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 10/03/1400 تهیه گزارش تاریخ   رویه اجرایی  شناسه

 موضوع عنوان
به دلیل تاخیر  با نرخ کمینه  پرداخت مابه التفاوت ارزبانک مرکزی به  الزام ولیدی بهبررسی مراتب اعتراض واحدهای ت 

 رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات 

 اتاق تبریز معدنکمیسیون صنعت و  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

کمیتااه  22/04/99بانااک مرکاازی تصاامیمات مااورخ  31/04/99مااورخ  130391/99مطااابب بخااانامه شااماره 

سیاسااتگراری نهااوه بازگااات ارز حاصاال از صااادرات باااعنوان بسااته سیاساای نهااوه برگااات ارز حاصاال از 

 بانک ها ابالغ گردید.به  98و   97و رفع تعهدات ایفا ناده سالهای    99صادرات سال 

( ایا  بساته کهیاه صاادرکنندگان موهاب باه برگاات ارز حاصال از صاادرات خاود حاداک ر تاا 2بر اساا  مااده  

( ذیاال ایاا  ماااده نیااز 3چهااار ماااه پااد از صاادور پروانااه صااادراتی گماارک  .ا.ا شااده انااد. در تبصااره  

خاه اتتصااادی صاادرکنندگانی کاه در مههات تعیای  شاده از تااریخ پروانااه صاادراتی نسابت باه برگاات ارز باه چر

اند، مکهفند باتیماناده تعهادات خاود را در باازار دوم  ساامانه نیماا( باه نارخ روز پایاانی مههات ماز باور  اتدام نکرده

 یا تیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

رات ارزی رو مقاامااوارد تکمیهاای طااواب   09/12/99مااورخ  394815/99همچناای  باار اسااا  بخااانامه شااماره 

مههات انتقاال ارز و نهاوه برگاات ارزهاای انتقاال نیافتاه در در ایا  بخاانامه    توس  بانک مرکازی اباالغ گردیاد.

صورت تاامی  از ساامانه نیماا، ارز حاصال از صاادرات خاود، ارز حاصال از صاادرات دیگاران یاک مااه تعیای  شاده 

هاری(( در مههات مقارر، باناک موهاب باه برگاات ارز و در صورت عدم انتقاال ارز  باه هار دلیال ایار از مساایل ت

، بالفاصاهه بااه حساای هااای عمهیااتی ایاا  باناک و دریافاات معاادل ریااالی فن باا همااان نارخ فااروش انتقاال نیافتااه

اولیااه  در صااورت تااامی  از سااوی ایاا  بانااک( یااا خریااد ارز از بااازار اانویااه، روز برگااات ارز بااه بانااک  هاار کاادام 

  کمتر باشد( خواهد بود.

باه بعاد  تاامینی از باازار اانویاه(، از تااریخ   28/08/98مههت ارائه اساناد حمال حوالاه هاای ارزی صاادره از تااریخ  

ماااه و  16صاادور حوالااه باارای ماشاای  فیت و تطهیاازات خطااوو تولیااد  ماااروو بااه تاییااد  ااول دوره ساااخت( 

ات خطااوو تولیااد، دارو و تطهیاازات باارای سااایر کایهااا اعاا( ا زمااواد اولیااه تولیااد، کایهااای واسااطه ای و تطعاا

 ماه برای واحدهای تولیدی تعیی  شده است.  6ماه برای واحدهای تطاری و  4پزشکی،  

دو روش واردات در مقابال صاادرات یاا عرطاه باه نارخ روز در ساامانه اناا یزماه رفاع تعهاد   از منظر بانک مرکازی

زمانیکااه فااردی کوتااال مسااتههک ماای کنااد، صااادرکننده شااناخته  ،394815/99 باار اسااا  بخااانامه ماای باشااد.

. در صاورت تااخیر گیاردمی شود و باه منزلاه تاامی  ارز مای باشاد کاه بایساتی در زماان مقارر رفاع تعهاد انطاام 

ارز   یمنااا تاام یباناک مرکاز  دگاهیااز د  یعنای.  تفاوت نرخ ارز زمان مقارر تاا رفاع تعهاد مهاسابه مای گارددنیز  
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قاباال صااادرات باشااد چااه تااامی  از سااامانه نیمااا اهمیتاای ناادارد و ایاا  مهمتااری  ماااکل فعااالی  چااه واردات در م

 بخش خصوصی در رفع تعهدات می باشد.  

