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و ارز تخصيصي به آن واردات خودرو سواري

 چكيده

بـر سـوق يـافتن بـه در شرايط كنوني با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني

و غيرضـرور بـراي واردات كاالهـاي لـوكس هـايي حساسـيت سمت اقتصاد مقاومتي 

اق رو ازايـن. اسـت وارداتـيم كااليي، خودروهاي سـواريالوجود دارد كه يكي از اين

و رعايـت ضـوابط جديـد به ارزي، منظور بررسي وضعيت تخصيص ارز بـه خـودرو

و نتايج اين بررسي ها حاكي از آن است كه بازار خودروهاي وارداتي، مطالعاتي انجام

و بااليي برخوردار انحصار از درجه  و مقررات حاكم بـر شـرايط ثبـت سـفارش بوده

و ارزيابي دقيق كيفيـت اجـراي. نيست تخصيص ارز از ثبات نسبي برخوردار قـوانين

بـه مقررات مربوط به تخصيص ارز نيز مستلزم دريافت اطالعات از مسئوالن مربوط

.شده استنخصوص بانك مركزي است كه تاكنون اطالعات مربوط ارائه 

و ممنوعيت در ضمن اعمال برخي محدوديت ها براي واردات خـودرو سـواري ها

و در بلندمـدت منظـور سـاماندهي قواعـد ارزي تنهـا در كوتـاه به مـدت توصـيه شـده

و انحصا تواند به افزايش قيمت خودرو مي و ايجاد رانت .ر بيشتر بيانجامدسواري
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 مقدمه

هاي موضوع واردات خودروهاي سواري از خارج كشور همواره داراي حساسيت

و ويژه به. اي بوده است خاص عنوان واردات برخي كارشناسان واردات اين كاال را

و آن را عاملي مخرب براي توليد داخلي قلمداد  و غيرضروري تلقي كرده كاالي لوكس

و برخي ديگر به اين موضوع  عاملي براي ايجاد رقابت در بازار خودرو عنوانبهكرده

و آن را يك ضرورت براي پاسخو افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي به كنند دهي

ميزان درخصوصبه همين دليل همواره اختالف نظرهايي. ننددا تقاضاي داخلي مي

و محدوديت90نرخ حقوق ورودي  و درصدي اين كاال هاي مقداري گاه به گاه

به توقف مي هايي كه در ثبت سفارش اين كاال در وجود و ادعاي انحصار موجود آيد

و شركت و دارد كه در روزهاي اخير به ... هاي وارداتي واسطه طرح وجود داشته

هاي مختلف به اين كاال نيز تخصيص ارز با نرخ درخصوصموضوعاتي 

به حساسيت .وجود آمده است هاي ديگري

 نگاهي به آمار واردات خودرو سواري در دو سال اخير.1

و كدگذاري كاال طبقه بندي كليه كاالهاي وارداتي كشور توسط نظام هماهنگ توصيف

و در بخش و هاي مختلفي شده از اين نظام به قطعات خودرو سواري، لوازم يدكي

و  و انواع ديگر خودرو شامل خودروهاي سنگين، راهسازي اشاره ... قطعات منفصله

خودرو سواري نهايي به بازار مصرف كشور عنوانبهحال آنچه با اين. شده است

به 8703شود در رديف وارد مي مآقرار گرفته كه در ذيل .شوديمار آن اشاره
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 1391ماهه7تا 1389از سال 8703واردات خودرو سواري با رديف تعرفه.1جدول

 تعداد سال
وزن

)كيلوگرم(
 ارزش ريالي

ارزش

 دالري

نرخ حقوق

 ورودي اسمي

ميانگين نرخ ارز براي

محاسبه حقوق

 ورودي

138943,13669,529,5579,134,824,522,045887,357,1409010,294
139039,76564,001,0888,989,395,401,151828,619,7329010,849

 9012,237 429,003,550 5,249,918,427,998 31,659,849 139119,380ماهه6

 9012,241 519,210,177 6,355,424,974,579 37,889,046 139123,271ماهه7

و اطالعات سايت گمرك جمهوري اسالمي ايران:مأخذ محاسبات محقق براساس بخش آمار

)http://www.irica.gov.ir(.

هزار دستگاه خودرو سواري40مطابق جدول فوق در سنوات اخير حدود

مييصورت سال به از انه به كشور وارد ميليارد دالر1شود كه ارزش تقريبي آن كمتر

ماهه سال جاري واردات خودرو سواري به بيش7است كه در شايان ذكر. شود مي

از23از  درصد13هزار دستگاه رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش

.افزايش داشته است

شايان توجه است كه از تقسيم ارزش ريالي واردات خودرو به ارزش دالري،

در نرخي حاصل مي به. يال بوده استر 12,241حدود 1391ماهه7شود كه اين نرخ

از،نيست خودروبه وارداتيريال 12,241هيچ وجه به معناي تعلق دالر  بلكه فارغ

نياز براي خريد خود را با چه نرخي تهيه كرده اينكه واردكننده خودرو، ارز مورد

ووباشد در زمان اظهار خودر به گمرك، براي تبديل ارزش دالري به ارزش ريالي

آندر90اخذ  براساس نرخ ارز حقوق ورودي، ميزان ارزش دالري عنوانبهصد




	��� �و��________________________________________���������را�ا �

مي اعالم شده توسط بانك مركزي در روز اظهار 1.شود به ريال تبديل

عنوان نرخ مبنايبهريالي 12,260استفاده از نرخ درخصوصهرچند ابهاماتي

ك جمهوري ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه گمر،تبديل دالر به ريال وجود دارد

هاي اسالمي ايران تا زمان اعالم نرخي جديد از طرف بانك مركزي ملزم به اعمال نرخ

و در صورتي و افزايش احتمالي نرخ نيز مورد نظر قرار گيرد بايد قبلي است كه تغيير

و  و تورم وارداتي توجه به پيامدهاي مخرب آن ازجمله افزايش فزاينده حقوق ورودي

و نظابا استفاده از راه هار آن به تعديل قيمتيكارهايي مانند كاهش نرخ تعرفه

.پرداخت

و مقررات مربوط به واردات خودرو.2  نگاهي به قوانين

و رويه حاكم بر اعطاي مجوز، مبني و تأييد مارك بر اعمال ضوابط فني، تعيين سقف

آ مدل خودرو براي امكان ثبت سفارش مبتني واردات خودرو نامه ضوابط فنيينيبر

و) 1386 سال مصوب(كننده خودرو، قانون حمايت از مصرف)1382 سال مصوب(

آنينيآ .است) 1389 سال مصوب(نامه اجرايي

و در براساس مقررات فوق خودرو سواري كاالي مجاز مشروط محسوب شده

صورت احصاي مواردي از قبيل اخذ گواهي ثبت سفارش، گواهي تأييد امكان ارائه 

 
ارزش گمركي كاالي ورودي در همه مواردـ)14( ماده: 22/8/1390قانون امور گمركي مصوب)14(ماده.1

و حمل هايي ساير هزينهبه اضافه) سيف(ونقل عبارت است از ارزش بهاي خريد كاال در مبدأ به اضافه هزينه بيمه

گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كه به آن كاال تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي

و براساس برابري نرخ ارز اعالم شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است كاال تعيين مي .شود
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و انبار دمات پس از فروش، تجهيز تعميرگاهخ قطعات، گواهي عدم آاليندگي محيط ها

