
شماره سریال:           ٥٨٣٢٢٠٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٨/٢٠١٧٩٧شماره:
١٣٩٨/٠٢/٢٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

با سالم 
        با عنایت به پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص وضعیت رسوب کاال در بنادر کشور 
طی نامه شمارۀ ١٨٤٢ مورخ ١٣٩٨/٠١/١٧ که مراتب به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و طی نامة شمارۀ ٥٢٩٠ مورخ 
١٣٩٨/٠١/٢٤ از سوی رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت 
اقدام، ابالغ گردیده است و همچنین نامة شمارۀ ٩٦١١ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٧ مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دستور اقدام براساس مفاد نامه ٥٢٩٠ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٤، بموجب این بخشنامه، بند (٦) 

پیشنهادات ارائه شده مبنی بر :
«ترخیص محصوالت داروئی دارای موعد زمانی، فاقد شرایط مندرج در تبصرۀ ٤  فصل ٣٠

جداول ضمیمۀ قانون مقررات صادرات و واردات ، با مجوز صادره از سوی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بصورت موردی »

جهت اقدام، ابالغ می گردد. شایان ذکر است بدلیل اهمیت  و حساسیت موضوع ، دستور فرمایند در این خصوص هماهنگی 
الزم با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران نیز به عمل آید.  مسئولیت حسن اجرای بخشنامة فوق برعهده 

باالترین مقام اجرایی گمرکات می باشد.
 

 

رونق توليد



شماره سریال:           ٥٨٣٢٢٠٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٨/٢٠١٧٩٧شماره:
١٣٩٨/٠٢/٢٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

رونوشت:
 -1 جناب آقای میراشرفی رئیس کل محترم گمرک ایران جهت استحضار.

 -2 جناب آقای دکتر تهرانی مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی بازگشت به نامة شمارۀ 9611 مورخ 27/01/98 جهت اسحضار.
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 -5 جناب آقای میرمهدی پور مدیرکل محترم دفتر ارزش جهت آگاهی.

 -6 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات جهت آگاهی .

 -7 جناب آقای شیشه چی ها سرپرست محترم دفتر تعرفه جهت آگاهی .

 -8 جناب آقای ریاضی سرپرست محترم دفتر مرکزی حراست و امورانتظامی جهت مالحظه.

 -9 جناب آقای کاوه مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملكرد جهت مالحظه.

 -10 زونكن موضوعی(بهداشت).