و واحاادهای تولیاادی و اتخاااذ تصاامیمات یکسااان باارای ایاا  دو حااوزه  تاااجری دیاادگاه یکسااان بانااک مرکاازی بااه 

 ی تولیدی و کاهش صادرات شده است. که منافعاان با ه( مغایرت دارد، باعث متضرر شدن واحدها

مااوارد فااوق الاارکر ماااکالت ساااختاری بخااانامه هااای بانااک مرکاازی ماای باشااد کااه بخااش خصوصاای را دچااار 

سااردرگمی و ماااکل نمااوده اساات. مااورد دیگاار عاادم توجااه بانااک مرکاازی بااه مهاادودیت هااای ایطاااد شااده بااه 

ماای باشااد کااه   نظیاار اباات ساافارش و ...دیگاار و برخاای از مسااائل  19کوویااد   شاایوو ویااروتهااری(،  واسااطه

 با ماکالت عدیده ای مواجه نموده است.فعالی  بخش خصوصی را در رفع تعهدات ارزی 

بادون تاامی  های   باا احتساای نارخ کمیناه از فعاالی  بخاش خصوصایفنها(  دریافت جرای( ما باه التفااوات ارزی  

یر در رفاع تعهادات کاه های  نقاش در فن ندارناد، تانوناا و عرفاا صاهی  ارزی از سوی بانک مرکزی باه دلیال تااخ

 نمی باشد.

باناک مرکازی خاود شاامل واحادهایی کاه در ساال هاای گرشاته بار اساا  بخاانامه هاای   متاسفامه ای  جارای(

 100رفاع تعهادات اتادام باه باه دلیال  د نیاز مای گاردد. ایا  واحادهادرصادی بودنا 70مهزم به رفاع تعهاد ارزی  

بخاانامه هاای باناک عطاب باه ماا سابب شادن    شاده اناد.ی واردات در مقابل صادرات مامول ایا  تبصاره  درصد

مای باشاد کاه فعاالی  اتتصاادی را باا مااکالت بسایاری مواجاه نماوده اسات مرکزی یکای دیگار از مساائل مها(  

 که بایستی در سالی که به مانع زدایی و حمایت تولید معرفی شده است، بازنگری  گردد.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 :رئوس ایرادات و مشکالت

 عطب به ماسبب شدن بخانامه های بانک مرکزی که باعث متضرر شدن فعالی  اتتصادی می گردد..  1

و ماااکالت در اباات  19. عاادم توجااه بانااک مرکاازی بااه ماااکالت ناشاای از تهااری( هااا، شاایوو ویاارو  کوویااد 2

 های صادره. در بخانامهواحدهای تولیدی سفارش و ...  

. دیاادگاه یکسااان بانااک مرکاازی بااه واحاادهای تولیاادی و تاااجری  و عاادم تمااایز نهااوه رفااع تعهااد واحاادهای 3

 تولیدی و بازرگانان

 . احتسای مابه التفاوت ارزی با نرخ کمینه برای واحدهای تولیدی که ارز از دولت دریافت نکرده اند.4

 ی حمایتی دولت.تناتض بخانامه های بانک مرکزی با سیاست ها.  5
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جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 03/ 09مورخ 

باناک هاای عامال مهای، توساعه صاادرات و پارسایان، کمیسایون   نماینادگان  جهسه کارگروه کارشناسای باا حضاور

ماااکالت واحاادهای تولیاادی برگاازار شااد. در ایاا  ناساات  و اتهادیااه چاارم اسااتان صاانعت و معاادن اتاااق تبریااز

 وبررسی گردید و مقرر شد موطوو در اولی  ناست شورا  رح موطوو گردد.بهث 

 /https://ppdc.tzccim.ir/News/87لینک خبر: 

 پیشنهادات 

کااه صددرصااد تعهاادات حاصاال از صااادرات خااود را بااا واردات ایفااا کاارده پیااانهاد ماای گااردد: واحاادهای تولیاادی 

انااد و هیچگونااه ارزی جهاات واردات از دولاات دریافاات نکاارده انااد، همچناای  در تاااخیر واردات در مقاباال صااادرات 

نهااوه برگااات ارز حاصاال از صااادرات ( بسااته سیاساای 2( ماااده  3از شاامولیت تبصااره  هاای  نقااای نداشااته انااد، 

ماااورخ  394815/99 شاااماره بخاااانامهموطاااوو   98و  97 ینااااده ساااالها فاااایع تعهااادات او رفااا 99ساااال 

   بانک مرکزی حرف شوند. 09/12/99

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 بانک مرکزی؛  31/04/99مورخ  130391/99بخانامه شماره .  1

 بانک مرکزی؛ 09/12/99مورخ  394815/99بخانامه شماره .  2

کمیساایون صاانعت و معاادن، خطااای بااه دبیرخانااه شااورای  25/02/1400 مااورخ 485/1400. نامااه شااماره 3

 استان.

 


