
شماره سریال:           ١١٩١٧٧٩٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٨١٨١٧٣شماره:
١٤٠١/٠٦/٠٩تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه دفاتر ستادی وگمرکات اجرايی

با سالم و احترام،
        پیرو مفاد  بخشنامه شماره ٧٤٠٧٩٨ /١٤٠١ مورخ ١٤٠١/٥/٢٩  موضوع اقدامات مرتبط با ایام اربعین ازمحل جدول اقالم 
اقالم اساسی به میزان مقادیر ذکر شده در جدول تفکیکی مربوط به سهمیه هر کاال برای هراستان به پیوست تصویر نامه شماره 

١١٠/٤٧٨/ع/س مورخ ١٤٠١/٦/٧ستاد مرکزی توسعه وبازسازی عتبات عالیات بهمراه جدول اصالحی مربوط به اقالم یادشده  
ارسال می گردد « الزم به ذکر است جدول اخیر صرفاً از نظرتخصیص سهمیه های مندرج در ردیف ٣٢ جدول (سهمیه ستاد 
مرکز) به سهمیه های سایر استانها مدنظر بوده  لیکن ازنظر جمع ستونی مقادیر مقرر درمجوز مورد اشاره دربخشنامه پیروی 
تغییراتی صورت نگرفته است. دستور فرمایید پس از پذیرش محموله های اظهاری به نام ستاد بازسازی عتبات عالیات واعمال 

کنترل سهمیه مطابق فهرست اصالحی بارعایت سایر مقررات اقدام الزم را معممول نمایند.  
 

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



صفحه    از       صفحه                                                              ٢٤٥٩٠-١٧٠/س-٨٦/١٠/٩-٢٠٠/٠٠٠ (خ)

۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۱۰/۴۷۸/ع/س

برادر ارجمند جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛
اللهم صل علی محمد و آل محمد؛ عطف به مکاتبه شماره ١١٠/٤٥٧/ع/س مورخ ١٤٠١/٠٦/٠٥ درخصوص کسر ده تن از 

سهمیه آرد مربوط به مواکب استان تهران و اضافه نمودن آن به سهمیه استان ایالم با اداره کل محترم هماهنگی و نظارت بر 
امور آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ ضمن تشکر از مساعدت جنابعالی، به پیوست تغییرات ایجاد شده در میزان 

سهمیههای اعالمی جهت استحضار و امر به ابالغ، تقدیم میگردد. خواهشمند است دستورات مقتضی را معمول فرمائید.

                                         

       

رونوشت:
جناب آقای مهندس نامجو، جانشین محترم ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات جهت استحضار.

جناب آقای گودرزی، معاون محترم اداری و پشتیبانی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات.
شناسه نامه: ۶۵۱۸۴

  

یوسف افضلی
معاون مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه

دبير کميته اربعين ستاد
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