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 10/09/1398 تهیه گزارش تاریخ   مقررات  و  رویه اجرایی شناسه

 تایید ثبت گواهی آماری توسط بانک مرکزی  تاخیربررسی مراتب اعتراض به  عنوان موضوع 

 کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

 مختزت   اتاینهادصتدور مجتوز و تاییتد    ،اطالعتا  و انتنادمستتزم  ماادلته    تجتار فراینتداای  با عنایتت بته این ته  

نتتامانه اتتامع تجتتار  متتی باشتتد و بتتا تواتته بتته این تته اتتر کتتدا  از ایتتخ نهاداتتا رویتته اتتای ختتا  ختتود را دارنتتد، 

 کست  و کتار محتی قتانو  بهاتود مستتمر  2(8، متاده  تونتهه  قتانو  برنامته جتنج   1(70متاده    با تاکیتدال ترونی ی  

 در دنتور کار قرار گرفت. 1388از اواخر نال  تجار قانو  ماارزه با قاچاق کاال و ارز   3(6 ماده  و  

تمتتامی مرا تت   بازرگانتتا  و بتته بهتتره بتترداری رنتتید رنتتمی صتتور  بتته 1395/ 05/ 05 تتتاریخ از ایتتخ نتتامانه

 داند.  می  انجا   نامانه ایخ در را خود فراینداای تجار 

داخزتی و ختارای و امینتیخ  ت     ال ترونی تی بته منرتور تستهی  و تستریع فراینتد تجتار   ارنامانه اامع تجت

راه انتدازی گردیتد. ایتخ مرااها   ضتوری بته نهاداتای مختزت  اهتت دریافتت مجوزاتا و تاییتد اتای الز  تجتار  

بتیخ جنجتره وا تد گمترک، جنجتره وا تد  مت  و نرت ، جنجتره وا تد صتدور مجوزاتا، جنجتره   ایجاد ارتااطنامانه با  

 ایخ نهاداا ماادله می کند.  اطالعا  و انناد الز  را بیخ  ،وا د ارزی

 
باشتند، دنتتگاه اصتزی مو تو  در مورد آ  دنته از فهالیتهای اقتصادی که نیازمند أخ  مجتوز از دنتتگااهای متهتدد می  :توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  ۷0  ماده  -1

ت می  و صدور مجوز را برعهده خوااد داشت و از طریق ایجاد جنجره وا د به صور   ریری یا در فضتای مجتازی فهالیت، وظیفه مدیریت ی پارچه، اماانگی و اداره امور أخ  و 

شتده در بینینماید که  مخ رعایت اص  امممانی صدور مجوزاا، نر  زمانی موردنرر برای صدور مجتوز از زمتا  جیشای اقدا  میبا مشارکت نایر دنتگااهای مرتا  به گونه

 .قانو  انانی تجاوز ننماید(  ۴۴حوه اارای نیانتهای کزی اص  چه  و چهار   قانو  ن 

اای وا د و یا در فضتای مجتازی االختیار در مح  جنجرهدر ایجاد فرآیند جنجره وا د، دنتگااهای فرعی صدور مجوز موظفند نسات به ارائه خدما  از طریق انتررار نماینده تا 

اا و  تواب  و نحتوه برختورد بتا متخزفتیخ و امینتیخ فهرنتت دنتتگااهای اصتزی در صتدور مجتوز در   آورند. دنتورالهم  مربوط شام  رویهاقدا  و ام اری الز  را به عم

   .رندایخ قانو  می(  62فهالیتهای مختز  به تصوی  کارگروه مو و  ماده  
اتاقهتا و  ،یو اهتاد کشتاورز ییو دارا یامور اقتصاد یوزارتخانه اا یوزار  صنهت، مهد  و تجار  موظ  انت با ام ار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:  8  ماده  -2

و خدما  و صدور انتناد و متدارک مربتوط از  اع  از واردا  و صادرا  کاال یتجار  خارا ندیقانو ، فرآ خیرب ، ظر  شش ماه جس از الز  االاراء شد  ا  یذ  یدنتگااها  رینا

نفع را به صتور   یذ یبه مرااهه  ضور ازینامه، بدو  ن  مهیو ب  یثات نفارش، جروانه گمرک  ،یبهداشت و انتاندارد، اعتاار انناد  یاا  یگواا  ،یتجار  یمادأ، فرمها  یگواا   یقا

 درآورد.  ی یال ترون 

 ،ینتاالر وا یتو کتااش د نتداای اصت  از بهاتود فرآ یاتا ییصرفه او میو ن  یننوات یدر بوداه اا  کیدولت ال ترون   یماده از نرفصزها  خیا  یاارا  یبرا  ازیمورد ن   یمال  منابع

 شود.   یم خیتأم

اای ( و به منرتور کتااش زمینته5( ماده 3م کور در تاصره  نازی اطالعا  مربوط به نامانهاا و ی پارچهبه منرور تجمیع داده ارز: و کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  6ماده    -3

