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با سالم،
پیرو بخشنامه شماره ١٤٠٠/٦٨/٤٨٣١١٥ مورخ ١٤٠٠/٤/١٣ موضوع ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی بدینوسیله تصویر نامه شماره ٦٠/٩٨٦٠٢ 
مورخ ١٤٠٠/٤/٩ مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردا ت وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ٦٠/٩٨٢٧٧ مرخ ١٤٠٠/٤/٩ مدیر 

کل دفتر صنایع معدنی وزاتخانه مزبور  ارسال و اعالم میدارد: در اجرای بند ٤ تصمیمات یکصدو سی و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و    
تبصره های ذیل آن (موضوع نامه شماره ٦٠/٦٤٦٢٢ مورخ ١٤٠٠/٢/٢٩)، صادرات محصوالت فوالدی (موضوع بخشنامه صدراالشاره طبق تعرفه 
های اعالمی) پس از خرید رینگ صادراتی بورس صرفاً از واحد های مندرج در فهرست ضمیمه مکاتبات فوق و ارائه گواهی مزبور، با رعایت کلیه 
قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال و اعالم میدارد: با توجه به اینکه در خصوص نحوه اجرای این امر، مراتب طی نامه از دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم گردیده است، شایسته است دستور فرمایید تا وصول پاسخ استعالم انجام شده، در خصوص 
صادرات محصوالت فوالدی توسط واحدهای تولیدی مطابق مفاد بخشنامه پیروی اقدام نمایند و انجام تشریفات صادرات عین محصوالت فوالدی 

خریداری شده از رینگ صادراتی بورس را موکول به وصول پاسخ استعالم اشاره شده و ابالغ مراتب از سوی این دفتر نمایند. 

 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه  -

شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً پیرو نامه شماره ١٤٠٠/٥٥٣٤٥٨ مورخ ١٤٠٠/٠٤/٢٧ خواهشمند  -

است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع نمایند.
جناب آقای امیری مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی و فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً جهت استحضار . -

جناب آقای دهکردی سرپرست محترم مدیریت تسویه و پایاپای بورس کاالی ایران احتراماً   جهت استحضار .  -
 -

-

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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