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 جناب آقاي نوراني 

 مديرعامل محترم اتحاديه ملي محصوالت کشاورزي ايران )صادرات، واردات( 

 جناب آقاي بالغي 

 رييس محترم هيئت مديره  انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت سبزي و صيفي گلخانه اي کشور 

 جناب آقاي نيلي 

 دبير محترم انجمن ملي سيب زميني ايران 

 جناب آقاي شمس فرد 

 مديرعامل محترم اتحاديه صادرکنندگان خشکبار ايران 

 جناب آقاي رضايي 

 يران دبيرکل محترم انجمن پسته ا

 جناب آقاي فرخي 

 رييس محترم انجمن ملي خرماي ايران 

 جناب آقاي اميني 

 رييس محترم کميسيون کشاورزي و صنايع وابسته اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران 

 جناب آقاي عابدي 

 يران رئيس محترم کميسيون توسعه صادرات غير نفتي  اتاق بازرگاني صنايع،معادن و کشاورزي ا

 جناب آقاي قاسمي 

 رئيس محترم کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران 

 جناب آقاي پيشه ور 

 رئيس محترم  نظام صنفي و منابع طبيعي کشور 

 جناب آقاي داودآبادي 

 رييس محترم انجمن صنايع تبديلي آب ميوه و کنسانتره ايران 

 جناب آقاي مرادي 

 ي نخود ايران رئيس محترم شوراي مل

 جناب آقاي ممبيني 

 رييس محترم اتاق اصناف ايران 

 اجراي طرح آزمايشي پروژه کريدور ساده سازي شده گمرکي با روسيه  موضوع:
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 سالم علیکم
گمرک ج.ا. ایران )نامه پیوست(، پیرو هماهنگی بعمل آمده،  1/9/1941مورخ  992344/1941عطف به نامه شماره ، احتراماً       

توصیف و کدگذاری کاال سیستم هماهنگ شده  34و  40، 40مقرر شده است به صادرکنندگان ایرانی محصوالت فصول 
(Harmonized system) اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور  "یه در چارچوب تسهیالت ویژه در ترخیص کاال از گمرکات روس

اعضاء، تجار و بازرگانان و فعاالن اقتصادی آن کلیه  بهرسانی جامع خواهشمند است با اطالع اعطا شود. "سازی شده گمرکیساده
( باشند، مطابق فایل 1حوزه دستور فرمایید ضمن مطالعه کامل مستندات پیوست، چنانچه حائز شرایط مندرج در پیوست شماره )

در گمرک  ( اطالعات خود را به دبیرخانه کمیته مرکزی فعاالن اقتصادی مجاز3راهنمای نحوه ارسال اطالعات پیوست شماره )
 فهرست واجدین شرایط به گمرک روسیه معرفی خواهند شد. ، نمایند. بدیهی است در پایان ارسال
         

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگاني جهت استحضار   

جناب آقاي دهقان مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

ب آقاي شکري مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امور نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان جنا  

 جهاد کشاورزي استان ايالم جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي جناب آقاي حاجي مرادي مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت   

 سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

جناب آقاي جهانگيرلو مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي   

 و دستور اطالع رساني الزم  سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر جهت استحضار

جناب آقاي افشارمنش مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي   

 سازمان جهاد کشاورزي جنوب استان کرمان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

ي و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان جناب آقاي نوروزي مدير محترم توسعه بازرگان  

 جهاد کشاورزي استان چهارمحال و بختياري جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

سي سازمان جناب آقاي طاهريان مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اسا  

 جهاد کشاورزي استان سمنان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 
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جناب آقاي حنيفي مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 جهاد کشاورزي استان کردستان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

ناب آقاي حسن پور فوجردي مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي ج  

 اساسي سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

جناب آقاي قاسمي مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رئيس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 جهاد کشاورزي استان گيالن جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان  جناب آقاي دادگر مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر  

 جهاد کشاورزي استان لرستان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

جناب آقاي فالحتي مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 تور اطالع رساني الزم جهاد کشاورزي استان مرکزي جهت استحضار و دس

جناب آقاي صادقي پور مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي   

 سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي جهت استحضار و  جناب آقاي جنتي مدير محترم توسعه بازرگاني و صنايع  

 دستور اطالع رساني الزم 

جناب آقاي رنجبري مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 الزم  جهاد کشاورزي استان فارس جهت استحضار و دستور اطالع رساني

جناب آقاي مومني نسب مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي   

 سازمان جهاد کشاورزي استان قم جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

وزيع کاالهاي اساسي سازمان جهاد کشاورزي استان جناب آقاي محمدزاده جانشين محترم رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند ت  

 خراسان شمالي جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

جناب آقاي کريمي جانشين محترم رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان جهاد کشاورزي استان   

 البرز جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

اب آقاي قربان نژاد مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي جن  

 سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

تهران جهت استحضار و دستور اطالع رساني جناب آقاي نظري مقدم مدير محترم توسعه بازرگاني سازمان جهاد کشاورزي استان   

 الزم 

جناب آقاي پرويز مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 جهاد کشاورزي استان کرمانشاه جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

سعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان جناب آقاي بي کس مدير محترم تو  

 جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبي جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

اي اساسي سازمان جناب آقاي نژادزاده مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کااله  
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 جهاد کشاورزي استان خوزستان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

جناب آقاي فضلي مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

  جهاد کشاورزي استان همدان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم

سرکار خانم راشدي مدير محترم توسعه بازرگاني سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان شمالي جهت استحضار و دستور اطالع   

 رساني الزم 

جناب آقاي محمدي سرپرست محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي   

 تان اردبيل جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم سازمان جهاد کشاورزي اس

جناب آقاي اکبري مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 جهاد کشاورزي استان سيستان و بلوچستان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت برفرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان  جناب آقاي مومني  

 جهاد کشاورزي استان آذربايجان شرقي جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

ند توزيع کاالهاي اساسي سازمان جناب آقاي مهدويان مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآي  

 جهاد کشاورزي استان قزوين جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

جناب آقاي جعفري مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 رساني الزم  جهاد کشاورزي استان يزد جهت استحضار و دستور اطالع

جناب آقاي بهور مدير محترم توسعه بازرگاني و جانشين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان   

 جهاد کشاورزي استان کهگيلويه و بويراحمد جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

ين رييس سازمان در امر نظارت بر فرآيند توزيع کاالهاي اساسي سازمان جناب آقاي جعفريان مدير محترم توسعه بازرگاني و جانش  

 جهاد کشاورزي استان کرمان جهت استحضار و دستور اطالع رساني الزم 

جناب آقاي الياس پوريان مدير محترم توسعه بازرگاني  سازمان جهاد کشاورزي استان البرز جهت استحضار و دستور اطالع رساني   

 الزم 

 آقاي دکتر تيموري مديرکل محترم دفتر امور مجلس  جناب  

 

 


