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  ٢٤/١١/١٣٩٧                                                        ـ ه٥٥٤٤٦/ت١٥٦٥٩١رهشما
  هـ ٥١٩٦٧/ت٣١٨١٩نامه شماره  بي) تصو١بند (اصالح 

  ١٨/٣/١٣٩٥مورخ 
  يوزارت راه و شهرسازيي ـ و دارا يوزارت امور اقتصادـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ زوزارت جهادکشاورـ  وزارت کشور
  يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان مـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

 رانيا ياسالم يجمهور يبانک مرکزـ  مبارز با قاچاق کاال و ارز يستاد مرکز
ـ صنعتي و و ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري   يژه اقتصاديسازمان ملي استاندارد ايران 

  و مناطق محروم کشور ييمعاونت توسعه روستا
صنعت،  يهاشنهاد مشترک وزارتخانهيبه پ ١٧/١١/١٣٩٧ران در جلسه يوزهيأت 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز  يو ستاد مرکز ييو دارا يمعدن و تجارت، کشور و امور اقتصاد
  ب کرد:يران تصويا يسالما يجمهور يو هشتم قانون اساس يکصد و سيو به استناد اصل 

  ر يبه شرح ز ١٨/٣/١٣٩٥هـ مورخ ٥١٩٦٧/ت٣١٨١٩نامه شماره  بي) تصو١بند (ـ ١
 شود:ياصالح م
نامه که تأييد شده به مهر دفتر هيأت ) اين تصويب١ـ واردات اقالم موضوع جدول پيوست (١

و صد درصد حقوق %) حقوق ورودي براي مواد غيرخوراکي ٥٠دولت است، با تخفيف پنجاه درصد (
 ها بالمانع است.هاي تعاوني آنورودي براي مواد خوراکي توسط مرزنشينان و شرکت

و  يربط و مقررات بهداشتيذ يها ت استانداردها و ضوابط دستگاهيرعا تبصره ـ
 است. يمذکور الزام يکاالها يبرا يانهيقرنط

شده به مهر دفتر  يدتأي نامه کهبين تصوي) ا٢وست (يموضوع جدول پ يکاالهاـ ٢
 يت ثبت سفارش برايممنوع يدارا يف کاالهاي) رد١٣٣٩دولت است، از فهرست (هيأت 
 يموقت مرز يررسميغ يهامبادله در بازارچه يسامانده نامهنييالت آين تسهيمشمول

نامه ورود کاال نييو آ ٧/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٣٢٤٢/ت٥٤٢٣١شماره  نامهبيموضوع تصو
) و ي) تن (لنج تجار٥٠٠ت کمتر از (يبا ظرف يسنت ييايدر يشناورهاتوسط ملوانان 

هـ مورخ ٥٣٧٦٣/ت٦٥٨٥٩نامه شماره بيآن شناورها موضوع تصو يو نوساز يسامانده
 شود. يم يآنها مستثن يو اصالحات بعد ٣١/٥/١٣٩٦

 تأييد ) منوط به ثبت سفارش و٢وست (يموضوع جدول پ يواردات کاالها تبصره ـ
ت استانداردها و ضوابط يران و رعايا ياسالم يجمهور يتوسط بانک مرکز منشأ ارز

  است. يانهيو قرنط يربط و مقررات بهداشتيذ يها دستگاه
) ٢مذکور در بند ( يهانامهنييالت آين تسهيکه توسط مشمول ييص کاالهايترخـ ٣

 يرکنان شناورهاا ملوانان و کايو  يموقت مرز يررسميغ يهانامه به بازارچهبين تصويا
ا در حال حمل با اسناد معتبر ي) تن به بنادر و گمرکات مربوط منتقل شده و ٥٠٠ر (يز
  نامه مجاز است.بين تصويخ ابالغ ايک ماه از تاريباشند، ظرف يم

 يررسميغ يهامبادله در بازارچه يسامانده نامهنيي) آ٩به ماده ( يتبصره الحاقـ ٤
 ١٣/٣/١٣٩٧هـ مورخ  ٥٥٣٩٥/ت٣١٢٥٣نامه شماره  بيتصو) ٤موضوع بند ( يموقت مرز
  شود: ير اصالح ميبه شرح ز

نامه در صورت داشتن نيين آيالت ايمشمول تسه يواردات کاالها تبصره ـ
  باشد.ير ميپذمجاز داخل کشور امکان يندگينما

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

 )١وست (يجدول پ

 مقدار کاال رديف
 هاي مازندران و گيالن) کيلوگرم در سال (به جز استان ٣٠هر نفر  نج خوراکيبر ١

