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رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوري با عنوان                    25/4/98مورخ  49270عطف به نامه شمارة 
جناب آقاي دکتر دژپسند ، وزیر محترم امور اقتصادي و دارائی متضمن پی نوشت رئیس جمهور محترم درخصوص 

محترم مقرر گردیده وزارت امور اقتصادي که حسب نظر رئیس جمهور  »وضعیت رسوب کاال در بنادر کشور«
و دارائی پیشنهادهاي مطرح شده را با همکاري و مساعدت رؤساي دستگاه هاي ذیربط تا حصول نتیجه اجرایی 

رئیس کل محترم گمرك جمهوري اسالمی  13/6/98مورخ  781515/98عطف به نامه شمارة  و پیگیري نمایند
، وزارت ) گمرك جمهوري اسالمی ایران(زارت امور اقتصادي و دارائی جلسه اي با حضور نمایندگان و ایران،

در حوزة ریاست کل گمرك  16/6/98صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در تاریخ 
ایران تشکیل و با عنایت به توضیحات ذیل درخصوص موضوعات مطروحه ، موارد ذیل مصوب و مقرر گردید طی 

  :تا حصول نتیجه پیگیري گردد  ،توسط مراجع ذیربط اعالمی،انبندي مشخص برنامه زم
وزیر محترم امور اقتصادي و دارائی که مراتب به  25/4/98مورخ  79073نامۀ شمارة  4با عنایت به مفاد بند  - 1

استحضار رئیس جمهور محترم نیز رسیده است مقرر گردیده است بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 
  ،مصوبه ستاد مقابله با تحریم شوراي عالی امنیت ملی، توسط گمرك) 6(صوص کاالهایی که از محل بند درخ

بصورت درصدي ترخیص گردیده اند مساعدت الزم را براي تامین ارز به ویژه براي مواد اولیه و واسطه اي بخش 
ه و در ارتباط با کاالهایی که هنوز تولید ، اقالم اساسی و کاالهاي مربوط به دستگاه هاي دولتی اختصاص داد

در مقابل مقرر گردیده گمرك جمهوري . ترخیص نشده اند به طور دقیق وفق مفاد مصوبه مذکور اقدام گردد 
اسالمی ایران درخصوص دریافت اطالعات ثبت سفارش هاي مورد تایید بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ، 

ع وقت جلسه اي بین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ، گمرك همکاري الزم را معمول داشته و در اسر
جمهوري اسالمی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به ریاست رئیس کل گمرك ایران تشکیل و موارد و 

  .مشکالت سیستمی بین آنها تعیین تکلیف شود
  16/6/98مصوبات جلسه مورخ 

  مهلت اجرا  مسئول اجرا  عنوان مصوبه   ردیف
نامه اي مبنی بر پذیرش مسئولیت امضاء سامانه جامع تجارت بر داده هاي   1

امضاء  2ارسالی بانک مرکزي تهیه و در راستاي اقدامات مربوط به 
  .گردد ابالغ) مربوط به بانک مرکزي و وزارت صمت(

  روز 10  بانک مرکزي
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مصوبه ستاد مقابله با تحریم شوراي ) 6(اقالمی که باستناد بند  فهرست  2
عالی امنیت ملی توسط گمرك به صورت درصدي ترخیص گردیده اند 

متضمن لیست  به تفکیک هر گمرك اجرائی استخراج و طی نامه رسمی
به بانک مرکزي جمهوري اسالمی  اظهارنامه ها در قالب فایل اکسل

  . ایران ارسال گردد

ایران                      گمرك
  )دفتر واردات(

  روز 10

مصوبه ستاد مقابله با تحریم ) 6(درخصوص کاالهایی که باستناد بند   3
شوراي عالی امنیت ملی توسط گمرك و بصورت درصدي ترخیص 
گردیده اند در جهت قرار گیري این فهرست در صف تأمین ارز اقدام 

  .الزم معمول گردد

  روز 30  بانک مرکزي 

) 9(و ) 8(مصوبات فوق االشاره مفاد بندهاي ) 1(در اجراي بند   4
 12/4/98مورخ » بررسی مشکالت ورود و ترخیص کاال«صورتجلسه 

دفتر مقررات صادرات و  9/5/98مورخ  131513/60 موضوع نامه شماره
  .ملحوظ نظر قرار گیردواردات 

  بانک مرکزي 
  گمرك ایران

  ) دفتر فاوا(
  ت موزارت ص

  روز 10

  
 140957/60که طی نامه شمارة )دستور سایر 3بند (وفق تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار  - 2

به گمرك  6/6/98مورخ  156968/60به کلیه اعضاء و دستگاه هاي ذیربط و طی نامۀ شمارة  19/5/98مورخ 
با توجه به اینکه وزارتخانه هاي متولی ثبت سفارش ، "جمهوري اسالمی ایران ابالغ گردیده مقرر گردیده است 

