
شماره سریال:           ١٠١٨٠٢١٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٩٨٦٦٧٢شماره:
١٤٠٠/٠٧/٢٨تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
     پیرو بخشنامه شماره ١٤٠٠/٨٠٨٩١٠ مورخ ١٤٠٠/٦/٢٣ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه 
شماره٦٠/١٧٣٧٠٠مورخ ١٤٠٠/٧/٢١ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ٦٠/١٧٢١٧٠ 
مورخ١٤٠٠/٧/١٩ مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عیناً جهت اطالع و اقدام الزم وفق مفاد   نامه های مزبور 

(صرفاً بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعالمی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. 
 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت و همچنین نامه شماره ٩٩/١٤٩٤٧۵  -

مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار
-

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها

 

� www.dotic.ir
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