 کيلوگرم در سال ١٥هر نفر  قند و شکر ٢

 هر نفر يک کيلوگرم در سال (به جز استان گيالن) چاي ٣

 کيلوگرم در سال ١٠هر نفر  روغن نباتي ٤

 کيلوگرم در سال ٥هر نفر  تمرهندي ٥

 کيلوگرم در سال ٣هر نفر  انواع ادويه (خرده فروشي) ٦

 هر نفر يک دست در سال استکان و نعلبکي ٧

 نفر يک دستگاه در سال ٣٠براي هر  دوچرخه  ٨

 هر نفر يک دست در سال قاشق و چنگال ٩

 کيلو در سال ١٠هر خانوار  نخ دروگر ١٠

 تومان در سال ٠٠٠/١٠٠براي هر خانوار به ارزش  ابزار آالت برش ١١

 عدد در سال ٣ر خانوار ه کارد آشپزخانه ١٢

 مترمربع در سال ٥هر خانوار  چتايي ١٣

 مقدار کاال رديف
 دستگاه در سال ١هر خانوار دستگاه تصفيه آب و آب شيرين کن ١٤

 دستگاه در سال ١هر خانوار  فالسک چاي و شيشه آن ١٥

 دستگاه در سال ١نفر  ١٠هر  سمپاش ١٦

 دستگاه در سال ١نفر  ١٠هر  دستگاه بافت تور ماهيگيري ١٧

ـ برقيريش ت ١٨  عدد در سال ١هر خانوار  راش دستي 

 عدد در سال ١هر خانوار  چراغ اضطراري ١٩

 دستگاه در سال ١خانوار  ٢٠هر  کيلووات ٢٠موتور ژنراتور برق تا  ٢٠

 دستگاه در سال ١نفر  ٢٠هر  موتور براي قايق و لنج باري و صيادي ٢١

 تومان در سال ٠٠٠/٢٠٠ براي هر خانوار به ارزش قطعات يدکي، موتور قايق و لنج ٢٢

 عدد در سال ١هر خانوار  ماشين پشم چيني ٢٣

 عدد در سال ١هر خانوار  انواع قيچي خياطي، باغباني و پشم چيني ٢٤

 هر  هاي گرمسيري شامل انبه، آناناس، موز و نارگيلميوه ٢٥

 کيلوگرم در سال ١نفر  ١٠هر  مايه پنير ٢٦

 دستگاه در سال ١هر خانوار  و گازيبخاري نفتي  ٢٧

جو، يونجه و  خوراک دام، طيور (علوفه، کاه، سبوس، ٢٨
 کيلو در سال ٥٠هر خانوار  کنجاله (به استثناي کنجاله سويا) و آبزيان

هاي سيستان و بلوچستان و  دام زنده (فقط استان ٢٩
 هر دو خانوار يک راس/ نفر خراسان جنوبي)

 هر نفر يک کيلوگرم ور)کنجد (فقط براي مرزهاي شرق کش ٣٠

تخمه بوداده (فقط براي مرزهاي شرق کشور) بجز  ٣١
 هر نفر يک کيلوگرم تخمه آفتابگردان

 گرم١٠٠هر نفر  پودر نارگيل (فقط براي مرزهاي شرق کشور) ٣٢

 گرم١٤٠هر نفر  زيره سياه و سبز (فقط براي مرزهاي شرق کشور) ٣٣

 کيلوگر گرم ١راي هر نفر ب (فقط براي مرزهاي شرق کشور) بادام هندي ٣٤

 کيلوگرم ٢هر نفر  چلغوز (فقط براي مرزهاي شرق کشور) ٣٥

 نفر يک دستگاه در سال ٥٠هر  دستگاه شيردوش ٣٦

 کيلوگرم در سال١٥هر نفر  هندوانه ٣٧

 ٩٨و  ٩٧بدون محدوديت فقط براي سال  باطري فرسوده ٣٨

 کيلوگرم در سال ٥هر نفر  ...)مل نخود، لوبيا، لپه، عدس، ماش وانواع حبوبات (شا ٣٩

 کيلوگرم در سال ٧هر نفر  کاغذ ٤٠

 ٩٨و  ٩٧بدون محدوديت فقط براي سال  قطعات يدکي خودروهاي سنگين ٤١

 ٩٨و  ٩٧بدون محدوديت فقط براي سال  (CKD)قطعات منفصله خودرو  ٤٢

 ٩٨ و ٩٧بدون محدوديت فقط براي سال  معدني و کشاورزيآالت  ماشينقطعات لوازم خانگي،  ٤٣

 ٩٨و  ٩٧بدون محدوديت فقط براي سال  آلومينيوم کارنشده و ضايعات آهن ٤٤

 ٩٨و  ٩٧بدون محدوديت فقط براي سال  ابزارآالت نجاري و رنگرزي و مواد رنگي ٤٥

 ٩٨و  ٩٧بدون محدوديت فقط براي سال  آالت اداري (کپي، تکثير و ...) اجزا و قطعات ماشين ٤٦

