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 99/ 28/02 تهیه گزارشتاریخ   رویه اجرایی -مقررات  شناسه

 بررسی مشکالت ارزی فعالین اقتصادی در ارتباط با بخشنامه های بانک مرکزی عنوان موضوع

 تبریز  بانک، بیمه و سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتاق  پول، کمیسیون  کمیسیون صنعت و معدن و مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

کنترل  ارز حاصووا از صووادرات وبازگرداندن  ،  هاتراز پرداختحفظ تعادل در با هدف حفظ منافع کشووور،  یبانک مرکز

 را ابالغ نمود و صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصا از صادرات خود  یارز  یسپار مانیبخشنامه پ ، ارز یتقاضا

از همان روز اول مورد اعتراض و رفع تعهد ارزی  لیکن نحوه برگشوت ارز حاصوا از صوادرات    .کرد مایسوامانه ن از طریق

مشکالتی   س کرونا نیزبحران ویروبه این موضوع،  علیرغم اعتراضوات فعالین بخش خصووصویو   صوادرکنندگان قرار گرفت

 را به مشکالت بخش خصوصی اضافه نمود.

و نحوه رفع  1398همانند سوال  ،  1399نحوه بازگشوت ارز حاصوا از صوادرات سوال بانک مرکزی،    اخیر هیابالغ بر اسواس  

و    وناکر روسیبحران و  گردید. در این ابالغیه نییتع 1397سووال  در   یاعالم طیشوورا  تیبا رعا 1398سووال   یتعهد ارز

 نگرفت است.قرار بانک مرکزی مورد توجه در این رابطه  یاقتصاد  نیفعال  یها چالش

در حال حاضور با توجه به افزایش نر  ززاد ارز، خرید مواد اولیه و تولید با نر  ارز ززاد و رفع تعهد ارزی با نر  دولتی یا  

 ه است.نر  سامانه نیما ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان ناممکن کرد

شووده  مواجه  کاالهای صووادراتی که اخیرا با کاهش قیمت به دلیا بحران کرونا    واقعی  عدم توجه گمرک به قیمت پایه

ارز کواالی    بوه بوازنگردانودناسوووت، بواعوی گردیوده صوووادرکننودگوان نتواننود بوه تعهودات خود عموا کننود و در نهوایوت متهم  

 صادراتی خود می شوند.

ارز   یدرصود 100  رداندنبازگالزام به و  بانک مرکزی  یاسوتیبسوته سو  از یصوادرات  هیارزش پا یدرصود  ۲0ایتعد  حذف

  ه یارزش پا یدرصوود ۲0  ایتعد  با توجه به اینکه  نیز یکی از مشووکالت صووادرکنندگان می باشوود.صووادرات حاصووا از 

 سووتمیو ممکن نبودن اسووتفاده از سوو  یحوالجات ارز نهیهز شیافزا  ق،یدق یگذارمتیامکان قعدم   ایدل به  یصووادرات

و رفع تعهد  علیرغم مشوووکالت اخیر بحران کرونا توسوووط بانک مرکزی مورد توجه قرار نگرفته   ،ایجاد شوووده بود  یبانک

 صادرکنندگان را غیر ممکن کرده است.

ارز صوادرکنندگان وجود  یبرا  یمشوتر  و از تقاضوا اسوت شوتریب  مایننه  سوامادر  بنا به اظهارات فعالین اقتصوادی عرضوه 

ت بانک مرکزی با واردات مواد قموافمضواف بر اینکه  عرضوه دارند.    مایها در ن یمیکه پتروشو  یالخصوو  زمان یعل  .ندارد

و مشوکالت فروش اولیه بدون انتقال ارز نیز باعی کاهش شودید مشوتریان ارز صوادرکنندگان در سوامانه نیما خواهد شود 

 دو چندان خواهد کرد.ارز را بر صادرکندگان  

باشوود. بر فرض ملال اگر نقا و انتقال ارز می  در خصووو   یکی دیگر از مشووکالت صووادرکنندگان اسووت    الزم به ذکر

صوادرکننده ای به کشووری کاالیی صوادر نماید. در صوورت عدم وجود واردات از زن کشوور، هیا امکانی برای انتقال ارز به 

راهکاری تعیین نکرده و این موضووووع باعی گردیده صوووادرات به  در این خصوووو  بانک مرکزی.  کشوووور وجود ندارد

 د و صادرکنندگان بازار خود را از دست بدهند.متوقف گرد کشورهایی که واردات به کشور ندارند

ارز مورد نیواز صوووادرکننودگوان را توامین   در حوال حواضووور  بوانوک مرکزی  نمواینود،  اظهوار می  برخی از بوازرگوانوان  همچنین

  صووادرکنندگان با . این موضوووع باعی گردیده،  اجازه خرید ززاد نیز نمی دهد اسووت.چون با کمبود ارز مواجه    ،کند نمی
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جهت پرداخت ریالی به صورافی ها وجود ندارد و صورافی ها  الزامی چون  شووند.  ها مواجه   مشوکا پرداخت کارمزد صورافی

 می توانند کارمزد خود را به هر شکا که می خواهند دریافت کنند.

