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«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٧١١٨٣١شماره:
١٤٠٠/٠٦/٠٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر محمدی
مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو

باسالم و احترام

        بازگشت به نامه شمارۀ ٦٦۵/۲٨٤٦٨ مورخ ١٤٠٠/۵/۲٦ موضوع ممنوعیت واردات کاالهای فاقد ثبت سفارش 
و فاقد مجوز از سازمان غذا و دارو ، با توجه به اینکه:

 اول- کاالی وارده به قلمرو گمرکی ، قبل از اظهار، به مراجع تحویل گیرنده (شرکت انبارهای عمومی یا سازمان بنادر و 
دریانوردی) تحویل داده می شوند نه گمرک ؛ 

دوم–  وفق مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، صرفاً ، خروج کاال از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی 
است و مسئولیت گمرک از لحظه اظهار کاال آغاز می گردد و گمرک اشرافی به کاال قبل یا بعد از اظهار و انجام تشریفات 

گمرکی و ترخیص کاال ندارد ؛ 
سوم- تخلیه و تحویل کاال به مراجع تحویل گیرنده در مناطق ویژه و آزاد تابع مقررات مربوط به مناطق مزبور است که 

این امر نیز ارتباطی به گمرک ندارد ؛ 
چهارم- برای کاالهای ترانزیتی در مرزهای زمینی، صرفاً ثبت سفارش و مجوز قرنطینه نباتی یا دامی اخذ می گردد و 

سایر مجوزهای قانونی در گمرک مقصد بررسی و مطالبه می گردد؛

بررسی ورود کاالهای دارای ثبت سفارش و مجوز سازمان غذا و دارو،  قبل از اظهار به گمرک، برای این سازمان میسر نبوده 
مع الوصف پس از اظهار کاال و در حین انجام تشریفات گمرکی مجوزهای قانونی ترخیص کاال  اخذ می گردد. با این 
وجود چنانچه همچنان مدنظر است کاالهای سالمت محور، بدون ثبت سفارش یا مجوز ورود آن مرجع، وارد کشور نشوند، 

دستور فرمایند مراتب را از طریق سازمان های متولی این امر پیگیری شود. 

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت: 
جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور جهت استحضار. -

جناب آقای دکتر میراشرفی ، معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار.  -
جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران جهت استحضار.  -

جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه جهت استحضار . -
جناب آقای دکتر خلیل زاده، سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقالب ناحیۀ ۳۰ تهران جهت استحضار . -

معاونت محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت استحضار. -
جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار. -

جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار.  -
جناب آقای دکتر تهرانی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار . -

جناب آقای دکتر فیروزی رئیس محترم کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار جهت مالحظه . -
ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات جهت آگاهی . -

مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی.  -
نمایندۀ محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه. -

مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه . -
مدیرکل محترم دفتر حراست گمرک ایران جهت مالحظه . -

زونکن موضوعی (رسوب کاال) . -


