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 30/07/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی شناسه

 عنوان موضوع
  مس ترر در  ص نایع)خارجی(  وارداتی    مواد اولیهمحص وتت با منا ا     ارزی  اتتعهدتحمیل مراتب اعتراض ص ادرکنندگا  به   یبررس  

 و مناطق آزادبه دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی    ارس  آزاد  همنطر

 واحدهای تولیدی منطره آزاد ارس مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

ارز  دارند،    فهیهمه ص ادرکنندگا  کات به خار  از کا ور و   ،یاقتص اد یهماهنگ  یعال  یو ش ورا  را یوز  أتیمص وبات هبر اس اس  

به کاور    حاصل از صادرات  در واقع هدف از تصویب این طرح، بازگات ارز  کاور برگردانند.  یاز صادرات را به چرخه اقتصاد  یناش

و محص  وتت داخ ی مورد اس  تفاده از مواد اولیه داخ ی و ارزز اهزوده ایشاد ش  ده در کا  ور، هنگام ص  ادرات م زم به    باش  د می

 بازگات ارز است.

  شیچنانچه بمص وبه ای مننی بر    17/07/1397در تاریخ کا ور،    یو هماهنگ در امور ارز  کپارچهی  یگذار  اس تیس   تهیکم  مطابق

  1(51)ورود موقت موض و  ماده    یگمرک و وزارت ص نعت از محل کاتها صیص ادرات با تا خ  یبراا هار ش ده    یدرص د کات  ۸0از  

 ، ابالغ گردید.ازگات ارز حاصل از صادرات معاف استب  یاز سپرد  تعهد برا  ،شده باشد  دیتول  یقانو  امور گمرک

با عنایت به اینکه ص دور کاتی س اخته ش ده در مناطق آزاد به خار  از کا ورم اع  از آنکه مواد اولیه داخ ی و یا خارجی باش د به  

باش د. و همچنین با توجه    ص نعتی مشاز می  -( مرررات ص ادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تشاری9ماده )  2(1موجب بند )

( و تنص ره ییل آ  ورود کات از خار  از کا ور برای ص ادرات مشدد و... به ص ورت موقت تحت ن ارت س ازما   4ماده )  3(5به بند )

محص وتت ص ادراتی تولید ش ده    ش امل  ،( قانو  امور گمرکی51هر مناطق مشاز می باش د، لذا معاهیت های من ور ش ده برای ماده )

 گردد.از مواد اولیه خارجی در مناطق آزاد نیز می  

همچنین بر اس  اس چهل و چهارمین نا  س  ت کمیته اقدام ارزیم در خص  وو مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رهته در کاتی  

ص نعتی  یا ویزه اقتص ادی وارد می گردد، به ش رد عدم    -ص ادراتی که به من ور تولید یا رردازز به محدوده مناطق آزاد تشاری

ص نعتی و ویهه اقتص ادی مننی بر    -ای مذکور، با تایید دبیرخانه ش ورایعا  مناطق آزاد تشاریتامین و تخص یص ارزبرای ورود کاته

( تواهق  3و تایید ارزز کات با همکاری گمرک طنق مفاد بند )  ورودمواد اولیه به منطره و اس  تفاده آ  در تولید کاتی ص  ادارتی

ننای محاس  نه تعهدات ارزی ص  ادراتی، کس  ر ارزز کاتی  (، م10/03/1400مورخ    1430/10/14002نامه هیمابین به ش  ماره )

 ورودی از ارزز رروانه های صادارتی مربوطه متراضی و بازگاتارز به روز هروز ارز در سامانه نیما می باشد.

 
تواند به طور موقت به ق مرو گمرکی وارد ش  ود، تا س  اخته، تکمیل، تعمیر یا هرآوری ش  ده و ورود موقت برای رردازز، رویه گمرکی اس  ت که براس  اس آ  کات می   قانو  امور گمرکی: 51ماده   -1

ردد. کاتهای کمکی از قنیل روا  کننده ها و  س پ  ص ادر ش ود. این رویه همچنین ش امل موادی از قنیل تس ریع کننده ها )کاتالیس ت ها( که در س اخت، تکمیل و هرآوری مص رف می ش ود نیز می گ

برای آنها مشوز اس تفاده از رویه ورود  ت ما مو  رویه ورود موقت برای رردازز نیس ت. محص وتت به دس ت آمده محص وتتی می باش ند که از س اخت، تکمیل، هرآوری و تعمیر کاتهایی کهابزارآت

 .موقت برای رردازز اخذ شده به دست می آیند
 مشاز است: ریصدور و خرو  کات از منطره طنق مرررات و به روز ز :یصنعت - یمناطق آزاد تشار یمرررات صادرات، واردات و امور گمرک 9ماده   -2

