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 شناسه 

  : حوزه موضوعه
 حوزه گمرکات طرح موضوعات و موانع 

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

 6از     1           تعداد صفحه : 5/8/1399  : تاریخ جلسه 

در ساختمان  5/8/1399شنبه مورخ دوصبح روز  8قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  هفتمین

 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک  2شماره 

 دستورکار:
مدیرعامل محترم شرکت   27/7/99مورخ  19117نامه شماره  موضوع حوزه گمرکات )طرح موضوعات و موانع 

 شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (

 موارد طرح شده

 
در بخش  یفعاالن اقتصاد یموانع و مشکالت موجود برا ،یخراسان رضو یقانون احکام دائم 12بند)ب( ماده  تهیکم رخانهیجلسه دب نیهفتم در

، جمع بندی رسوب شده در گمرکات یکاالها صیترخبه بحث و بررسی گذاشته شد و نظرات بخش خصوصی در جهت رفع موانع موجود برای گمرکات 

 شد.

را  یموضوع یمکاتبه ا یاستان ط یصنعت یهاجلسه به طرح موضوع پرداخت و گفت: شرکت شهرک یدر ابتدا رخانهیدب نیا سیرئ ،«یاکبر لباف یعل» 

له ئو مقررات مس نیاست که قوان نیمسائل مربوط به گمرکات آنچه مطرح شده، ا هس کرده که مربوط به گمرکات استان است؛  البته در حوزبه ما منعک

اما  گمرکات است  اراتیو وزارت صمت وضع کردند و خارج از اخت یچون بانک مرکز ییهارا دستگاهضوابط   نیآن است. ا یبوده و گمرک مجر یاصل

و  ستندیبرخوردار ن یریگ میتصم یالزم برا گاهیگمرکات از جا زیاز موارد ن یشود. در برخ امانج ریکاال با تاخ صیترخ تا باعث شده هاآنتنوع توامان 

 یمتفاوت یها داشتموارد، مرجع حل اختالف بر یافزود: در برخ یو .استعالمات را ندارند یبرا ظرفیت مکفیاست که گمرکات  یشاکله موجود به نحو

 ز،ی. نکته آخر نشودی هم تعهدات صادرکنندگان به خاطر بخشنامه ها با مشکل مواجه م در حوزه های دیگرموجود دارد.  یها و بخشنامه ها هیرو از

 است یو واردات یصادرات یبخشنامه ها یفقط مجر گمرک*است؛ استان یاقالم صادرات یبحث استاندارد الزم برا

 رخانهیبا دب یصنعت یها شرکت شهرک یکه از سو یاابراز کرد: مکاتبهدر همین رابطه  زین یگمرکات خراسان رضو رکلیمشاور مد ،یفرامرز رضایعل

گمرکات استان با  رکلیکه مد یاست؛ در جلسه ا یمعاون وقت دادگستر ،یصورت گرفته مربوط به نامه  جناب اقای مرتضو 12ماده  (ب)بند  تهیکم

. درباره  شود یریکاال جلوگ ییستایتا از ا میاعالم کرد ییواردات و صادرات مطرح شد و راهکارها نهیدر زم وجودداشتند، مشکالت م یمرتضو یآقا

دولت است؛  یچرخه اقتصاد ماتیو تصم ها استیس یافزود: گمرک مجر یو .صورت گرفته است یادیز یتاکنون مصاحبه ها زیرسوب کاال در بنادر ن

و ارسال و  نیتام یمتول ی. بانک مرکزکندیاخذ م یماتیاقتصاد تصم یو انقباض یانبساط یها استیو درباره س شودی آغاز م رانیوز اتیچرخه از ه نیا

مشکل امروز در حوزه واردات و صادرات،  میاما معتقد می باشدکار  نیا یواردات و صادرات و گمرک مجر یارز کشور است و وزارت صمت متول افتیدر

 .کاال است صیترخ یبانک برا یریکد رهگ صیعمدتا به خاطر عدم تخص
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 شناسه 

 : حوزه موضوعه

 حوزه گمرکاتطرح موضوعات و موانع 

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

 6از      2           تعداد صفحه : 5/8/1399   : تاریخ جلسه 

اساس  نیهم بر و شدی او صادر م یارز برا نیبود، نامه تام یدیکاال از گمرک، واحد تول صیترخ یاگر متقاض م،یکه داشت یاظهار کرد: طبق دستور یفرامرز