 بروز قاچاق کاال و ارز:

بترداری از نتامانه ه، ااتراء و بهرهاای ذیترب  اقتدا  بته تهیتوزار  صنهت، مهد  و تجار  موظ  انت با ام اری نتاد و گمرک امهوری انالمی ایرا  و نتایر دنتتگاه  -ال 

 نازی و نرار  بر فرآیند تجار  نماید.افماری اامع ی پارچهنر 

 .برداری از ایخ نامانه به ارائه و تاادل اطالعا  از طریق آ  اقدا  نماینداای مرتا  با تجار  خارای کشور، موظفند با ااراء و بهرهکزیه دنتگاه -تاصره
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 توزه اتای تجتاری، متالی،  مت  و نرت  و گمرکتی انتت کته اتر کتدا  از شتام   فراینداای نتامانه اتامع تجتار   

 خود را جوشش می داند.به ایخ  وزه اا فراینداای مربوط 

ا   مربوط بته تاییتد تهری  شده انت ی ی از ایخ مرکزیه عمزیا  ارزی تهری  شده در قوانیخ و مرررا    وزه مالی  در  

 گواای ثات آماری تون  بانک مرکمی انت که مش التی را برای فهالیخ اقتصادی ایجاد کرده انت.

الماما  برگشت ارز  اص  از صادرا  تون  صادر کنندگا ، دنتور الهم  نحوه ثاتت اطالعتا    یدر رانتابانک مرکمی  

 نمود. مرتا  اعال   یدر نامانه اا

 ا یتدر عمز  بایستتی  ،اقدا  به واردا  در مراب  صادرا  خود نمایندکه صادرکنندگا     یصورت  ، دربخشنامهاناس ایخ    بر

کرد  ثاتت  ییو جس از نهانمایند انتخاب  (مح  صادرا  از ارز را  خیتام زدیو ف یرا بان  یارز  ا یثات نفارش، نو  عمز

 محت  از – اشتخا  ارزارز( از نتو   صی تخصت یمتارثاتت آ ینفارش به بانک عام  مرااهه نموده و درخوانتت گتواا

 .ندنمای صادرا 

موات  زمتانار بتوده و  بنا به گفته فهالیخ اقتصادی تایید گواای ثات آماری تون  کاشنانا  بانک مرکمیبر ایخ اناس  

 متضرر شد  واردکنندگا  می گردد.

ارز از نوی تامیخ نیاز به وا داای تولیدی که به منرور رفع تههد ارزی در مراب  صادرا  خود واردا  انجا  می داند و  

 امینتهمتحم   و    گیرند قرار می دود یک ماه در مر زه عد  رویت تون  کارشناس بانک مرکمی  بهضا  نیم،    ندارددولت  

 می گردد.برای واردکنندگا     وقت اتال ،  مضاع   اای

بتا مرااهته   متوارداز  تاییتد گتواای ثاتت آمتاری در برختی  عتد   الز  به ذکر انتت طاتق اظهتارا  فهتالیخ اقتصتادی  

 .بالفاصزه تایید می گردد،  به بانک مرکمی

تصتوی  و راه و  ت   مرااهتا   ضتوری  تستهی  فراینتد تجتاری    ،با عنایت به این ته ایتخ نتامانه بتا اتد  تستریع

 تحمیت  امینته مضتاع  و اتتال  وقتتو    واردکننتدگا  بته بانتک مرکتمی ضتوری  مرااهته  لت ا  اندازی شتده انتت،  

 قاب  توایه ناوده و با رنالت ایخ نامانه مغایر  دارد.

 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

بتترای فهتتالیخ اقتصتتادی و بانتتک اتتای عامتت  ایجتتاد . تهتتدد بخشتتنامه اتتای ابالکتتی بانتتک مرکتتمی مشتت التی را 1

 کند. می

عتتد  ابتتالخ برختتی از تغییتترا  اعمتتال شتتده در نتتامانه و  برختتی از بخشتتنامه اتتا در رونتتد انجتتا  مرا تت  نتتامانه . 2

 ایجاد می کند که باعث متضرر شد  فهالیخ اقتصادی می گردد.

بانتتک مرکتتمی، روزاتتا  بتتدو  ارائتته اتتیس تو تتیحی از نتتوی تونتت   گتتواای ثاتتت آمتتاری تاییتتدو یتتا عتتد   تاییتتد. 3

بانتتک بتته  متتی شتتوند کارشنانتتا  بانتتک مرکتتمی در موقهیتتت عتتد  رویتتت قتترار متتی گیتترد و واردکننتتدگا  مجاتتور

کته ایتخ مو تو  بتا رنتالت و ااتدا  ایجتاد نتامانه اتامع تجتار  مغتایر   نماینتدمرااهته   ضتورا  مرکمی  تهرا (  

کاالاتای وارداتتی صتا اا  امینته اتای مضتاع ، اتتال  وقتت و در برختی متوارد از بتیخ رفتتخ  باعث تحمی   رد و  دا
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 وا داای تولیدی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه   یبندجمع