و گواهي سازمان بهينه سازي سوخت خودرو زيست، گواهي سازمان استاندارد

.استورود آن به كشور بالمانع 

در،شايان توجه است كه عليرغم احصاي موارد فوق امكان واردات خودرو

هاي مختلف ازجملهو به فراخور زمان به صورت1نداشته سنوات اخير روند باثباتي

واردات با شناسنامه، واردات با كارت بازرگاني، واردات در مقابل صادرات، واردات 

از طريق اشخاص مربوط به نمايندگي رسمي، واردات توسط اشخاص مورد تأييد با 

مر استناد به پيش بوط به ساكنان فاكتور خاص، واردات از طريق جانبازان، سهميه

و  بي... برخي جزاير جنوبي و همين امر به و ايجاد متغير بوده ثباتي شرايط بازار

.انحصار در مواقع خاص منجر شده است

و مقررات مربوط به واردات خودرو از موارد فوق گوياي آن است كه قوانين

و سياست و همين تغيير ضوابط مي ثبات نسبي برخوردار نبوده ساز زمينهتواند ها

و تغييرات غيرمنطقي ثباتي در بازار، ايجاد رانت براي عده بي اي از واردكنندگان

2.ها شود قيمت

و نمايندگي در بررسي شركت مي ها توان به مواردي هاي اصلي واردات خودرو

وبي(هاي پرشياخودرو ازجمله شركت ، آلفا موتور)كيا موتورز(، اطلس خودرو)ام

س)آلفارومئو( ، ايرتويا)پورشه(، معين موتور)دايملر كرايسلر(تاره تجارت ايران،

اسالمي با حضور نمايندگان گمرك جمهوري هاي مجلس شوراي مركز پژوهش 8/2/1390صورتجلسه مورخ.1

و وزارت بازرگاني وقت .اسالمي ايران، وزارت صنايع وقت

جناب آقاي 24/1/1390، براساس درخواست مورخ»بررسي ابعاد مختلف ثبت سفارش خودرو«گزارش.2

.دهدشتي نماينده وقت مردم آبادان در دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي
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و)فوجي(و، سيف خودر)هيوندايي(، آسان موتور)رنو(و، نگين خودر)تويوتا(

، توسعه)هوندا(، فاميلي موتور)بالي ميدل ايست(، آرين موتور پويا)سوبارو(

در كه اين فهرست تنها شامل شركت كرداشاره) فيات(الملل لوتوس بين هايي است كه

در سيستم مديريت ثبت 1391براي واردات در سال ليست خودروهاي سواري مجاز

و تجارت درج شده است) ثبتارش(سفارش سفارشات واردات  1.وزارت صنعت، معدن

يك ماه پيش ثبت سفارش خودرو قطع شايان توجه است كه هرچند از حدود

اند به گمرك ولي هنوز خودروهايي كه در سنوات قبلي ثبت سفارش شده،شده است

و ترخيص مي و يكبار قابل تمديد است6مهلت ثبت سفارش خودرو. شوند وارد ماه

.تري دارد كه البته نظارت بر حسن اجراي اين قاعده نياز به بررسي دقيق

هاي ثبت سفارشرو داراي اهميت است كه در فهرست توجه به اين موضوع ازآن

دريافت شده از طرف سيستم مكانيزه مديريت سفارشات واردات وزارت صنعت، 

و تجارت آمار ذيل مشاهده مي :شود معدن

به) ثبتارش(مديريت ثبت سفارش سفارشات واردات سايت رسمي سيستم.1 و تجارت وزارت صنعت، معدن

.22/8/1391روز دوشنبه http://sabtaresh.tpo.ir:آدرس الكترونيكي



___________________________________________________	

و ارزش ثبت سفارش خودرو از ابتداي.2جدول  آمار تعداد

 18/4/1391تا تاريخ 1389سال
 ارزش ثبت سفارش تعداد خودرو تعداد رديف ثبت سفارش دوره مورد بررسي رديف

1
تا 1/1/1389

29/12/1389 
 ميليون دالر 588 26,456 16

2
تا 1/1/1390

29/12/1390 
30 383,151 

و8  140ميليارد

 ميليون دالر

3
تا 1/1/1390

18/4/1391 
35 441,796 

و9  409ميليارد

 ميليون دالر

4
تا 19/4/1390

8/8/1391 
37 498,839 

و 10  677ميليارد

 دالرميليون

مكانيزه مديريت سفارشات، سيستم IOMS – RPT – 89 – 1آمار ثبت سفارش واردات، كد گزارش:مأخذ

و تجارت، تاريخ صدور گزارش  .8/8/1391واردات، وزارت صنعت، معدن

:هاي ثبت سفارش حاوي نكاتي ازجمله موارد ذيل است بررسي رديف

به تعداد 29/12/1389تا 1/1/1389وجود يك رديف ثبت سفارش در دوره.1

،ميليون دالر از كشور امارات متحده عربي 323با ارزش دستگاه 15,417

به تعداد 29/12/1390تا 1/1/1390وجود يك رديف ثبت سفارش در دوره.2

و6با ارزش دستگاه 288,933 ،ميليون دالر از كشور امارات متحده عربي 222ميليارد

سفا.3 به تعداد 29/12/1390تا 1/1/1390رش در دوره وجود يك رديف ثبت

،ميليون دالر از كشور چين 106با ارزش دستگاه 11,495

يك رديف ثبت سفارش در دوره.4 به تعداد 18/4/1391تا 1/1/1390وجود

و7با ارزش دستگاه 333,643 ميليون دالر از كشور امارات متحده 177ميليارد

.عربي
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يك رديف ثبت.5 به تعداد 8/8/1391تا 19/4/1390سفارش در دوره وجود

و8دستگاه با ارزش 374,999 ميليون دالر از كشور امارات متحده 145ميليارد

.عربي

 18/4/1391تا 1/1/1390هايي با ارقام عمده در دوره وجود ثبت سفارش.6

:ازجمله

امارات متحده از كشور سواري دستگاه خودرو 333,643يك رديف به تعدادـ

 عربي،

 ازجمله( از كشور ايران سواريدستگاه خودرو 48,733يك رديف به تعدادـ

،)مناطق آزاد

 از كشور چين، سواريدستگاه خودرو 18,333يك رديف به تعدادـ

 از كشور تركيه، سواريدستگاه خودرو 8,383يك رديف به تعدادـ

 از كشور آلمان، سواري دستگاه خودرو 8,330يك رديف به تعدادـ

 از كشور كره جنوبي، سواريدستگاه خودرو 4,723يك رديف به تعدادـ

 از كشور فرانسه، سواريدستگاه خودرو 4,642يك رديف به تعدادـ

 از كشور ژاپن، سواريدستگاه خودرو 3,829يك رديف به تعدادـ

 از كشور عمان، سواريدستگاه خودرو 3,961يك رديف به تعدادـ

 از كشور ايتاليا، سواريدستگاه خودرو 2,833يك رديف به تعدادـ

ب سواريدستگاه خودرو 2,213يك رديف به تعدادـ .روسالاز كشور

 8/8/1391تا 19/4/1390هايي با ارقام عمده در دوره وجود ثبت سفارش.7

:ازجمله
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يك رديف به تعداد سواري از كشور امارات متحده دستگاه خودرو 374,999ـ