نامه  ازمندین نیز درصد 30آن  صیترخ یافتد و برا یاتفاق نم نیا ماندهیدرصد باق 30 یکاالها از گمرکات صورت گرفته است اما برا صیدرصد ترخ 70عمدتا 

  .میبه طور مشروح اعالم کرده ا زین رانیااتاق  سیو رئ یدادگستر رکلیمسائل را به مد نیاست؛ ما ا یارز به عهده بانک مرکز نیتام رایز میهست یارز بانک هیتسو

 به گمرک شوند« کد ساتا»مکلف به ارائه  دیعامل با یها بانک*

 اما خود است یباالدست یها استیس یو مجر یندارد و متول ی مذکورها یریگ میدر تصم ینقش چیادامه داد: گمرک ه یگمرکات خراسان رضو رکلیمشاور مد

به گمرک شوند. در « کد ساتا»مکلف به ارائه  ،عامل یها است که بانک نیرسوب شده در گمرکات ا یکاالها ماندهیدرصد باق 30 صیترخ یبرا پیشنهادی راهکار

ا کاال ر صیترخ توانیکد را ارائه دهند، م نیخود ا اراتیاستان از محل اخت یها است و اگر بانک یاساس یو کاالها هیولواردات مربوط به مواد ا شتریخراسان ب

 از مکاتبات شرکت شهرک یبه بخش ، با اشارهاز سخنانش یگریدر بخش د وی د.در استان ما حضور ندار یبانک مرکز ندهیاست که نما نیانجام داد اما مشکل ا

 نیصورت گرفته است، در ا هیاصالح ی: در قانون گمرکخاطر نشان کرد ی،نیورود موقت واردات بادام زم یشده برا جادیدرباره مشکالت ا ی استانصنعت یها

 یطبق مصوبه ا زی. در خصوص ورود موقت نانجام بگیرد یجهاد کشاورز وزارتبا مجوز  دیبا یبخش کشاورز یآمده است که واردات کاالها مذکور نیز هیاصالح

 ت.اس یکشاورز محصوالت حوزهاز  ریغ ییکاالها یبرا اریاخت ضیتفو نیبه استان داده شده است؛ البته ا اریاخت ضی، تفوگردیدکه به ما ابالغ 

 را به دنبال دارد نیآفالتوکس شیو پسته از گمرک، افزا ینیبه موقع بادام زم صیترخ عدم*

که ما  یشرکت متبوعش گفت: نامه ا ینامه ارسال حیاستان قرار گرفت؛ او در تشر یصنعت یها شرکت شهرک ندهینما ،یسعادت رضایعل اریدر اخت بونیادامه تر در

است که صادر شده و  ییداشت. بحث درباره کاال یدولت و بخش خصوص یگفتگو یهم به شورا یبود که رونوشت هیبراساس نامه معاونت قوه قضائ م،یکرد میتنظ

رسوبش در گمرک  خورد،یبرگشت م «نیآفالتوکس»بخاطر وجود  ینیمثل پسته و بادام زم ییکه اگر کاال نجاستیبعد از صادرات، برگشت خورده است؛ نکته ا

 .شودی م نیمقدار آفالتوکس شیباعث افزا

تن بادام  40شرکتش اظهار کرد: شرکت ما مجوز واردات  یمشکل به وجود آمده برا حیدر توض زیطوس ن سیشرکت کاروان تند یبازرگان ریمد ،یدرود یمجتب

هم قرار  گریتن د 20نداشت و  یکه با ورود موقت انجام شد و مشکل میدرعباس وارد کردمقدار را از گمرک بن نیتن از ا 20اخذ کرد؛  رانیرا از گمرک ا ینیزم

 .ردیگی محصول انجام م نیارزش افزوده ا شیافزا یو سپس صادرات در راستا یورآانجام فر یواردات برا نیبود از گمرک بازرگان وارد شود. ا

و  میرا کنار گذاشت روندهای معمولشده آنقدر حاد بود که  جادیا چالشکه قرار بود از گمرک بازرگان وارد شود، دچار مشکل شد و  ینیتن بادام زم 20افزود:  یو

