 ۶دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮای
ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار  ۶دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿـﻮز ،ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار ۶
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻓﻮری ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺿﺮوری ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻘﺮر
ﮔﺮدﯾﺪ:
– در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۴دﺳﺘﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﮑﺼﺪ و دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار )اﺑﻼﻏﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۶۰/۲۰۳۰۴۳ﻣﻮرخ
 (۱۳۹۹/۸/۲۱در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ درﺻﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﯾﮑﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺸﻤﻮل ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ )روﻏﻦ ﺧﺎم داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ذرت(
زﻣﺎن اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ از ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ
ارز در ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﯾﺎ
ﻋﺮﺿﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ )ﺑﺎزار ﮔﺎه و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه( ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺷﺎره ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۹۰درﺻﺪ ﺑﺪون اﻟﺰام
ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.

– ﺗﺮﺧﯿﺺ درﺻﺪی ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ۲۱؛ اﺟﺰا ،ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ وزارت ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۶۰/۲۲۶۰۸۹ﻣﻮرخ  (۹۹/۹/۲۲و اﻗﻼم
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی )از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۹/۵۰۰/۵۸۵۵ﻣﻮرخ  (۹۹/۹/۳۰ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﯾﮑﺼﺪ و دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻻزم ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
– ﺑﺎ
ﺑﻨﺎدر
اﺳﺎﺳﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﻔﺘﺎد

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺻﺪور ﻗﺒﻮض اﻧﺒﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده ﺑﻪ
و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی
و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر
ﻣﻼک ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﮑﺼﺪ و
و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﮐﺎﻻ

ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﺣﺼﺎء دﻗﯿﻘﻪای ﻣﻮرد
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻼک اﻗﺪام در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺮار دﻫﺪ.
– در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻠﺴﻪ  ۱۷۸ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
دوﻟﺖ ﻣﻮرخ  ۹۹/۸/۱۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ۷۰درﺻﺪ از اﻗﻼم ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در
ﻟﯿﺴﺖ اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻗﻼم
ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ  ۲۱ﻟﻐﺎﯾﺖ  ۲۵ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮوز ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮐﻞ اﻗﻼم اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
– ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره  ۹۶۰۴۴/۷۵/۲ﻣﻮرخ  ۹۹/۷/۱۵ذیﺣﺴﺎب و ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای وزارت
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ادارات
ﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ
در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر
ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﻗﺪام و در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
 ۹۹/۱۱۴۵۰۲۷ﻣﻮرخ  ۹۹/۹/۲۴ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻼک اﻗﺪام ﮐﻠﯿﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
– ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  ۵۰دﻻر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ورودی واردات ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺘﯽ :ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق
ورودی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  ۵۰دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۳۹آﺋﯿﻦ

ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و
ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ارز ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ

