
 پذیز و ارتقای نظام مالی کشورتبقانون رفع موانع تولید رقا 83ماده 

 

 برای گمرکی تشریفات در تسُیل ي کار ي کسب فضای بُبًد ي داخلی تًلیذ از حمایت مىظًر بٍ ـ۳۳  مادٌ

 :تًلیذی ياحذَای

 .ًوایٌذ تسشیغ ٍ تسْیل سا سفاسش ثثت فشایٌذ هىلفٌذ سفاسش ثثت هتَلی ّای دستگاُ ـ الف

 

 یه اخز تا حذاوثش سا تَلیذی ٍاحذّای تِ هتؼلك واالّای تا ًوایذ اتخار تشتیثی ایشاى اسالهی جوَْسی گوشن ـ ب

 تاًه ًظاست تحت واال طاحة اًثاس تِ ٍ( تشاًضیت) ػثَس ٍسٍدی هثادی اص تضویي طَست تِ ٍسٍدی حمَق تشاتش

 دس ٍ تشخیض سا هزوَس واالی لاًًَی تششیفات سػایت تا است هجاص تَلیذوٌٌذُ. ًوایذ( پلوة) هَم ٍ هُْش ٍ هٌتمل

 .ًوایذ استفادُ تَلیذ فشایٌذ

 سا خَد واالی گوشوی اهَس لاًَى، اجشایی ًاهِ آییي ٍ لاًَى دس همشس ّای هْلت ظشف تَاًٌذ هی تَلیذی ٍاحذّای

 .ًوایٌذ تشخیض ٍ اظْاس دفؼات تِ اٍلیِ، تضویي ّواى تا هحل گوشن تشیي ًضدیه تِ

 تا ایشاى، اسالهی جوَْسی هشوضی تاًه ٍ ایشاى اسالهی جوَْسی گوشن پیشٌْاد تا تٌذ ایي اجشایی دستَسالؼول

 .سسذ هی داسایی ٍ التظادی اهَس ٍصیش تظَیة تِ لاًَى ایي اتالؽ اص پس هاُ یه

 

 وشَس ول داسی خضاًِ ٍ وشَس سیضی تشًاهِ ٍ هذیشیت ساصهاى ٍسٍدی، حمَق استشداد دس تسشیغ هٌظَس  تِ ـ ج

 اص یافتِ تخظیض( 100۱) دسطذ طذ طَست تِ سا ایشاى اسالهی جوَْسی گوشن ًیاص هَسد هثلؾ سالِ ّش هَظفٌذ

 ٍسٍدی حمَق است، هَظف گوشن ٍ ًوایٌذ تسَیِ سال پایاى دس ٍ دٌّذ لشاس دستگاُ آى اختیاس دس تٌخَاُ هحل

 تٌذی تستِ یا ٍ تىویل تَلیذ، دس شذُ  هظشف ٍاسداتی خاسجی هظشفی واالّای ٍ لغؼات هَاد، ػیي اص شذُ اخز

 .ًوایذ هستشد سا شذُ طادس واالّای

 

 :ًوایذ تشخیض صیش ششایظ تا سا ٍاسدُ واالّای شَد، هی دادُ اجاصُ ایشاى اسالهی جوَْسی گوشن تِ ـ ت

 همشسات سایش سػایت تا ٍ هاُ سِ هذت ظشف اسٌاد اطل اسائِ تؼْذات ٍ اسٌاد حذالل تا ـ1



 ٍ ٍثایك سایش ٍ اهَال ٍ واال اص تخشی ًگْذاسی یا ٍ تْاداس اٍساق گًَِ ّش ًاهِ، تیوِ تاًىی، ًاهِ ضواًت اخز تا ـ2

 ٍسٍدی حمَق تشای سال یه هذت تِ حذاوثش  ایشاى اسالهی جوَْسی گوشن تشخیض تِ هؼتثش ّای تضویي

 تا واال ّواى) تؼذی هَاسد دس تاشٌذ وشدُ دسیافت ایشاى استاًذاسد هلی ساصهاى هجَص تاس یه وِ سا ٍاسدُ واالّای ـ3

 سػایت تا ٍ ایشاى استاًذاسد هلی ساصهاى هجذد هجَص اخز تِ ًیاص تذٍى هزوَس ساصهاى تأییذ تا( هشخظات ّواى

 همشسات سایش

 

 جوَْسی هشوضی تاًه ٍ ایشاى اسالهی جوَْسی گوشن هشتشن پیشٌْاد تا تٌذ ایي اجشایی ًاهِ آییي ـ تثظشُ

 .سسذ هی ٍصیشاى ّیأت تظَیة تِ لاًَى ایي اتالؽ اص پس هاُ یه تا ایشاى اسالهی

 

 سَم تشًاهِ لاًَى( 113) هادُ اطالح ٍ وشَس طٌایغ ًَساصی تسْیل همشسات اص تخشی تٌظین لاًَى( 20) هادُ ـ ث

 :شَد هی اطالح صیش ششح تِ ایشاى اسالهی جوَْسی فشٌّگی ٍ اجتواػی التظادی، تَسؼِ

 

 تشداسی تْشُ پشٍاًِ یا تأسیس پشٍاًِ داسای تَلیذی ٍاحذّای تِ هتؼلك واالّای ٍ اٍلیِ هَاد هَلت ٍسٍد ـ20  هادُ

 هیضاى تِ ٍ تلمی هجاص واالی حىن دس 22/8/1390 هظَب گوشوی اهَس لاًَى( 51) هادُ هَضَع پشداصش جْت

 خَاّذ لغؼی ٍسٍد تِ هتؼلك هثالؾ سایش ٍ ٍسٍدی حمَق هؼادل طشفاً هضتَس واالّای هَلت تشخیض تشای تضویي

 .تَد

 ٍاحذّای تا لشاسداد اسائِ تا ًیض تَلیذی ٍاحذّای اص ؿیش اشخاص سایش تَسظ واالّا ایٌگًَِ چٌاًچِ ـ تثظشُ

 .تَد خَاّذ  هادُ ایي حىن هشوَل ًیض شَد ٍاسد اهَسگوشوی لاًَى( 51) هادُ هَضَع پشداصش جْت تَلیذی

 

 دس 16/11/1390 هظَب واس ٍ وسة هحیظ هستوش تْثَد لاًَى( 7) هادُ هَضَع ٍاحذ پٌجشُ ایجاد هسؤٍل ـ ج

 اهش دس هجَص وٌٌذُ طادس ّای دستگاُ ٍ تَدُ ایشاى اسالهی جوَْسی گوشن خاسجی، تجاست اهش دس گوشوی اهَس

 سا خَد االختیاس تام ًوایٌذگاى لاًَى ایي اتالؽ اص پس هاُ یه ظشف هَظفٌذ( تشاًضیت) ػثَس ٍ ٍاسدات ٍ طادسات

 اص هشتَعِ هجَصّای طذٍس تِ ًسثت ٍ هستمش( ایشاى اسالهی جوَْسی گوشن تشخیض تا) وشَس گوشوات دس

 .ًوایٌذ الذام الىتشًٍیىی عشیك



 خَدسٍ استثٌای تِ تشلی ٍسایل ؿیشتشلی، ٍ تشلی اص اػن خاًگی لَاصم ّوشاُ، تلفي ٍاسدُ لغؼات ٍسٍدی حمَق ـ چ

 (CBU) واهل واالّای ٍاسدات ٍسٍدی حمَق تِ ًسثت (High Tech) پیششفتِ طٌایغ ٍ خَدسٍ، لغؼات ٍ

 .شَد هی تؼییي داخل دس واال( هًَتاط) هٌفظلِ لغؼات وشدى هتظل ٍ ساخت دسطذ تشاساس

 

 کاال( مًوتاش) مىفصلٍ قطعات کردن متصل ي ساخت درصذ براساس تسُیالت میسان بٍ مربًط جذيل ـ۱ تبصرٌ