از فعالین   اول  یکی دیگر از مشوکالتی که فعالین اقتصوادی را درگیر نموده اسوت، درخواسوت مابه التفاوت سبت سوفارش

. بر اسوواس به تغییر سبت سووفارش خود نموده اند  ی امکان واردات نداشووته اند و منجبورکه به هر دلیلاقتصووادی اسووت  

سواختار سوامانه بانک مرکزی، پا از سبت سوفارش و انتخاز گزینه واردات در مقابا صوادرات و تایید بانک مرکزی اگر 

، سبت از سوامانه درخواسوت نماید  میسور نگردد و وارد کننده سبت سوفارش دیگریبه هر دلیلی امکان ورود کاال به کشوور 

سوووفوارش اول علیرغم اینکوه واردات انجوام نگردیوده از سووواموانوه حوذف نمی گردد و واردکننوده مجبور بوه پرداخوت موا بوه 

صورت نگرفته   التفاوت ارزی زمان سبت سفارش اول می گردد. این در حالیست که تخصیص ارزی از سوی بانک مرکزی

 است. 

تا پایان تیرماه    1398اعالم زخرین مهلت بانک مرکزی در خصووو  رفع تعهد ارزی سووال  زخرین موضوووع در ارتباط با  

محدودیت های بسته سیاستی بازگشت ارز حاصا   از سوی صادرکنندگان،  رفع تعهددر صورت عدم  که باشد   جاری می

ماه های زخر سوال گذشوته و   در  با توجه به بحران کرونا  اجرا خواهد شود.  از صوادرات و نحوه رفع تعهد ارزی برای زنها

امکان بازگرداندن کاما ارز   ،عدم فروش و نقا و انتقال وجه،  مسودود شودن مرزها و دپوی کاالهای صوادراتی در مرزها

متضورر شودن و از   باعیع  حاصوا از صوادرات تا پایان تیرماه برای بسویاری از بازرگانان امکان پذیر نمی باشود و این موضوو

   .خواهد گردیدصحنه خارج شدن صادرکنندگان 

به این شوکا   نوع تامین ارز در سوامانه نیما وجود دارد.انتخاز بنا به اظهار برخی از واردکنندگان مشوکالتی در خصوو   

از سووی بانک مرکزی به نیز واردکننده ای نیاز به اصوالحیه سبت سوفارش داشوته باشود، اصوالحیه نوع تامین ارز   که اگر

یوک حوالوت توامین ارز  انتخواز  بوانوک مرکزی بوه واردکننودگوان    د،در پرونوده هوای جودیوهمچنین   .واردکننوده اعالم می گردد

 را اعالم نموده است که این موضوع امکان استفاده از حالت های دیگر ارز را از واردکننده می گیرد.

علیرغم طرح موضووع بررسوی موضووع بازگشوت ارز حاصوا از صوادرات و رفع تعهد ارزی در نود و چهارمین جلسوه شوورای  

  تی و با محور ربطیذ  یهادسوووتگاه  ندگانیبا حضوووور نماگفت و گوی مرکز و مصووووبه زن مبنی بر تشوووکیا کارگروه  

 در خصووو مناسوو    ییکردن الگو  دایپ جهت   یاز فعاالن بخش خصوووصوو  یندگیبه نما  رانیصووادرات ا  ونیکنفدراسوو

ی، فعالین بخش خصووصوی اسوتان از دبیرخانه شوورا درخواسوت نمودند  بازگشوت ارز حاصوا از صوادرات به چرخه اقتصواد

 .طرح گردد ی استاناین موضوع در نشست شورا

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

حاصوا از صوادرات گردند ارز   یمجبور مو در نهایت    ندینما  یم  نیخود را با ارز ززاد تام  هیمواد اول یدیتول  یواحدها.  1

واحدهای تولیدی  توقف صادراتو این موضوع باعی    ندینما  مایوارد سامانه نززاد  از بازار  ترنییپا اریبس  یمتیخود را با ق

 می گردد.

