
شماره سریال:           ١٠۸٥۹۸۸۳ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٦٢٦١٢٢شماره:
١٤٠٠/١١/٢٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

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

با سالم،
         پیرو بخشنامه شماره ١٤٠٠/۸۸۹۷١٥  مورخ ١٤٠٠/۷/١٠ موضوع معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی  جهت صدور مجوز 
صادرات کاالهای کشاورزی ، به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/٥۳٠/۷٤٦٥١ مورخ ١٤٠٠/١١/١۸ سرپرست محترم دفتر توسعه 
صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال واعالم میدارد:  آقای شهرام شیر محمدی راجعونی با کدملی ٢٦٥۹٢٥۷۷۸۷ جایگزین آقای 
سعید ساروئی (جهت تایید سیستمی صادرات بستر پوشش قارچ خوراکی ) و سرکار خانم سیده سارا آل نبی با کد ملی ٦۳٠۹۷۳۳٤۳٥ 
جایگزین آقای سعید ساروئی (جهت تایید سیستمی صادرات چای ایرانی ) و آقای مدد علی ناوان با کد ملی ٢٦۳٠۳٤٢۸٥۹ جایگزین 
آقای محمد جعفری (جهت تایید سیستمی صادرات دام زنده سبک و سنگین ) 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 ۹٠٦٢٦ مورخ ۹۹/٠۸/١٢ آن معاونت و نیز  -

نامه شماره ۹١/١٤۹٤۷٥ مورخ ۹۹/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
جناب آقای سلطانی سرپرست  محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره  جهت استحضار و و با امعان نظر به مفاد نامه شماره  -

١٤٠٠/٥٠٠/۳٤٦۸٠ مورخ ١٤٠٠/۷/١ معاونت محترم توسعه بازرگانی آن وزارتخانه درخصوص دسترسی آقای سعید سارویی  ، دسترسی ایشان جهت تایید سیستمی سایر اقالم مجاز 
مشروط که قبالً معرفی شده است کما کان به قوت خود باقی است.

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

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



 

  

 

74651/530/1400 

18/11/1400 
 

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

    

 جناب آقاي شاماني 

 مديرکل محترم دفتر صادرات  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 دسترسي به پنجره واحد تجارت فرامرزي  موضوع:

 

 سالم علیکم
در خصوص تایید صادرات کاالهای مجاز مشروط، خواهشمند  1/7/1400مورخ  34680/500/1400پیرو نامه شماره  ،احتراماً       

منتقل و نسبت به ایجاد  نمایندگان جدیداست دستور فرمایید مطابق جدول ذیل تایید سیستمی برخی از کاالهای مجاز مشروط به 
 قدام شود:ا EPLنام کاربری و رمز عبور برای آنان در سامانه 

  
 شماره همراه شماره ملی نماینده جدید نماینده فعلی شرح کاال ردیف

 09121203453 2659257787 شهرام شیرمحمدی راجعونی سعید ساروئی (3بستر پوششی قارچ خوراکی )کمپوست فاز  1

 09125264044 6309733435 نبی املشیسیده سارا آل سعید ساروئی چای ایرانی 2

 09111822491 2630342859 مددعلی رستمی ناوان محمد جعفری دام زنده سبک و سنگین   3

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگاني جهت استحضار   

 جناب آقاي مهندس برومندي معاون محترم وزير در امور باغباني  جهت استحضار   

 جناب آقاي دکتر مردي مديرعامل محترم شرکت  سهامي پشتيباني امور دام کشور جهت استحضار   



 

  

 

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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