  .میانجام نداد زیاز کار را ن لوگرمیک کی یحت

کاال در گمرک  نهیقرنط بحث م،یتن را از بندرعباس آورد 20و  میکرد افتیدر رانیرا از گمرک ا ینیتن بادام زم 40که مجوز واردات  یکرد: زمان حیتصر یدرود

 نه،یاز مبحث قرنط شیکه پ ستیدرحال نی. ا شودی نم صیما که از گمرک بازرگان وارد شده است، ترخ یکاال یمابق ،یا نهیمطرح نبود اما بخاطر مشکالت قرنط

ما از گمرک بازرگان شده است.  یکاال صیباعث عدم ترخ یجهاد کشاورز نهیداره قرنطو ا گمرک یاز بارمان از گمرک بندرعباس آمده و عدم هماهنگ یمین

از  مانیمطرح است چرا بخش اول کاالها نهیاست که اگر موضوع قرنط نیروز دموراژ پرداخت کرده است. بحث ما ا 18 یناهماهنگ نیا ه دلیلشرکت ما ب

به گمرک  نهیگفت: موضوع قرنط یگمرکات استان در پاسخ به اظهارات درود رکلیمشاور مد ،یفرامرزشود؟ ی نم صیشد اما بخش دوم ترخ صیبندرعباس ترخ

 .میکار را انجام ده نیا میتوانی نکنند نم دییرا تا ییکاال صیترخ یجهاد کشاورز نهیکه اداره کل استاندارد و اداره قرنط یندارد و تا زمان یارتباط

که  یدارد که تا زمان دیگفت: گمرک تاک نیاظهارات طرف دنیپس از شن زین یخراسان رضو ی دولت و بخش خصوصیوگفتگ یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف

 صیترخ ییرجا دیاز گمرک شه شیاز کاال یکه بخش کندی اعالم م یواحد صنعت ،یاز طرف و کرد صیرا ترخ ییکاال توانی نکنند، نم دییتا یمتول یها دستگاه

 .احصاء کنیمموضوع را  نیعلت ا دیبا نیبنابرا ،شودی نم صیکه از گمرک بازرگان آمده، ترخ دیگری شده است اما چرا بخش
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 حوزه گمرکاتطرح موضوعات و موانع 

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

 6از      3           تعداد صفحه : 5/8/1399   : تاریخ جلسه 

استفاده در مناطق آزاد و صادرات  یاظهار کرد: واردات مغز بادام برا در همین رابطه زین استان یتوسعه تجارت سازمان جهاد کشاورز مرکز سیرئ ،یتیهدا یمهد

 واردات صورت گرفته و در کدام منطقه قرار بود کار انجام شود، مهم است. ییاز چه کشورها نکهیندارد اما ا یمجدد، مشکل خاص

 یندیشود که چطور و با چه فرا یبررس دی. لذا بایاستان خراسان رضو یو نه برا شودی مجوز صادر م نیگفت: طبق دستورالعمل فقط در مناطق آزاد ا یتیهدا

 ؟محصول از بندرعباس وارد شده است نیتن از ا 20

 شود و سپس به قزاقستان صادر گردد. یو بسته بند یورآتوس فر یدر شهرک صنعت ای و قرار بود در کارخانه میوارد کرد هیاظهار کرد: ما کاال را از ترک یدرود

شده است. ما به عنوان مسئول و دست  دهید «یمل»از منظر های خراسان،   بنگاه یها تیاز ظرف یاریتوجه کرد که بس نیبه ا دیابراز کرد: با گریبار د یلباف

 یریمواضع سخت گ نیاگر در ا میکن ایکه در استان صورت گرفته است را اح ییهای گذار هیو سرما ها تیفعال را فراهم سازیم تا یتیدر کشور ظرف دیاندرکار با

استفاده کرد.  یخال یها تیارائه داد تا از ظرف یراهکار کارشناس دیلذا با و ابدی یبهبود نم یاقتصاد تیوضعو  شودی نم دهید یاستان به خوبهای  تیظرف م،یکن

