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سازمان صنعت ،معدن و تجارت  31استان و جنوب استان کرمان
با سالم

براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز یکشنبهه ونخر  1397/04/31سنااد بررسنم وسنای
اقاصادی کشخر وقرر گردید:
 )1وزارت صبعت  ،وعدن و تجارت اوکان ثهت سفارش از وح ببد  9واده  38آئین ناوه اجرایم قانخن
وقررات صادرات و واردات و ترخیص کلیه کاالهای گروه  1و  2که تا پایان تیرواه  1397براسناس
تأییدیه گمرک جمهخری اسالوم ایران به اواکن گمرکم وارد شده اند را با دریافنت شنماره قنه
انهار از بازرگان فراهم نماید .
در تهصره های سه گانه این واده نیز آوده است :
تبصره  : 1وارد کببدگان وشمخل این ببد وکلفبد حداکثر تنا پاینان شنهریخر  1397نسنهت بنه
ترخیص کاالهای وذکخر اقدام نمایبد .
تبصره  : 2وسئخلیت کبارل تاریخ ورود کاال قه از تاریخ فخق و انطهاق شماره قه

انهار وذکخر بنا

گمرک جمهخری اسالوم ایران وم باشد .
تبصره  : 3با تخ جه به ایبکه کاالهای وذکخر در گذشاه تأوین ارز شده اند  ،وارد کببدگان ونذکخر
ادعایم جهت تأوین ارز وخارد فخق پس از ترخیص را ندارند .
الهاه بخشم از کاالهای انهار شده در گمرکات ومکن است از وح ثهنت سنفارش بنانکم صنخرت
پذیرفاه باشد و واقاضم بخخاهد پس از تأوین ارز  ،در قالب ضخابط بانکم و ینا در شنک سنهرده
برات بدون تعهد ترخیص نماید  .وعهذا این گزیبه بدون اناقال ارز نیز از وح ببد  9واده  38آئین
ناوه اجرایم قانخن وقررات صادرات وواردات برای واقاضیان فنراهم اسنت  .شنایان ذکنر اسنت
تسهیالت وذکخر شاو کاالهای گروه سخم و کاالهای ومبخعه ( گروه  )4نمم باشد .
 )2تعهد واردکببدگان کاالهای گروه (( )3واردات در وقاب صادرات) به بانکهای عاو برای ارائه برگ
سهز گمرکم ،وبحصر به تعهد وحضری است و دریافت وثیقه به وینزان ( 35درصند) ارزش کناالی
وارداتم از آنها وبافم است.
 )3شرکتهای تخلیدکببدهای که اقدام به صادرات ومنمایبد ومتخانبد قطعات ،تجهیزات ،واشینآالت
و وخاد اولیه وخرد نیاز خطخط تخلید خخد را که در گروه ( )1و ( )2کاالیم قرار گرفاهانند را از وحن
پروانه صادراتم خخد تاوین ارز نمخده و وارد نمایبد.
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 )4شرکتهای صادرکببده وحصخالت پاروشیمم ،فخالدی و فلزات رنگین صرفاً ومتخانبند تنا وعنادل
( 30درصد) ارز حاص از صادرات خخد را که در ساوانه نیما به فروش رسناندهانند ،جهنت واردات
کاالی وخرد نیاز خخد از گروههای کاالیم ( )1و ( )2اخاصاص دهبد.
خخاهشمبد است دساخر فروایید وراتب را یادداشت و به واقاضیان اطالع رسانم

گردد1799373/.
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