 ٩٨و  ٩٧حدوديت فقط براي سال بدون م الستيک سبک و سنگين ٤٧

 متر مربع ١٠هر خانوار  پارچه ٤٨
  

  )٢وست (يجدول پ
 کاال رديف

 سشوار ١
 ماشين ريش تراش برقي و دستي ٢
 اتو پرس با پايه ٣
 تيغ ژيلت ٤
 سرخ کن ٥
 توستر ٦
 ميوه خشک کن ٧
 قهوه ساز و قهوه جوش ٨
 دستگاه دي وي دي ٩

 ساندويچ ساز ١٠
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 کاال رديف
 ترازوي آشپزخانه ١١
 اتو مو ١٢
 بابيليس ١٣
 موکن ١٤
 چاپگر اداري ١٥
 دستگاه کپي  ١٦
 تونر رنگي ١٧
 انواع ساعت ١٨
 تلفن روميزي ١٩
 غذاساز ٢٠
 کيک پز ٢١
 کيس کامپيوتر ٢٢
 )٨٤انواع کمپرسورهاي برودتي (با رعايت مندرجات ذيل يادداشت فصل  ٢٣
 يخ ساز ٢٤
 ديگ بخار ٢٥
 فر برقي ٢٦
 خرد کن ٢٧
 گوشي تلفن همراه ٢٨
 ت دستيابزار اال ٢٩
 دستگاه آب شيرين کن ٣٠
 دستگاه شير دوشي و خامه گيري ٣١
 سماور برقي و گازي ٣٢
 گلهاي مصنوعي ٣٣
 لوازم صوتي و تصويري  و قطعات آن ٣٤
 موتور پمپ آب ٣٥
 آالت راهسازي و معدن لوازم يدکي خودرو و ماشين ٣٦
 لوازم جانبي خودرو ٣٧
 لوازم نقشه کشي ٣٨
 سمپاش ٣٩
 آالت کشاورزي ماشين ٤٠
 چاي ٤١
 پارچه ٤٢
 پرده منزل ٤٣
 تشک و روکش و کفپوش خودرو ٤٤
 جليقه نجات ٤٥
 انواع ادويه ٤٦
 شکر و قند ٤٧
 کاکائو(پودر و دانه) ٤٨
 راديو ضبط ٤٩
 لپ تاپ  ٥٠
 تبلت ٥١
 کتري برقي ٥٢
 اسکنر ٥٣

 فريم عينک ٥٤

 چرخ خياطي صنعتي ٥٥
 هاي عکاسي و فيلمبرداري انواع دور بين ٥٦
 ستهانواع دوربينهاي  مدار ب ٥٧

 کاال رديف
 پوشک کامل بچه ٥٨
 قرص ماشين لباسشويي و ظرفشويي ٥٩
 همزن برقي ٦٠
 ماهي تابه ٦١
 ميکروفن ٦٢
 فالسک و ساير  ظروف عايق حرارتي ٦٣
 دستگاههاي  آبگرم کن و آبسردکن توام ٦٤
 آبسرد کن ٦٥
 چاي ساز ٦٦
 دستگاه خامه گير ٦٧
 جارو برقي شارژي ٦٨
 زودپز ٦٩
 کلمن آب ٧٠
 )٨٥١٣چراغ اضطراري (تحت رديف  ٧١
 دستگاه و ابزار آالت نجاري ٧٢
 دستگاه و ابزار آالت لنج سازي ٧٣
 )٨٤کمپرسور يخچال و فريزر (با رعايت مندرجات ذيل يادداشت فصل  ٧٤
 )٨٤کمپرسور کولر گازي (با رعايت مندرجات ذيل يادداشت فصل  ٧٥
 موتور ژنراتور برق ٧٦
 موتور قايق  و لنج صيادي و باري و لوازم يدکي آن ٧٧
 وازم ايمني کارل ٧٨
 لوازم جانبي  رايانه ٧٩
 لوازم صيد و صيادي ٨٠
 آالت ريسندگي و بافندگي خانگي ماشين ٨١
 انواع ماشين حساب ٨٢
 روغن خوراکي، روغن زيتون و زيتون ٨٣
 شمش طالي استاندارد ٨٤
 ترازو ٨٥
 چتر ٨٦
 آيفون تصويري ٨٧
 انواع حبوبات  ٨٨
 بادام هندي ٨٩
 قهوه ٩٠
 هاي روغني دانه ٩١
 هاي گرمسيري شامل انبه، آناناس، موز و نارگيلميوه ٩٢
 برنج ٩٣
 سي سي) و لوازم يدکي آن ٢٥٠موتورسيکلت  برقي و انژکتوري (زير  ٩٤
 انواع نخ  ٩٥
 پشم ٩٦
 موتور آب کشاورزي ٩٧
 تاير خودرو سنگين و سبک ٩٨
 ضايعات کاغذ و کاغذ ٩٩

 ابريشم  ١٠٠
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