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متتر اتا بازرگادی تهران و وبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به سیاسو ارزی ووتو بیان واشتند :ور  29فوروروین

ماه امسال ووتو طی بخشنامه ای درخ ارز را  4200تومان برای والر و عرضه قدرا را از شبکه بادکی ممنوع اعال کرو و تأکیود
دموو که ارز ووتتی برای تمامی کاالها تخصیص واوه می شوو وتی این اادا تبعات زیاوی را بهمراه واشو و منجر به افواایش
چشمگیر تقاضا برای ثبو سفارش کاال شد و طبق اعال رسمی ووتو ور مودت زموان کوتواهی داویو

بوه  95میلیوارو والر

گشایش ارزی برابر با رامی حدوو  70هاار میلیارو تومان شد یعنی به اددازه بووجه عمرادی کشور سوبسید واوه شد.
 ایشان ور اوامه افاوودد :ووتو بددبال جبران اشتباه ابلی خوو بخشنامه ای را ور  91مرواو ماه از سوی بادتا جلوی گشایش های بی ضابطه ابلی را مسدوو کند و بر همین اسا

مرکای ابالغ کورو

صاحبان کاال ملا به پرواخو مابه اتفاوت درخ رسمی

و درخ بازار قزاو برای ترخیص کاالهایی که با درخ والر  4200تومادی ثبو سفارش و به گمرکات وارو شده ،موی باشوند .ایون
تصمیم ووتو موجب رسو

حجم باالیی از کاالهای وارواتی به ویژه مواو اوتیه واحدهای توتیدی و ماشین قالت ور گمرکات

کشور شده اسو .ضمن اینکه تعداو کثیری از صاحبان کاال امکان پرواخو این مابه اتتفاوت درخ ارز را دداردد.
 -رئی

متتر اتا تهران ور اوامه جلسه گفتند :بعد از سیاستهای ارزی طی مدت پنج ماه حدوو  33بخشنامه مختلف ور ارتباط

با موضوع ارز صاور شده که هرکدا دااض ویگری اسو و بتث توتید و تجارت را وچار قشفتگی کوروه و مشوکالتی کوه ور
واخل ایجاو شوده از شورایت تتوریم هوا بودتر اسوو .امیودواریم از ایون بوه بعود ور ووتوو همواهنگی بیشوتری باشود و از
تصمیم گیری های عجوالده و غیرکارشناسی پرهیا شوو
 وبیر متتر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به مشکالتی که واحدهای توتیدی کشور برای تأمین مواو اوتیوه توتیودی ازبور

کاال واردد بیان واشتند :حدوو  00-70ورصد مواو اوتیه توتید ،ارز  4200تومادی به قن ها تعلق موی گیورو؛ مادنود موواو

اوتیه پتروشیمی که ورصد باالیی از این مواو بدسو واسطه ها می رسد و ورصد کمی به واحدهای توتیدی پایین وستی تعلوق
می گیرو ،تذا این موضوع از سوی اتا تهران به طور مفصل مورو بررسی ارارگرفو و طی ارسال دامه ای برای رئی

جمهور

پیشنهاو گروید :با هدف شفاف سازی فضای ااتصاوی و بهره مندی واحدهای توتیدی از مواو اوتیه توتیدی ور واحودهای بواال
وستی دظیر پتروشیمی و فوالو و دیا تشویق واحدهای صونعتی باالوسوتی بوه عرضوه کواالی توتیودی ور بوور
ارزشگذاری و عرضه کاال ور بور

یاو شده با درخ ارز بازار ثادویه صورت گیرو

کواال ،مبنوای

مشروح مذاکرات جلسه:

جناب آقای چالوئی:
 -مدیرکل متتر وفتر جذ

و حمایو از سرمایه گذاری استادداری تهران با اشاره به مصوبات ابلوی شوورای گفتگووی اسوتان

تهران ورخصوص تشکیل کارگروه مقابله با تتریم های قمریکا ،بیان واشتند :کارگروه مذکور به ریاسو قاای وکتر امامی اموین
طی چهار جلسه ور استادداری تهران با حضور بخش خصوصی تشکیل گروید .ایشان توضیتاتی به شرح زیر ارائه دموودد:
 ورجلسه اول ،هدف وشمن ور وور وو تتریم ها ور پسابرجا که از طریق فشار روادی بر ااتصاو ایران ،توتید و اشتغال و وردهایو اشر ضعیف جامعه را هدف ارار واوه بوو و راه کارهای مقابله با قن مورو بتث و بررسی ارار گرفو
 ور جلسه وو با وعوت از مدیران گمرک ،ورخصوص مسائل و مشکالت توتیدکننودگان ور وروو موواو اوتیوه و ماشوین قالتورحوزه گمرک خصوصاً توتیدکنندگادی که ور ترخیص مواو اوتیه و ماشین قالت مشکل تخصیص و منشاء ارزی واشتند مورو
بتث و بررسی ارار گرفو که ورپی قن استاددار متتر بازویدی از گمرک بعمل قورودد و طوی تموا
متتر رئی