ش ده باش د   نیکا ور تأم  مناطقگریاز د ایاز خار    ایبه کار رهته در آ  از داخل کا ور و  هیمناطق آزاد کا ور اع  از آنکه مواد اول  گرید ایس اخته ش ده در منطره به خار  از کا ور   یص دور کات  - 1

 .باشدیمی به من ور ثنت آمار یا هارنامه صادرات  یمشاز و مست زم تن 
مناطق آزاد   ریمررر دارد، ورود کات از خار ، س ا  یگرید  بیکه س ازما  هر منطره، ترت  یموارد یبه اس تننا :یص نعت –  یمناطق آزاد تشار یص ادرات، واردات و امور گمرک ررراتم  4ماده  5بند   -3

  یها نهیررداخت هز  اما  ابه به ص  ورت موقت و ب اتیکرد ، مخ ود کرد  و عم راک ،یبنددرجه ک،یمشدد، تفک یبندمشدد، بس  ته  ص  ادراتا  گاه،یعرض  ه در نما  یبرا ،یاز ق مرو گمرک ایکا  ور 

و    یعوارض بندرکاتها که از خار  وارد ش  ده در منطره بر اس  اس ارزز کات هنگام ورود به منطره ما  مو  ررداخت نیهروز ا  ای  اس  تفاده   ن ارت س  ازما  هر منطره مشاز اس  ت.تحت  یخدمات

 .باشدیم یقطع صیترخ فاتیو انشام تار یهرودگاه

از عوارض   تیمعاه  ایضوابط منطره و  به صورت ورود موقت و بر اساس شوندینراد کاور وارد منطره م ریاز سا ایمناطق آزاد کاور  گریاز د ایاز خار    ریتعم ای لیکه به من ور تکم  ییکاتها  :تنص ره 

 حداکنر دو سا  خواهد بود.به صورت موقت در مناطق کاتها نیا یمشاز است. مه ت نگهدار یخدمات یهانهیبا ررداخت هز یول یو هرودگاه یبندر



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانی استان آذربا  یدولت و بخش خصوص ی گفتگو ینشست شورا نود و یکمین

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   2

 

اعالم ص احنا  ص نایع مس ترر در منطره آزاد ارس، محصوتت تولید شده در این واحدها چه با مناا  مواد اولیه وارداتی    لیکن طنق

گردند. این ما  کل که به دلیل عدم وجود ش  یوه ثنت   ش  امل ایفای تعهدات ارزی می  ،)خارجی( و چه منا  ا  مواد اولیه داخ ی

 این مطره را با ماکالت عدیده ای مواجه کرده است.هعالین    ،هواردات و صادرات مختص مناطق آزاد ایشاد شد

ص   ورت رروان ه ترانزیتی خ ارجی  ه ه ای وارداتی ب ه من اطق آزاد، از جم  ه مواد اولی ه واح ده ای تولی دی ب  ب ه اینک ه ک ی ه ک ات  ب ا عن ای ت

به  گردد و    می  به محص  و  نهاییل  تندییا  مواد اولیه خارجی تولید و    از  محص  و  تولیدی. لذا هنگامیکه  وارد منطره می ش  وند

باعث ش ده مواد اولیه  و تفکیک ش یوه واردات و ص ادراتی عدم وجود س از وکار مناس ب    ش ود، بدلیلمی  کا ورهای دیگر ص ادر  

   رهع تعهد ارزی گردد.  مامو   ،بابت آ  دریاهت ناده  نیز  خارجی مورد استفاده در محصو  که ارزی

موضو     با  م24/11/1397مورخ  4(1239157/97/350شماره )ای به  ابالغیه    تصمیمات اتخای شده هوق الذکر،ع یرغ  مواد قانونی و  

کاتهایی که ما مو     اجازه داد،  گمرک جمهوری اس المی ایرا ص ادر گردید و به   "ش رایط ص دور کاتهای تولید ش ده در مناطق"

ص نعتی و    -قابل ص دور در مناطق آزاد تشاری  ،وابط تعیین ش ده، با رعایت ض  می باش ندممنوعیت و محدودیت در س رزمین اص  ی 

وارداتی  از مواد اولیه  که   درص د و یا مرداری از مواد اولیه کاتی تولیدی 100این ابالغیه  مطابق    می گردند.مناطق ویهه اقتص ادی  

وارداتی  مواد اولیه    دارمرگواهی  نیس  ت و ص  دور  ما  مو  محدودیت ها و ممنوعیت ص  ادراتی    ،باش  د  اس  تفاده ش  ده  )خارجی(

 محو  شده است.  مناطق آزاد    به سازما   محصو مورد استفاده در    (خارجی)