 رخ داده است. یاتفاق نیآن چن یورآطور که در حوزه واردات بادام و فر همان

 یواحدها تیصورت دهد تا از ظرف لیتعد یتا حد تواندیم یجهاد کشاروز ،پردازش کاالها یگمرکات استان گفت: درباره ورود موقت برا رکلیمشاور مد ،یفرامرز

 . میکن لیرا تسه رکا دیبا میبه موضوع داشته باش یمل یاخذ شود. اگر نگاه ینیصادرات موقت، تضام یالزم است برا نیاستفاده شود. همچن لیتعط مهین

صادرات  حجم و را دارند یتجار گاهیپا کیما حکم  یبرا یصنعت یواحدها ی: برخدر همین رابطه بیان کرد زیاستان ن یصنعت یشرکت شهرکها ندهینما ،یسعادت

طوس  سیچون کاروان تند یاما شرکت رود؛یها باال نم نرخ ارز، ارزش صادرات آن شیکه چرا با وجود افزا میاست اما همچنان گله مند ریواحدها چشمگ یدر برخ

مساعدت با آنها  یو برا اند تیبا اهم کنندی م جادیدر خارج از کشور ا یتجار گاهیکه پا ییها کرده و ارزش صادراتش باالست؛ شرکت جادیدر قزاقستان ا یگاهیپا

 تالش کرد.  دیبا

مواد  یو برخ میدار نیز یشرکت ابراز کرد: ما در کنار بحث صادرات، فروش داخل نیاز مشکالت ا گرید یکی حیطوس در تشر سیکاروان تند یبازرگان ریمد ،یدرود

 میبا گمرک به اختالف خورده ا الاما از همان سال در بحث ارزش کا م؛یا انجام داده ۹7واردات مغز تخمه آفتابگردان را در سال  مثالاست  یمان اقالم واردات هیاول

 دییو ارزش آن با تا مین وارد کردکه از کشور ترکمنستا ییکه درباره کاال نجاستیباز است. مشکل ا این شرکتدو سال گذشته، همچنان پرونده  نکهیو با وجود ا

ارزش  یرا برا یاس ت یدر پاسخ اظهار کرد: گمرک سامانه ت ی، نماینده گمرکات خراسان رضویفرامرز .میا شده متیبود، با گمرک دچار اختالف ق رانیاسفارت 

 ندارد. یشده است، مشکل دییست و در کشور مبدا کاال ارزش تاا شتریاز آنچه در سامانه آمده، ب شیارزش کاال ندیبی م یکرد و اگر شرکت فیکاال تعر یگذار

 رسوب شده در گمرک یکاالها صیترخ هایی برای تسهیلگری در مسیرراهکار*

در گمرکات خراسان  ماندهیباق یدرصد کاال 30 صیسخن پرداخت و درباره راهکار ترخ رادیسازمان صمت استان به ا یاداره فلز سیرئ ،یومرثیقاسم ک سپس 

در گروه  االهااز ک ی. برخمیکنی م یریگیو ما پ دهندی صدور کد ساتا از بانک هستند، به سازمان صمت درخواست م یکه متقاض یابراز کرد: صنعتگران یرضو

ارز حاصل  ندآیدر فر تواندی مواقع م یکاال در برخ صیقرار دارند. بحث ترخ یرضروریو غ یضرور یکاالها انیدر م گروهی نیزاما  قرار می گیرند یاساس نیازهای

مشکل تا حد  فتدیاتفاق ب نیاگر ا و را انجام دهند کار نیخود ا یارز صادرات ایاز تهاتر و  توانندی هستند، م صیکه به دنبال ترخ یو کسان ردیگباز صادرات قرار 

 .شودی حل م یادیز

 خط تولید کارخانجاتسازی ترخیص کاال با هدف کمک به ضرورت روان*

 در حال حاضر چالش عمده بر سر میزان ترخیص کاال و به ویژه مواد اولیه  مباحث مطرح شده گفت: یاستان در جمع بند یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 

 



 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 

 شناسه 

 : حوزه موضوعه

 حوزه گمرکاتطرح موضوعات و موانع 

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

 6از      4           تعداد صفحه : 5/8/1399   : تاریخ جلسه 

ی وارداتی ترخیص گردد و کاالهااز درصد 70ها می تواند تنها ای هستند که به استناد آنتولیدی کارخانجات است. فعاالن اقتصادی منتقد رویکردهای سختگیرانه

 تا مقرر شدلبافی تاکید کرد: پیرو مذاکرات صورت گرفته اگرچه این موضوع متاثر از مسائل ارزی است اما اثرات خود را بر چرخه تولید و نیاز بازار، گذاشته است. 