تلفنوی بوا معواون اول

جمهور مسائل و مشکالت توتیدکنندگان را ور حوزه گمرک مطرح دموودد که قثار خوبی ورپی واشو

 ور جلسه سو چاتشها و مشکالت سیاسی ،ااتصاوی و اجتماعی که ور اجرای سیاستهای جدید ارزی ابالغی توست ووتو کهممکن بوو ور کشور بوجوو بیاید به همراه ارائه راهکار مورو برسی ارار گرفو؛ از جمله - :افاایش ایمو متصوالت توتیودی
براسا

تأمین مواو اوتیه و سایر ملاومات با درخ ارز قزاو؛ که وراینخصوص ضرورت وارو ووتو مکوادیا و سیاسوتهای دورخ

گذاری اینگوده متصوالت توتیدی را تعیین و ابالغ کند -.با توجه به دیاز وو برابری واحدهای توتیدی برای تأمین ماتی سرمایه
ورگروش دسبو به گذشته ووتو باید ور اسرع واو دسبو به تأمین منابع ماتی اینگوده واحدهای توتیدی اادا کند -.کواهش
ادرت خرید اشر متوست و ضعیف جامعه با توجه به افاایش تور و کاهش عرضه متصوالت توتیدی ،وردتیجه کاهش رفواه
جامعه؛ که الز اسو ووتو ااداماتی را برای ترمیم افاایش سطح ورقمد حقو بگیران و وه

های پایین جامعوه بعمول قورو

 کاهش سپروه گذاری مرو ور بادکها و روان شدن دقدینگی به سمو بازارهای جادشین مادند طال ،ارز ،مسوکن -.بنگاههوایااتصاوی که از طریق اخذ تسهیالت وا خارجی مباورت به توسعه و سرمایه گذاری ور کشور دمووه ادود و اموروزه سررسوید
بازپرواخو وا وریافتی قدها شروع شده؛ با توجه به افاایش درخ ارز به شدت وچار مشکل شده ادد و ووتو باید ور این مورو
چاره اددیشی کند.

 ور جلسه چهار ور مورو توتیدکنندگادی که مواو اوتیه و ماشین قالت قدان با درخ ارز  4200تومادی واروشد وتوی بوا بخشونامهباد

مرکای وچار مشکل شده ادد .دهایتاً مقرر گروید؛ پیشنهاوی مکتو

به امضاء مشترک اسوتاددار و رئوی

اتوا بازرگوادی

تهران تهیه و برای جنا

قاای وکتر جهادگیری مبنی بر اینکه از اخذ مابه اتتفاوت ارز برای ترخیص مواو اوتیه و ماشوین قالت

خطوط توتیدی اجتنا

شوو و همچنین متصوالت قدها بر مبنی درخ قزاو ور بازار بفروش برسد و ووتو ور پایوان ووره مواتی

این شرکتها ،ماتیات برورقمد اخذ کند

آقای دکتر عیدیان:
 اائم مقا متتر وبیر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به بازوید اخیور از کمورک تهوران ،ورخصووص حجوم عظیموی ازرسو

کاال ور گمرکات بیان واشتند :ور ودیای امروز که معروف به ودیای تکنوتوژی اسو ،زمان بعنوان یکی از مسائل اصولی

مطرح می باشد و ور متدووه ثادیه ویا بهتر بگوئیم کسری از ثادیه ارزیابی می گروو .ور سوال  2090اراراسوو شوهر تنودن از
طریق ساماده های ویجیتاتی ترخیص کاال را با  57قرتیکل کاری ور  95ثادیه بادجا برسادند کوه رکوورو غیرمنتظوره ای اسوو.
این کار ور سنگاپور ور مرحله  95وایقه اسو .بنابراین ور تمامی مراحل چیای بنا ادبار ،تواوف و ومووراژ و تواوف گوروش
سرمایه و هاینه های ماتی وجوو ددارو .ور گمرک تهران بیش از  70000تن و ور گمرک شهید رجائی حودوو  00000کوادتینر
کاال ،مواو اوتیه تجهیاات و ماشین قالت و کاالی واسطه ای حب

شده اسو.

ور  9317/05/29بعلو ابالغ بند  5وستوراتعمل جدید ارزی حدوو  100تا  9000کامیون بارگیری شده از اسکله شهید رجائی
که تشریفات ترخیص قدها صورت پذیرفته و باید از ور

خروج گمرک خارج می شددد ،متواف و بارشان ور اسکله مجودواً

تخلیه شده و ور روز  9317/05/22ویروز این وضعیو اوامه واشته و اعال بار ور بندر عبا

به حداال رسیده اسوو و عموالً

بارگیری تعطیل شده اسو.

دالئل عمده رسوب کاال در گمرک:
 -9وجوو مصوبات و بسته های مختلف سیاستهای ارزی و ااتصاوی ووتو که از  9317/09/29تا  9317/05/22به  979بخشونامه
صاوره از سوی گمرک منجر شده که ور پی  33بخشنامه و وستوراتعمل ارزی صورت پذیرفته اسو؛ که سیستم مجازی گمرک
ااور به اصالح روزمره اینهمه تغییرات دیسو و صاحبان کاال فقت با رجوع به گمرک از قن مطلع می شودد
 -2تنااض ور تصمیمات متخذه و تغییرات داگهادی ور سیاسو های واروات و صاوراتی کشور ور چند ماهه اخیر
 -3وجوو  22تا  30سازمان تأثیرگذار بر پروسه واروات و ترخیص کاال
 -4وجوو ساماده های مختلف ور بخش اجرائی ازجمله ساماده توسعه تجارت ،ساماده بادو

مرکوای ،سواماده گمرکوات ،سواماده

ااچا کاال و عد تین

شدن این ساماده ها به تغییرات که ور بعضی موارو اظهار کاالی واروه بوه گمورک بعلوو مغوایرت ور

ساماده ها بیش از  2ماه بطول می ادجامد
 -5عد هماهنگی بین سازمادهای ورگیر اجرائی از ابیل وزارت صنعو ،معدن و تجارت و گمرک و اواره مقررات و  ...همچنوین
عد ادعطاف ساماده ها و مسئوتین اجرائی ورگیر ور رفع موادع سیستمی و مقررات وسو و پاگیر

جناب آقای دکتر عسگری:
 -رئی

کل متتر گمرک ایران با اعال این دکته که؛ گمرک حلقه قخر زدجیره تجارت اسو و تما تصمیم گیری هوا ور کوف

گمرک تبعات خوو را دشان می وهد به وفاع از عملکرو سازمان متبوع خوو ور مواجه با سیل بخشنامه های گوداگون ووتوو و
باد

مرکای ورخصوص ارز پرواختند و گاارشی از وضعیو ترخیص کاال طی مدت چهارماهه ابتدای ساتجاری بشورح زیور

ارائه دموودد:
 طی مدت  4ماهه ابتدای ساتجاری  99میلیون و  552هاار تن کاال به ارزش  95میلیارو و  971میلیون والر از گمرکات کشوورترخیص شده که ور مقایسه با مدت مشابه سال ابل به تتاظ وزدی  %2/3افاایش و از حیث ارزش  %4کاهش واشته اسوو .ور
حوزه صاورات دیا طی این مدت  37میلیون و  409هاار تن کاال به ارزش  95میلیارو و  450میلیون والر از گمرکوات کشوور
صاور شده اسو که ور مقایسه با مدت مشابه سال ابل از دظر وزدی  %9کاهش و از تتاظ ارزشی  %94/7رشود واشوته اسوو.
عمده صاورات این مدت به کشورهای چین ،امارات متتده عربی ،عرا  ،افغادستان و کره جنوبی بووه و بیشترین واروات دیوا
از کشورهای چین ،امارات ،کره جنوبی ،هند و قتمان صورت گرفته اسو
 -براسا

بخشنامه های ارزی ووتو طی ساتجاری ،مشکالتی برای واحدهای توتیدی و فعاالن ااتصاوی فراهم کروه که متأسفاده

از سوی فعاالن بخش خصوصی متهم شدیم که گمرکات کشور ور رودد کسب و کار این بخش اختالل ایجاو کروه اسو وتوی
باید توجه واشو که گمرک تنها مجری اادون و اجراکننده بخشنامه های ووتتی اسو و ما همواره تالش کروه ایوم کوه فرقینود
ترخیص و امور گمرکی تسهیل شده تا اخالتی ور بازار و توتید کشور ایجاو دشوو و به همین منظور وستوراتعمل هوایی بورای
تسهیل مقررات موجوو تنظیم و صاور کروه ایم .برای مثال :ور ارتبواط بوا بخشونامه اخیور بادو