تس ویه ارزی و تعهد ارزی خود را    مس ابرا در ابتدای س ا  کوتات تمامی رتی  های گمرکی اعالم می ش د و واحدهابر اس اس ا هاراتم  

دلیل عدم  هم ه هرایندها به ص   ورت الکترونیکی انشام می گیرد و به چامع امور گمرکی  ایف ا می کرد. لیکن با راه اندازی س   امانه  

 شده است.ایشاد  ماکالتی    نینآزاد چبانک مرکزی با منطره  هماهنگی  

  یگواهاز جم ه    ماطالعاتو تمامی کند   یم  اهتیدر  یریکدرهگ  ،ش ود  یثنت م  در س امانه  که  یس ند  ا یهر س ر  تزم به یکر اس ت،

  یکاه  عدم اطال متاس فانه  قابل ریگیری می باش د.     در س امانه گمرک قابل ما اهده و  و ...  یورود  یکات  زا یم  د،یتول  زا یم  د،یتول

واحدهای تولیدی مس ترر در    ،آزاد و عدم ریش بینی این موض و   واردات و ص ادرات مناطق  یها  وهیاز ش    یبانک مرکزکارش ناس ا   

با ما کالتی ن یر معرهی به تعزیرات، تع یق کارت بازرگانی، ما کالت بانکی روبرو  به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی  این مناطق را  

 کرده است.

 
  گمرک ایرا :  1397/ 11/ 24مورخ  4(350/ 97/ 1239157ابالغیه شماره ) -4

 گردد. یوضع شده جهت صادرات نم یها تیو محدود تیشده باشد، مامو  ممنوع دیتول یخارج هیدرصد مواد اول 100با  یدیمحصو  تول کهیدر صورت

 شود. یوضع شده جهت صادرات م یها تیو محدود تیشده باشد، مامو  ممنوع دیتول یداخ  هیدرصد مواد اول 100با  یدیمحصو  تول کهیصورت در

مازاد س ه  مشاز  زا یبه کار رهته در محص و  )به م  یخارج  هیمواد اول  زا یبه م  یدیش ده باش د، ص ادرات محص و  تول دیتول  یو خارج یداخ   هیاز مواد اول  یبا درص د یدیمحص و  تول کهیص ورت در

  زا یباش د و ص ادرات به م یوض ع ش ده جهت ص ادرات نم  یها تیو محدود  تیممنوع  ا مو ارزز اهزوده مربود به آ  محص و  قابل اس تحص ا  اس ت( م  و یس  یورود به داخل که بر اس اس مص وبه کم

وض ع    یها  تیها و ممنوع تیارزز اهزوده مربود به آ  محص و (، ما مو  محدود و یس  یه  مشاز ورود به داخل مذکور در متن مص وبه کمس    زا یبه کار رهته در محص و  )به م یداخ   هیمواد اول

 بود. دشده جهت صادرات خواه

ص ادره توس ط  دیتول ی( وگواههه یمناطق آزاد و و یعالیوراارزز اهزوده )ش   و یس  یش ده اس ت، مص وبات کم دیکات در مناطق تول  زا یچه م  نکهیا صی: مالک عمل در خص وو موارد مذکور و تا خالف

دهتر به    نیا یدهتر واص  ل ش  ده و از س  و نیبه ا هه یمناطق آزاد و و یعالیش  ورا رخانهیدب قیرمذکور، از ط  یها یگواه  هیبوده و ک   یاقتص  اد  هه یو و  یص  نعت -  یعامل مناطق آزاد تشار  یس  ازمانها

 .دیابالغ خواهد گرد ربطیی ییگمرکات اجرا

  نیص ادرات ع تیگردد )همچو  ممنوع  زین  هه یدر مناطق آزاد و و دش ده یتول  یابالغ ش ده ما مو  ص ادرت کاتها تیمحدود  ای  تیممنوع ،یابالغ  یمتن بخا نامه ها حیکه مطابق تص ر ی: در مواردب

نخواهد   تیبخا نامه موض وع  نیداش ته و موارد مذکور در ا تیموص وف ارجح حی(، تص ر97/ 10/ 19مورخ    31۸/ 97/ 12۸2970موض و  بخا نامه ش ماره    ییمایون  یاز محل ارز رس م  یواردات  یکاتها

 .داشت
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س رزمین اص  ی وجود داش ت که با    در  موقتدر خص وو ص ادرات از محل ورود  س امانه ای  ما ابه    ما کلدر گذش ته اس ت   یگفتن

ص ادرات از محل   گزینه  مرتفع ش ده و ص ادرکننده با انتخابگمرک ایرا     04/12/97مورخ    1490725/97بخا نامه ش ماره    ابالغ

