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 22/04/99 تهیه گزارش تاریخ   3دستور جلسه    –  رویه اجرایی شناسه

 بانک مرکزی 03/04/99مورخ  92923/99بررسی مراتب اعتراض واردکنندگان به بخشنامه شماره  عنوان موضوع 

 کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

 ندد،ینما یکه در مقابل صادرات خود اقدام به واردات م یدیتول یاغلب واحدها ،یبخش خصوص نیاساس اظهارات فعال  بر

شددن  یطدونن لیداز قب یو مشدالتت رنددیگ یمداه قدرار مد 3 یال 2به مدت  یبانک مرکز یرقم 14در انتظار صدور کد  

 .شوند یمضاعف مواجه م یها نهیهز لیکان و تحم صیترخ

اقدتم مدورد  نیدر تدام عی، با هدف تسدر26/04/98 خیدر تار یمل تیامن  یعال  یشورا  میراستا، ستاد مقابله با تحر  نیا  در

  د:ابتغ نمو لیرا به شرح ذ یکشور مصوبه ا ازین

موجدود در امداکن   ییگدروه کدان  2و    1  تیداولو  یاز کانهدا  یدرصدد  صیشود نسبت به ترخ  یبه گمرک اجازه داده م"

ثبدت سدفارب بانالدب بدوده و در صدف  یشدوند و دارا یکه به اماکن مذکور وارد م  ییو انها  ژهیمناطق آزاد و و  ،ییگمرک

 اید یریدکدد رهگ هیدآن مندو  بهارا یصدور پروانه ورود قطعد  وکان    یمابق  صی. ترخدیارز قرار گرفته اند اقدام نما  نیتام

و  تیدماخدذ کدان، اهل لیدرا از قب ییدرصد فوق، شداخص هدا  نییباشد.گمرک در تع  یفروب ارز از بانک م  یصدور گواه

از   یاریبسد  بیدترت  نیبد  "( متک عمل قرار دهد.تی)اولو  ییکان  یو نوع کان و گروه بند  تیواردکننده، ماه  یسوابق قبل

  .دیمصوبه مرتفع گرد نیمشالتت واردکنندگان با ا

 یکدان  نالدهیاز ا  ندانیپس از حصدو  اطم  ت،یامن  یعال  یشورا  میبا استناد به مصوبه ستاد مقابله با تحر  ییاجرا  گمرکات

ارز  نیواردکنندده در صدف تدام نالهیبر ا یباشد و پس از استعتم از بانک عامل مبن یم  یثبت سفارب بانال  یمربوطه دارا

 14انتظدار در صدف صددور کدد   یکرد و واردکنندگان بجدا  یم  اقداماز کان    یدرصد  صیقرار گرفته است، نسبت به ترخ

 .کند  یخود اقدام م یاز کان یدرصد صیبه ترخ یبانک مرکز  یرقم

ز بده باندک هدا مجدا"نموده اسدت:    دیکه تاک  یبانک مرکز  03/04/99مورخ    92923/99بر اساس بخشنامه شماره    النیل

ارز نخواهندد   نیتدام  ایدو    صیبر قرار گرفتن در هر صدف تخصد  یبابت هر نوع ثبت سفارب مبن  هیدییگونه تا  چیصدور ه

 یاجدرا نمد  میمصوبه ستاد مقابلده بدا تحدر  جهیو در نت  رندعامل را ندا  یامالان استعتم از بانک ها  یی، گمرکات اجرا"بود

و با توجه بده اینالده نمدی   رندیگ  یقرار م  یبانک مرکز  یرقم  14چند ماهه صدور کد    یگردد و واردکنندگان در صف ها

 توانند درصدی از کانی خود را ترخیص نمایند با مشالتت عدیده ای مواجه می گردند.

بررسی نمود تا در جلسه آتی شورا  دبیرخانه شورای گفتگوی استان به منظور حل مشالتت این واحدها اقدام بهاز این رو  

 طرح موضوع گردد.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 رئوس ایرادات و مشالتت: 

سدتاد   26/04/98مدورخ    7/19ی با مصدوبه شدماره  بانک مرکز  03/04/99مورخ    92923/99. مغایرت بخشنامه شماره  1

، صاحبان واحدهای تولیدی که در مقابل صادرات خود اقددام بده باعث شده است مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی

رقمی بانک مرکزی مانده اند، نتوانند درصدی از کدانی وارداتدی کده   14اخذ کد    انتظار چند ماههدر  واردات نموده اند و  
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بده دلیدل عددم   اغلب مواد اولیه مورد نیاز واحد خود است، ترخیص نمایند. این موضوع باعث می گردد برخی از واحددها

 تامین مواد اولیه چندین ماه واحد خود را تعطیل کند و متحمل هزینه های مضاعف شود.

. ساختار سامانه بانک مرکزی به شاللی طراحی شده است که ادامه فرایند کار در سامانه بدرای تمدامی فعدالین بده یدک 2

 صورت می باشد.

کده در  ینموده اند و چده افدراد افتیدر یکه ارز دولت یچه افراد یاقتصاد نیفعال یتمام ی: در سامانه بانک مرکزحیتوض

مسیر فعدالین اقتصدادی کده مقابدل ند و این موضوع کن  یعبور م  ریمس  کیمقابل صادرات خود واردات انجام داده اند، از  

ترخیص هدیچ   برایشان صورت نگرفته جز طوننی نمودن پروسهصادرات خود اقدام به واردات نموده اند و تخصیص ارزی  

 نفعی برای بانک مرکزی، گمرک و شخص واردکننده ندارد.

جلسات   یبندجمع

 خ یبه تار  یکارشناس

19/04/99 

 

جلسه کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، گمرک، سازمان صمت و بانک های عامل برگزار شد. پس از بحدث 

 دبیرخانه به شورا مطرح گردد.و بررسی مقرر گردید موضوع در قالب دو پیشنهاد از سوی 

 پیشنهادات

بانک مرکزی لغو گردد و بانک مرکزی در راستای اجرای مصدوبه سدتاد   03/04/99مورخ    92923/99بخشنامه شماره  .  1

 مقابله با تحریم همالاری های نزم را انجام دهد.

. به منظور تسریع و تسهیل در تجارت و رفع تعهدات ارزی از سوی بازرگانان، بانک مرکزی سدامانه خدود را بده نحدوی 2

اصتح نماید که: فرایند این سامانه برای افرادی که در مقابل صادرات خود اقدام به واردات می نمایند و تخصیص ارزی از 

بت گواهی آماری از سوی بانک عامل به منزلده تاییدد گدواهی آمداری از سوی بانک مرکزی برایشان تعلق نگرفته است، ث

 سوی بانک مرکزی تلقی گردد و واردکننده مستقیما در صف تامین ارز قرار گیرد. 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه 

 ستاد مقابله با تحریم شو رای عالی امنیت ملی؛ 26/04/98مورخ  7/19. مصوبه شماره 1

 ی؛بانک مرکز 03/04/99مورخ  92923/99. بخشنامه شماره 2

 کمیسیون صنعت و معدن اتاق خطاب به دبیرخانه شورا. 18/04/99مورخ  29/1011/99. نامه شماره 3

 