تومان براساس داده هاي اطالعاتی سال گذشته و  4200نسبت به رسیدگی و تائید ارزش خرید کاالهاي وارداتی با ارز 
هـ /55633ت /63793اطالعات بازار کاال در زمان ثبت سفارش کاالهاي اساسی و ضروري موضوع مصوبه شمارة 

ردیف تعرفه اقدام می نمایند ، بانک  800و به تعداد حدود ) گروه کاالئی 25(هیأت محترم وزیران  16/5/97مورخ 
درخصوص بررسی ارزش (، گمرك جمهوري اسالمی ایران ) درخصوص تامین ارز(مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

درخصوص تعیین (تولیدکنندگان  و سازمان حمایت مصرف کنندگان و) قانون امورگمرکی 15و  14گمرکی موضوع مواد 
فاکتور یا (مکلفند تا زمان رفع تحریم ها ، ارزش مندرج در ثبت سفارش کاال که سیاهه خرید ) نرخ تثبیتی کاال

Invoice (نیز براساس آن می باشد را مالك اقدام از زمان دریافت و نیز بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهند ؛"              
  )تبصره می باشد 9ي ااین بند دار(

  16/6/98مصوبات جلسه مورخ 
  پیگیريمهلت   مسئول اجرا  عنوان مصوبه   ردیف

در راستاي رفع مشکل پرونده هاي تشـکیل شـده در خصـوص ارزش از      5
بـا   جمله پرونده هایی که رفع تعهد ارزي آنها هنـوز انجـام نشـده اسـت ،    

عنایت به تصمیمات بیست و سومین جلسه کارگروه تنظـیم بـازار مـورخ    
صـنعت، معـدن و   وزیر محترم  301109/60، ابالغی به شماره 23/11/97

دسـتور بیســت و ســومین جلســه   1؛ صورتجلســه تصــمیمات بنــد تجـارت 

  بانک مرکزي
  گمرك ایران 

  روز 20
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؛ نامه 66877/60ابالغی به شماره  31/02/98کارگروه تنظیم بازار مورخ 
موضوع پیگیري تصمیمات ابالغی  18/04/98مورخ  109722/60شماره 

صورتجلسه اخیرالذکر؛ تصـمیمات کـارگروه تنظـیم بـازار در خصـوص      
نحوه اقدام براي عدم انطباق ارزش تعیین شده در ثبت سـفارش بـا ارزش   

؛ 31/04/98مــورخ  122269/60زمــان اظهــار، ابالغــی طــی نامــه شــماره 
 19/05/98نظیم بازار مـورخ  تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه ت

؛ ابـالغ مجـدد تصـمیمات چهـل و     140957/60ابالغی طـی نامـه شـماره    
مـورخ   156968/60هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار طی نامه شـماره  

  :مقرر گردید 06/06/98
و مسـتند بـه صورتجلسـۀ شـماره      در اجراي مصوبات فوق االشاره -الف

هــاي  چنانچــه ارزشگمــرك ایــران،  11/10/1392مــورخ  199801/1/8
ثبـت سـفارش کـه    نسـبت بـه ارزش منـدرج در     ارزش،مندرج در سامانه 

درصد کمتر باشد، گمـرك   15به گمرك است، تا  مالك اظهار ارزش 
 قانون امور گمرکی نسـبت بـه پـذیرش ایـن     15و  14با رعایت مفاد مواد 

  . اقدام نماید 2و 1میزان تلرانس ارزش، در خصوص کاالهاي گروه 

چنانچه مغایرتی بیش از میـزان تلـرانس ارزش اعـالم شـده مشـاهده       -ب
بـود بـه    گردید، گمرك نسبت به اعالم کل تفاوت ارزش به عنـوان بـیش  

تفاوت اعالم شده جهت بررسی بانک عامل . هاي عامل اقدام نماید بانک
بـود ارزش مـانع از تـرخیص کـاال بـا رعایـت سـایر         بـیش بوده و موضوع 

  .گردد مقررات نمی

ــواد     -ج ــاد م ــت مف ــا رعای ــه ب ــی،              15و  14چنانچ ــور گمرک ــانون ام ق
هاي گمـرك، بـیش از    در رسیدگی ،ارزش هاي مندرج در سامانه ارزش

قـانون امـورگمرکی    108ارزش مندرج در ثبت سفارش باشد، وفق ماده 
اظهـاري ارزش اقـدام و تکلیفـی     کـم اذ تصمیم درخصـوص  اتخنسبت به 

جهـت تـامین   هاي عامـل   براي گمرك در راستاي اعالم موضوع به بانک
باشــد و طبعــاً از ایــن بابــت مشــکلی در رفــع تعهــد ارزي   ارز بــاالتر نمــی