 م زم به تعهد ارزی نمی گردد.    سامانه گمرک،  در  ورود موقت

و  ما کل این واحدها مرتفع نا ده  تاکنو   ، لیکن  ش دهتا کیل    مکاتنات و ج س ات متعددی  خص وودر این  تزم به یکر اس ت  

   همچنا  با ماکالت معرهی به تعزیرات، تع یق کارت بازرگانی و ماکالت بانکی مواجه می باشند.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و ماکالت:

متاس فانه واحدهای تولیدی مس ترر در مناطق آزاد به دلیل ناهماهنگی موجود و عدم ریش بینی س از و کار مناس ب در س امانه،  .  1

م زم به رهع تعهد محص  وتت تولیدی با منا  ا  مواد اولیه خارجی می ش  وند که این امر موجب هزینه مط  اعف، طوتنی  گمرکی  

برای این محص و  ارزی دریاهت نا ده  این در حالیس ت که می گردند.    بازرگانی، معرهی به تعزیراتش د  رروس ه کار، تع یق کارت  

 ، م زم به رهع تعهد ارزی نمی باشد.چهل و چهارمین ناست کمیته اقدام ارزی  و برابر

ی به س امانه گمرک  این اتفاق ناش ی از عدم توجه کارش ناس ا  بانک مرکزی به مدارک و مس تندات و گواهی تولید س ند ارس ال.  2

محص وتت  مواد اولیه مورد اس تفاده در  و کار مناس ب جهت تفکیک    این کارش ناس ا  و یا تعریف س ازباش د که نیازمند بررس ی   می

 مامو  و غیر مامو  تعهدات ارزی می باشد.  

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 07/ 24مورخ 

منطره آزاد ارس، گمرک  با حطور نمایندگانی از سازما     یشرق  شا یآیربا  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یج سه کارگروه شورا

ج فا، گمرک منطره آزاد ارس، انشمن کارگزارا  گمرکی اس تا ، ش رکت تندی  رویا  تدبیر ارس،  -تنریز، گمرک منطره آزاد ارس

ل اتاق تنریز به من ور بررس ی ما کالت ص ادرات از  در مح  ش رکت آیدین تشارت ارس، ش رکت خزر نفت ارس، ما اور حروقی اتاق

 محل ترانزیت خارجی واحدهای تولیدی مسترر در منطره آزاد ارس در محل اتاق بازرگانی تنریز به شرح ییل برگزار شد:

طق  اساس بخانامه گمرک ایرا  شرایط صدور کاتهای تولید شده در منا  بر  نسرین درخاانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو:

وارداتی )خارجی( باشد به میزا  مواد    ،درصد و یا مرداری از مواد اولیه کاتی تولیدی  100چنانچه    تعیین شدهمآزاد به صورتی  

گواهی میزا  مواد اولیه خارجی مورد استفاده    .اولیه خارجی استفاده شده مامو  محدودیت ها و ممنوعیت صادراتی نمی گردد

در واقع بر اساس گواهی سازما  منطره آزاد، میزا  مواد اولیه کاتی  توسط مناطق آزاد صادر می گردد.  نیز  در کاتی تولید شده  

کاتهای وارداتی  و عدم محدودیت و ممنوعیت میزا     لیکن ع یرغ  ابالغ بخانامه از سوی گمرک ایرا وارداتی ماخص می باشد،  

برای کل محصو  صادراتی  ، متاسفانه تولیدکنندگا  منطره آزاد ارس با ماکل رهع تعهد ارزی استفاده شده در واحدهای تولیدی 

مرداری از مواد اولیه استفاده شده در محصو  نیز وارداتی می مواجه شده اند. در حالیکه ارزی به این واحدها تخصیص ریدا نکرده  

ماکل که به دلیل عدم هماهنگی بین گمرک ایرا  و بانک مرکزی ایشاد شده، هزینه های مطاعفی برای واحدهای  این    باشد.

 بایستی راهکاری برای رهع ماکل این واحدها اندیاه شود.   کهتولیدی مسترر در منطره آزاد ارس ایشاد کرده  

بعد از بسته بندی، سورتینگ  می گردد  ز کاور دیگری وارد  مواد اولیه ا  :ارس  ریتدب  ا یرو   یشرکت تندآیدین محمدی، مدیرعامل  

ی برای  و خارج  یداخ   هیمواد اول  زا یبه م  . )این مواردشود  یصادر م  گرید  یبه هما  صورت به کاورها،  و رردازز یا تغییر ماهیت

محصوتت  از طرف سازما  مناطق آزاد تعیین شده است.( متاسفانه ننود رویه در مناطق آزاد باعث شده    5و    4مناطق آزاد در جداو   