 صىعت، َای  يزارتخاوٍ بازرگاوی، ي صىعت بخش ومایىذگان از متشکل مشترکی کارگريٌ تًسظ داخل در

 .شًد می ابالغ ي تُیٍ( ایران گمرک) دارایی ي اقتصادی امًر ي تجارت ي معذن

 

 :است ضريری ریل مفاد رعایت بىذ ایه مًضـًع تـسُیالت از استفادٌ مىظًر بٍ ـ۲ تبصرٌ

 تَلیذی ٍاحذّای تَسظ ٍاسدُ لغؼات( هًَتاط) هٌفظلِ لغؼات وشدى هتظل یا ٍ داخل ساخت دسطذ تؼییي ـ1

 اسالهی جوَْسی گوشن تِ هَضَع اػالم ٍ تجاست ٍ هؼذى  طٌؼت، ٍصاست اص هؼتثش تشداسی تْشُ پشٍاًِ داسای

 ایشاى

 

 یا ٍ ساخت دسطذ تا تسْیالت هیضاى تِ هشتَط جذٍل هغاتمت تشاساس ایشاى گوشن تَسظ تسْیالت اػغای ـ2

 تجاست ٍ هؼذى طٌؼت، ٍصاست تَسظ شذُ اػالم هیضاى

 

 ٍصاست تشخیض تِ وِ داخلی واالّای ساخت دس استفادُ جْت تَلیذی ٍاحذّای تَسظ ٍاسدُ لغؼات ٍ اجضا ـ3

 .تاشذ هی هؼاف هتؼلمِ ٍسٍدی حمَق( 20۱) دسطذ تیست اص تاشذ هی داخل ساخت فالذ تجاست ٍ هؼذى طٌؼت،

 

 هَاد تثذیلی، ٍ ؿزایی طٌایغ ًیاص هَسد ؿزایی هَاد ٍ تجْیضات ٍ داهی ّای ًْادُ ٍ وشاٍسصی هحظَالت ٍسٍد ـ4

 ٍ گیاُ دام، ػوَهی تْذاشت ٍ سالهت تا وِ پضشىی تجْیضات ٍ داسٍیی تْذاشتی، آسایشی، آشاهیذًی، خَساوی،

 ٍ دسهاى تْذاشت، ٍ وشاٍسصی جْاد ّای ٍصاستخاًِ) ستظ ری ّای دستگاُ اص هجَص اخز تا است هشتثظ اًساى

 شًَذُ  استؼالم یا ٍ طادسوٌٌذُ ّای دستگاُ. گیشد هی اًجام( استاًذاسد هلی ساصهاى ٍ هَسد حسة پضشىی آهَصش

 جوَْسی گوشن تِ سا استؼالم پاسخ ًوًَِ، اسسال ٍ هستٌذات تسلین اص پس سٍص ّفت حذاوثش هذت ظشف هىلفٌذ

 .وٌٌذ اسسال ایشاى اسالهی



 یا وشاٍسصی جْاد ٍصیش تظَیة تِ هَسد حسة است تیشتشی صهاى ًیاصهٌذ آًْا تشسسی وِ خاص واالّای فْشست

 جوَْسی گوشن تِ سال ّش اتتذای دس ٍ سسذ هی استاًذاسد هلی ساصهاى ٍ پضشىی  آهَصش ٍ دسهاى تْذاشت، ٍصیش

 .شَد هی اػالم ایشاى اسالهی

 

 صیش ششح تِ تَلیذ، خظ آالت هاشیي ٍسٍدی حمَق هؼافیت تِ ساجغ گوشوی اهَس لاًَى( 119) هادُ( ؽ) تٌذ ـ ح

 :شَد هی اطالح

 

 اسالهی جوَْسی گوشن ٍ تجاست ٍ هؼذى طٌؼت، ٍصاست تشخیض تِ وِ تَلیذ خظ آالت هاشیي ٍاسدات ـ ؽ

 .تاشذ هی هجاص هؼذًی ٍ طٌؼتی تَلیذی، ٍاحذّای ًیاص هَسد ایشاى،


