
شماره سریال:           ١١٤١٨١٩٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٣٤٨٣٢١شماره:
١٤٠١/٠٣/١٦تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی سراسر کشور

با سالم و احترام ،
       بپیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٦٧٧٩٧ مورخ ١٤٠١/٠٣/١٠ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منضم به نامه شماره ١٠٠/١٠٤٨٣ مورخ ١٤٠١/٢/٢٥ مدیرکل استاندارد و تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی،مبنی بر اعالم ردیف تعرفه های بشرح ذیل که ترخیص کاالهای وارده منوط به اخذ مجوز فنی وزارت 

ارتباطات می باشد ، جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت مقررات مربوطه  ارسال می گردد .
تجهیزات ردیف تعرفه شماره ٩٥٠٣٠٠٤٠ تحت عنوان"پهپادهای اسباب بازی با حداکثر برد ١٠٠ متر و حداکثر زمان  -١

پرواز ١٥ دقیقه با دوربین یا بدون دوربین آن" به صورت کامل. 
کلیه تجهیزات،دستگاه ها وآالت ردیف تعرفه شماره ٩٠١٥ که دارای قابلیت هرگونه برقراری ارتباط رادیویی بی سیم  -۲
( شامل ؛ GPS ، Bluetooth ، Wifi ، سیم کارت یا هر نوع ارتباط رادیویی و یا بدون سیم دیگر ) باشد مستلزم اخذ 

مجوز مورد االشاره در سامانه جامع امور گمرکی می گردد .
    ضمناً، تا اعمال ردیف تعرفه های مذکور در سامانه جامع امورگمرکی از سوی دفتر محترم فناوری اطالعات و 
امنیت فضای مجازی،کلیه کارشناسان وهمکاران سرویس های تجاری و درب خروج ضمن رعایت کامل 

مقررات،  اقدام الزم را در این خصوص بعمل آورند . 
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمائم آن بر عهده  ناظرین و مدیران محترم گمرکات اجرایی  می باشد.

 

 

رونوشت:
 سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت استحضار و اقدام الزم برای فعال نمودن تیك اخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای 

ردیف تعرفه های ٩٥٠٣٠٠٤٠ و ٩٠١٥ در سامانه جامع گمرکی به قید فوریت.
 - جناب آقای دکتر مهدی زاده معاون 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.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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جناب آقای عباسپور
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت

پیرو نامه شماره ١٠٠/۴٩٨٢۴ مورخ ١۴٠٠/٨/٢٢، درخصوص اعالم تعرفه های جدید که نیازمند اخذ مجوز از سازمان می باشند، 
خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد منبعد تعرفه های موضوع این نامه به شرح ذیل جهت اظهارنظر به این سازمان اعالم 

گردند.

تجهیزات ردیف تعرفه شماره ٩۵٠٣٠٠۴٠ با عنوان "پهپادهای اسباب بازی با حداکثر برد ١٠٠ متر و حداکثر زمان پرواز ١۵  -١

دقیقه با دوربین یا بدون آن" به صورت کامل 

در مورد تجهیزات ردیف تعرفه شماره ٩٠١۵ با عنوان "آالت و دستگاه ها برای تعیین شکل و ابعاد زمین، نقشه برداری،  -٢
مساحی، تراز گیری، فوتوگرامتری، آب نگاری، اقیانوس نگاری، آب شناسی، هواشناسی یا ژئوفیزیکی، به استثنای قطب نماها، 

مسافت یاب ها"، سوالی به صورت ذیل مطرح گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ، درخواست متقاضی جهت بررسی به این 
سازمان ارجاع گردد:

سوال :آیا دستگاه، قابلیت برقراری ارتباط رادیویی بی سیم (اعم از Bluetooth ،WiFi، سیم کارت، GPS و یا هر  

نوع ارتباط رادیویی و یا بدون سیم دیگر) را دارد؟

رونوشت:  

 - سرکار خانم مهندس محسنی معاون محترم امور رادیویی جهت استحضار

گرشاسب جمشیدنژاد
مدیرکل استاندارد و تایید نمونه
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٠٢١٨٩٦٦١٣٣٧   اقدام: جاهدی فر 
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