این اساس تولیدکننده باید برای مواد    جزو صادرات قطعی لحاظ شده و در بانک مرکزی مامو  رهع تعهدات ارزی شود. برتولیدی  

ونه ارزی بابت آ  دریاهت نکرده است رهع تعهد ارزی انشام دهد. اگرکارخانه ای در سرزمین اص ی مسترر  اولیه خارجی که هیچگ

 بوده و به این هعالیت ماغو  باشد، آیا همچنا  مامو  رهع تعهد ارزی می شد؟  

متاسفانه  است.    کردها   کامش وارد کرده و بعد از سورتینگ و بسته بندی به کاور دیگری ارس  ،یکی از واحدهابه عنوا  منا   

میزا  ارزز اهزوده از جم ه کارگر، انرتی و ... می  صرها  حالیکه    در  .کل کامش ها این واحد تعهد ارزی لحاظ شده استبرای  

استفاده  مواد اولیه خارجی  از  صددرصد  قید شدهم  گواهی تولید مناطق آزاد  حالیکه بر اساس  . در  گرددتواند شامل تعهدات ارزی  
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اصل در    این ماکل ایشاد شده است.  در مناطق آزاد به دلیل اینکه سرزمین اص ی نمی باشد، ورود موقت وجود ندارد  شده است.

به حد کاهی مستندات وجود  . چرا که در این خصوو  در بحث تاخیص مواد اولیه ماک ی وجود ندارد   است وماکل در سامانه  

 دارد.  

رور، نماینده گمرک سازما  منطره ارس:  جال  حاجی  اند آخصوو ماک ی که    در  آزاد  به دهعات   ،قای محمدی مطرح کرده 

نیاز است رویه ای در سامانه ایشاد شود تا  در این خصوو  .  تولی متاسفانه ماکل سیست  همچنا  باقیس  شده،مکاتناتی انشام  

ا  بشای ررداختن به امر تولید، ریگیر  صادرات به طور خودکار از محل مواد اولیه خارجی تسویه گردد. با شرایط حاضر، تولیدکنندگ

باچنین ماک ی    در زمینه قیر هعالیت داردمسترر در منطره آزاد که  . یکی از واحدهای  گردندمی    اتنامه ها و مکاتنات این موضوع 

ارسا  شد، لیکن آنها رد کردند و گفتند هر آنچه که در سیست  باشد مورد  به بانک مرکزی  مواجه شدند. در این راستا نامه ای  

ماکالت نیز بیاتر بروز    است،سراسری می باشد ولی به دلیل اینکه در استا  ما بحث تولید بیاتر قنو  خواهد بود. این ماکل  

 گردد. سامانه جامع حل    این ماکل بایستی ازمی کند.  

در خصوو این موضو ، منطره آزاد با بانک مرکزی مکاتناتی انشام داده    :تشارت ارس  نیدیآشرکت  مهدی حسن نسب، مدیرعامل  

به دلیل اینکه بانک مرکزی در    . لیکنروز در تهرا  ریگیر حل ماکل واحد خود در این زمینه بودم  10بنده نیز به مدت    .است

  ی کوتاتها این شد    . در نهایت قرار برد در تهرا  وجود داشتو منطره آزا  یبانک مرکز   نیب  یاختاله  .مورد رویه آ  کارشکنی می کرد

شود تا اقدام به حذف آ  کنند. اگر قرار بر این روا   ارائه    یبه بانک مرکز   ،باشد  یم  یخارجوارده  اجناس    نکهیمربوطه از بابت ا

  ارزز   آنرا جدا کرده صادر کردی  که سا  قنل موردی داشتی ، گردو را وارد کرده و روست    باشد رروسه طوتنی خواهد بود. چند 

ی به من غ یک می یو  و هاتصد هزار توما   ک  ا هار   مهیجر  بعد از تشدیدن ر، شامل  متاسفانه  .داشت  یهزار تومان  400الی    300

ن  به دلیل ارزز صادراتی که گمرک تعیین می کند برای سه سا  گذشته، اختالف ارزز یک می یو  دتر برای واحد ما تعیی  .شد

 شده است. این ماکالت باعث شده نتوانی  به هعالیت ادامه دهی . 