پایه دارد و به کیفیت کاال توجهی نشده است و این باعی  . بنا به امکانات گمرک جمهوری اسالمی هر کاال یک قیمت ۲

می گردد ارزش واقعی کاال در قیمت های صوادراتی لحا  نگردد. همچنین اخیرا به دلیا شویوع ویروس کرونا با کاهش  

 بسیار قابا توجه قیمت کاالها مواجه شدیم که این موضوع نیز باعی متضرر شدن صادرکنندگان می گردد.
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  ی تمام یزمان مشوخص را برا کی توانیدارد و نم یبه مقصود صوادرکننده بسوتگ  ،یصوادرات  یکاال  کیارز   ازگشوت. ب3

 زیباشود مدت زمان بازگشوت ارز حاصوا از صوادرات ن  تریکاال طوالن  کیقدر مسوافت صوادرات   هر  در نظر گرفت.کاالها  

ارز حاصووا از صووادرات عمال امکان پذیر    از این رو تعیین یک زمان مشووخص برای بازگشووت خواهد شوود تریطوالن

گیرد،  وقتی برای سبت سوووفارش کاالها، یک واردکننده حداقا دو تا چهار ماه در صوووف قرار میباشووود. همچنین   نمی

صوادرکننده ای که اظهارنامه صوادراتی خود را در اختیار این واردکننده قرار داده یا خود مسوتقیم اقدام به واردات کرده  

 در گمرک تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتی خود را بدهد و رفع تعهد کند. دتوانیاست، چطور م

و هزینه های بازاریابی که در قیمت   هزینه های بازرگانی )جابجایی پول(. با توجه به هزینه های باالی صووادرات نظیر 4

پذیر نمی باشوود. بر فرض ملال حتی اگر درصوود برای صووادرکننده امکان  100گردد، رفع تعهد ارزی   پایه منظور نمی

صوادرکننده ای امکان پرداخت کارمزد صورافی را داشوته باشود، امکان دسوترسوی به ارز میسور نیسوت. چون بانک مرکزی 

توانود کوارمزد   ارز مورد نیواز را توامین نمی کنود. همچنین اجوازه خریود ززاد را نیز نمی دهود. لیکن صوووادرکننودگوان نمی

 کند.صرافی را پرداخت 

زم ال هیارز حاصوا از صوادرات خود را صورف واردات مواد اول  یتوانسوتند تمام  یم یدیتول  یواحدها 1397در سوال  .  5

توانند واردات انجام   یرا م ددرصود از صوادرات خو 30فقط    اخیردر بخشونامه  کهی. در حالندینما  یرفع تعهد ارز  نموده و

مراجعه کنند. چون   مایخود به ن هیمواد اول  نیتام  یبرا یدیتول  یاز واحدها یلیخ  دهیموضووووع باعی گرد نیدهند که ا

 دهد. یرا نمواحدهای تولیدی  هولیمواد ا  نیدرصد کفاف تام  یس

 این در حالیست تخصیص ارزی برای این واردات صورت نگرفته و واردات در مقابا صادرات انجام شده است.

محدودیت هایی در فرایندهای واردات و صوادرات و تبادالت    بحران کرونا. با توجه به اینکه از اسوفند ماه سوال گذشوته 6

در  ریتاخ تجاری بین کشوورهای جهان ایجاد کرده اسوت، لیکن این موضووع مورد توجه بانک مرکزی قرار نگرفته اسوت.

موج  شوده   نهیقرنط  طیبه فروش نرفتن محصووالت در شورا  ،مرزهانشودن و توقف کاال در    صیونقا کاالها، ترخحما

نمایند. لذا رفع   افتیشوده معمول در  ینیبشیحاصوا از صوادرات خود را در زمان پ  دیصوادرکنندگان نتوانند عوااسوت 

 تعهد ارزی با این شرایط برای صادرکنندگان غیرممکن می باشد.

یوک نوع توامین ارز را بوه واردکننودگوان اعالم نموده اسوووت کوه این  . بنوا بوه اظهوارات برخی از تجوار بوانوک مرکزی انتخواز7

 موضوع با دستورالعما ابالغی بانک مرکزی مغایرت دارد. 

نظارت و کنترل بازگشوت ارز حاصوا از صوادرات برای تمامی فعالین اقتصوادی برای بانک مرکزی سوخت می باشود از .  8

صووادرکنندگان تدوین می کند که باعی کاهش صووادرات کشووور این رو دسووتورالعما های سووخت گیرانه ای برای 

   .گردد می

اغل  عدم رفع تعهد از سوی کارت های جدید اتفاق می افتد که باعی می گردد فعالین اقتصادی که سالها در زمینه  . 9

محودودیوت هوایی را تجوارت فعوال بودنود مظن عودم رفع تعهود ارزی قرار گیرنود و بوانوک مرکزی بوه جهوت نظوارت و کنترل  

 برای تمامی فعالین اقتصادی در نظر گیرد.
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  ات بندی جلس جمع

 کارشناسی به تاریخ 

20 /02 /99 

24 /02 /99 

 

