
 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست ششمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 یمعاون اول محترم ریاست جمهورابالغی  2/2/1397مورخ  8739/55300ابهامات مصوبه ارزی شماره  : حوزه موضوعه
 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 3 از     1           تعداد صفحه : 6/4/1397      : تاریخ جلسه 

صبح  30/7راس ساعت  سابق (  76قانون احکام دائمی توسعه ) کمیته ماده   12جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب(  ماده ششمین 

با دستورکار زیر در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق واقع در بلوار وکیل آباد حد فاصل هنرستان  6/4/1397چهارشنبه مورخ  روز

 برگزار گردید. 252پالک  –و سامانیه جنب بیمه پارسیان 

 دستورکار:

 ادامه جلسه قبل :

 یجمهورابالغی معاون اول محترم ریاست  2/2/1397مورخ  8739/55300ابهامات مصوبه ارزی شماره 

 

 موارد و تصمیمات اتخاذ شده اهم 

ارزی از نظر مدیران و مسئوالن بنگاه های احکام دائمی به موضوع ابهامات موجود درمصوبه  12رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده 

 ت مربوطه را بررسی و برای شفاف سازی راهکارهای اصالحی پیشنهاد نمائیم .هرچه سریعتر ابهاما میبایست  گفت :وکرد  اقتصادی اشاره

ها موجود در صادرات  آسیای میانه اشاره کرد و بیان داشت چنانچه محدودیت حوزه یت های صادراتی به کشورهایوی به موضوع محدود

تسری پیدا کند می  به آسیای میانه به کشورهای حوزه میانه برداشته و ضوابط و مقررات تعیین شده برای کشورهای عراق و افغانستان

 توان بازارهای موجود حفظ و توسعه داد.

مشکالت به همراه پیشنهادات اصالحی  موانع وبه دنبال این هستیم تا بتوانیم در نشستی با مسئوالن محترم بانک مرکزی  فت ماگ لبافی

 ارائه نمائیم تا شاید زمینه بهبود دراین خصوص فراهم گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست ششمین مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

 یابالغی معاون اول محترم ریاست جمهور 2/2/1397مورخ  8739/55300ابهامات مصوبه ارزی شماره  حوزه موضوعه :
 

 12کمیته ماده استانی دبیرخانه    تهیه کننده : 

   3از   2             تعداد صفحه : 6/4/1397           تاریخ تهیه :
 

 دالئل توجیهی پیشنهاد حذف ،اصالح ویاتجمیع عین ماده و یا بخشنامه مورداجرا ماده ردیف

مصوبات ارزی شماره  1

مورخ  8739/55300

2/2/1397 

 2/2/1397براساس مصوبه ارزی مورخ 

 دولت محترم صادرات به کشورهای عراق 

               1و افغانستان از بند)ب( ماده 

موضوع فروش ارز به سیستم بانکی و  )

 صرافی ها ( مستثنی شده است 

  ضوابط تعیین شده موضوع بند )ب( ماده 

ه سیتم بانکی و صرافی ها ( ) فروش ارز ب1

 های آسیای میانه تسری پیدا کندبه کشور

ها به درصد صادرات کشور 38حدود 

انه از محصوالت تولید آسیای می

خراسان و از طریق ناوگان حمل و نقل 

ود ، برخی شبین المللی انجام می

صادرکنندگان اعالم می دارند که نقل 

و انتقال ارز به کشورهای آسیای میانه 

بامشکالتی مواجه گردیده اند لذا 

پیشنهاد نمود تا مستثنی شدن 

کشورهای منطقه و آسیای میانه از 

 و برطرف شدن زیمعامالت ار

 محدودیت ها پیگیری شود 

مصوبات ارزی شماره  2

مورخ  8739/55300

2/2/1397 

ناوگان حمل و نقل بین المللی امکان 

درصد محصوالت تولید  38حمل حدود 

خراسان رضوی به کشورهای آسیای 

میانه را فراهم نموده است ، اما ارز 

رانندگان خطوط حمل و نقل بین المللی 

های ارزی بین المللی ( و هزینه ) هزینه 

 ویزا پرداخت نشده است .

تامین ارز مورد نیاز رانندگان خطوط حمل 

و نقل بین المللی ) هزینه های ارزی بین 

راهی و هزینه ویزا ( در اجرای مصوبه ارزی 

 دولت .

باتوجه به میزان تاثیرگذاری ناوگان 

حمل و نقل در صادرات محصوالت 

 مورد نیاز.نهایی و هزینه های 

 

مصوبات ارزی شماره  3

مورخ  8739/55300

2/2/1397 

درصد از مواد اولیه مورد نیاز  35حدود 

برخی واحدهای تولید کننده قطعات 

ازکشورهای آسیایی و اروپایی  خودرو

اخت داخل تامین میشود و امکان س

م در گروه ندارد ضمن اینکه این اقال

و سامانه توسعه تجارت  8تا  5الیی اک

تامین ارز مورد نیاز از طریق سامانه نیما 

تعیین شده است ولی بدلیل عدم 

 شفافیت دردستورالعمل پرداخت ارز نیما 

ارز و رفع ابهامات در  موضوع تخصیصص

جمله در ارتباط  بخشنامه بانک مرکزی از

با تامین قطعات و مواد اولیه برای 

تولیدکنندگان قطعات خودرو ، هزینه های 

نمایشگاه های بین المللی خارج حضور در 

از کشور ، تعهدات شرکت های دولتی در 

صورت حساب های مرتبط با  پرداخت

واحدهای پیمانکار مقرر گردید در یک 

مجموعه ای جمع آوری و همراه با 

 پیشنهادات اجرایی در جلسه ای که 

 



 

 

 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشستمصوبات ششمین 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

 ابالغی معاون اول محترم ریاست جمهوری 2/2/1397مورخ  8739/55300ابهامات مصوبه ارزی شماره  حوزه موضوعه :
 

 12ماده  دبیرخانه استانی کمیته   تهیه کننده : 

   3از   3             تعداد صفحه : 6/4/1397           تاریخ تهیه :
 

 دالئل توجیهی پیشنهاد حذف ،اصالح ویاتجمیع عین ماده و یا بخشنامه مورداجرا ماده ردیف

توسط بانکها منجر به توقف تولید شده   3

 است .

مقرر است در بانک مرکزی جمهور اسالمی 

 ایران برگزار گردد ارائه شود. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