مرکوای مبنوی بور پرواخوو

مابه اتتفاوت درخ رسمی ارز و بازار قزاو از سوی صاحبان کاال برای ترخیص کاالهایشان ،با رایادی از وزیر متتور ااتصواو و
وارایی ،تالش کرویم که با تعهد و پرواده ،کاالهای کارخادجات توتیدی را ترخیص کنیم و خطوط توتیدی از این بند بخشونامه
مذکور مستثنی شودد تا اخالتی ور رودد توتید کشور ایجاو دشوو .که خوشوبختاده موفوق شودیم بوا مسوئوتیو گمورک اجوازه

ترخیص بسیاری از متموته های وارواتی واحدهای توتیدی صاورکنیم.
 گمرک مصوباتی از ستاو مقابله با تتریم گرفته اسو که شرایت مناسب تری برای ترخیص کاالهوا فوراهم و از مشوکالتی کوهبرای فعاالن ااتصاوی ایجاو شده کاسته شوو از جمله :ورخصوص حقو ورووی که همیشه مورو تقاضای واحدهای توتیودی
بووه مصوبه گرفتیم که برمبنی قن گمرک مجاز اسو که هم سوهم ماتیوات بور ارزش افواووه و هوم حقوو ورووی را جمعو ًا
بصورت ترخیص دسیه ادجا وهد و وجه دقد پرواخو دشوو .و همچنین ورمورو واروکنندگادی کوه توأمین و تخصویص ارز از
سوی بادکها ادجا دگرفته ،با اخذ گواهی از باد

صدورصد کاال ترخیص می شوو

جناب آقای الهوتی:
 -رئی

متتر فدراسیون صاورات ایران ضمن تشکر از قاوای وکتور عسوگری و همکواری و تعامول ایشوان بوا فعواالن بخوش

خصوصی ور گمرک ،با اشاره به قمارهای صاورات ارائه شده بیان واشتند :صاورات به کره  %40منفی دشان می وهد و علیورغم
قدکه هنوز تتریم ها شروع دشده تأثیرات منفی ور رابطوه بوا تجوارت خوارجی مشوهوو اسوو از سووی ویگور هموادطور کوه
ابال هشدار واو این حجم افاایش صاورات به امارات دگران کننده اسو و ی

تهدید بنظر می قید توذا بایود بوازار جوایگاین

پیدا کنیم
 ایشان با اشاره به ماوه  37اادون رفع موادع توتید افاوودد :شرایت عوارض صاوراتی و یا ممنوعیو صاورات ور ماوه  37اادونرفع موادع توتید مشخصاً اعال کروه اسو ،صاورات هرکاالیی که ارار اسو ممنوع اعال شوو پ

از تصویب ور کمیته ماوه 3

و شورای ااتصاو  3ماه باید مهلو واوه شوو و رعایو حقو مکتسبه از اتاامات اوادودی اسوو و دبایود هاینوه ضورر و زیوان
هر بخشنامه ای توست مرو پرواخو شوو

جناب آقای ابوئی:
 -رئی

متتر سندیکای توته و پروفیل فوالوی ایران بیان واشتند :شایسته اسو که ور سطح تصمیم گیری از بخوش خصوصوی

ور هر زمینه فعاتیتی؛ ابل از صدور هر بخشنامه ی

خروجی از تشکل مربوطه وریافو شوو

جناب آقای مهندس مقیمی:
 استاددار متتر تهران با اشاره به بازوید اخیر از گمرک تهران از عملکرو خواوتیه و ماشین قالت تقدیر دموودد.

