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ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺧـﻮد ،ﻣـﻮرخ  ۱۵ﻓﺮوردﯾـﻦ ﻣـﺎه ﺳﺎﻟﺠـﺎری ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺻﻼح و ﺗﻤﯿـﻞ ﻣﺼـﻮﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺼﺪو ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در
دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد ،ﻣﻮرخ  ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎری ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﻤﯿﻞ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺼﺪو ﻫﻔﺘﺎد و
ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺣﻤﯿﺪ زادﺑﻮم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۱۷۷اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻣﺎن اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎل  ۹۷و ﺑﻌﺪ از آن از ﻃﺮﯾﻖ واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات
ﺧﻮد ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻇﻬﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﻨ ﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ارز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﺠﺎرت اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ  ، ۱۷۷اﯾﻦ اﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد
داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ
ای و ﻗﻄﻌــﺎت ﺧﻄــﻮط ﺗﻮﻟﯿــﺪ  ،دارو و ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﭘﺰﺷــ در ﺳﺎﻟﻬــﺎی  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﻣــﺎده  ۳ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﺼﻮﺑــﺎت
ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی از دﯾﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ 214ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد.
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  ۳ﻣﺘﺸﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ  ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ، ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی  ،وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی  ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮ
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اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از دﯾﺮ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﯾﺼﺪو ﻫﻔﺘﺎد ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺘﺎد
ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ را ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﻧﻬﺎ دارای
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز اﺳﺖ اﺟﺎزه ﺗﺮﺧﯿﺺ دﻫﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﻪ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی اﻋﻼﻣ
از ﺳﻮی وزارت ﺻﻤﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ) ﺑﺪون ﮐﺪ رﻫﯿﺮی ( اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺮﺧﯿﺺ  ۹۰درﺻﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﮐﻨﺪ .
زادﺑﻮم اﻓﺰوزد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺘﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﻬﺪ از ﻣﺘﻘﺎﺿ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﮐﺪ رﻫﯿﺮی  ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ درﺻﺪی
ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﻮول ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺪام ارزی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۱۵ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮرﺳ و اﺑﻼغ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﻤﯿﻠ ﻧﺤﻮه اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  ۲ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻫﻤﺎﻫﻨ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮﻧ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺪام ارزی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  ۲ﻣﺘﺸﻞ از وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت  ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ  ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﺑﻮدﺟﻪ و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
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