  . نخواهد بود
باتوجه به حساسیت موضوع، گمرك، بانک مرکزي و وزارت  - د

صمت نسبت به تشریح تبعات اجراي بدون ضابطه تصمیمات چهل و 
هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار اقدام، و در صورت صالحدید 

  .مرجع مربوطه، در موضوع مذکور بازنگري الزم صورت پذیرد
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  140957/60که طی نامۀ شمارة ) دستور سایر 6بند (تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار وفق  - 3
به گمرك  6/6/98مورخ  156968/60به کلیه اعضاء و دستگاه هاي ذیربط و طی نامۀ شمارة  19/5/98مورخ 

مشکالت عدیدة مربوط به رفع تعهدات با عنایت به  -6". جمهوري اسالمی ایران ابالغ گردیده مقرر گردیده است
ارزي ناشی از اختالف وزن پروانه هاي وارداتی و به منظور تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزي درخصوص اختالف و 

  :تلورانس مجاز مقرر گردید 
ه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، گمرك جمهوري اسالمی ایران و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نسبت ب - 1-6

هـ 55633ت/63793براي کاالهاي فله، همچنین کاالهاي اساسی و ضروري موضوع مصوبۀ % 5/1پذیرش تلورانس 
درخصوص سایر  ،ردیف تعرفه اقدام نماید 800اد حدود دو به تع) گروه کاالئی 25(هیات محترم وزیران  16/5/97مورخ 

  .)به جز کاالهایی که معیار سنجش آن وزن نمی باشد(کاالها ، حداکثر سه درصد تلورانس وزنی قابل پذیرش می باشد 
فوق براي برخی از کاالهاي خاص از جمله خمیر  6-1پذیرش تلورانس وزنی باالتر از میزان مندرج در مصوبه  - 2-6

          کاغذ ، صرفاً با اعالم رسمی دفتر واردات گمرك جمهوري اسالمی ایران به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران یا 
  .بانک هاي عامل مربوطه امکان پذیر می باشد

وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، گمرك جمهوري اسالمی ایران و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفند  -3-6
نسبت به تعمیم و تسري تلورانس اعالمی به شرح فوق ، به کلیۀ پرونده هاي در جریان رسیدگی که هنوز رفع تعهد 

  ".ا صورت نپذیرفته اقدام نمایندارزي براي آنه
  16/6/98مصوبات جلسه مورخ 

  پیگیريمهلت   مسئول اجرا  عنوان مصوبه   ردیف
وزن کانتینرهاي خالی از سازمان بنادر و دریانوردي و نسبت به استعالم   6

  .اعمال آن در سامانه جامع امور گمرکی اقدامات الزم معمول گردد
  گمرك ایران

  دفتر فاوا 
  روز 15

نسبت به صدور بخشنامه و اجرایی نمودن این بند از مصوبه کارگروه   7
 .تنظیم بازار درخصوص اختالف و تلورانس مجاز وزن اقالم اقدام شود

پذیرش تلورانس وزنی باالتر از میزان مندرج در مصوبه کارگروه تنظیم 
بازار براي برخی از کاالهاي خاص از جمله خمیر کاغذ، صرفاً با اعالم 

سمی دفتر واردات گمرك جمهوري اسالمی ایران به بانک مرکزي ر
  .جمهوري اسالمی ایران امکان پذیر می باشد

  بانک مرکزي 
  گمرك ایران

  )معاونت امور گمرکی(

  روز 7

معاون محترم ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمی  7/6/98مورخ  191603/98به عنایت به مفاد نامۀ شمارة  - 4
مرجع مذکور که در آن به پنج مورد مشکالت مرتبط با رفع  23/4/98مورخ  132997/98شمارة  ایران متضمن نامۀ

تعهدات ارزي فیمابین بانک مرکزي و گمرك جمهوري اسالمی ایران اشاره شده است مقرر گردید اقدامات الزم 
  :در راستاي اجرایی نمودن مصوبات مرتبط با مفاد هر بند بشرح ذیل صورت پذیرد 

             به صورت) 1395و  1394اکثراً پروانه سال هاي (ر موارد متعددي پروانه هاي صادره از سوي گمرکات کشور د -1"
پروانه  "قابل مشاهده می باشند در صورتیکه وضعیت اظهار آنها در مقطعی به صورت  "پروانه نشده - اظهارنامه "
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عدم قبول پروانه هاي /با عنایت به اینکه قبول.کاال می باشندبوده و واردکنندگان نیز مدعی ورود و ترخیص  "کامل
مزبور از سوي گمرکات ، داراي ابهام می باشد ، لذا در این موارد بانک ها نمی توانند نسبت به رفع تعهد ارزي اقدام 

بعضاً داراي  شایان ذکر است موارد اشاره شده. نمایند ، در صورتیکه عمالً متقاضی تعهد خود را ایفا نموده است 
  ".اطالعات درب خروج نیز می باشند

   
  16/6/98مصوبات جلسه مورخ 

  پیگیريمهلت   مسئول اجرا  عنوان مصوبه   ردیف
مقرر گردید حوزه معاونت برنامه ریزي گمرك ایران با همکاري بانک   8

حوزة معاونت امور گمرکی گمرك ایران، دفاتر تخصصی مرکزي و 
لغایت  1394(حاالت مختلف پروانه هاي مربوط به سالهاي گذشته 

ی به را شناسایی نموده و راهکار الزم را طی صدور دستورالعمل) 1396
   .نمایند بالغگمرکات اجرایی ا

  گمرك ایران
  ) معاونت برنامه ریزي(

  هفته 3

با محوریت براي نیل به موضوع فوق تیم کارشناسی در گمرك ایران   9
موضوع را تا رفع مشکالت  ،تشکیل و این تیمحوزة معاونت برنامه ریزي 

  .مطروحه پشتیبانی نمایند

  گمرك ایران
   برنامه ریزي،معاونت (

  )دفتر واردات ، دفتر فناوري

  هفته 3

  
              صادر می گردد ، لیکن برخی از این  "پروانه کامل "علیرغم آنکه بسیاري از پروانه هاي گمرکی به صورت  -2"

پروانه ها فاقد اطالعات درب خروج می باشد ، اگرچه گمرکات تالش می کنندتا با درج کامنت نسبت به تکمیل 
خصوصاً (نکه اتکاء سامانه رفع تعهد ارزي به داده هاي دریافتی اطالعات درب خروج اقدام نمایند ، لیکن با توجه به ای

سامانه گمرك می باشد ، لذا در این موارد با درج کامنت نیز امکان رفع تعهد ارزي ) وزن یا تعداد کاالهاي خارج شده
  .میسر نبوده و موجب سردرگمی بانک ها در پیگیري تعهدات ارزي می گردد

ر تعداد و یا وزن کاالي خروجی ، وضعیت ترخیص کاال ، ارزش پروانه ، مبلغ ارزي کرایه در مواردي اصالح و تغیی -3
در پروانه در قالب مکاتبه و یا کامنت از سوي گمرکات اعالم می گردد که با عنایت به الزام انجام ... حمل ، ترم حمل و

اتب در فیلدهاي مربوط به خود اصالح و فرآیند رفع تعهد ارزي براساس اطالعات و داده هاي سیستم ، الزم است مر
  .اعمال گردد

            در مواردي کامنت هاي مندرج در سامانه گمرك متناقض با یکدیگر یا مبهم بوده و یا توسط کابران مختلفی  -4
یدگی به درج می گردد که در این موارد نیز استناد به کامنت هاي موصوف در فرآیند رس) بعضاً حتی خود اظهار کننده(

اري اطالعات در ذارگبلذا نیاز است ضمن اجتناب از درج کامنت و . تعهدات ارزي واردکنندگان را غیر ممکن می سازد
کامنت هاي صادره بدون تناقض و ابهام بوده و از سوي یک واحد مشخص  ،در صورت ضرورت) به جاي کامنت(سامانه 

  .در گمرکات انجام گردد
یخ ترخیص کاال از گمرك در فرآیند بررسی تعهدات ارزي وارداتی، الزم است تاریخ مزبور نیز با توجه به اهمیت تار -5

  ".به همراه سایر اطالعات پروانه هاي گمرکی در سامانه گمرك درج و قابل رویت گردد
  



 

٦ 
 

  16/6/98مصوبات جلسه مورخ 
  پیگیريمهلت   مسئول اجرا  عنوان مصوبه   ردیف

استفاده توسط وزارت صنعت، معدن و  یکاهاي اندازه گیري مورد  10
تجارت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و گمرك جمهوري 
اسالمی ایران استخراج شده و دستگاه هاي مرتبط پیشنهادات خود را 

  .درخصوص یکسان سازي این واحدهاي مشترك اعالم نمایند

  روز 10  ت موزارت ص

ایران با بانک مرکزي موضوع کامنت هاي گمرك جمهوري اسالمی   11
جمهوري اسالمی ایران و صنعت ، معدن و تجارت با محوریت گمرك یا 
به صورت کلی حل و یا به صورت پارامتریک شناسایی ، طبقه بندي و 

  .تصمیم گیري و رفع مشکل شود

  گمرك ایران
  )معاونت برنامه ریزي(

  هفته 3

نتیجه به سه دستگاه و اعالم کلیه مصوبات فوق  اجراي نسبت به پیگیري  12
تا رفع مشکالت مطروحه وزارت صمت، بانک مرکزي و گمرك ایران 

  .اقدام شود

  گمرك ایران 
  )معاونت امورگمرکی(

  روز 30

 


