بجنورد جهت اطالع و اقدام مشابه . -
کمرک مالیر جهت اطالع و اقدام مشابه -

گمرک سمنان جهت اطالع و اقدام مشابه . -
گمرک یزد جهت اطالع و اقدام مشابه.. -

جهش توليد
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