ـﻮر
ـﺪ از ﺷﻬﺮﯾـ
ـﺞ ﺑﻌـ
واردات ﺑﺮﻧـ
ـﺪی
ـﺎﻫﺶ  ۲۰درﺻـ
ـﻮع ﻣﯽﺷﻮد/ﮐـ
ﻣﻤﻨـ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﻤﺮک اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا ﺷﺪن
»ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻠﯽ ورود ﺑﺮﻧﺞ« ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ
در ﺣﻮزه ارز ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ ﮔﻔﺖ :در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﺴﺎل ﺣﺪود
 ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮک اداﻣﻪ داد :ﺣﺪود  ۳۹۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﻤﺮک ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻘﺪاری دﯾﮕﺮی از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﮔﻤﺮک دﭘﻮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮک ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ ،ﮐﺪ
رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺪ اﺟﺎزه ﺻﺪور
ﭘﺮواﻧﻪ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

اروﻧﻘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی وارداﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﯾﺎ در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز و ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻗﺮار دارﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﺸﺎ ارز
ﺧﻮد را از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮک اداﻣﻪ داد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﻮد و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ،
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏ
ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد ،ﮔﻤﺮک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﺗﺮﺧﯿﺺ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و وزارت
ﺻﻤﺖ و ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان واردات ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی درﺳﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮک ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ آﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻠﯽ ورود ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﮔﺮ
ﻣﺸﮑﻼت واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﻮزه ارز ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﮔﻔﺖ۵ :
ﻗﻠﻢ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ِ ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوزه
ﺑﺪون ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی اﺟﺎزه ﺗﺮﺧﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

وی در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ۳

ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی در ﮔﻤﺮک
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۸۵درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