می  چگونه رخانجات مربوط می شوند تا مشخص گردد کهی بررسی دقیق تری در موضوع واردات محصوالتی داشته باشد که به چرخه فرآوری کاجهاد کشاورز

 روان سازی حداکثری از گمرک ترخیص کرد و بستری را فراهم نمود تا چرخ تولید کارخانه ها، متوقف نشود.با  تجاری را بار توان

 یبه صورت مل این خطه یت های بنگاههای اقتصادیظرف قاطبهتوجه کرد که  نیبه ا دیبا زیاستان ن یتولید بنگاههای  یخالی ها تیافزود: در خصوص ظرف یو

رفت و آمد داشته  استان و مرکز آن نیبه ا و گردشگری، پیش از بروز بحران کرونا زائر ونیلیم 30تا  25از  شیب یتیدر بحث بازار، جمع یشده است و حت دهید

 شود.  دهیشیاند اش یصنعت یاحدهاو یبرا یریتدب دیبا نی؛ بنابرااند

 یبرا نیصادرات نهاده را دارند و ا تیو در نها یورآو فر لیهستند و امکان واردات و تبد یمل یتیظرف یدارا زیکارخانجات خوراک دام استان نلبافی یادآور شد: 

 یها راهکار دستگاه نیکه با مذاکره ب است نیشده است؛ لذا درخواست ما ا دهید یمل یتیظرف زیکارخانجات آرد استان ن ی. براخواهد بود یاستان ما فرصت خوب

 قیمختلف از طر یها موجود در کارخانجات خوراک دام و بخش یخال یها تیاز ظرف بتوان تا حداقل میمطرح کن یدر سطح مل یشنهادیو پ میابیب یاستان

 اما تاکید اصلی بر عدم توقف جریان تولید است.  دنبال کردتعریف و ساز و کار الزم را  توانیها هم م نظارت یاستفاده کرد. برا یواردات و فراور

وجود به رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی که بخشی از موانع م

و تولیدکنندگان صادر شود و ما به  صادرکنندگان یکاالها باقیمانده صیترخاجازه واسطه سیاستگذاری های این مرجع رقم خورده، باید زمینه ای را فراهم کند تا 

قطعا این رویه می تواند بخش زیادی از مشکالت را مرتفع ساز و این اطمینان را ایجاد کند که خطوط تولیدی با کمبود  .اخذ گرددالزم  یهانیتضم ازای آن نیز

 مواد اولیه روبه رو نخواهند شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان پیرامون تنوع قوانین و  27/7/۹۹مورخ  1۹117مندرجات نامه شماره موضوع  *

یی درصد باقی مانده کاالهای ترخیصی به دلیل عدم دریافت بموقع کد کاال 30حدود به طوری که  کاالها می گردد، انع بموقع ترخیص مقررات ترخیص کاال که م

قانون احکام دائمی توسعه مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات  12که بانک مرکزی تخصیص می دهد ، در جلسه دبیرخانه بند )ب ( ماده 

 . تشکلهای بخش خصوصی و دولتی پیشنهادات زیر ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معادن وکشاورزی خراسان رضویاتاق بازرگانی ، صنایع ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست هفتمین مصوبات جمع بندی و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 : حوزه موضوعه

 حوزه گمرکاتطرح موضوعات و موانع 

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

 6از      5           تعداد صفحه : 5/8/1399   : تاریخ جلسه 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
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درخصوص واردات موقت کاال ) نظیر واردات بادام ( برای فرآوری و 

