
شماره سریال:           ١٠٤٩٠٥٣٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٢٧٥٠٩١شماره:
١٤٠٠/٠٩/٢١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
       به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٢٢٤١٨٥ مورخ ١٤٠٠/٠٩/٢٠ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 
وتجارت منضم به نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٥٥٧١٤ مورخ ١٤٠٠/٠٩/١٧ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در 
خصوص صادرات بن زاپلکس ٧ تحت کد تعرفه ٢٣٠٩٩٠٣٠ ( با منشاء تولید داخل)  و تایید سیستمی سازمان دامپزشکی در 
سامانه جامع امورگمرکی توسط آقای دکتر وهاب پیرانی مدیر کل دفتر دارو، درمان و آزمایشگاه سازمان دامپزشکی  جهت 

آگاهی و اقدام الزم وفق مفاد نامه صدراالشاره و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن  -

معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
سرکار خانم باقری پور مدیر کل محترم دفتر فنآوری اطالعات و امنیت فضای مجازی احتراماً جهت آگاهی و صدور دستورات مقتضی در خصوص  -

ایجاد سطح دسترسی برای نماینده معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی
. -

جناب آقای عباسپور  مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات وزارت صنعت، معدن وتجارت احتراماً بازگشت به نامه یادشده جهت آگاهی  -
.ضمناً باعنایت به توضیحات مقرر در متن نامه آن دفتر «...صادرات کاالی فوق بصورت مشروط وباتأیید سیستمی سازمان دامپزشکی » قید شده است لذا 

ازنظر این دفتر  اعمال تیک (تأیید ) سیستمی توسط نماینده معرفی شده فوق الذکر  بمنزله موافقت با صادرات کاالی یادشده بوده ومسئولیت بررسی  
شرایط مذکور( ازجمله منشاء تولید داخل )  به عهده سازمان مربوطه می باشد.  

جناب آقای فریاد رس مدیرکل محترم دفتر مقررات واستاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی احتراماً بازگشت به نامه یادشده جهت آگاهی  -
.ضمناً باعنایت به توضیحات مقرر در متن نامه آن دفتر «...صادرات کاالی فوق بصورت مشروط وباتأیید سیستمی سازمان دامپزشکی » قید شده است. لذا 

ازنظر این دفتر  اعمال تیک (تأیید ) سیستمی توسط نماینده معرفی شده فوق الذکر  بمنزله موافقت با صادرات کاالی یادشده بوده ومسئولیت بررسی 
شرایط  مذکور( ازجمله منشاء تولید داخل ) به عهده آن سازمان می باشد .

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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