 عربي،

يك رديف به تعداد ازجمله(ايران دستگاه خودرو سواري از كشور 55,785ـ

،)مناطق آزاد

يك رديف به تعداد ،چيندستگاه خودرو سواري از كشور 25,143ـ

يك رديف به تعداد ،آلماندستگاه خودرو سواري از كشور 10,446ـ

يك رديف به تعداد ،جنوبي كرهدستگاه خودرو سواري از كشور 4,860ـ

يك رديف به تعداد ،عماندستگاه خودرو سواري از كشور 4,276ـ

يك رديف به تعداد ،فرانسهدستگاه خودرو سواري از كشور 4,128ـ

يك رديف به تعداد ،ژاپندستگاه خودرو سواري از كشور 3,787ـ

يك رديف به تعداد ،بالروسدستگاه خودرو سواري از كشور 2,223ـ

يك رديف به تعداد .ايتاليادستگاه خودرو سواري از كشور 1,865ـ

 تخصيص ارز به خودرو هاي روش.3

 هاي دريافت ارز براي واردات خودرو انواع روش.1-3

نياز بعد از ثبت سفارش كاال، واردكننده از يكي از طرق زير براي تأمين ارز مورد

مي خود :دونم اقدام

و دريافت:گشايش اعتبار اسنادي.1 در اين روش واردكننده با گشايش اعتبار

(LC) و بانك مركزي ارز مورد را از طريق بانك عامل نياز خود براي واردات
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. كند دريافت مي

از:حواله يا برات.2 و يا تأمين ارز در اين روش واردكننده از محل منابع بانك

مي هاي عامل حواله يا برات مورد هاي خود از بانك يق سپردهطر .كند نظر را دريافت

ارز.3 از محل ارز متقاضي در خارج در اين روش واردكننده:بدون انتقال

و يا واردات در مقابل صادرات نسبت به تأمين ارز مورد نياز خود اقدام  كشور

1.نمايد مي

 براي واردات خودروتغييرات مقررات تخصيص ارز.2-3

فر در طول ماه و) بانك مركزي(يند تخصيص ارز توسط دولتآهاي اخير با نوسانات

.شود تغييراتي مواجه بوده است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

 بانك مركزي 9/11/1390ابالغيه مورخ.1-2-3

و سازي نرخ سياست يكسان 8/11/1390موجب اين ابالغيه از تاريخ به ارز اعمال

اين نرخ براي هر دالر. خواهد بود) مرجع(به نرخ رسمي ها صرفاً فروش ارز به بانك

و كليه نيازهاي بانك 12,260معادل 8/11/1390آمريكا از روز شنبه  ها ريال تعيين

.در چارچوب مقررات با اين نرخ تأمين خواهد شد

و گونه محدوديتي براي واردا بنابراين مصوبه فوق هيچ ت خودرو اعمال نكرده

و اعضاي: مجلس شوراي اسالمي با حضور نودمكميسيون اصل 1/8/1391صورتجلسه مورخ.1 رئيس

و تجارت، سازمان توسعه تجارت، سازمان نودمكميسيون اصل  مجلس، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن

و مصرف كنندگان، گمرك جمهوري اسالمي ايران، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان حمايت توليدكنندگان

.اي اسالميهاي مجلس شور محاسبات كشور، مركز پژوهش
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.مطابق اين مصوبه از نرخ ارز مرجع برخوردار است

 بانك مركزي 26/4/1391ابالغيه مورخ.2-2-3

هاي عامل موظف شدند كه نرخ ارز مرجع را تنها به كاالهاي موجب اين ابالغيه بانك به

و تجارت اختصاص دهند  و اولويت اول تا پنجم اعالمي توسط وزارت صنعت، معدن

و يا حواله با نرخ تنها براي اين كاالها گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي

.رسمي صادر نمايند

كه تا اين تاريخ 18/4/1391هاي صادره قبل از تاريخ همچنين ثبت سفارش

و يا قسمتي از آنها دريافت نشده است هيچ قابل اقدام نبوده،گونه وجهي بابت تمام

از ولي ثبت سفارش هايي كه مجوز آنها از طرف بانك مركزي صادر شده كماكان

.اعتبار برخوردار هستند

و در همين راستا براساس تقسيم بندي اعالم شده توسط وزارت صنعت، معدن

به پنجكه شد بندي گروه كااليي تقسيم10كتاب تعرفه به تجارت،  طور اولويت اول

و قطعات يدكي كلي شامل كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات كشاورزي، مواد اوليه

و در اين تقسيم .قرار گرفته بود10بندي خودرو سواري در گروه كااليي شده

 18/4/1391هاي خودرو سواري كه بعد از تاريخ رو كليه ثبت سفارش ازاين

و حتي ثبت صادر شده ولي تا اين،هايي كه قبل از اين تاريخ اخذ شده سفارش اند

مشمول دريافت ارز شده استنبراي دريافت ارز آن به بانك واريز تاريخ ريالي

و براي واردات خود بايد از منابعي از قبيل ريال نمي 12,260مرجع با نرخ  ارز شوند

و ارز آزاد .استفاده كنند حاصل از صادرات، ارز منشأ خارجي
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 بانك مركزي 8/5/1391ابالغيه مورخ.3-2-3

با به هاي عامل موظف شدند كه پس از دريافت اوراق ثبتنكموجب اين ابالغيه

و تجارت، صرفاً و با رعايت حق تقدم، سفارش صادره توسط وزارت صنعت، معدن

و دوم براي گروه و دارو(هاي اول نسبت به گشايش اعتبار اسنادي،) كاالهاي اساسي

و يا ارائه حواله با نرخ مرجع  .نمايد ريالي اقدام 12,260ثبت برات اسنادي

شامل تجهيزات كشاورزي، مواد(هاي سوم تا پنجم همچنين براي كاالهاي گروه

و قطعات يدكي در مواقعي كه در اوراق ثبت سفارش عبارت مقرر شد كه صرفاً) اوليه

و در غير اينشودرج شده بود از اين منابع استفاده» ارز مرجع« صورت ارز مرجعد

.نيز تخصيص داده نشودهاي كااليي سه تا پنج به گروه

كه تا اين تاريخ 3/5/1391هاي صادره قبل از تاريخ همچنين ثبت سفارش

و هيچ و يا قسمتي از آنها دريافت نشده است قابل اقدام نبوده گونه وجهي بابت تمام

و صدور مجوز جايگزين به استان محل متقاضيان مي بايد جهت تعيين گروه كااليي

.مراجعه كنندصدور ثبت سفارش خود 

هاي اعالم شده خودرو سواري در گروه بندي در همين راستا براساس تقسيم

و شامل نرخ ارز مرجع مورد نظر اين مصوبه نمي10كااليي  .شود قرار گرفته

صادر 3/5/1391هاي خودرو سواري كه قبل از تاريخ بنابراين كليه ثبت سفارش

د،اند شده ، نه شده استنريافت ارز آن به بانك واريز ولي تا اين تاريخ ريالي براي

ريال نبوده، بلكه اين اوراق ثبت 12260تنها مشمول دريافت ارز مرجع با نرخ

و بايد جهت دريافت اوراق جديد به استان محل صدور نيستندسفارش قابل اقدام نيز 

و براي واردات خود از منابعي از قبيل ت، ارز حاصل از صادرا ثبت سفارش مراجعه
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و ارز آزاد .استفاده كنند ارز منشأ خارجي

