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 12/06/1401 تاریخ تهیه گزارش قانون -رویه شناسه

 عنوان موضوع
 بسننته یای  ننیا ننتی ردع تادداپ ارزی  وانع و مشننت پ  ناشننی از ا رای نادر ننت   م ارائه پیشنناداداپ پیرامو  

     صادرکاادگا 

 اتحادیه صادرکاادگا  ا تا کمیسیو  تجارپ اتاق بازرگانی، صاایع، مااد  و کشاورزی ،  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 26/5/1401 مورخ ص/1745/1401 شننماره کمیسننیو  تجارپ اتاق بازرگانی، صنناایع، مااد  و کشنناورزی هی نامه

شی از ن    شت پ نا سته یای  یا تی ردع تادداپ ارزی را که در نامه      حم  مورخ 1401-00285 شماره وه ا رای ب

صادی ا تانداری     ت یمایاگی اموربه عاوا  مااون ا تا   صادرکاادگا   اتحادیه 24/5/1401 شده بود را به  اقت درج 

 ماظور برر ی در دبیرخانه شورا مااتس نمود.

اجر ا  مبرا اس اع م اتحادیه صادرکاادگا  ا تا ، نحوه ا رای بسته یای  یا تی ردع تادداپ ارزی صادرکاادگ        

 صادراپ، ایجاد رانت، قاچاق کاال به خارج از کشور و داللی گردیده ا ت. %40به کایش حدود 

موضوعاپ به د تگایدای متولی و تشتل یای مرتبط  دت برر ی مااتس و  ازما  صاات، ماد  و تجارپ ا تا       

 نمود.این  ازما  را ارائه پیشاداداپ  1/6/1401مورخ  2172910/120هی نامه شماره 

  لسه دبیرخانه شورا مطرح شد. بیستمینموضوع در 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 :به شرح زیر ا تردع تادداپ ارزی صادرکاادگا   مشت پ در حوزه  ایم

ستا  و         - شوریای ادغان صادراپ به ک صادارپ ریالی به عاوا  یتی از رایج ترین روش یای  عدم پذیرش روش 

 تا یتستا  و الزام ایفای تادد ارزی و برگشت ارز در صورتیته اصوال صادرکاادگا  ارزی دریادت ناموده اند. 

و  درصنند ارز حاصننل از صننادراپ برای برخی کاالیا  با ننا  یر ممتن ا ننت  90تادد ارزی با بازگشننت ردع  -

 .نماید می داالیت و تجارپ مورد نظر  را تحت الشااع قرار داده و با مشت پ  دی موا ه

ا   صادرکاادگ داصله زیاد نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی تخصیص داده شده به واردکاادگا  و از  وی دیگر الزام      -

صادراتی در       به ایفای تادد ارزی مو ب ات ف صااتی و  شت پ زیادی برای واحدیای  ماابع ارزی و بروز م

 این چاد  ال شده ا ت و 

اخت ف نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد برای صننادرکاادگا  ایجاد مشننتل نموده ا ننت و ع وه بر ادزایش یزیاه    -

صادرک صاداراپ،   رداپ تو ط  اادگا  و ادعای پرداخت مابه التفاوپ برای حمایت از وایمواره مورد اعتراض 

 مو ب ایجاد رانت، داللی و قاچاق کاال به خارج از کشور شده ا ت.صادرکااده بوده  و یمچاین 

ه بانک یای ایرانی ح ننور دارند شننرایط تحویل دالر ما به ازای صننادراپ و تحویل ریال در کشننوریایی کدر  -

 و ود ندارد. ایرا  بصورپ کامل

ضوع مو ب ایجاد تادداپ       - شتر از حد واقای بوده و این مو صادراتی در برخی از موارد بی ارزش گذاری اق م 

صادراپ را           شتل برای ایفای تادداپ ارزی، یزیاه یای  ضمن ایجاد م شده و  صادراپ  شتر از میزا   ارزی بی

 .ادزایش می دید
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جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

7/6/1401 

 

