
شماره سریال:           ١٠٦٢٢٢٥٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤٢٠٦٥١شماره:
١٤٠٠/١٠/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم ،
پیرو بخشنامه شماره ١٢٦/٧١/٤٨٠/٧٤٧/٥٨٦٦٤/٨٢٠٤٣/ مورخ ١٣٩٠/٤/٢٢ موضوع صادرات خاک های کشاورزی و مرتعی و گونه هایی که جنبه 
حفظ ذخایرژنتیکی یا زیستی دارند و با توجه به مندرجات ذیل یادداشت های فصل به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/٤٠٠/٣٤٩٠٥ مورخ 
١٤٠٠/١٠/١٢ سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص صدور مجوز خروج منابع ژنتیکی حیات وحش صرفاً توسط سازمان حفاظت از محیط 

زیست و ادارات کل استانها جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. 

 

 

رونوشت:

معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره  -
٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.

جناب اقای اکبری سرپرست محترم معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفظ محیط زیست  بازگشت به نامه شماره١٤٠٠/٤٠٠/٣٤٩٠٥ مورخ ١٤٠٠/١٠/١٢  با توجه  -
به اینکه کلیه مجوز ها بایستی از طریق سامانه جامع امور گمرکی صادر گردد لذا دستور فرمایید نماینده آن سازمان در خصوص صدور مجوز مورد نظر را با مشخصات کامل به 

شرح  نام ، نام خانوادگی، کد ملی و شمار همراه متعلق به نامبرده را جهت ایجاد دسترسی سیستمی به این دفتر معرفی نمایند. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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 تعاليباسمه
 

 جمهوري اسالمی ايران  گمرک

 مجوز خروج منابع ژنتيکی حيات وحش صدورموضوع: 

 

 با سالم و احترام؛ 

با عنایت به وظایف ذاتی این سازمان در ارتباط با حفاظت و مدیریت حیات وحش کشور و مستند به      

برداری ه ر مجوز هر گونه دسترسی، بهرمسئولیت و اختیار صدو ،قانون حفاظت و بهربرداری از ذخایر ژنتیکی

 حسبمی باشد. لیکن  حفاظت محیط زیستو خروج منابع ژنتیکی حیات وحش کشور متعلق به سازمان 

مکاتبه با  "نسبت به نمونه برداری و متعاقبا "راسا کشورموسسات تحقیقاتی و اطالع برخی از دانشگاهها 

های زیستی می نمایند که فاقد وجاهت قانونی است. نهگمرکات مرزی و مسافری مبنی بر مجوز خروج نمو

از باری، مسافری، پستی و... اعالم فرمائید  کشور اعم لذا مستدعی است به گمرکات و پایانه های خروجی 

 "، بافت، نمونه ژنتیکی و ... صرفاءخروج هر نوع نمونه زیستی حیات وحش کشور به صورت زنده، مرده، اجزا

بوده و مجوزهای صادره از مراجع دیگر از جمله  با مجوز این سازمان و ادارات کل استانی تابعه مجاز

 دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی فاقد اعتبار می باشد.

 

  

 

 
 

 رونوشت :

 ایی و تاالب هاآقای احمدرضا الهیجان زاده معاون محترم محیط زیست دری جناب
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 کل محترم حفاظت محیط زیست استان مدیران

 آقای شهاب الدین منتظمی مدیرکل محترم دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش جناب

 آقای محمد مدادی مدیر کل  محترم دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی جناب
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