 بانك مركزي 25/5/1391بخشنامه مورخ.4-2-3

و يا عدم تأييد آن و تأييد با توجه به تغييرات متعدد مربوط به مقررات ثبت سفارش

 كرداي ابالغ سازي اين امر بخشنامه هاي عامل، بانك مركزي جهت شفاف توسط بانك

:دشكه در آن مقرر

كه توسط وزارت صنعت، 18/4/1391هاي قبل از تاريخ سفارش كليه ثبت اوالً

و تجارت صادر شده ولي تعيين گروه  بندي جهت اولويت بايداند، نشده) اولويت(معدن

.به وزارت مذكور مراجعه كنند

كه توسط 2/5/1391تا 18/4/1391هاي صادره از تاريخ كليه ثبت سفارش ثانياً

و بندي شده مذكور اولويتوزارتخانه  اند ازسوي بانك مركزي قابل پذيرش بوده

.نيازي به تعيين اولويت جديد ندارند

به ثالثاً لحاظ سامانه پرتال ارزي براي كنترل اصالت اوراق ثبت سفارش

.بندي ايجاد گرديد اولويت

ثبت كليه كه اوالً كردواردات خودرو بايد به اين نكته توجه درخصوصبنابراين

و يا انجام تشريفات ترخيص مجدداً سفارش  هاي خودرو بايد براي اختصاص ارز

و تجارت گروه بندي شده واگرنه واردات توسط آنها توسط وزارت صنعت، معدن

همچنين تمامي خودروهاي سواري كه ثبت سفارش آنها بعد از تاريخ. بالاقدام است

در انجام شده است مطابق گروه 18/4/1391 و مشمول10اولويت بندي قرار گرفته

.شوند نميدريافت ارز مرجع 
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 بانك مركزي 3/7/1391ابالغيه مورخ.5-2-3

در محل وزارت صنعت، 3/7/1391مطابق اين ابالغيه مركز مبادالت ارزي از روز

و تجارت شروع به و گروه معدن و دوم كار كرد و(هاي كااليي اول كاالهاي اساسي

و گروه مشمول نرخ) دارو تجهيزات كشاورزي،(هاي سوم تا پنجم ارز مرجع شده

و قطعات يدكي مي) مواد اوليه توانند با ارائه فرم ثبت كه متقاضي دريافت ارز هستند

و بندي شده مطابق اولويت سفارش گروه هاي اعالمي توسط وزارت صنعت، معدن

.كنندتجارت از ارز با نرخ مبادالتي استفاده 

است كه نرخ مبادالتي ارز در اين اتاق از روز تأسيس تاكنون در شايان توجه

و كاالهاي مشمول دريافت ارز 25,000تا 23,000حدود  ريال در نوسان بوده

ولي هنوز كاالهاي،تسري يافته8تا3هاي به گروه5تا3هاي مبادالتي نيز از گروه

ارز حاصل را از منابعي از قبيلبايد ارز مورد نياز خود10و9هاي مربوط به گروه

و ارز آزاد بنابراين مستند به اظهارنظر. تأمين نمايند از صادرات، ارز منشأ خارجي

و تجارت بندي طبقه9خودروهاي سبك خارجي در اولويت كه1وزير صنعت، معدن

و خودروهاي با مصرف باال در مي قرار گرفته10اولويت كاالها  كردتوان عنوان اند

و نرخ ارز مبادله كه . باشد اي نمي خودرو سواري مشمول دريافت نرخ ارز مرجع

را مديريت10و9دو اولويت ضمن اينكه وزارت مذكور هدف از قطع ثبت سفارش

.اند اعالم كردهارزو ساماندهي بازارتقاضاي ارز 

 http://isna.ir/fa/news/91081710863: به آدرس الكترونيكي) ايسنا(سايت خبرگزاري دانشجويان ايران.1

.17/8/1391روز چهارشنبه
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 يافته انواع مختلف بروز تخلف در نوع استفاده از ارز تخصيص.4

بعد از تغييرات اعمال شده توسط بانك مركزي به اين موضوع اشاره كرد كه توان مي

بانتوانمي واردكنندگان 3/7/1391و 18/4/1391از تاريخ  سهد ارز مورد نياز خود را

و 25,000ريالي، نرخ اتاق مبادالت ارزي حدود 12,260نرخ مختلف نرخ مرجع ريالي

.دنكنريالي تأمين 30,000نرخ بازار آزاد باالي 

به ازاين و يا واردكننده خاص رو اعطاي نرخ ارز مرجع به واردات كاالي خاص

و صادرات كاالي  و مصرف و نحوه توليد، توزيع معناي اعطاي يارانه ارزي بوده

اي تأمين زيرا هدف اصلي اعطاي ارز يارانه،اي داراي ترتيبات خاص است يارانه

و بخش توليد با قيمت يارانهكاالهاي مورد نياز جا تا) تر از بازار پايين(اي معه است

.سياستگذاران از رسيدن اين كاالها به جامعه هدف اطمينان حاصل كنند

:براي مثال

كا)الف گذاري از طرف اي بايد مشمول قيمت الهاي يارانهتوليد محصوالت با

.مراجع صالحه باشد تا كاال با قيمت مناسب تأمين شود

و مشخصي صورت توزيع كاالي يارانه)ب به اي بايد در شبكه شفاف گيرد تا

و با قيمت .هاي تعيين شده به فروش نرسد هايي باالتر از قيمت بازار سياه منتقل نشده

براي مثال ارز اعطا شده. اي بايد به مصارف تعيين شده برسد كاالهاي يارانه)ج

و يا دارو  .نبايد براي واردات ساير كاالها هزينه شودبراي واردات كاالهاي اساسي

التفاوت يارانه اي به شرطي مجاز است كه مابه صادرات كاالهاي يارانه)د

به پرداختي عودت شود واگرنه خروج كاالي يارانه اي به معناي اعطاي يارانه حمايتي
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مادر. كشورهاي ديگر است نند بنزين اين ميان تفاوتي ميان يارانه اعطايي به كاالهايي

و ارز وجود ندارد .و گازوئيل با ساير كاالها مانند دارو، كاالهاي اساسي

و ضوابطي براي ساماندهي كاالهاي يارانه از به همين دليل وضع قواعد اي

.اهميت بسزايي برخوردار است

خود به برخي احكام اشاره8/7/13911در همين راستا دولت در مصوبه مورخ

ميكرده است كه اهدا :كندف زير را دنبال

كه واردات كاال با نرخ ارز مرجع صورت گرفته باشد، كاالي در صورتي) الف

و صادرات آن ممنوع است و توزيع در شبكه رسمي است .وارده مشمول قيمتگذاري

فر در صورتي)ب يند توليد محصوالت داخلي از كاالهاي وارداتي استفادهآكه در

اخذ اند، صادرات اين كاالها نيز مشمول به كشور وارد شدهشود كه با نرخ ارز مرجع 

.مجوز خواهد بود

:توجه به موارد فوق ممكن است تخلفات زير در اين زنجيره شكل گيرد با

و.1 ارز تخصيص داده شده براي واردات كاالي خاص به واردات منجر نشده

.هاي مختلف از هدف اصلي منحرف شود به شكل

و كاالهاي اساسي(داده شده براي واردات كاالي خاص ارز تخصيص.2 ) دارو

و لوكس(به واردات كاالهاي ديگر .بيانجامد) مصرفي

و با نرخ.3 كاالي وارد شده با نرخ ارز مرجع، قواعد قيمتگذاري را رعايت نكرده

و توزيع شود .بازار محاسبه شده

و ارز كاالي وارد شده با نرخ ارز مرجع به خارج از كشور.4 صادر شده
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.شودحاصله منجر به ايجاد رانت در بازار خارجي يا داخلي

