
شماره سریال:           ۹۹٤٤٤٧٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٧٥٥٧١٠شماره:
١٤٠٠/٠٦/١٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر شانه ساز  
معاون محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو  

با سالم و احترام،
بدینوسیله به استحضار می رساند: 

از تاریخ ١۳۹۹/١١/١٥ لغایت ١٤٠٠/٠٦/١٤، (٤٦) محموله واکسن کووید-١۹ به شرح ذیل از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) 
وارد کشور شده و پس از انجام فوری تشریفات گمرکی بصورت حمل یکسره، شبانه روزی و از پای پرواز، مستقیماً تحویل 

نمایندگان محترم معرفی شده از سوی وزارت بهداشت گردیده است. 

تعداد ( دوز) تاریخ ورود و ترخیص نوع واکسن ش
۲٠.٠٠٠ ١۳۹۹/١١/١٥ روسی (اسپوتنیک)  (١) ۱

١٠٠.٠٠٠ ١۳۹۹/١١/۲٥ روسی (اسپوتنیک)  (۲) ۲

۲٥٠.٠٠٠ ١۳۹۹/١۲/١٠ چینی (سینوفارم)  {١} ۳

۲٠٠.٠٠٠ ١۳۹۹/١۲/١٤ روسی (اسپوتنیک) (۳) ۴

١۲٥.٠٠٠ ١۳۹۹/١۲/۲٠ هندی (بهارات) ۵

١٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠١/٠٥ روسی (اسپوتنیک) (٤) ۶

١٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠١/١۲ روسی (اسپوتنیک) (٥) ۷

٧٠٠.۸٠٠ ١٤٠٠/٠١/١٦ کره ای (کووکس) ۸

٤٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠١/۲٦ چینی{۲} ۹

١٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠۲/٠۲ روسی (اسپوتنیک) (٦) ۱۰

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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١٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠۲/٠۹ روسی (اسپوتنیک) (٧) ۱۱

١.٠٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠۲/١۲ چینی{۳} ۱۲

١.٠٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠۲/۲٦ چینی{٤} ۱۳

١.٤٥۲.٠٠٠ ١٤٠٠/٠۲/۲٦ ایتالیائی (کووکس) ۱۴

١٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠۳/١۳ روسی (اسپوتنیک) (۸) ۱۵

١٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠۳/۲٠ روسی (اسپوتنیک) (۹) ۱۶

١.٠٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠۳/۲٧ چینی {٥} ۱۷

١.٠٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٤/٠۳ چینی  {٦} ۱۸

١.٠٥٦.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٤/١٧ چینی {٧} ۱۹

٥٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٤/١۹ چینی {۸} ۲۰

٤٤٤.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٤/۲٠ چینی {۹} ۲۱

١.١٤۲.۸٠٠ ١٤٠٠/٠٤/۲٤ چینی {١٠} ۲۲

١.١۳١.٦٠٠ ١٤٠٠/٠٤/۲٧ چینی {١١} ۲۳

١.١۳٠.٤٠٠ ١٤٠٠/٠٤/۳١ چینی {١۲} ۲۴

١.٠۸٧.٥٧٠ ١٤٠٠/٠٥/٠١ ژاپنی (آسترازنکا) (١) ۲۵

١.٠۹٥.۲٠٠ ١٤٠٠/٠٥/٠۳ چینی {١۳} ۲۶

۳١٥.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/٠٦ روسی (آسترازنکا)–بخش خصوصی ۲۷

١٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/٠٧ روسی (اسپوتنیک) (١٠) ۲۸

١.٠۹۸.۳٠٠ ١٤٠٠/٠٥/٠۸ ژاپنی (آسترازنکا) (۲) ۲۹

٧۲٥.۹٤٠ ١٤٠٠/٠٥/٠۸ ژاپنی (آسترازنکا) (۳) ۳۰
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١.١۲٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/١٠ چینی {١٤} ۳۱

١.١١٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/١٤ چینی {١٥} ۳۲

١.١١٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/١٧ چینی {١٦} ۳۳

١.١١٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/۲١ چینی {١٧} ۳۴

٥٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/۲١ چینی {١۸} ۳۵

١.١١٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/۲٤ چینی {١۹} ۳۶

٧٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/۲٦ چینی {۲٠} ۳۷

١.١١٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/۲۸ چینی {۲١} ۳۸

۲٥.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/۲۹ روسی (اسپوتنیک) (١١) -  صربستان ۳۹

١.١١٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٥/۳١ چینی {۲۲} ۴۰

۲.۲۲٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٦/٠٤ چینی {۲۳} ۴۱

١.٤٤۹.٦٠٠ ١٤٠٠/٠٦/١١ چینی (آسترازنکا) – سبد کووکس ۴۲

١٧۹.٥۹٦ ١٤٠٠/٠٦/١١ چینی {۲٤} ۴۳

٤.١١٥.٠۸۸ ١٤٠٠/٠٦/١۲ چینی {۲٥} ۴۴

٦٤۸.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٦/١۳ روسی (آسترازنکا)–بخش خصوصی ۴۵

٥.٠٠٠.٠٠٠ ١٤٠٠/٠٦/١٤ چینی {۲٦} ۴۶

۴۰/۲۹۱/۸۹۴ ۴۶ محموله جمع واکسن وارداتی *
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تعداد دوز واکسن تعداد محموله نوع واکسن ردیف

۳۱.۶۴۴.۶۸۴ ۲۶ چینی (سینوفارم) ۱

۲.۹۱۱.۸۱۰ ۳ ژاپنی (آسترازنکا) ۲

۱.۴۵۲.۰۰۰ ۱ ایتالیایی (کووکس) ۳

١.٤٤۹.٦٠٠ ۱ چینی (آسترازنکا) – سبد کووکس ۴

۱.۰۴۵.۰۰۰ ۱۱ روسی (اسپوتنیک) ۵

۹۶۳.۰۰۰ ۲ روسی (آسترازنکا) ۶

۷۰۰.۸۰۰ ۱ کره جنوبی (کووکس) ۷

۱۲۵.۰۰۰ ۱ هندی (بهارات) ۸

۴۰/۲۹۱/۸۹۴ ۴۶ محموله های واکسن وارداتی جمع
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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  -
معاونت محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر شهریاری رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر زالی فرمانده محترم ستاد مقابله با کرونای کالنشهر تهران جهت استحضار  -
جناب آقای مهندس صفوی رئیس محترم هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر همتی رئیس محترم جمعیت هالل احمر جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار  -

جناب آقای احمدزاده ، معاون محترم اطالعات، امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر عظیمی معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار -

جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر باقری، معاون محترم پایش و سیاست های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور جهت استحضار . -

جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر سرشار حسابرس کل محترم هیأت دوازدهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر فیروزی رئیس محترم کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار جهت مالحظه  -
جناب آقای دهقان مدیرکل محترم حوزۀ ریاست کل جهت مالحظه  -

مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی  -
نمایندۀ محترم دیوان محاسبات کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه  -
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 (کرونا) -