 نظراپ اع ا حاضر در  لساپ کارشاا ی:

 ردع و قان نادر ت  ا رای از ناشی  مشت پ  و موانع ردع ضرورپ : شورای کفت و گو علی اکبر لبادی، رئیس دبیرخانه 

صی    بخش ا ا ی    یای خوا ته  از یتی مو ود یای واقایت با آ  انطباق و ارزی تادداپ صو   ایاته ضمن  ا ت  خ

شا   کاالیا برخی در صادراتی  آماریای   دی موانع با صادراپ  حوزه در مدم این به تو ه عدم صورپ  در دید می ن

شوریای  به صادراپ  که  ا آ  از: داد ادامه وی  شد،  خواییم موا ه سایه  ک ستا   بویژه یم  صورپ  به عراق و ادغان

ضوع  در گیرد، می انجام ریالی صل  ارزی تادد مو ستی  نیز آ  از حا ضوع  به بای   ات گردد تو ه صادراپ  بود  ریالی مو

 .داد خواییم د ت از تدریج به را بازاریا این صورپ این  یر در کرد؛ حفظ را صادراتی یدف بازاریای بتوا 

 صننادراپ بحث: کرد تصننری  رضننوی خرا ننا  صننادرکاادگا  اتحادیه مدیره ییاپ رئیس شننیردل، کاظم ادامه، در

ضوی  خرا ا    به مربوط ا تا   این صادرکاادگا   و تولیدکاادگا  اکثر که چرا ا تاندا ت؛     ایر  از تر متفاوپ ر

  بخش این با بیشننتری مماشنناپ گمرکی گذاری ارزش و ارزی تادداپ مباحث در باید لذا. یسننتاد خصننوصننی بخش

 در. یسننتیم موا ه چالش با نیز گمرکی گذاری ارزش حوزه در ارزی، تادداپ ردع بر ع وه متا ننفانه. بگیرد صننورپ

 در ایاته بر ع وه مسنناله این که دارد و ود تفاوپ شننود، می اظدار گمرک در که قیمتی و واقای قیمت میا  واقع،

 .ا ت بوده آدرین چالش نیز دارایی حوزه در ا ت، اثرگذار ارزی تادداپ ردع

 ا ت الزم و ا ت زیاد بسیار خصوصی بخش برای صادراپ از حاصل ارز بازگشت درصد 90 میزا : کرد اظدار شیردل

 .شود لحاظ رضوی خرا ا  صادرکاادگا  برای درصد 50 میزا  به ارزی تادد ردع که شود رایزنی ای گونه به

ضوی  خرا ا   صادرکاادگا   اتحادیه مدیره ییاپ رئیس ضر  حال در: ادزود ر شوریای  به ا تا   صادرکاادگا   حا  ک

 زهحو بر نیز  ننرباری یای یزیاه این، بر ع وه. کااد می صننادراپ ریالی صننورپ به تا یتسننتا  و ادغانسننتا  عراق،

  ایشادز مو ب مسائل  این که ا ت  بسیار  نیز نیمایی ارز با آزاد ارز قیمت تفاوپ یمچاین. شود  می تحمیل صادراپ 

 .کاد می موا ه چالش با آیاده در را ا تا  صادراپ و شده کاال قیمت

شوریا  دیگر به صادراپ  در ارزی تادد ردع نحوه درباه وی شوریایی  در: شد  یادآور ک ستا   رو یه،  مثل ک   و تا یت

 ورکش  یما  در صادراپ  ازای به ما دالر تحویل میگردد پیشاداد  دارند، ح ور  آندا در ایرانی یای بانک که ازبتستا  

  ط تو ریگذر این از تا گردد پرداخت ریال صادرکااده  به ایرا  در و شود  دریادت واردکااده از ایرانی بانک تو ط  و

 .گیرد صورپ تادد ردع قانونی و صحی  ی شیوه به و بانک خود

 گذشته،   ال  5 در: کرد تصری   شرق  پ  ت  رام شرکت  مدیره ییاپ ع و  لطفی، رضا  نشست،   از دیگری بخش در

ستا   و میانه آ یای  کشوریای  به را ما  صادراتی  بازار از درصد  90 از بیش   ؛دادیم د ت  از مشتل  دو دلیل به ادغان

 . کشور داخل یای پتروشیمی تولیدی اولیه مواد کمبود دوم، و آزاد ارز نرخ و نیمایی ارز نرخ تفاوپ نخست،

.  ندا گردته ادغانستا   و میانه آ یای  کشوریای  بازار از را ما  دم  که داریم  ر ختی   رقبای حاضر  حال در: ادزود وی

 .داشت خواید صاات چرخ چرخید  بدتر در ای بر سته نقش مدم این قطاا شود، حل دوق مشت پ اگر

سیار  بورس در رقابت عدم صورپ  در حتی اولیه مواد تامین ایاته بیا  با لطفی شوار  ب   الیم تامین: داد ادامه ا ت،  د

 .شود می تولیدی واحدیای داالیت توقف مو ب مساله این که گیرد می انجام دشواری به نیز یا بانک تو ط

ضوی  خرا ا   صمت   ازما   دلزی اداره رئیس کیومرثی، قا م  ادامه، در   تازه چالش ارزی تادد ردع ایاته بیا  با ر

 بحث دبای و باشد  کشوریا   ایر  به صادراپ  از مستثای  باید ادغانستا   و عراق کشوریای  به صادراپ : ادزود نیست،  ای
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صل  ارزی تادداپ ردع شوریا  این به صادراپ  از حا  زیاو مرکزی بانک متا فانه  شود،  شااخته  ر میت  به ریال به ک

 .کاد دصل و حل را مساله این نتوانسته

شا   کیومرثی شته  تو یه ا ت  ممتن کاالیا از برخی برای درصدی  90 ارزی تادداپ ایفای: کرد خاهرن شد؛  دا   اما با

سئله  این صادی  تو یه داقد کاالیا از برخی برای م  رابطه نای در کاالیا که یادت باید رایتاری ترتیب بدین. ا ت  اقت

صیه . شوند  بادی رده صد  90 از ارزی تادد ایفای کاالیا، از برخی در که شود  می تو صد  50 الی 70 به در   کایش در

 .کاد پیدا

  بانک ت یا   : شد  یادآور کاد، پیروی مشخصی    قف  و کف از باید آزاد ارز با نیمایی ارز نرخ تفاوپ ایاته بیا  با وی

 تک  مت  به باید که ا ت  حالی در این کاد، نزدیک یتدیگر به را ارز دو این داصله  که ا ت  بوده آ  یمواره مرکزی

 آزاد ارز و نیمایی ارز نرخ داصله  کایش باید مرکزی بانک  یا ت   دالی شرایط  در حال، این با. برویم ارز شد   نرخی

 .باشد

شست،    از دیگری بخش در ضا  ن شااس  دار یانی،  محمودر ضوی  خرا ا   یای بانک یمایاگی شورای  کار صری   ر  ت

  بود کرده ار ال یا بانک یمایاگی شورای به رضوی خرا ا  صادرکاادگا  اتحادیه که ای نامه در درخوا ت 5: کرد

  درصد 90 از ارزی تادد ردع آنته دوم. نیست ماطقی ریالی دروش دلیل به ارزی تادد ردع آنته نخست داشت، و ود

  رمذکو موارد که شود خاص کاالیای یتسری به محدود نیمایی ارز تخصیص  وم،. کاد پیدا کایش درصد 50 به باید

 در و گردد اب غ و تصویب  باالد تی  مقاماپ هریق از باید و ا ت  ا  می   مدوری مرکزی بانک اختیاراپ حیطه در

 .کرد  یا تگذاری ا تا  در توا  نمی خصوص این

  فارپ و یا دولت بایستی مساله این خصوص در که ا ت تر یحی تارده نرخ خصوص در چدارم مورد: داد ادامه وی

 هب صادراپ  ارزی تادداپ ردع اتحادیه، پاجم درخوا ت  و مسئله . کااد توادق یتدیگر با کشوریا  از یک یر یای خانه

 .ا را ت حال در مدم این که ا ت کشوریا آ  در مستقر ایرانی یای بانک هریق از میانه آ یای کشوریای

شا   دار یانی  ضای : کرد خاهرن صی    بخش تقا ضه  که ا ت  آ  خصو صی  کاالی به نیمایی ارز عر   ای شود  محدود خا

صله  ایاته صوص  این در مرکزی بانک ا ت  ممتن که کاد پیدا کایش آزاد ارز و نیمایی ارز دا   اد؛ک اتخاذ تدبیری خ

 .ندارد نیمایی ارز و آزاد ارز نرخ داصله کایش برای چادانی توانایی مرکزی بانک اما

:  ردک تصری   رضوی  خرا ا   ا تانداری  اشتغال  و تولید گروه رئیس پر ت،  وهن مددی نشست،   از دیگری بخش در

  نطباقا قابل صدی  در صد  صورپ  به ارزی تادد ردع لذا. ا ت  مطلوب اقتصادی  شرایط  مستلزم  کشور  به ارز برگشت 

 . نیست کشور دالی شرایط با

ضایت  در: شد  یادآور وی شت  انتظار توا  می عادی و شور  به را خود ارز صادرکااده  که دا  این واقع در بازگرداند، ک

 یتوضا  اما باشد؛  مطلوب شرایط  در اقتصادی  دیپلما ی  و شده  ردع بانتی مشت پ  که شود  می محقق زمانی مدم

 وضننایت در ارز انتقال و نقل شننرایط دیگر  ننوی از و ا ننت نرخی چاد ارز یتسننو از که چرا نیسننت، عادی کاونی،

  اس ا این بر. بگیرد انجام صدی  در صد  صورپ  به ارزی تادد ردع که داشت  انتظار توا  نمی لذا ندارد؛ قرار ماا بی 

شاداد  شد  ریالی صورپ  به تادد ردع بر رویترد که شود  می پی ستا ،  بر ع وه حتی. با  شور ک به صادراپ  برای ادغان

 .گردد اعمال موضوع این نیز ترکماستا 
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شتغال  و تولید گروه رئیس ضوی  خرا ا   ا تانداری  ا صوص  در ر  زا: کرد اظدار نیز، آزاد و نیمایی ارز نرخ تفاوپ خ

صاری  دولت که آنجا ضه  در را انح   دولت اختیار ید در نیز دو این میا  قیمت ماطقی تفاوپ ایجاد کرده، ایجاد ارز عر

 .ا ت

ضوی  خرا ا   ریزی برنامه و مدیریت  ازما   نمایاده ا ماعیلی،  ادامه، در صویب  ایاته بیا  با ر  از ینیمای ارز نرخ ت

صاد  یای شاخص  صری   کاد، می پیروی کشور  ک   اقت   یلدل به اما دارد؛ ارز شد   نرخی تک به تمایل دولت: کرد ت

  یک رد موضننوع که داد پیشنناداد میتوا  حال این با. نیسننت بیای پیش قابل ارز نرخ دو این قیمت تفاوپ یا، تحریم

 رارق کارشاا ی   مورد موضوع  این ا تانداری  و صمت   ازما   دارایی، و اقتصاد  کل اداره از متشتل  تخصصی   کارگروه

 . شود رایتاراندیشی و گیرد

 تو ه اب: کرد تصری   دارایی و اقتصاد  امور کل اداره اقتصادی  گروه رئیس ذوالفقاری، زیرا نشست،   از دیگری بخش در

ضوع،  این بر اثرگذار  یا ی    اتفاقاپ و ارز بازار به صله  کااده تایین توانیم نمی ما مو شیم  ادآز ارز و نیمایی ارز دا .  با

 .کرد ارائه توا  می را بر د حداقل به ارز دو این داصله باید که پیشاداد این حال

  کایش ماظور به اگر واقع در بیاورد، و ود به را دیگری مشت پ  ا ت  ممتن نیمایی ارز نرخ ادزایش: شد  یادآور وی

صله  صادی  یای باگاه و واحدیا قطاا یابد، ادزایش نیمایی ارز قیمت آزاد، ارز و نیمایی ارز دا  ولیها مواد تامین برای اقت

 .شد خوایاد موا ه مشتل با

صی    و دولت گوی و گفت شورای  دبیرخانه رئیس لبادی، ادامه، در صو صری   ا تا   خ ضوع : کرد ت  عرد و صادراپ  مو

 .شود انجام الزم یای پیگیری باید حتما و ا ت ایمیت حائز و حیاتی بسیار ا تا  برای آ  از ناشی تادد

  اروپایی کشوریای  به آنا  خاک هریق از توا  می که ا ت  کشوریای   مله از عراق و ادغانستا  : کرد خاهرنشا   وی

صاد  برای کشوریا  این رو، این از کرد؛ صادراپ  شاداد . یستاد  ایمیت حائز ما اقت  ردع که ا ت  آ  صمت   ازما   پی

 ارزی تادد کایش لزوم بر نیز صننادرکاادگا  اتحادیه. باشنند ریالی صننورپ به ادغانسننتا  کشننور برای ارزی تادد

صدی 90 صد  50 به در صوص  در یمچاین،. دارد تاکید در شاداد  ریالی صورپ  به ارزی تادد ردع خ  که شود  می پی

 .ا ت ویرض خرا ا  مختص پیشاداد این البته که شود هرح این مشمول نیز ترکماستا  کشور ادغانستا ، بر ع وه

  16 ماده کارگروه ا ت،  شده  مطرح شورا  دبیرخانه گذشته   لساپ  در نیز گمرکی گذاری ارزش موضوع : ادزود لبادی

  واقای قیمت با گذاری ارزش این ماتدا کاد، می تایین یایی شاخص  برا اس   را صادراتی  کاالیای ارزش تدرا ، در

 گذاری ارزش برا نناس صننادرکاادگا  ادتد، می اتفاق صننادراپ درآیاد که زمانی لذا. نیسننت ماطبق بازار در کاالیا

 .بازگرداناد  یستم به و کرده تدیه را ارز این بازار از باید ناچار به و کااد ایفا را خود ارزی تادد باید  یرواقای

 در آ  درصد  70 که کاالیایی خصوص  در: کرد تصری   ا تا   خصوصی   و دولت گوی و گفت شورای  دبیرخانه رئیس

 ا تا   به را آندا گمرکی گذاری ارزش  دت الزم اختیاراپ 16 ماده کارگروه گردیده پیشاداد  شود،  می تولید ا تا  

شاداداتی  بتوا  باید کاالیا  ایر  گذاری ارزش خصوص  در اما نمایاد؛ تفویض   می المث هور به کرد، ارائه تدرا  به پی

شاداد  توا  شتیل  ا تانی  صورپ  به 16 ماده کارگروه که داد پی   و ورودی مبادی که یایی ا تا   در ویژه به شود  ت

 .بگیرد صورپ بدتری ماطق با گذاری ارزش شاید ترتیب بدین. یستاد کشوریا  ایر به خرو ی
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شا   وی   صادرکاادگا   ابرازی ارزش به  16 ماده کارگروه و گمرک که ا ت  آ  صمت   ازما   پیشاداد : کرد خاهرن

شاداد  و کااد ا تااد  صوص  در دیگر پی   ود ا اس  یمین بر. ا ت  ا تانی  اختیار تفویض گمرکی، گذاری ارزش خ

 .کایم می مطرح گو و گفت شورای در را مذکور پیشاداد

ص ح : شد  یادآور لبادی صیص  ا شاداداپ  دیگر از ارزی تادداپ و نیمایی ارز تخ صی    بخش پی صو   واقع، در. ا ت  خ

  ایفای هب صادرکاادگا  الزام دیگر  وی از و واردکاادگا  به شده داده تخصیص نیمایی ارز با آزاد ارز نرخ زیاد داصله

  ال  چاد این در صادراتی  و صااتی  واحدیای برای متادد مشت پ  بروز و زیاد ارزی ماابع ات ف مو ب ارزی تادد

 .ا ت شده

 ارز قیمت تفاوپ خصننوص در نظر دو: کرد تصننری  ا ننتا  خصننوصننی و دولت گوی و گفت شننورای دبیرخانه رئیس

ست    این در آزاد ارز با نیمایی ش ست  شد؛  مطرح ن ست  می آنته نخ صله  بای  زادآ ارز و نیمایی ارز میا  ماطقی ای دا

  کدیای با کاالیی گروه برای هریق بدین تا کرد تقسیم  گروه دو به را صادراتی  کاالیای توا می آنته دوم. شود  ایجاد

 ای اگانه د پیشنناداد نیز نیسننتاد، وابسننته دولتی یای یارانه به که کاالیایی برای و کایم ارائه پیشنناداد یک خاص

 .   نماییم مطرح

شا   وی شاداد  شده  مطرح موارد به تو ه با: کرد خاهرن   تفاوپ برر ی  خصوص  در ای ویژه کارگروه که گردد می پی

 .بود خواید بانتی حوزه و دولتی خصوصی، بخش از متشتل که شود ایجاد آزاد ارز با نیمایی ارز نرخ

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

  صاات،ماد   ازما ، ا تانداری اشتغال و گذاری  رمایه امور یمایاگی ددتر ، ا تا  ریزی برنامه و مدیریت  ازما 

 خرا ا   گمرکاپ ا تا ،  کشاورزی   داد  ازما  ، رضوی  خرا ا   دارائی و اقتصادی  امور کل اداره ،تجارپ ا تا   و

 ، تا ا  بانتدای یمایاگی کمیسیو  ،ا تا  ا تماعی تامین اداره کل ،ا تا  تااو  اتاق ،  مشدد اصااف اتاق ،رضوی

  تپ    رام شرکت  ،ا تا   صادرکاادگا   اتحادیه ،ا تا   تجارپ و ماد  صاات،  خانه ،ا تا   صاایع  مدیرا  انجمن

 ا تا انجمن شرکتدای دانش بایا   کانو  انجمادای صافی کاردرمایی صاایع ا تا ،،شرق

  مابادی مورد توادق اع ا

 رکزیم بانک گردد می پیشاداد گو و گفت شورای به اع اء نظر اظدار و شده ارائه توضیحاپ به تو ه با – 1

 هک ازبتستا  و تا یتستا  رو یه، مثل کشوریایی در  تا نمایاد اتخاذ تدابیری ایرا  ا  می  مدوری

 یایران بانک تو ط و کشور یما  در صادراپ ازای به ما دالر تحویل تا دارند، ح ور آندا در ایرانی یای بانک

 و بانک خود تو ط  هریق این از تا گردد پرداخت ریال صادرکااده به ایرا  در و شود دریادت واردکااده از

 .گیرد صورپ  ارزی تادد ردع قانونی و صحی  ی شیوه به

  

  یر با ا  کاالیا برخی برای صادراپ از حاصل ارز درصد 90 بازگشت با ارزی تادد ردع  ایاته به نظر -2

 با و داده قرار الشااع تحت را  نظر مورد تجارپ و داالیت  تا دارد و ود امتا   این هردی از و ا ت ممتن

 یلدال به ا ت ممتن که کااده صادر شرایط با  ماطبق میشود پیشاداد لذا ، نماید موا ه  دی مشت پ

 اقتصادی یای الامال د تور و یا  یا ت در دیاد انجام درصد90 میزا  این با را تادد ردع نتواند مختلف

 صادراتی کاالی نوع به تو ه با صادراپ از حاصل ارز درصد 70 تا 50 بازگشت بر مبای تغییراتی مرکزی بانک

