
شماره سریال:           ١٠٠٨٤١٠٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٨٨٩٧١٥شماره:
١٤٠٠/٠٧/١٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرایی
موضوع: معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور مجوزهای سیستمی کاالهای کشاورزی 

با سالم،
         پیرو بخشنامه شماره ١٤٤/٩٩/٩۳٤٥۲٠  مورخ ٩٩/٨/٧ موضوع معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی  جهت صدور مجوز 
صادرات کاالهای کشاورزی ، به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/۳٤۶٨٠ مورخ ١٤٠٠/٧/١ معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و 
کسب و کارهای کشاورزی  ارسال واعالم میدارد:  آقای سعید ساروئی با کدملی ۶۳٤٩۶۲٨٩٥٠ بعنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی 
جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات کاالهای کشاورزی (بعنوان جایگزین آقای زوار پرمه) 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 ٩٠۶۲۶ مورخ ٩٩/٠٨/١۲ آن معاونت و نیز  -

نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
جناب آقای فریادرس مدیرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی احتراماً جهت استحضار.  -

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؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



 

  

 

08643/033/0833 

0/7/0833 
 

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

    

 جناب آقاي شاماني 

 مديرکل محترم دفتر صادرات  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 تاييد صادرات کاالهاي مجاز مشروط کشاورزي موضوع:

 

 سالم علیکم
با موضوع دسترسی به سامانه پنجره واحد، خواهشمند است دستور  3/8/4399مورخ  6464/406/99، پیرو نامه شماره احتراماً       

به طور کامل به آقای سعید  09434664334و شماره همراه  3899334442فرمایید شرح وظایف آقای زورار پرمه با شماره ملی 

منتقل گردد. شایان ذکر است آقای سعید ساروئی در حال  09434434446و شماره همراه  4369438940ساروئی با شماره ملی 

 باشد.حاضر برای تایید صادرات گیاهان دارویی در پنجره واحد دارای دسترسی می

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي پرمه قائم مقام محترم معاون وزير   

 جناب آقاي سارويي معاون محترم مقررات و استانداردهاي بازرگاني   
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