و.5 كاالي وارد شده با نرخ ارز مرجع در توليد محصوالت داخلي استفاده شده

و توزيع شود و با نرخ بازار محاسبه شده .قواعد قيمتگذاري را رعايت نكرده

مح.6 و كاالي وارد شده با نرخ ارز مرجع در توليد صوالت داخلي استفاده شده

و ارز حاصله منجر به ايجاد رانت در بازار خارجي يا  به خارج از كشور صادر شده

.داخلي گردد

هاي انجام شده توسط وزارت صنعت، بندي مروري بر اولويت.5

و تجارت 1معدن

 ريالي 12,260هاي مشمول دريافت ارز مرجع با نرخ اولويت.1-5

كاالهاي اساسي نظير گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو،:اولويت اول

و   ...ذرت، دانه سويا، كنجاله، روغن خام، شكر خام، شيرخشك صنعتي

و تجهيزات:اولويت دوم كاالهايي نظير داروهاي ساخته شده، مواد اوليه دارو

.شود پزشكي كه در داخل كشور توليد نمي

ارز با نرخ مبادالتي حدود هاي مشمول درياف اولويت.2-5 نرخ(ريالي 25,000ت

)تعلق اين نرخ به اولويت مذكور بنا به اعالم مراجع مسئول است،متغير است

شامل حيوانات زنده، بذور، گاو شيري، جوجه يك روزه، جوجه يك روزه:اولويت سوم
 

: به آدرس معاون سازمان توسعه تجارت، گانه وارداتده بندي اولويتجزئيات كامل.1
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910502000784 
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و SPFگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ تخم  ...براي تهيه واكسن، كود، دانه كتان، سموم

شامل كاالهايي نظير كائوچو، الستيك كاميون، پنبه، الياف مصنوعي،:اولويت چهارم

و ها، قطعات منفصله، ماشين آلياژ  ...آالت راهسازي، گرانول

كربنات منيزيم، سنگ منيزيم، سنگ ها، كننده ها، روان شامل رزين:اولويت پنجم

و ها، ماشين سنگ، گازهاي كمياب، سولفات، زغالفلزات  ...آالت چاپ، تراكتور

شامل كاالهايي نظير نشاسته، روغن زيتون، روغن جال، الكتوز،:اولويت ششم

.هاي صنعتي آالت راهسازي، روغن ها، ميلگرد، ماشين كلوكوز، كربنات

ع:اولويت هفتم و شامل توتون، تنباكو، اتصاالت زانويي، دوربين  ...كاسي

و مبادالتييها اولويت.3-5 ارز با نرخ مرجع ي كه تاكنون مشمول دريافت

ارز به اين اولويت(اند نشده و يا عدم تعلق ها بنا به اعالم مراجع مسئول تعلق

)است

الت خاكبرداري،آ ها، ماشين تراش ها، ريش ها، المپ انواع عصاره:اولويت هشتم

و فريزر، الستيك سوار يخچال  ...ي، ماشين رختشويي، ماشين ظرفشويي

و كاالهايي از اين دست شامل تخم پرندگان، ادويه:اولويت نهم .جات، كاغذ سيگار

ساير حيوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، كاغذ ديواري،:اولويت دهم

و وسايل ديگر .موبايل، خودروي سواري، سيگار برگ، كيف، چمدان، لباس

 درخصوصتغييراتي ازسوي مسئوالن دولتي ذكر است كه هرچند بعضاً شايان

مييبند اولويت تغيير در جايگزين عنوانبهحال تاكنون فهرستي شود با اين ها ارائه

.بندي فوق ارائه نشده است اولويت
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 هاي مسئول مستندات اخذ شده از دستگاه.6

و هنجلوگيري از بروز هرگوجهت بررسي چگونگي تخصيص ارز به واردات خودرو

و همچنين تعيين قواعد و فساد در چگونگي استفاده از ارز تخصيصي تخلف، رانت

اي در تاريخو قيمتگذاري خودروهاي سواري وارداتي جلسه خودروحاكم بر واردات 

مجلس شوراي اسالمي با حضور تمامي ذيربطان نودمدر كميسيون اصل 1/8/1391

در چند نمايندگان دستگاههر. برگزار شد1موضوع هاي مختلف به ارائه توضيحاتي

و تخصيص ارز به آن پرداختند با اينآمورد فر حال اين جلسه يند واردات خودرو

شدآداراي نتيجه خاصي در زمينه بروز تخلف در فر و مقرر يند تخصيص ارز نبوده

و ابهامات موج،هاي مسئول دستگاه فراطالعات مربوط به بروز تخلفات يندآود در

و عملكرد دستگاه مربوط را به مجلس شوراي اسالمي ارائه  تخصيص ارز به خودرو

.دنكن

در2با حضور مسئوالن مربوط 8/8/1391اي در تاريخ، جلسهمتعاقب اين امر

شدنيزها مركز پژوهش در اين جلسه نيز تمركز مسئوالن دولتي بر تبيين. برگزار

 
و اعضاي كميسيون: مجلس شوراي اسالمي با حضور نودمكميسيون اصل 1/8/1391جلسه مورخ.1 رئيس

و تجارت نودماصل  ، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمايت مجلس، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن

و مصرف كنندگان، گمرك جمهوري اسالمي ايران، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات توليدكنندگان

.هاي مجلس شوراي اسالمي كشور، مركز پژوهش

با هاي مجلس شوراي اسالمي گروه بازرگاني دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش 8/8/1391جلسه مورخ.2

و تجارت، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمايت: حضور نمايندگان بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن

و مصرف و ارز، ديوان توليدكنندگان كنندگان، گمرك جمهوري اسالمي ايران، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال

.هاي مجلس شوراي اسالمي محاسبات كشور، مركز پژوهش
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و مبتنييند واردات خودروآفر فر بر قوانين و يند تخصيص ارز بودهآمقررات مربوط

فر درخصوصو اطالعاتي  .يند مذكور ارائه نشدآعملكرد

بر ارائه هاي مربوط مبني ها از دستگاه عليرغم درخواست مكتوب مركز پژوهش

و اطالعات مربوط به حوزه عملكرد دستگاه مربوط  بجز بخش ثبت سفارش(مستندات

و تجارت كه اطالعات اوليه ثبت سفارش را در جلسه ارائه وزارت صنعت،  معدن

گونه مستندي به اين مركز ارائه ها تا تاريخ تهيه اين گزارش هيچ ساير سازمان) كردند

.اند نكرده

مي نتيجه بررسي به ها نشان دليل الزام دولت به قيمتگذاري، دهد كه هرچند

و توليدكننده سازمان حمايت از مصرف و معرفي كننده مسئول شناسايي متخلفان

حال ارائه پاسخ دقيق در زمينه افرادي كه براي ايشان به تعزيرات شده است با اين

و رعا واردات خودرو ارز مرجع دريافت كرده ت زمانبندي در عملكرد تخصيصياند

عامليها هاي بانك مركزي است كه بتواند اين اطالعات را از بانك ارز از مسئوليت

و جمعدر بررسي كامل اين موضوع در تكميل زنجيره ثبت سفارش،. كندبندي يافت

و هاي ديگر ازجمله وزارت ترخيص كاال نيازمند همكاري سازمان گشايش اعتبار

و گمرك جمهوري اسالمي ايران است و تجارت .صنعت، معدن

و نتيجه جمع  گيري بندي

بههاي انجام شده در اين مطالعه حاوي بررسي :شرح زير است نكاتي

بي در ماه.1 ثباتي بازارهاي متعددي هاي اخير، عدم تعادل در بازار ارز در
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به درخصوصتأثيرگذار بوده كه اين موضوع و خصوص آن دسته كاالهاي وارداتي