گمرکات به منظور گرفتن تضامین الزم از وارد کننده  صادرات مجدد

جهت صادرات آن کاال که منجر به اتالف منابع و عدم اجرای تعهدات 

صادراتی تولید کننده می شود و با توجه به توضیحات نمایندگان محترم 

بخش خصوصی و شرکت شهرکها مبنی بر ترخیص بموقع کاال از طریق 

بندر شهید رجائی و شرایط طوالنی و سخت گیرانه در گمرکات خراسان 

این ارتباط جهاد کشاورزی استان به عنوان متولی   ردید درمقرر گ . رضوی

با مذاکره با بخش خصوصی ذیربط و دستگاه های ذیربط موضوع را دقیقا 

بررسی و دالئل تاخیر در مرز زمینی گمرکات ظرف ده روز به دبیرخانه 

احکام دائمی توسعه ارائه نمایند، تا متعاقب آن با طرح  12بند )ب ( ماده 

 صمیمات الزم اتخاذ گردد.موضوع ت

    سازمان جهاد کشاورزی استان

 
 

 

 

 ظرف ده روز

 

 

 

 

 

با عنایت به اینکه استان خراسان رضوی به لحاظ تنوع جمعیتی و  2

میلیون جمعیت زائر و   25ارتباطات مرزی و حضور حدود بیش از 

ساالنه  بسیاری از ظرفیت های اقتصادی به  بصورت ملی و فرا  گردشگر

استانی  و با نگاه به پوشش سایر استانها و جمعیت زائر و گردشگر دیده 

شده است و به طبع آن  مجوز فعالیت اقتصادی صادرگردیده است ولیکن  

از ظرفیت  ، بسیاری  هم اکنون که در شرایط ویژه کرونایی قرار داریم

، بویژه این  بنگاههای اقتصادی خالی و بدون استفاده وجود داردهای 

وضعیت در حوزه کارخانجات خوارک دام ، کارخانجات آرد بسیار حائز 

. به هرشکل موضوع تکمیل ظرفیت های خالی با رویکرد  اهمیت است

واردات موقت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت مقرر شد با توجه به 

ظرفیت خالی واحدهای تولید خوارک دام و کارخانجات آرد استان 

ت جهادکشاورزی در خصوص ورود موقت برای خراسان رضوی ، وزار

پردازش ) مشروط به صادرات ( تدابیر ویژهای برای تکمیل ظرفیت های 

هـ   53078خالی در جهت واردات قطعی مطابق تصویب نامه شماره 

هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرای اصالحی قانون  12۹163

ج از این مصوبه و با امور گمرکی عمل نموده و جهت ورود موقت خار

اضافه شدن یک جانبه به مصوبه دولت خودداری گردد و دبیرخانه شورای 

 گفت و گو نسبت به طرح موضوع در شورا اقدام نماید.
 

 دبیرخانه شورای گفت و گو

 

 اولین جلسه شورا

 

 

 

 

 

 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست هفتمین مصوبات جمع بندی و
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 شناسه 

 : حوزه موضوعه

 حوزه گمرکاتطرح موضوعات و موانع 

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

 6از      6           تعداد صفحه : 5/8/1399   : تاریخ جلسه 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
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درصد از کاالهای وارداتی که  30پیرامون ترخیص کاالها  و دپو حدود 

، کیفیت  مدتها در انبار گمرکات رسوب می کند و ضمن متروکه شدن

ازدست می دهد با عنایت به اینکه موضوع خارج از حوزه دستگاه  خود را

های اجرایی استانی  اعالم می گردد مقرر شد ، ساز و کار اخذ تضمینات  

الزم به بانک مرکزی برای اختصاص کد کاالیی که بانک مرکزی اختصاص 

میدهد با طرح موضوع در شورای گفت و گو از طریق بانک مرکزی و 

 .گیری شوداستانداری پی

 معاون محترم اقتصادی استانداری ،   

 شورای گفت و گودبیرخانه 

 ده روز

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اسرع وقت نسبت به بررسی و  4

تامین ارز کاالهای اساسی دپو شده در گمرکات اقدام نماید و یا طی 

صدور مذاکره با صاحبان کاالهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله 

اعالمیه تامین ارز به صورت اعتباری و مطابق با مفاد مصوبه اطمینان الزم 

را در راستای تامین ارز ایجاد نماید تا صاحبان کاالهای اساسی با اطمینان 

 خاطر نسبت به ترخیص کاالهای خود اقدام نمایند

 ،  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 کمیسیون هماهنگی بانکها

 ده روز

 