در محا   "بسوته سویاسوتی بازگشوت ارز حاصوا از صوادرات و رفع تعهد ارزیدو جلسوه کارگروه کارشوناسوی در خصوو   

تشوکیا گردید در این جلسوات مشوکالت بازرگانان در خصوو   اتاق تبریز با حضوور نمایندگان بانک ها و بخش خصووصوی  

چند نرخی بودن )  عدم توجه به قیمت های واقعی پایه صووادراتی، فاصووله قیمت ارز ززاد با نر  مورد نظر بانک مرکزی

ارز، زمان رفع تعهد ارزی، عدم توجه به بحران ایجاد شوده از شیوع ویروس کرونا، نقا و انتقال ارز، کاهش مشتریان براز 

ارزش   یدرصود  ۲0  ایتعدارز صوادرکنندگان، عدم تامین ارز هزینه های صوادراتی بازرگانان توسوط بانک مرکزی و حذف  

ی و بررسوی گردید. در این جلسوات مقر گردید پیشونهادات اراشه شوده از سووی  ی توسوط بانک مرکزی بحصوادرات  هیپا

 حاضرین جلسه پا ار بررسی های الزم در دستور کار شورای گفتگو قرار گیرد.

 پیشنهادات 

 یکسان سازی قیمت ارز نیمایی با ارز بازار یا ارز سنا.  1

یه کاالهای صوادراتی با در نظر گرفتن کیفیت اسوتفاده . گمرک جمهوری اسوالمی ایران از ابزار تعیین قیمت دقیق پا۲

 نمایند یا به خود اظهاری صادرکنندگان اعتماد نمایند.  

و  بانک مرکزی بازگشوت حاصوا از صوادرات را منوط به یک زمان سابت ننماید و به نسوبت مسوافت کشوورهای مقصود.  3

 تعیین نماید. بازرگانان صادراتحاصا از ارز  بازگردان یزمان بیشتری را برا  همچنین نوع کاال

از % امکان پذیر نمی باشود و هزینه های بسویاری  100. با توجه به اینکه برگشوت ارز حاصوا از صوادرات به صوورت  4

باازاریاابی، کاارمزد صاارا،ی ااا، کاااش قیمات کاایااا باه دلیاا ب ران کروناا و واقعی نهودن قیمات پاایه  جملوه هزینوه هوای )

تعدیا بانک مرکزی ( که در قیمت پایه لحا  نمی گردد برای صادرکنندگان وجود دارد، لذا اسهات گمرککایاا در م 

خود را دوباره تمدید نماید. همچنین بانک مرکزی دسووتورالعملی در خصووو    1397درصوودی بخشوونامه سووال  ۲0

 پرداخت ریالی کارمزد صرافی ها را ابالغ نماید.

ارز حاصوا از صوادرات     %100امکانی برای واحدهای تولیدی ایجاد نماید تا بتوانند  1397همانند سوال  . بانک مرکزی5

 .ندینما یرفع تعهد ارز  نموده و  خود و واحدهای تولیدی دیگر هیخود را صرف واردات مواد اول

که بعد    یصوادرات  یگردد، رفع تعهد ارز  یم شونهادیپ . با عنایت به شورایط اقتصوادی که بحران کرونا ایجاد کرده اسوت، 6

 .دلغو گرد  ایو   دیماه انجامش شده است تمد یاز د

 . انتخاز نوع تامین ارز واردکنندگان به خودشان واگذار گردد و بانک مرکزی در این رابطه دخالتی نداشته باشد.7

. با عنایت به اینکه خرید و فروش ارز حاصوا از صوادرات در کانال صوراف ها انجام می گیرد و با توجه به اینکه تعداد  8

صووراف ها از تعداد صووادرکنندگان کمتر می باشوود، لذا پیشوونهاد می گردد، به منظور تسووهیا در کنترل و اطمینان از 

را جایگزین نظارت بر صوادرکنندگان    مرکزی نظارت بر صوراف هابانک  بازگشوت ارز حاصوا از صوادرات فعالین اقتصوادی،  

 نماید.  

صوووورت می گیرد، پیشووونهاد   عدم رفع تعهدات ارزی از سووووی کارت های بازرگانی جدید. با عنایت به اینکه اغل  9

حاصوا از ، سوقف تجارت کارتهای بازرگانی جدید محدود گردد تا دیگر صوادرکنندگان در مظن عدم برگشوت ارز میگردد

 صادرات قرار نگیرند.



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی گزارش کارشناسی دبیرخانه
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،هرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 و دستورالعما های زن؛ هیات وزیران ۲3/07/97مور   55300/ت4353. تصویبنامه شماره 1

 ؛10/7/97مصوبات چهادهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصدی مور  .  ۲
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