ب از كاالهايي كه مشمول قيمتگذاري نمي و يا قيمتگذاري راي بازار بعد از فروش شوند

نياول امكان و يا نسبي) مانند خودرو سواري(ست پذير و داراي انحصار طبيعي

و منجر به رشد فزاينده قيمت هستند بسيار پررنگ افزايش قيمت. ها شده است تر بوده

و تأثير بر بازارهاي مشابه) تورم(ها اين كاالها منجر به افزايش سطح ميانگين قيمت

ف. شودمي) توليد خودرو داخلي( ميآربه همين دليل اين تواند منجر به ايجاد درآمد يند

و رانت ايجاد شده زمينه فساد را فراهم فزاينده براي گروه هاي خاص واردكننده شده

.سازد

و تخصيص ارز به آن در شرايطي اهميت.2 توجه به موضوع واردات خودرو

با كند كه منابع ارزي كشور جهت ورود برخي كاالهاي ضروري بيشتري پيدا مي تر

و عليرغم اين شرايط، ارز موجود به ورود كاالهاي خاص حدوديتم هايي مواجه بوده

و افزايش كميبه. مانند خودروهاي لوكس خارجي اختصاص يابد واسطه تردد

 سوء آثارتواند داراي خودروهاي وارداتي لوكس در سطح جامعه اين موضوع مي

و ازاين به اجتماعي نيز باشد .اي برخوردار است ويژهن از اهميتآرو توجه

به40در سنوات اخير حدود.3 بهيصورت سال هزار دستگاه خودرو سواري انه

به. ميليارد دالر بوده است1كشور وارد شده كه ارزش تقريبي آن كمتر از  هرچند

هاي مقداري، واردات خودرو سواري بر محدوديت هاي مبتني واسطه برخي سياست

ولي،كاهش داشته است%)-8(درصد8حدود 1389 نسبت به سال 1390در سال 

از 1391ماهه7دليل حاشيه سود مناسب اين بازار آمار به درصد13مؤيد بيش

از 1391ماهه سال7در. افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل است هزار23بيش
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ازشخودرو سواري با ارز .ميليون دالر به كشور وارد شده است 500بيش

قانون امور گمركي مصوب)14(گمرك جمهوري اسالمي ايران مستند به ماده.4

، براي محاسبه حقوق ورودي متعلقه به خودرو، ارزش دالري خودرو را 22/8/1390

ريالي اعالمي توسط بانك مركزي ضرب كرده كه تا زمان اعالم نرخ 12,260در نرخ

ميمنطبق بر قان اين اقدامجديد از طرف بانك مركزي،  در ضمن. گردد ون تلقي

تواند پيامدهاي مخربي ازجمله افزايش فزاينده حقوق افزايش احتمالي اين نرخ مي

و در صورت اعمال بايد با راهكارهايي مانند  و تورم وارداتي داشته باشد ورودي

و نظا .ها پرداختر آن به تعديل قيمتيكاهش نرخ تعرفه

بر درخصوص.5 بايد به اين،اي تبديل دالر به ريالنرخ ارز مورد نظر گمرك

نكته توجه شود كه منظور از اين نرخ، نرخ برابري ارز در روز اظهار كاال به گمرك 

و نه روز ترخيص كاال، بنابراين الزم است جهت بررسي  و نه روز ثبت سفارش است

و بازبيني الزم صورت پذيرد صحت نرخ .هاي اعمال شده

وا.6 آهرچند رويه حاكم بر نامه ضوابط فني وارداتينيردات خودرو مستند به

 سال مصوب(كننده خودرو، قانون حمايت از مصرف)1382 سال مصوب(خودرو 

آ) 1386 آنينيو به است با اين) 1389 سال مصوب(نامه اجرايي حال مقررات مربوط

و به فراخور زمان به  واردات خودرو در سنوات اخير روند باثباتي نداشته

و همين امر زمينه ورتص بي هاي مختلف انجام و ثباتي در بازار ساز رانت براي بوده

و تغييرات غيرمنطقي قيمت عده .است شدهها اي از واردكنندگان

 درجههاي فعال براي واردات رسمي به كشور مؤيد پررنگ بودن تعداد شركت.7

مخودرو انحصاري واردات يك بوده به نحوي كه براي واردات هر دل از خودرو تنها
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مي شركت به .كند صورت انحصاري در كشور فعاليت

به.8 هرچند آمار ثبت سفارش خودرو به معناي واردات تمامي اين خودروها

ثبت. بايد با آمار واقعي واردات تناسب داشته باشد ولي مسلماً،باشد كشور نمي

و10خودرو به ارزش تقريبي 498,839سفارش  ميليون دالر در دوره 677ميليارد

 1390درحالي كه واردات رسمي خودرو در سال 8/8/1391تا 19/4/1390زماني 

ميليون دالر بوده است حاكي از وجود 828خودرو با حدود 39,765تنها حدود

و لزوم بازنگري در آن است مقرراتمشكالتي در  .ثبت سفارش

از وجود رانت فزاينده بررسي آمار ثبت سفارش در سنوات مختلف حاكي.9

تا 19/4/1390وجود يك رديف ثبت سفارش در دوره. صورت انحصاري است به

و8با ارزش خودرو سواري 374,999به تعداد 8/8/1391 ميليون دالر 145ميليارد

و موارد مشابه آن بيانگر  وجود نوعي انحصار در از كشور امارات متحده عربي

و  .استقواعد حاكم بر اين بازار ضرورت بازنگري در واردات

زمانبندي،مورد نظر قرار گيرد بايديكي ديگر از نكاتي كه در ثبت سفارش. 10

ماهه6هر فقره ثبت سفارش داراي مدت اعتبار. مربوط به تاريخ ثبت سفارش است

با توجه به احتمال. باشد است كه با رعايت مقررات مربوط يكبار قابل تمديد مي

ازاستفاد سوء بهه و انجام واردات به سفارش واسطه ثبت اين موضوع هاي مربوط

و مدت تمديد آنها درخصوصسنوات گذشته الزم است  و نحوه اصالت اين اسناد

.الزم صورت گيرد هاي بررسي

هاي مختلف دريافت ارز براي واردات از مسيرهاي مشخصي هرچند روش. 11

حال با توجه به تغييرات متعدد مقررات تخصيص ارز براي با اين. پذيرد صورت مي
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ارائه آمارهاي. باشد واردات، احتمال بروز تخلفاتي در اين راستا بيش از پيش مي

و با چه نرخي، ارز  مربوط به اينكه كدام يك از واردكنندگان خودرو، در چه تاريخي

با مورد نياز خود را با چه ارزشي دريافت كرده و بانكنكاند برعهده هاي عامل بوده

و با توجه به استفاده از ابزارهايو ارائه بندي مركزي مسئول جمع آمار مذكور است

و لزوم ثبت اين اسناد، امكان ارائه آنها در كوتاه .ترين زمان ميسر است الكترونيكي

هاي با توجه به شرايط تخصيص نرخ ارز به تمام كاالها تا قبل از محدوديت. 12

سازي نرخ ارز در ابالغيه مورخو حتي تصريح بانك مركزي به سياست يكسان ارزي

و مقرراتي هيچ 9/11/1390 اعطاي ارز با نرخ درخصوصگونه محدوديت قانوني

. وجود نداشته است 18/4/1391ريالي براي واردات خودرو تا تاريخ 12260مرجع 

هاي ابتدايي در ماه هاي ارزي موضوعي كه در اين خصوص با توجه به محدوديت

و ساير دستگاه سال مطرح است، عكس هاي متولي العمل ديرهنگام مسئوالن بانكي

و .حراست از منابع محدود ارزي است درخصوص نظارت

به بانك مركزي، بانك 26/4/1391با توجه به ابالغيه مورخ. 13 هاي عامل مجاز

و يا حوال  12,260مرجع(ه با نرخ رسمي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي

و هرگونه اقدام مغاير اين حكم توسط براي واردات خودرو سواري نمي) ريالي باشند

مي بانك در ابالغيه مورخ حكم اين مصوبه متعاقباً. شود هاي عامل تخلف محسوب

و ابالغيه مورخ 8/5/1391 ايجاد مركز مبادالت درخصوص 3/7/1391بانك مركزي

ارائه اطالعات دقيق در اين خصوص برعهده. قرار گرفتمجددد تأكيد ارزي نيز مور

.بانك مركزي است

هاي بانك مركزي، كليه ثبت سفارش 26/4/1391با توجه به ابالغيه مورخ. 14
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گونه وجهي كه تا تاريخ مذكور هيچ 18/4/1391سواري قبل از تاريخوصادره خودر

و يا قسمتي از آنها  و استفاده از اين،نشده است پرداختبابت تمام قابل اقدام نبوده

مي اسناد توسط بانك در حكم اين مصوبه متعاقباً. شود هاي عامل تخلف محسوب

و حتي در مجدد بانك مركزي نيز مورد تأكيد 8/5/1391ابالغيه مورخ قرار گرفت

 بانك مركزي بر اين نكته تأكيد شد كه كليه ثبت 25/5/1391بخشنامه مورخ 

و تجارت 18/4/1391هاي قبل از تاريخ ارشسف كه توسط وزارت صنعت، معدن

مي نشده) اولويت(صادر شده ولي تعيين گروه  بندي به وزارت جهت اولويتدباي اند،

.ارائه اطالعات دقيق در اين خصوص برعهده بانك مركزي است. مذكور مراجعه كنند

و ارز بازار آزاد.15 با توجه به وجود سه نرخ مختلف، ارز مرجع، ارز مبادالتي

به واردات كاالي خاصو حتي مبادالتيد كه اعطاي نرخ ارز مرجعكرتوان عنوان مي

هدف اصلي اعطاي ارز.و يا واردكننده خاص به معناي اعطاي يارانه ارزي است

از پايين(ايو بخش توليد با قيمت يارانه تأمين كاالهاي مورد نياز جامعه،اي يارانه تر

 به موضوع لزوموزيرانتئهي 8/7/1391همچنين مصوبه مورخ.است) بازار

و و يا محصوالت ممنوعيت قيمتگذاري صادرات براي كاالهاي وارداتي با نرخ مرجع

اين در اجرايامكان بروز تخلف بنابراين. اشاره دارد توليدي از اين قبيل كاالها

و الزم است سازمان حمايت هاي صورتمصوبه به  مختلف ممكن است

و توليدكنندگانكنند مصرف نسبت به بررسي اين موضوع دقت الزم را معمول گان

نيز هرچند بررسي اين وارداتي خودرو سواري گذاري قيمت درخصوص. دارد

ازيول،پذير استهاي رسمي امكان مت فروش نمايندگيموضوع با كنترل قي بعد

سواري در دست مردم بسياروامكان قيمتگذاري براي خودرتوسط نمايندگي فروش 
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مي مشكل .نمايدو تا حدي غيرممكن

و موارد تخصيص ارز مرجع به خودرو سواري بعد از وضع. 16 بررسي ميزان

و احصاي موارد تخلف تنها در گرو اخذ اطالعات كامل از مراجع  مقررات محدودكننده

اين درحالي است كه مباحث مطروحه از طرف مسئوالن در جلسه مورخ. است ذيربط

و جلسه مورخ نودمدر كميسيون اصل 1/8/1391  8/8/1391مجلس شوراي اسالمي

هاي مجلس شوراي اسالمي گروه بازرگاني دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش

بآتنها حاوي نكاتي پيرامون فر و مقرراتي مربوط ه تخصيص ارز به يند قانوني

و هيچوخودر هاي مربوط عملكرد دستگاه درخصوصگونه مستنداتي سواري است

.در اجراي اين مقررات ارائه نشده است

و ممنوعيت براي واردات خودرو سواري شايان توجه است كه اعمال محدوديت

ممنوعيت ثبت سفارش خودرو سواري مطرح عنوانبههاي اخير مشابه آنچه در هفته

و با هدف ساماندهي قواعد ارزي حاكم بر واردات شده است تنها در كوتاه مدت

و هرگونه ممنوعيت بلندمدت منجر به افزايش قيمت  خودرو سواري قابل توصيه است

و ايجاد رانت براي توزيع و همچنين افزايش خودروهاي وارداتي كنندگان انحصاري

ر و از بين فتن فضاي رقابتي براي ارتقاي قيمت خودروهاي سواري توليد داخل

.شود كيفيت توليدات داخلي مي
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و توصيه  هاي سياستي راهكارها

موجود در بازار خودروهاي نسبي ريزي در راستاي حذف انحصار برنامه.1

.وارداتي

در.2 و فروش استفاده از ابزارهاي اقتصادي مانند ماليات بر تفاوت قيمت خريد

.ها كاذب قيمتراستاي كنترل افزايش 

به.3 و منظور جلوگيري از هرگونه سوء ثبات مقررات حاكم بر تخصيص ارز استفاده

.هاي متولي امكان نظارت بر عملكرد دستگاه

و تعيين تكليف گمرك جمهوري اسالمي ايران شفاف.4 نرخ درخصوصسازي

كي مصوب قانون امور گمر)14(برابري اعالمي توسط بانك مركزي براي اعمال ماده 

و اخذ حقوق ورودي با رعايت درخصوص 22/8/1390 تبديل ارزش دالري به ريال

و شاخص و استفاده از راهكارهايي مانند آثار اين اقدام بر اقتصاد كالن هاي تورمي

و نظا آنيكاهش نرخ تعرفه .ر

با) نرخ حقوق ورودي(ساماندهي نظام حاكم بر تعيين تعرفه.5 خودرو سواري

و ميزان مصرف اندك به جاي واردات جهت دهي ورود خودروهايي با حجم موتور

و ايجاد رقابت در فضاي توليد ملي،  خودروهاي لوكس

حسن اجراي عملكرد گمرك در اخذ حقوق ورودي براساس درخصوصتفحص.6

ا و عدم استفاده از نرخ برابري ارز در روزهاي ثبت نرخ برابري رز در روز اظهار كاال

و يا ترخيص .سفارش

آ.7 ، قانون)1382 سال مصوب(نامه ضوابط فني واردات خودروينيبازنگري در
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آ) 1386 سال مصوب(كننده خودرو حمايت از مصرف آنينيو مصوب(نامه اجرايي

و حذف رانت براي عدهبا هدف ثبات در بازار) 1389سال  از، ايجاد رقابت اي

و جلوگيري از تغييرات غيرمنطقي قيمت .ها واردكنندگان

هاي فعال براي واردات رسمي ايجاد فضاي رقابتي با توجه به تعداد شركت.8

.خودرو

به.9 واسطه عدم تناسب بازنگري اساسي در قواعد مربوط به ثبت سفارش خودرو

.رو ثبت سفارش شده با تعداد خودرو وارداتيفاحش ميان تعداد خود

و پرونده.10 به بررسي موضوعي هاي عمده ثبت سفارشهاي خاص مربوط

به بعضاً( خودرو با تعداد غيرمنطقي برابر8در يك مورد ثبت سفارشي نزديك

كه مقام معظم 1391اين حجم ثبت سفارش در سال.)واردات كل خودرو در كشور

و سرمايه ايراني را مطرح فرمودند فشار مضاعف رهبري حمايت  از توليد ملي، كار

.بر توليد داخلي است

حسن اجراي عملكرد گمرك در بررسي اصالت اسناد ثبت درخصوصتفحص.11

و يا نحوه تمديد اين اسناد به مدت طوالني .سفارش

نكه كداماي درخصوصهاي عامل از طريق بانك مركزي مار دقيق از بانكآارائه.12

و با چه نرخي، ارز مورد نياز خود را با  يك از واردكنندگان خودرو، در چه تاريخي

.اند چه ارزشي دريافت كرده

حراست از منابع محدود درخصوصالعمل ديرهنگام عكسبهمطالبه داليل مربوط.13

.ارزي كشور

و بررسي عملكرد بانك.14 عامل در گشايش اعتبار اسنادي، ثبتيها اخذ اطالعات
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و يا حواله با نرخ رسمي مرجع براي خودرو سواري بعد از تاريخ برات اسنادي

18/4/1391.

 18/4/1391هاي تشكيل شده براي ترخيص خودرو بعد از تاريخ بررسي پرونده.15

با منظور كنترل ثبت سفارش به و لزوم اصالح آنها به هاي صادره توجه

.هاي جديد بندي اولويت

و ارز مبادالتي.16 و رعايت قواعد عنوانبهلزوم نگاه ويژه به ارز مرجع يارانه ارزي

و محدوديت براي  و ضوابط خاص مترتب بر آن به جهت رعايت مقررات قيمتگذاري

.صادرات

و ممنوعيت براي لزوم نگاه كوتاه.17 و موقت به هرگونه اعمال محدوديت مدت

سواري با توجه به لزوم ساماندهي قواعد ارزي حاكم بر واردات واردات خودرو

و به تبع آن خودروهاي خودرو با هدف جلوگيري افزايش قيمت خودروهاي وارداتي

و پرهيز از ايجاد هرگونه رانت براي توزيع و سواري توليد داخل كنندگان انحصاري

.ليحفظ فضاي رقابتي حداقلي براي ارتقاي كيفيت توليدات داخ

و پرونده تكليف دستگاه.18 و مستندات و اطالعات هاي هاي متولي به ارائه آمار

و مركز پژوهش نودمدرخواستي براساس جلسات كميسيون اصل  هاي مجلس مجلس

و مكاتبات ارسالي .شوراي اسالمي
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م و خذĤمنابع

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، درخصوص تعلق نرخ ارز 26/4/1391ابالغيه مورخ.1

.مرجع به كاالهاي اولويت اول تا پنجم 

ايجاد مركز درخصوصبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 3/7/1391ابالغيه مورخ.2

.مبادالت ارزي

وص تعلق نرخ ارز بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، درخص 8/5/1391ابالغيه مورخ.3

و دوم كااليي مرجع به گروه .هاي اول

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، درخصوص سياست 9/11/1390ابالغيه مورخ.4

.سازي نرخ ارز يكسان

، سيستم مكانيزه مديريت IOMS – RPT – 89 – 1آمار ثبت سفارش واردات، كد گزارش.5

ت و تجارت، .08/08/1391اريخ صدور گزارش سفارشات واردات، وزارت صنعت، معدن

و اطالعات سايت گمرك جمهوري اسالمي ايران.6 .http://www.irica.gov.irآمار

.وزيرانتئهي 1389 سال كننده خودرو، مصوبنامه اجرايي قانون حمايت از مصرفينيآ.7

.وزيرانتئهي 1382 سال نامه ضوابط فني واردات خودرو، مصوبينيآ.8

يا 25/5/1391بخشنامه مورخ.9 و و تأييد بانك مركزي درخصوص مقررات ثبت سفارش

.هاي عامل عدم تأييد آن توسط بانك

: به آدرس معاون سازمان توسعه تجارت، گانه وارداتده بندي جزئيات كامل اولويت.10

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910502000784 
: به آدرس الكترونيكي) ايسنا(سايت خبرگزاري دانشجويان ايران.11

http://isna.ir/fa/news/91081710863 17/8/1391روز چهارشنبه.

سف.12 وزارت صنعت،) ثبتارش(ارشات واردات سايت رسمي سيستم مديريت ثبت سفارش

و تجارت به آدرس الكترونيكي روز دوشنبه http://sabtaresh.tpo.ir:معدن

22/8/1391.

هاي مجلس شوراي اسالمي با حضور مركز پژوهش 8/2/1390صورتجلسه مورخ.13
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و وزارت بازرگاني وقت نمايندگان گمرك جمهوري اسالمي ايران، وزارت .صنايع وقت

: مجلس شوراي اسالمي با حضور نودمكميسيون اصل 1/8/1391صورتجلسه مورخ.14

و اعضاي كميسيون اصل و نودمرئيس مجلس، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن

و مصرف كنندگان، گمرك تجارت، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمايت توليدكنندگان

ا يران، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، مركز جمهوري اسالمي

.هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

هاي گروه بازرگاني دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش 8/8/1391صورتجلسه مورخ.15

و: مجلس شوراي اسالمي با حضور نمايندگان بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن

و مصرفتجارت، سازمان توسعه تجارت، سازما كنندگان، گمركن حمايت توليدكنندگان

و ارز، ديوان محاسبات  جمهوري اسالمي ايران، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال

.هاي مجلس شوراي اسالمي كشور، مركز پژوهش

.مجلس شوراي اسالمي 22/8/1390قانون امور گمركي، مصوب.16

.جلس شوراي اسالميم 1386 سال كننده خودرو، مصوبقانون حمايت از مصرف.17

گزارش بررسي ابعاد مختلف ثبت سفارش خودرو، براساس درخواست مورخ.18

جناب آقاي دهدشتي نماينده وقت مردم آبادان در دوره هشتم مجلس شوراي 24/1/1390

.اسالمي

و ممنوعيت صادرات لزوم قيمت درخصوصوزيرانتئهي 8/7/1391مصوبه مورخ.19 گذاري

بهكاالهاي وارداتي با نرخ  و محصوالت توليد كه اين كاالها در توليد آن كار ارز مرجع

.اند رفته
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