  خ یبه تار  یکارشناس

5 /9 /98 

تون   یثات آمار  یگواا  دییتا  ندیشده در فرا  جادیمش ال  ا"گفتگو انتا  با مو و     یشورا  یازسه کارگروه کارشنان

 نتدگا یصتنهت و مهتد  اتتاق، نما  و یستیاز کم  یندگانیبا  ضور نما  میدر اتاق تار   05/09/98  خیدر تار  "یبانک مرکم

 .دیعام  انتا  برگمار گرد  یگمرک، بانک اا

 نماینده کمیسیون صنعت و معدن:

کاالاای وارداتی وا داای تولیدی انت که برای تامیخ مواد اولیه خود   یثات آمار  یگواا  دییتا  از مش ال ، مو و ی ی  

 در زما  منان  تایید نمی گردد. یتون  کارشنانا  بانک مرکماقدا  به واردا  در مراب  صادرا  خود نموده اند که  

 ندینما  یم  هیردا  مواد اولداند اقدا  به وا  یکه انجا  م  یدر مراب  صادرات  ه،یاول  وادم  خیبه منرور تام  یدیتول  یوا داا

عد    ایو    دییتا  ،یبانک مرکم  یارز از نو  خیو تام  صیعد  تخص  رک یعز   خی. لستیدولت ن  یارز از نو  خیتام  ازمندیکه ن

متاه در   کیتاز    شیاز موارد جرونتده بت  یبرخکه در    ردیگ  یانجا  م  ریبا تاخ  یتون  بانک مرکم  یثات آمار  یگواا  دییتا

در زمتا   یواردکننده بته بانتک مرکتم یماند که در صور  مرااهه  ضور یم  یکارشناس بانک مرکم  تیمر زه عد  رو

 .گردد  یم  دییک  تا اریبس

 :بانک تجارت  ندهینما

 رد،یتگ یاعمال شده انجا  نمت را ییعام  در خصو  تغ یالز  به واردکنندگا  و بانک اا یاطال  رنان  ن هیبا تواه به ا

 کند.  یم  جادیعام  را ا  یبانک اا ا یمشتر  یتیافتد که موااا  نار ا  یاتفاق م یآمار  یدر ثات گواا  ییراایل ا تاخ

بانتک  یاز نتو یابالکت یتهدد بخشنامه اتادر فراینداای  وزه مالی نامانه اامع تجار   از مش ال  مواود    گرید  ی ی

 انت. یمرکم

 :انیبانک پارس ندهینما

گواای اخیرا با به روز رنانی جرتال بانک مرکمی تغییراتی در ایخ نامانه ایجاد شده انت که بانک اای عام  نمی توانند  

ثات آماری واردا  در مراب  صادرا  کیر را صادر نمایند که ایخ مو و  ی ی از دالی  تاخیر در تاییتد ثاتت آمتاری متی 

نک اای عام  و واردکنندگا  عد  ابالخ بخشنامه اای و تغییرا  ایجاد شده در نتامانه متی گردد. ی ی دیگر مش ال  با

 باشد.  

 :گمرک استان ندهینما

مورد  یمورد از کاالاا  18از امزه قرار داد     بخشنامه اایی  یگمرک  ینداایفرا  عیو تسر   یتسهگمرک اخیرا در رانتای  

ابتالخ  یاختصاصت یکاالاتا در انااراتا یابیگمرک و  ارز یاز نو  یبان  خینام، قاول تضام  ریدر مس  دیتول  یااوا د  ازین

 کرده انت.

 انتا  طرح مو و  گردد. یگفتگو یدر ازسه شورامطرو ه مو و   دیازسه مررر گرد  ا یجا در



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 گفتگوی استان آذربایجان شرقیفرم گزارش کارشناسی دبیرخانه شورای 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                        01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   ۴

 

 پیشنهادات

فراینتتد بتتا عنایتتت بتته این تته رنتتالت تصتتوی  و راه انتتدازی نتتامانه اتتامع تجتتار  در رانتتتای تستتهی  و تستتریع در 

و ورود موقتتت مستتتزم   گتتواای ثاتتت ختتدمت و گتتواایامانگونتته کتته تجتتار  متتی باشتتد، لتت ا جیشتتنهاد متتی گتتردد، 

واردا  در مرابت  صتادرا   تاییدد گدواهی ثبدت آمداریاز نتوی بانتک مرکتمی نمتی باشتد،   ات آماریثتایید گواای  

 از نوی بانک مرکمی     گردد.   صور  نمی گیرد،که تامیخ ارز از نوی دولت 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه 

 امهوری انالمی ایرا ؛  تونهه جنج جنجساله قانو  برنامه  . 1

 ؛1390مصوب  کار و کس  فضای مستمر بهاود قانو . 2

   ؛1392مصوب  کاال و ارزقانو  ماارزه با قاچاق . 3

 ؛ مرتا  ی دنتور الهم  نحوه ثات اطالعا  در نامانه اا. ۴
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