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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 :طرح مشکالت واحدهای صادراتی ناشی از برگشت ارز صادراتی شامل 

 

 شرکت سیمان زاوه در رابطه با صادرکنندگان سیمان  22/4/98مورخ  220217/98الف( طرح نامه شماره 

 اتحادیه صادرکنندگان زعفران  در رابطه با صادرکنندگان زعفران   29/4/98الف مورخ /778/98ب( طرح نامه  شماره 

 

 سایر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 استان یعمده صادرات یگمرک یکاالها یارزش گذار یبرا اریاخت ضیتفو

برگشت ارز  هحوزدر  و زعفران( مانی)فعال در حوزه س یاقتصاد یمشکالت بنگاه ها یبا دستور کار بررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیهفدهم

 برگزار شد. ی، با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی و نمایندگان دستگاه های دولتی متولی در مرکز آموزش و پژوهش اتاق مشهدصادرات

 یوراش ندهیشست هفته آنسه، به جل نیا یابتدا در استان یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل ،یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

ین ا یکرد و خروج میرح خواهاستان را مط یو معدن یآن نشست موضوعات صنعت رو معادن مجلس اشاره و اظهار کرد: د عیصنا ونیسیکم یو اعضا سیصنعت و رئ ریاستان با حضور وز یگفتگو

 در آن جلسه مطرح خواهد شد. نیزنشست 

 رد،یگیکه صورت م یهماتبا تفا میدواریاستان، ابراز کرد: ام مانیس یدیتول یها صادرکننده زعفران و شرکت یها شرکت یو صادرات یجلسه درباره مسائل ارز نیبا اشاره به دستور کار ا یو

در  دیبا م،یبرس ینه توافقات استاب میوانجلسه نت نیو اگر در ا میبه دست آور یگمرک و صادرات واقع نیموجود ب یعدد یهادر حوزه صادرات و ارز و تفاوت ژهیرفع موانع موجود به و یبرا یراهکار

 .میموضوعات را دنبال کن یسطح مل
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در  گفت: مشکل ما یاخت؛ فدردحوزه پرد نیدر ا مانیس یها مشکالت شرکت حیزاوه قرار گرفت و او به تشر مانیشرکت س یخارج یمسئول بازرگان ،«یندا فدرد» اریدر اخت بونیادامه تر در 

 23از  یتصادرا مانیس متیق. میته اسازمان صمت داش زیگمرک و ن یکاال یگذار رزشا نییو دفتر تع یبا بانک مرکز یخصوص بارها مکاتبات نیاست؛ در ا یصادرات مانینرخ س یارزش گذار نهیزم

در  شود،یها درج م در اظهارنامه مانیکد س یوقت لیدل نیشود؛ به هم هیته یکه اظهارنامه ها به صورت دست ستیگذشته ن به مثابهشده است و  یدالر ارزش گذار 30مردادماه  10ماه تا  نیفرورد

 .می شوددرج  زین یصادرات یعدد باالجبار در پروانه ها نیو ا دگردیما منظور م یدالر برا 30 متیق کیماتگمرک به طور اتو

 10است که تا  نیمشکل امروز ما ا د،یرس دالر 23به  97در سال  مانیس متیق نکهیبه کشور بازگردد و با توجه به ا دیمردادماه با 16ارز حاصل از صادرات از  یافزود: طبق اعالم بانک مرکز یو

 ینک مرکزتا تعهدمان را به با میبخر های رافصرا از  میکرد افتیکه در یمابه التفاوت ارز دیبا جهیدالر است و در نت 23 تیدالر و در نها 27دالر،  30 هیبر پا م،یبرگردان دیکه با یمردادماه ارز

 . میبپرداز

 از شده است.سما مشکل  یبرا این رویهکند و  هیته یاز صرافارز  وروی ونیلیم کی دیدالر، با 30 متیق هیپرداخت ارز بر پا یزاوه برا مانیشد: شرکت س ادآوری یفدرد

 عات گمرک است.از اطال یقام ناشار نیا اریافتد ز ینم یکه گمرک موضوع را اصالح نکند، اتفاق یتا زمان ؛اعالم کردو مرجع مذکور  میداشت یبا بانک مرکز یخصوص مکاتبات نیکرد: در ا حیتصر یو

 اعتراض کنند  دنتوانیشده کاال، مشدن نرخ ارزش درجیقطعاز پس روز 30صادرکنندگان *

پس  د،یا داردرج شده کااله به ارزش نسبت ی. اگر اعتراضستین حیدر گمرک درج شود، صح خودخودبهارزش کاال به طور  نکهیباره اظهار کرد: انیدر ا زیگمرکات استان ن رکلیمشاور مد ی،فرامرز

 . دیاعتراض خود را اعالم کن دیتوانی شدن نرخ، م یروز از قطع 30از 

 زین های بررس ود،شی کاال صادر م نکهیبا ا صورت همزمان نیاعالم شود. در ا نهیزم نیبه عنوان تنها مرجع صالح در ا یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیکم قیاز طر دیها با ادامه داد: اعتراض یو

 .شودی اما عدد به بانک ارسال نم ردیگی صورت م

  یعمده صادرات یکاالها یارزش گذار یبرابه استان  اریاخت ضیها تفو رخواست*د

ن آاز  شیو پ یادراتص یها شوقمبحث  یدر برهه ا ،ارز نرخ راتییاظهار کرد: قبل از تغدر همین رابطه  زین یسازمان صمت خراسان رضو یخارج یاداره بازرگان سیرئ ،انیرفخریام یمحمدعل

 نیبه دنبال داشت و به هم نیز یراضاتارز مطرح شد، اعت گشتموضوع الزام به باز یوقت ،1397. در سال شدی انجام نم یقیدق یهای صادرکننده نمونه و... مطرح بود که البته ارزش گذار نییتع

و  یین، مواد غذااز جمله زعفرا اقالم یرخب یانجام شد و ارزش گذار یاتاق بازرگان تیبا محوراین برنامه که  میداد لیصادرکنندگان استان تشک هیدر اتحاد یارزش گذار یبررس یبرا یا تهیکم لیدل

 ز شد. به رونیز  اهی و ارزش گذار صورت گرفت عیدر کار تسر لیدل نیو به هم میرساند یمل یها به دستگاهاستان گمرک  قیرا از طر جهیو نت میکرد یها و... را بررس ندهیشو

روز به یبرا شد،ی م یاداره ط کلیس دیانجام شده بود اما چون با تر نییپا یصادرات با ارزش گذار رایز ردیسال صورت گ ینسبت به ابتدا دیبا میتعم نینرخ ارز ا راتییافزود: با توجه به تغ یو
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 بود. ازیزمان ن یکم یارزش گذار یرسان 

 از مهم یکیق است و حها دارند، به  که آن یکلاما مش کندی را حل م مانیس یها مشکل شرکت ییمایبا ارز ن یاظهار کرد: ارزش گذار ،ییمایبا ارز ن با اشاره به فاصله کم ارز آزاد و سنا انیرفخریام

 هد شد.خوامشکل حل  ران،یگمرک ا یاز سو تحقق این مهمکه در صورت  تاستان اس یعمده صادرات یگمرک یکاالها یارزش گذار یبرا اریاخت ضیها، تفو درخواست نیتر

 نکهیاباشد و ین عرصه وز فعاالن ارمسائل  یکه پاسخگو میدر استان ندار یبانک مرکز ندهینما کی یاست اما حتکشور در این حوزه استان  نیحجم صادرات دوم نیبا ا ی،افزود: خراسان رضو یو

ستان انجام ا نیرا در ا یرکگم یرزش گذاراست که ا نیدر خراسان است. دغدغه ما ا یمعتمد بانک مرکز ندهینبود نما لیبه دل ر،یخ ایبرگردد  دیارز با وروی ونیلیم کی میدانی سال نم کیبعد از 

 استان داشته باشد. نیدر ا یا ندهیهم نما یو بانک مرکز میده

اند.  دهیرسن ینوز به سودآوره مانیس یواحدها رایز میباش یگمرک یرقم اظهارنامه ها لیبه دنبال تعد دیاظهار کرد: ما با زین یسازمان صمت خراسان رضو یمعدن عیاداره صنا سیرئ ی،دیس زهرا

د و ح شواصال دیمه بااعداد اظهارنا نی؛ بنابرادر این بخش رقم خواهد خورد داریپا یشتغالرشد، ا نیو در صورت ادامه ا مه ایرا شاهد بود مانیرشد صادرات س 96در سال گذشته نسبت به سال 

 تا تعهد واحدها در بازگشت ارز محقق گردد. ابدی لیتعد

 مصوبات پرداخت و گفت:  حیجلسه به تشر نیمباحث دستور کار اول ا انیدر پا یلبافـ 

در پی اعتراضات کارگروه اما همین  داردن تناسبیآن  یواقع متیق( با دالر 37تا  28ی اعالم شده)صادرات مانیهر تن سبرای  گمرک مربوطه در توسط کارگروهبه استناد آنچه عنوان شد، بهایی که 

اد آنچه در این به استن، تناسب می دانستندم یصادرات مانیس یبا نرخ واقعکه مورد تایید تولیدکنندگان این بخش بود و آن را کرد  نییدالر تع 22 را مانیهر تن س پارسال، ماهی در دانجام شده، 

مکاتبه  مانیس یها شرکت این منظور برای ،نیز اعمال شود پیش از آن ماهه 9 برای یگمرک یدر اظهارنامه ها پایانی سالعدد سه ماهه  تا گردید صورت گرفته، مقرر جلسه عنوان شد و مذاکرات

نعت به ص ریا در حضور وزرموضوع  نیا زنیو ما  ارائه شوداصالحات الزم  شنهادیپ می کند تاگمرک کمک  ینرخ گذار تهیبه کم مسئول مربوطه نیزو  خواهند دادبا مشاور گمرکات استان انجام  یا

 کرد. میمطرح خواه شنهاداتیاز پ یکیعنوان 

ا مطرح ر شنهادیپ نیان ااست یتردگو با توجه به حجم صادرات و گس به شمار می آید یمهم اریبه استان است که نکته بس یارزش گذار تهیکم اریاخت ضیدوم، درخواست تفو شنهادیافزود: پ یو

 کرد. میخواه

 *زعفران و چالش تفاوت نرخ

صادرات زعفران،  یواقع ی: تفاوت نرخ گمرک و نرخپشت تریبون قرار گرفت و گفتصادرکنندگان زعفران  هیاتحاد رهیمد اتیه سیرئ ،«یریغالمرضا م»جلسه،  نیدستور کار دوم ا یبررس برای اما

و  برآورد می شوددالر 200حدود  ،یرقم اصل کهی دالر بود درحال 350صادرات زعفران مشخص کرد،  یکه گمرک سال گذشته برا ی؛ رقمزه به شمار می آیدیک مشکل عمده برای فعاالن این حو
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 اختالف مشکل زاست.  نیا 

 نیبود که ا نیما ا شنهادی. پستین رین پذامکا نیکند که ا رییتغ دیهر روز با یگمرک هیاما با توجه به نوسانات نرخ ارز و نرخ زعفران، نرخ پا میاقدام کرد یگمرک هینرخ پا لیتعد یافزود: ما برا یو

 چون امکان صادرات زعفران به طور قاچاق وجود دارد.  انجام بگیرد، یخوداظهاردر قالب موضوع 

و  میکنینم افتیدر یزر وهله نخست اردچون  میانارز را برگرد میتوانی که نم میما بازگرداندن ارز به کشور است اما ما ثابت کرد فهیهار کرد: وظظا نهیزم نیدر ا یبر لزوم روان ساز دیبا تاک یریم

 .دهدیبه ما نم یپاسخ شفاف یبانک مرکز یدر اختالف نرخ گمرک ،یاست. از طرف یالیفروش ما به صورت ر

ا ارزش ت میکوچک برو یات بسته هبزرگ به سم یها یکه صادرکننده خودمان صادرات را انجام دهد و از بسته بند میبرو ییبه سمت و سو دیحوزه زعفران با در خصوص گفت: نیدر ا انیرفخریام

ی محل  زین مذکور ل، مشکن مهمایشدن  یو عمل ایران گمرک یاز سو اریاخت ضیتفو یما برا شنهادیپ رشی. در صورت پذردیگبخودمان صورت  یبرا نیز یافزوده به خودمان برگردد و برندساز

 . شود

ن سهم اندکی به شمار می آید، در حالیکه و ای دالر است اردیلیم 20کمتر از  شود،ی انجام م ی(دولتبنگاه های و  ی هامیاز پتروش ریغ)ما  یواقعگان که توسط صادرکنند یصادرات تمامافزود:  یو

 .میهست یکارشناس یو در حال انجام کار می. در بحث زعفران نگران هستانجام شود، ظرفیت بخش خصوصی به مراتب بیشتر از این رقم می باشداگر تسهیل الزم 

آن  ن محصولی که درای صدور چنیالزم بر ماتیتصم دینبا، در واقع ردیگبزعفران صورت محصول  یبرا دیبا اریاخت ضیتفو نیقرار گرفت و گفت: آنچه مسلم است ا بونیپشت تر گریبار د یریم

 رده کهیطی را فراهم کی، شرامرکز . بانکگردداستان اتخاذ  نیدر ا دیبا نیز ماتشیو تصم شودی م نیاز زعفران کشور از خراسان تام یادیبخش ز انجام بگیرد.در تهران  دارای مزیت هستیم،

 ت رفته است.از دس یشترو م ستین رانیا یبرا گریبازار د یعنی نیبه فروش برساند و ا او، این محصول را بدهد تا یگریدمحصولش را به تاجر کشور  ناگزیر است تاما  درکنندهصا

وزه زعفران در ح اریامل اختک ضیتفو ایو  ینرخ ارز صادرات نییتع یبرا ی: انجام خود اظهار، بیان کردمباحث مطرح شده انیدر پا زیاستان ن ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یشورا رخانهیدب سییر

 ماست. شنهاداتیاز پ یکی ینرخ گذار تهیکم یبرا

می مطرح  پیشنهادی آنوان اما به عن دشوی به نظر محقق نم یخوداظهار رشیپذ. میکنی م یریگیپ رانیاو اتاق  یاستاندار قیبه استان، موضوع را از طر اراتیاخت ضیتفو یادامه داد: برا یلباف

 . ردیگبمورد توجه قرار  اراتیاخت ضینباشد، بحث تفو ریامکان پذ کهیصورتتا در کنیم 

 اشاره کرد. رخانهیدباین  شنهاداتیپ گریبه عنوان د،  97سال  یاتیمال تیمعاف همچنیناز صادرات و یندارند با ارز ناش یداخل دیکه تول یاقالم مصرف هیته شنهادیبه پ یو

 جمع بندی ومصوبات:
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 مهلت پیگیری مسئول پیگیری جلسهمصوبات  ردیف

1 

ر کارخانجات سیمان به نمایندگی از سایزاوه مدیرعامل محترم سیمان  22/4/1398مورخ  220217/98مندرجات نامه شماره  الف (  

 ست از قیمتا ت) ارزش گمرکی کاالهای صدوری عبار بدین شرح مطرح گردید قانون امور گمرکی 16خراسان رضوی پیرامون ماده 

علق می تلمرو گمرک ج از قخرو فروش  کاال برای صدور به اضافه هزینه بیمه ، باربری ، حمل و نقل و سایرهزینه ها که به آن کاال تا

ار شده ن ارزش اظهسب بودگیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می گردد و در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتنا

ه ار داخلی بدر باز ، گمرک ارزش کاالی صدوری را با استعالم از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آنبه دالیل مستند 

آئین نامه  22ماده  2بصره عالوه بر آن در ت (اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد ، تعیین می نماید

 الهای صادراتی تعیین شده است .ان ارزش کاجرائی قانو امور گمرکی کارگروه تعیی

که در  ادراتیصکارخانجات سیمان خراسان رضوی به ارزش تعیین شده سیمان صادراتی اعتراض داشته و اعالم می دارند سیمان 

 کورتاژها درج می شود به مراتب باالتر از مبلغ فروش سیمان می باشد به طوری که : 

 دالر      30مبلغ  درج شده  در  کوتاژها           10/5/1397 تا     22/1/1397الف ( فاصله   

 دالر    5/37   "       "         "      "             14/7/1397تا        10/5/1397ب(   فاصله 

 دالر       28             "      "          "       "  3/10/1397تا        14/7/1397ج (  فاصله  

بلغ نزدیک به واقعیت مدالر تعیین شده که این  33/22مبلغ کارشناسی برای تعهد درج شده در کورتاژ ها  3/10/1397تاریخ  د ( از

 این موضوع است و است و متاسفانه مبلغ ذکرشده در بندهای آلف، ب ، ج و باالتر از مبالغ فروش سیمان بوده و غیر کارشناسی

رز االتر از اسیار ببدر مقطع مورد نظر بود ، زیرا میزان تعهد تحمیل شده در بازگشت ارز  مهمترین معضل در بخش صادرات سیمان

 97ج//22ی مصوبه دالر ط 33/22واقعی حاصل از فروش بوده است که با اصالح نرخ پایه صادراتی سیمان از مبالغ فوق به مبلغ 

کماکان تعهدات  2/10/1397لغایت  22/1/1397فاصله زمانی و در  3/10/1397اصالحات الزم صورت گرفت ولیکن به تاریخ قبل از 

 ارزی و ارزش تعیین شده سیمان صادراتی خاکستری غیر واقعی است .

 استانداری خراسان رضوی

  

 شورای گفت و گو 

 

 گمرک استان

 

 کاخانجات سیمان

 

 ده روز



 استان خراسان رضوی
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دستگاه  صوصی ،رک استان ، کارخانجات سیمان ، بخش خرات نمایندگان محترم اداره کل گمپس از بحث و تبادل نظر و بیان نظ 

 ر صورت گرفت های اجرایی به اتفاق آرا توافقات زی

آئین نامه  22 ذیل ماده 2سیمان زاوه به نمایندگی کارخانجات سیمان جهت بررسی مجدد ارزش صادراتی سیمان وفق تبصره  ( *

روند  نمایند در تقاضا اجرائی قانون امور گمرکی طی نامه ای با هماهنگی گمرک استان با دایره ارزش گذاری گمرک ایران مکاتبه و

رات ) سیمان تجدید نظر نموده و نسبت به اصالح ارقام ارزش گمرکی کاالی صاد 2/10/197لغایت  22/1/1397قیمت گذاری ) 

 خاکستری ( اقدام نمایند و در صورت عدم اقدام تقاضای طرح موضوع در کمیسیون حل اختالف گمرکی گردد. 

ه های ر دستگااستان وجود کارشناسان خبره د با توجه به گستردگی استان خراسان رضوی و حجم واردات و صادرات در این *(

  16ی ماده ش گذاراجرایی و گمرکی و بخش خصوصی و نوسانات لحظه ای قیمت ها پیشنهاد می گردد تا اختیارات کمیته تعیین ارز

 آئین نامه اجرایی آن به استان تقویض گردد. 2و  1و تبصره های  22و ماده قانون امور گمرکی 

رایی و های اج ماینده ارزی بانک مرکزی در استان خراسان به لحاظ کمک و همراهی تخصصی ارزی به دستگاهضرورت تعیین ن*( 

 بخش خصوصی از طریق طرح در شورا پیگیری مبادی ذیربط انجام شود.

 

م امکان تبادل اتحادیه محترم صادرکنندگان زعفران پیرامون عد 29/4/1398الف مورخ  /778/98شماره مندرجات نامه ب (  ب(

 ارزی صادرکنندگان زعفران ، تفاوت نرخ تعرفه های گمرکی زعفران با نرخ واقعی در جلسه مطرح گردید.

لی ه صورت ریابارویی دادرات زعفران و گیاهان نمایندگان محترم اتحادیه صادرکنندگان زعفران اعالم می دارند بخش عمده ای از ص

و  می فروشند ی کنندمانجام می شود و صادرکنندگان محصوالت خود را به واسطه های سایر کشورها که به جای دالر ، ریال پرداخت 

ران را موظف به فطی بخشنامه ای کلیه صادرکنندگان ازجمله صادرکنندگان زع 1397از طرفی بانک مرکزی از اردیبهشت ماه سال 

وق است ز سه روش فابت ارببازگشت ارز و یا واردات کاال و یا انتقال ارز به واردکنندگان کاال نموده است و تنها راه تسویه حساب 

ارد در حالی که قیمت ددالر به ازاء هر کیلو صادرات زعفران را  1400-1600ضمن اینکه بانک مرکزی انتظار بازگشت ارز به میزان 

 دالر است .  800ی صادراتی حدود واقع

علیهذا پس از بحث و تبادل موارد زیر مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد ضمن طرح درشورای گفتگو  از طریق مبادی ذیربط پیگیری 

 بانک مرکزی 

 

 

 

 

 

 

 

 روز 20



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

7 
 

       صبح 30/7     ساعت شروع:                  7/5/1398   تاریخ جلسه:                                 17شماره جلسه:     

 نفر  30  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 گردد. 

چرخه عفران به زتا رسیدن به راهکارهای عملی برای بازگشت ارز صادراتی  97ارزی صادرکنندگان زعفران در سال  عهدات ت ( *

 ی شود. اقتصادی قبلی کان لم یکن تلق

ن دسترسی ت امکابرای شفاف سازی حجم و میزان صادرات  نرخ های واقعی بانک مرکزی از طریق اتصال به سامانه جامع تجار (*

 به میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای صادرکنندگان ارزی فراهم کند .

اردات ون محصول ، درات ایازای ارز حاصل از صابا ایجاد اتاق پایاپای صادراتی به صادرکنندگان زعفران این اجازه داده شود در  *(

 کاالهایی که در کشور تولید نمی شود انجام دهند.

رخ ندگان و درخصوص نحوه تعیین ارزش زعفران و بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصول براساس خود اظهاری صادرکنن*( 

 تعیین شده در گمرک عمل شود.

رویی گیاهان دا نندگانزعفران و گیاهان دارویی با کمک شورای ملی زعفران و انحادیه صادرک اصالح ساختار و ساماندهی صادرات *(

 و فرآورده های غذایی ایران انجام شود .

یی شدن ایط نهاشر چین و هند برای توسعه بازار مصرف زعفران به ویژه امکان صادرات مستقیم زعفران به کشورهایی نظیر  *(

 ری شود.ر پیگیهی و کاهش تعرفه دولتی ) تعرفه ترجیحی ( برای ورود این کاال به کشورهای مذکوقرنطینه گیا ،توافق نامه

 

 

 

 

 گمرک استان

دبیرخانه  بانک مرکزی

شورای کفت و گو و 

اتحادیه صادر کنندگان 

 زعفران
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