 .گردد بیای پیش ،
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 اکمیتح از باد که بوده ادغانستانی کارگرا  و مدا رین از کثیری  مع پذیرای ایرا   ایاته به عاایت با -3

 خدماتی کاریای  مله از یایی داالیت ارائه با آنا  اکثر و میشود ادزوده آندا تاداد بر روز به روز هالبا 

 اپوارد و درآمد انتقال برای باید یا مدم این برای و دارند ادغانستا  در خود یای خانواده نیاز تامین در  ای

 رتبطم د تگایدای تو ط کشور این به ریالی صادراپ ویا شود داده تخصیص ارز ادغانستا  کشور از خدماپ

 وندر این ادامه و گذشته  ال در صادراپ داحش کایش دالیل از یتی ا ت بدیدی. شود شااخته ر میت به

 بازار  دم حفظ برای مسلما و نموده تر نمایا  را موضوع ایمیت و بوده علت یمین به قبل مایدای در

 ادغانستا  هب صادراپ تا میگردد پیشاداد با لذا.پذیرد صورپ ملی مرا ع تو ط الزم تدابیر دوریت به بایستی

 .باشد ریالی صورپ به ترکماستا  و

 

 صادراتی اق م گمرکی  گذاری ارزش - 4

 تادداپ ایجاد مو ب موضوع این و بوده واقای حد از بیشتر موارد از برخی در صادراتی اق م گذاری ارزش

 را صادراپ یای یزیاه ارزی، تادداپ ایفای برای مشتل ایجاد ضمن و شده صادراپ میزا  از بیشتر ارزی

 ارزش برگیرنده در متفاوپ برندیای و یا کیفیت در صادراتی کاالیای از برخی هردی از. دید می ادزایش

 و ادک ا تااد کااده صادر  وی از ابرازی ارزش به بایست می گمرک را تا این در و یستاد متفاوتی یای

 وزهح  یا ت ر د می نظر به لذا دارد الیی با نقش کااده صادر ارزی تادد میزا  در موضوع این که آنجا از

 .درایادیا ت اص ح و ا ا ی بازنگری نیازماد ارزی تادد با مرتبط و مدم یای

 گردید پیشاداد 

 . گردد لحاظ  کااده صادر  وی از ابرازی ارزش -1

 .شود ا تانی تفویض  گمرکی امور 16 ماده کارگروه -2

 ارزی تادد و نیمایی ارز تخصیص اص ح -5

 دگا صادرکاا الزام دیگر  وی از و واردکاادگا  به شده داده تخصیص نیمایی ارز با آزاد ارز نرخ زیاد داصله

 در صادراتی و صااتی واحدیای برای زیادی مشت پ بروز و ارزی ماابع ات ف مو ب ارزی تادد ایفای به

 حمایت برای التفاوپ مابه پرداخت ادعای و صادرکاادگا  اعتراض مورد یمواره و ا ت شده  ال چاد این

 به داتا نیمایی ارز اختصاص و ماا ب تدبیر صورپ در ا اس براین.ا ت بوده صادرکااده تو ط وارداپ از

 درصد 10 تا 5 بین) بازار حاشیه در نیمایی ارز قیمت تایین و حمایتی یای تارده کد از محدودی تاداد

 برای اشخاص ارز و صادراپ محل از ارز به نیمایی ارز تخصیص رویه تغییر ا رای و ارزی آزاد بازار نرخ زیر

 هداص گیری تصمیم برای مجدد شد مقرر لذا شود می کشور ارزی ماابع حفظ مو ب وارداتی کاالیای ا لب

 انهدبیرخ دعوپ با دیگری  لسه در مشمول کاالی نوع برای یا شاخص یتسری یا و ثابت نیمایی و آزاد  ارز

 .گردد مطرح
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 پیشنهادات

بسننته یای  ننیا ننتی ردع تادداپ ارزی صننادرکاادگا      وانع و مشننت پ  ناشننی از ا رای نادر ننت  مدر ارتباط با 

 پیشاداداپ زیر را  دت تصویب به شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب پیگیری شود:

 در که نماید اتخاذ تدابیری ایرا  ا  می  مدوری مرکزی بانک از هریق شورای مرکز پیگیری شود تا  -1

 به ام دالر تحویل دارند، ح ور آندا در ایرانی یای بانک که ازبتستا  و تا یتستا  رو یه، مثل کشوریایی

 ریال صادرکااده به ایرا  در و شود دریادت واردکااده از ایرانی بانک تو ط و کشور یما  در صادراپ ازای

 .ردگی صورپ  ارزی تادد ردع قانونی و صحی  ی شیوه به و بانک خود تو ط  هریق این از تا گردد پرداخت

 بسته" ب"قسمت  "5") با تااد باد صادراپ از حاصل ارز درصد 90 بازگشت با ارزی تادد ردع  ایاته به نظر  -2

 از و ا ت ممتن  یر با ا  کاالیا برخی برای (1397-1400  الدای صادراپ از حاصل ارز برگشت  یا تی

  دی مشت پ با و داده قرار الشااع تحت را  نظر مورد تجارپ و داالیت  تا دارد و ود امتا   این هردی

 تواندن مختلف دالیل به ا ت ممتن که کااده صادر شرایط با  ماطبق شورا مقرر نماید که لذا ، نماید موا ه

 تغییراتی مرکزی بانک اقتصادی یای الامال د تور و یا  یا ت در دیاد انجام درصد90 میزا  با را تادد ردع

 .گردد بیای پیش ، صادراتی کاالی نوع به تو ه با صادراپ از حاصل ارز درصد 70 تا 50 بازگشت بر مبای

عدم پذیرش روش صادارپ ریالی به عاوا  یتی از رایج ترین روش یای صادراپ به  ایاته به عاایت با  -3

و تا یتستا  و الزام ایفای تادد ارزی و برگشت ارز در صورتیته اصوال  ، عراقکشوریای ادغانستا 

مو ب کایش صادارپ به این کشوریا شده و صادراپ به این کشوریا  صادرکاادگا  ارزی دریادت ناموده اند

 ات از هریق شورای مرکز پیگیری شود پیشاداد می شود با تصویب شورا، لذااز تو یه اقتصادی خارج نموده 

 به ودخ صادراتی کاالیای ریالی دروش به نسبت که بانک مرکزی تدابیری اتخاذ نماید که صادرکاادگانی

 ارزی اماقد کمیته دبیرخانه به مستاداپ ارائه از پس نموده اند اقدام ادغانستا ، تا یتستا  و عراق کشوریای

 نسبت به ردع تادداپ ارزیتجارپ بتواناد   امع  امانه در خود ریالی دروش اه عاپ ثبت و کمیته تایید با

 . مربوهه اقدام کااد

 بمو  موضوع این و بوده واقای حد از بیشتر موارد از برخی در صادراتی اق م گذاری ارزشبا تو ه به ایاته   -4

 یای یزیاه ارزی، تادداپ ایفای برای مشتل ایجاد ضمن و شده صادراپ میزا  از بیشتر ارزی تادداپ ایجاد

 برگیرنده در متفاوپ برندیای و یا کیفیت در صادراتی کاالیای از برخی هردی از. دید می ادزایش را صادراپ

 ا تااد کااده صادر  وی از ابرازی ارزش به بایست می گمرک را تا این در و یستاد متفاوتی یای ارزش

 و ا ا ی بازنگری و ضرورپ دارد باالیی نقش کااده صادر ارزی تادد میزا  در موضوع این که آنجا از و کاد

احساس می شود لذا شورا مقرر نماید تا از هریق  ارزی تادد با مرتبط و مدم یای حوزهدرآیادیا در  اص ح

 امور قانو  16 ماده کارگروه اختیاراپ تفویض، گردید پیشاداد کهشورای مرکز و ا تانداری پیگیری شود 

  به ا تا  یا انجام پذیرد. صادراتی خاص یر ا تا  کاالی گذاری ارزش بر تاکید باگمرکی 
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