با توجه به درخواست عزیزا  در خصوو اجرائی شد  رویه ورود موقت در مناطق آزاد، طنق    بهروز زار ، نماینده گمرک تنریز:

لیکن این  این امر شدنی نمی باشد.  ( قانو  مناطق که ق مرو گمرک را تعریف کرده است  20( قانو  امور گمرکی و ماده )51ماده )

که از کاتی ترانزیت خارجی وارد شده که بعد از رردازز کات صادر شده است درخواست برگات ارز حاصل از  نیز منطری نیست 

. در بخانامه موجود در رابطه با ورود موقت )صادرات از محل ورود موقت( برگات ارز حاصل از صادرات به مردار  گرددصادرات  

رزز اهزوده تعریف شده است. با توجه به این موضو  جای سوا  است که چرا این رویه در مورد کاتی ترانزیتی که بعد از رردازز  ا

( یکر  51در ماده )  "ورود موقت"که در مورد    ی فیبا توجه به تعراز مناطق صادر می شود، عم یاتی ناده است؟ همانطور که گفت   

( قانو  مناطق، ق مرو گمرکی  20ق مرو گمرکی اجرائی می شود و در مناطق آزاد به استناد ماده )شده است رویه ای است که در 

توا  ورود موقت را در آ  مناطق عم یاتی کرد. با این حا  باید دغدغه این عزیزا  که کامال به    محسوب نمی شود و در نتیشه نمی

 انعکاس داده شود.    به مش    نیبه اصالح قوان  ازینسازما  صمت و در صورت  جا می باشد به ارگا  های مربوطه  

بود     موضو  کامال ماخص می باشد و خال قانونی نیز نداری ، تنها ماکل در رابطه با الکترونیکی  ع ی بیس  ، معاو  گمرک ج فا:

در  . است شده به تنع آ  ایشاد هماهنگی تزم سخت کهو بین بخای بود  آ  می باشد که باعث ایشاد ابهاماتی شده است  رویه

شدی . هر    "ورود موقت"مصوب شد که ما معترض عنوا   9۸اولین بار در سا   ورود موقت در مناطق آزاد  فیتک  نییخصوو تع

و    "تولید و وارد"،   "تولید و مصرف در منطره"،    "تولید و صادرات"کاتئی می تواند وارد مناطق آزاد شود و واحد می تواند به امر  

یا ترکینی از این حالت ها بپردازد. ماکل از اینشا شرو  می شود که کارشناس بانک مرکزی یا اطالعی از این امر ندارد و یا همکاری  

دهتر    قیاز طراساس بازخوردی که دیروز کسب کردم،    نمی کند. شخصا با بانک مرکزی مذاکره و ج سه ماترکی نداشتی . بر

ولی در بحث کاتهای عمومی باید آقای    .هماهنگی تزم در بحث انرتی صورت گرهته استو مناطق آزاد   یبانک مرکز صادرات با
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سابق در ابتدای سا  برای تمام رتی  های   .موسوی )مسئو  مناطق آزاد( ریگیر موضو  باشند. رویه صادرات منل سابق نمی باشد

ات از محل عنور موقت، صادرات از محل کاتی تولیدی و ... که هر واحدی درخواست  به طور منا  صادر   .اعالم می شد  گمرکی کوتات

در حا  حاضر از طریق سامانه صورت می گیرد و سامانه ضوابط    تسویه ارزی، ریما  سپاری و ... داشت از این طریق اقدام می کرد.

ن خصوو اختیاراتی ندارد. ما تمایل داشتی  کوتات به مربود به خود را داراست و گمرک ایرا ، سازما  صمت و بانک مرکزی در ای

صورت ساتنه از صفر شرو  شود تا با مااهده آ  بفهی  چندمین ا هارنامه مالیاتی، چندمین ا هارنامه صادراتی و ... می باشد.  

نها باید سرور ایشاد شود. روشی  چو  به تفکیک آ   نیست.  ری امکانپذولی برنامه نویسا  سامانه اعالم کردند تفکیک رویه ها در سامانه  

و   اکه ریانهاد دادند  بانک مرکز  را ،یگمرک  و  اینست که کدرهگیری )کوتات(  سازما  صمت  از آ  تنعیت می کنند    صادر ی 

ابتدا برداشت منطره آزاد به این صورت بود که نامه ای به گمرک ارسا  شود از گمرک ایرا  به دهتر هناوری ارسا  شود    .شود می

بود  هناوری به این صورت  در مناطق آزاد رویه دیگری لحاظ کند. کامنت برنامه نوی  دهترشده  دی تول یبه کاتها هناوری  تا دهتر

با هما  روند عمل  داده شده    ا یسرو باید    نیستاز لحاظ رویه اجرائی برنامه نویسی معرو   ولی    استاین ریانهاد منطری    کهم

ی نمی توانند اینکار را انشام  سازما  صمت و بانک مرکز   را ،یگمرک ا  شود. حا  سوا  اینشاست که اگر این امر شدنی نیست و

  .به گمرک ایرا  ارسا  کرده ای   1400تا    97را در سا  های  ما تراضاهای منطره ازاد یا ارباب رجو     ست؟یر  چاره کار چ  دهند،

رویه جداگانه برای این من ور  ، ایشاد دهتر هناوری لیکن بر اساس اعالم انترا  داده است.دهتر صادرات نیز آنها را به دهتر هناوری 

کند که از طریق همین کد قابل  هر سریا  سندی که ثنت الکترونیکی می شود کدرهگیری دریاهت می    امکا  رذیر نمی باشد.

