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٩٨/٨٩٤١٧٣شماره:
١٣٩٨/٠٧/٠٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

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

موضوع: اعالم اختالف و تلورانس وزنی مجاز

با سالم 

با عنایت به مفاد بند ۶ دستور سایر تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابالغی طی نامة شمارۀ ۶٠/١٤٠٩۵٧ 
مورخ ١٣٩٨/٠۵/١٩ (شناسه ۶٣٤٩٧١٣) ، مفاد بند ٤ نامة شمارۀ ۶٠/١۵۶٩۶٨ مورخ ١٣٩٨/٠۶/٠۶ معاون محترم بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار ( شناسه ۶٤٤١٩٩۲) و در اجرای مفاد بند ٧ مصوبات 
جلسه مشترک فیمابین گمرک جمهوری اسالمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مورخ ١٣٩٨/٠۶/١۶ که مراتب طی نامة شمارۀ ٩٨/٨۵٧١٠٧ مورخ ١٣٩٨/٠٧/٠١ به استحضار وزیر محترم امور اقتصادی 
و دارائی رسیده و همچنین جهت اقدام الزم به سایر مراجع و دستگاه های ذیربط نیز اعالم و ابالغ گردیده است " با عنایت 
به مشکالت عدیدة مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختالف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل 

در فرآیند تجارت فرامرزی درخصوص اختالف و تلورانس وزنی مجاز مقرر گردید:

وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -۱
نسبت به پذیرش تلورانس وزنی ۱/۵% برای کاالهای فله، همچنین کاالهای اساسی و ضروری موضوع 
مصوبه ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت محترم وزیران (۲۵ گروه کاالئی) و به تعداد 
حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه اقدام نماید. درخصوص سایر کاالها، حداکثر ۳% تلورانس وزنی قابل پذیرش 

می باشد( به جز کاالهائی که معیار سنجش آن وزن نمی باشد)؛
پذیرش تلورانس وزنی باالتر از میزان مندرج در بند فوق برای برخی از کاالهای خاص از جمله خمیر  -۲
کاغذ، صرفاً با اعالم رسمی دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی ایران به بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران امکان پذیر می باشد؛
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -٣
مکلفند نسبت به تعمیم و تسری تلورانس اعالمی به شرح فوق، به کلیه پرونده های در جریان 

رسیدگی که هنوز رفع تعهد ارزی برای آنها صورت نپذیرفته اقدام نمایند."

رونق توليد
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مسئولیت حسن اجرای بخشنامة فوق بر عهدۀ باالترین مقام اجرائی گمرکات مذکور و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای 
آن بر عهدۀ دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی ایران و نیز ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها 

می باشد.
 

 

رونوشت:
 -1 جناب آقای مهندس مدرس خیابانی قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به انضمام تصویر نامه شمارۀ 857107/98 مورخ 01/07/98 رئیس کل محترم گمرک 

جمهوری اسالمی ایران با ضمائم مربوطه جهت استحضار.
 ۲- جناب آقاي قبادي معاون محترم بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبير كارگروه تنظيم بازار بازگشت به نامه هاي شمارۀ 140957/60 مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ و 

156968/60 مورخ 06/06/98 به انضمام تصوير نامه شمارۀ 857107/98 مورخ 01/07/98 رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران با ضمائم مربوطه جهت استحضار.

 -3 جناب آقاي ميراشرفي معاون محترم وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل محترم گمرك جمهوري اسالمي ايران جهت استحضار.

 -4 جناب آقاي پناهي، معاون محترم ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران جهت استحضار و صدور دستور مقتضي.

 -5 جناب آقاي راستاد معاون محترم وزير راه و شهرسازي و رئيس محترم سازمان بنادر و دريانوردي جهت استحضار.

 -6 جناب آقاي شافعي، رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران جهت استحضار.

 -7 جناب آقاي دكتر تهرانی مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت استحضار.

 -8 جناب آقاي بعيدي معاون محترم برنامه ريزي و امور بين الملل گمرك جمهوري اسالمي ايران جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم درخصوص موضوع بند 6 مصوبات جلسه 

مورخ 16/06/98 موضوع نامه شمارۀ 857107/98 مورخ 01/07/98 (اعمال وزن دقیق کانتینرهای خالی در سامانه جامع امورگمرکی) و اعالم نتیجه .
 -9 جناب آقاي رياضي، سرپرست محترم حراست و امور انتظامي جهت مالحظه.

 ۱۰- جناب آقاي كاوه، مديركل محترم دفتر بازرسی جهت مالحظه.
 -11 جناب آقاي شكوهي رئيس محترم ادارۀ نظارت ارز بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران جهت استحضار.

 -12 جناب آقای عباس پور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات جهت استحضار.

 -13 مديركل محترم دفتر واردات گمرك جمهوري اسالمي ايران جهت آگاهي و اقدام الزم.

 -14 مديركل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی .

 -15 سرپرست محترم دفتر ارزش گمرك جمهوري اسالمي ايران جهت آگاهي و اقدام الزم.

 -16 سرپرست محترم دفتر تعرفه گمرك جمهوري اسالمي ايران جهت آگاهي .

 -17 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بازگشت به نامه شمارۀ 204462/98 مورخ 17/06/98 جهت آگاهي به پيوست فهرست كاالهاي اساسي 

و ضروری موضوع نامه شمارۀ 64854 مورخ 18/05/97 درخصوص مصوبات جلسه ستاد اقتصادی دولت مورخ 18/05/97 ( موضوع نامه شمارۀ 81567/60 مورخ 19/3/1398 معاون 
محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ضمائم مربوطه ).

 -18 زونكن موضوعي(رسوب كاال در بنادر و گمركات).


