ﻣﻌـﺎون ﻓﻨـﯽ ﮔﻤـﺮک :ﻣﺸﮑـﻞ ﺗﺮﺧﯿـﺺ
ﭼﺎی از ﮔﻤﺮک ﺣﻞ ﺷﺪ
در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﭼﺎی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﺎ اﺑﻬﺎم و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻌﺎون اﻣﻮر
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  ۹ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۸ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎی
از  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ  ۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﭘﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺮای ﮔﻤﺮﮐﺎت
ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ درﺑﺎره ﺗﺮﺧﯿﺺ ﭼﺎی ،ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﺮاﺗﺐ را از
ـﺮرات و
ـﺮ ﻣﻘـ
ـﺲ از آن دﻓﺘـ
ـﺮد .ﭘـ
ـﺘﻌﻼم ﮐـ
ـﺎورزی اﺳـ
ـﺎد ﮐﺸـ
وزارت ﺟﻬـ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق ورودی ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﮐﺪ
ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۰۹۰۲۴۰۱۰در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۱دﺳﺘﻮر ﭼﻬﺎرم ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮرخ  ۱۳ﻣﺮداد  ۹۸ﻣﻄﺮح و ﻣﺼﻮﺑﻪ آن اﺑﻼغ
ﺷﺪ .ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺬﮐﻮر دهﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎی ﮐﻮﺑﯿﺪه در
ﺟﺪاول ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻌﻼم از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﻨﻈﻮر از آن ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺧﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﻮاع ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ارﺗﺪﮐﺲ )ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﻗﻠﻢ ،ﺑﺎروﺗﯽ و ﺧﺎک( و ﭼﺎی ﺳﯿﺎه

 CTCﯾﺎ ﮐﻠﻪ ﻣﻮرﭼﻪای )داﻧﻪ درﺷﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و رﯾﺰ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ و در
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻏﯿﺮﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.

»ﻣﻬﺮداد ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ،ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﭼﺎی از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر رﻓﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮک اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﻮب ﮐﺎﻻ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ درﺻﺪی ﮐﺎﻻی اﺷﺎره ﺷﺪه اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻼغ
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رﻓﻊ ﺷﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