یعنی در همین کدرهگیری اطالعاتی از جم ه اینکه چند صددرصد داخ ی و یا چند درصد خارجی می باشد    .ریگیری می شود

 وجود دارد.  

در واردات ماک ی در بحث کوتات نداری  تن ی  ا هارنامه در واردات همانند صادرات می باشد و کدرهگیری داده شده در بحث  

صادرات هما  کوتات می باشد. اگر ترخیص در بحث واردات به صورت ورود موقت یا ترخیص قطعی باشد و بعد از تولید مشدد  

صادر کند و از هما  سامانه حروق و ورود ررداختی خود را مطالنه خواهد کرد. اشکا  این موضو  عدم هماهنگی بین مناطق آزاد  

معاو  دهتر صادرات در این مورد صحنت کردم اعالم کردند در این خصوو مذاکرات زیادی    قای صادقآو بانک مرکزی می باشد. با  

  . 1ریانهاد داده شود:    3انشام دادند و قرار براین شد آقای موسوی در این خصوو با بانک مرکزی صحنت کنند که در این ج سه  

انک مرکزی به هر  ب   .3این خصوو نامه ای مکتوب کند.  ناطق آزاد در  م  .2ر صورت نیاز مصوبه ای در این ج سه تصویب شود  د

ریانهاد می ده  این موارد از طریق شورا نیز ریانهاد داده    .زاد ریگیر شوندآواحد تولیدی شک داشته باشد از شورای مناطق  

.  گردد یبه کل کاور نمقابل تسری    ،چو  اگر در شورای رهع موانع مناطق آزاد یا در راس مناطق آزاد این تصمیمات اخذ شود  .شود

ما به عنوا  نماینده گمرک ایرا  و نماینده گمرکات اجرائی این موضو  را بررسی کردی  تزم است مناطق آزاد به طور مستری  با 

هرگونه اطالعات و کمکی از گمرک ایرا ، دهتر هناوری و دهتر آمار، حتی از گمرکات اجرایی نیاز   .دن بانک مرکزی وارد مذاکره شو

 اشد آماده ای  در اختیار بانک مرکزی قرار دهی .  ب

با وجود    .در این سامانه قابل رویت می باشدتمام اطالعات  دولت گمرک را مو ف به راه اندازی سامانه کرده است و از صفر تا صد  

النته این امر  .  این اگر نیاز باشد می توانند از طریق نامه در خصوو هرکدام از واحدهای تولیدی هایل مربوطه را درخواست کنند

 اصوت نیاز نیست و منشر به بروکراسی زاید می شود.  

زاد استعالم کنند که آیا درخواست  آ تع یق کارت بازرگانی واحدها دغدغه اضاهی برای آنها شده است ریانهاد می کنی  از منطره

 واحدها منطری می باشد یا خیر که در اینصورت بحث تع یق و تعزیرات حل می شود و ریرو آ  ما به بحث تسویه آ  بپردازی . 
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  توا  اعالم   کارخانه به عنوا  تطمین برای بدهی واحد می باشد می  جال  حاجی رور، نماینده گمرک سازما  منطره آزاد ارس:

 واحد به ع ت بدهی اجازه ندارد وسی ه ای از کارخانه خار  کند ولی نیاز نیست مانع هعالیت آ  شوند.    .کرد

مناطق آزاد یعنی خار  ایرا ، ولی هنوز تعدادی این موضو  را قنو  نکرده اند    هرزاد هرجی، مدیر صنایع سازما  منطره آزاد ارس:

ج سات متعددی در سطح استانی و م ی تاکیل  ذی یا سیستمی می کنند. در خصوو  و ارباب رجو  را درگیر بروکراسی های کاغ 

رنل ویهه مناطق آزاد در    ایشادمی توا     در این راستا  . بانک مرکزی دسترسی به سامانه مناطق آزاد ندارد  متاسفانه  .شده است

 تا بانک مرکزی اطالعات مورد نیاز خود را از این رنل اخذ کند.    کرد  درخواست  سامانه جامع گمرک

رویه،   14رویه تفکیک شود. در بین این    14ابتدا باید    وجود دارد.رویه    14  در این خصوو کال  ع ی بیس  ، معاو  گمرک ج فا:

 ری ایشاد شده است.صادرات عمومی برای مناطق آزاد و ویهه تعریف شود. سامانه برای حذف بروکراسی ادابایستی  

نناید به این موضو  سطحی نگریست، ا هارنامه صادراتی از محل عنور موقت مورد قنو  نخواهد     بهروز زار ، نماینده گمرک تنریز:

به دلیل اینکه باید ارزز اهزوده هر ا هار توسط بانک مرکزی بررسی شود. از طرهی گمرک نمی تواند به صورت سرخود دستور    .بود

صادرات از محل ترانزیت  "تغییرات در سامانه را داشته باشد. می توانند از گمرک بخواهند رویه ای تعریف کند با عنوا   ایشاد  

. قنال ا هارنامه صادراتی از محل ورود موقت نیز مورد قنو  بانک ننود و بیا  می کرد باید کل ارز برگات داده شود. بانک  "خارجی

ب که توسط مرامات باتتر این تصمی  اتخای شد و گمرک به عنوا     .س تصمی  گمرک تغییر ندادمرکزی رویه خود را صرها براسا

د.  گرداعتراض صادرکنندگا  در مش   و صنایع بررسی  که یکی از سازما  های اجرائی آ  را رذیرهت. تصمی  به این صورت بود

از محل عنور موقت اقدام کند. این موضو  باید از طرف   بانک مو ف شد به نسنت ارزز اهزوده از ا هارنامه های صادراتیسپ  

عین همین  و  ارگا  های مربوطه و صاحب ن ر به صورت شفاف منعک  شود تا در خصوو ا هارنامه های ترانزیتی رردازز شده  

اهزوده ارز برگاتی  روا  عم ی شود. یعنی بانک مو ف شود از ا هارنامه های صادراتی که از محل ترانزیت می باشد به نسنت ارزز  

 اخذ کند.  

طریری که مص حت می دانید هماهنگی تزم انشام شود تا بانک    از طریق تن ی  بازار یا اتاق یا هر  ع ی بیس  ، معاو  گمرک ج فا:

 مرکزی مسئولیت خود را انشام دهد. 

که برای کاتهای ورود موقت سرزمین اص ی تصویب شده  روشی  هما     توا   می  نسرین درخاانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو:

   مناطق آزاد نیز درخواست نمود.برای صادرات از محل ترانزیت  را  است  

صادرات، مناطق آزاد و بانک مرکزی    نهایت توسط دهتر  شما هما  ریانهاد را مطرح کنید در  ع ی بیس  ، معاو  گمرک ج فا:

 چکش کاری تزم صورت خواهد گرهت.  

اکنر اشکاتت بوجود آمده در اینست که برداشت صحیحی از مفاهی  مناطق آزاد وجود ندارد.    :اتاق  یمااور حروقر امامی هرد،  ناص

.   یرا داشته باش  هماهنگی گمرک با بانک مرکزیدرخواست اصالح  به دلیل اینکه مناطق آزاد با ورود موقت متفاوت می باشد  

را داشته    یگمرک با بانک مرکز  یاصالح هماهنگزز اهزوده مالیاتی، بحث تعهدات ارزی و )درخواست ها در چند بعد از جم ه ار

 بیا  کنی .    "ورود موقت"قای بیس  ، ریانهادات خود را بدو  استفاده از ک مه  آ.( بنا به هرمایش   یباش

ارس: آزاد  باشد  هرزاد هرجی، مدیر صنایع سازما  منطره  آینده مفید می  برای  ارزی حا  حاضر  این ریانهاد  برای متعهدین   ،

که در حق آنها     شده است. در مورد    "متعهدین ارزی بنا حق"توا  کاری کرد؟ در وضع موجود، بخای مربود می شود به   می

کارت بازرگانی نیز رویه ای که برای صدور و تمدید کارت بازرگانی مناطق آزاد وجود دارد همانند سرزمین اص ی می باشد. بهتر  
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ت در این خصوو نیز کارخانه به عنوا  ضمانت مورد قنو  باشد تا با رویه مناطق آزاد مورد حمایت قرار گیرند. دو نو  ریانهاد  اس

 .حل ماکالت وضع موجود  2.بحث رویه ها که م ی می باشد.  1باشد:  

ن اختیارات را دارند تا این موضو   اگر این موضو  در ج سه شورا مطرح شود آقای خ یل الهی ای ع ی بیس  ، معاو  گمرک ج فا:

 به صورت مرطعی متوقف کنند.    فیتک   نییتا زما  تعرا  

می توا  بررسی    نیست. لیکنموضو  کارت بازرگانی در حیطه اختیارات استانی    نسرین درخاانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو:

 درخواست نمود. از مشموعه قطائیه  موضو  را  
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