گمرک و رضایو واروکنندگان و ترخیص مواو

 ایشان ورخصوص بازویدهای هفتگی خوو از کارخاده ها و واحدهای صنعتی استان تهران بیان واشتند :ور شرایت حاضر و بویژهاز ابالغ سیاسو ارزی صاورات بی رویه کاالهای غیردفتی افاایش یافته بطوریکه توتیدکنندگان ور تأمین مواواوتیه مورو دیاز

پ

خوو از جمله :متصوالت شیمیایی ،پتروشیمی ،ور های فوالوی ،ادواع اراضه و حتوی قخوال کاغوذ وچوار مشوکل شوده ادود.
تذا می توان با بررسی میاان مصرف واخلی مواو اوتیه صنایع توتیدی از طریق وزارت صنعو ،معدن و تجارت و همچنین تشکل
های ذیربت ،طی مدت ابتدای سال گذشته تا وی ماه همان سال ،میاان مورو دیاز برای واحدهای توتیدی را برقورو کرو و ورصد
سهم مصرف واخلی و ورصد سهم صاورات را برای هری

از متصوالت خا مشوخص و تفکیو

دمووو توا دگرادوی از بابوو

صاورات باالی مواو خا و عد وسترسی توتیدکنندگان به این مواو برای توتیدات خوو مرتفع گروو

جناب آقای میر عبداهلل:
 -رئی

متتر هیئو مدیره ادجمن کارگااران گمرکی استان تهران با اشاره به گواارش جنوا

قاوای وکتور عیودیان ورخصووص

معطلی تعداو بسیاری از کامیون ها و کادتینرهای حاوی مواو اوتیه و تجهیاات و کاال ور گمرکات و هاینه های پنهادی که رسو
کاال ور گمرکات برای کشور ببار قوروه،مطاتبی را به شرح زیر بیان دموودد:
اتف -قن کاالهایی که با برات بدون تعهد بارگیری شده ،چوون ارزی وریافوو دکوروه ادود کوه بخواهنود مابوه اتتفواوت بدهنود ،و
بایدترخیص بشودد
 ماشین قالت وارواتی خت توتید ور وااع سرمایه ای اسو که ور کارخاده دصب می شوو تذا باید از پرواخو مابوه اتتفواوت ارزمعاف شوو
ج -تما کاالهایی که بیش از  90کادتیر اسو  90 ،کادتیر قن دگهداری و بقیه ترخیص شودد
 ور خاتمه پیشنهاو می شو و ،کارگروهی با حضور گمرک ایران و سازمادهای همجوار تشکیل گروو تا از تونش هوایی کوه ور اثوربخشنامه ها ایجاو می شوو جلوگیری دماید

جناب آقای کاوه:
 -دماینده متتر سندیکای توته و پروفیل و فوالو ایران با اشاره به بخشنامه جنا

قاای وکتر عسگری ورخصوص ادبارهای

اختصاصی ،گفتند :ور این بخشنامه قمده اسو که ورصورت ورخواسو توتیدکنندگان به ادبارهای اختصاصی هماهنگی الز
بعمل قید وتی مدیران کل گمرک به این بخشنامه عمل دمی کنند

سرکار خانم خزاعی:
 معاون متتر بررسی های ااتصاوی اتا تهران ورخصوص بتث مابهاتتفاوت ارزی بیان دموودد :قیا برقوروی از ارزش کل اینمابه اتتفاوت ارزی کاالهایی که ور گمرک اسو ادجا شده؟ اگر ووتو حتی کل مبلغ مابه اتتفاوت کلیه واروکنندگان را ببخشد از
خیلی از تطمات و قثار منفی که بر ااتصاو وارو می شوو؛ جلوگیری بعمل می قید .بطور متوست از ابتدای سال حدوو ماهاده 40
هاار میلیارو تومان تسهیالت به بخش های ااتصاوی پرواخو شده که با بخشش ارزش کل مابه اتتفاوت ور مقایسه با اغتشاشاتی
که ایجاو کروه به مراتب اثرات بهتری ور ااتصاو وارو

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 مشاور متتر ریاسو اتا تهران دیا ورخصوص پیشنهاو خادم خااعی بیان واشتند :کل ایمو توتید کشور ور بخش صنعو ومعدن ور سال گذشته  914هاار میلیارو تومان بووه وتی باید  209هاار میلیارو تومان مابه اتتفاوت به سازمان حمایو پرواخو
شوو .اگر واروات کشور را  50میلیارو والر وردظر بگیریم حدوو  30میلیارو والر واروات بخش صنعو و معدن اسو که بصورت
مواو اوتیه و واسطه ای می باشد .که حدوو  %903/0تور فقت برای بخش توتید ایجاو می کند و حدوو  %91به تور کل اضافه
می شوو.
 وو راهکار وجوو وارو :ابتدا بصورت کوتاه مدت ،به صاحب کاال فرجه بدهیم همراه با صدور فاکتور فروش ماتیات بر ارزشافاووه ،فاکتور این مابه اتتفاوت دیا پرواخو شوو ،ور بلند مدت ،ووتو از این تفاوت ارز ی

ورقمد  900هاار میلیارو تومادی

عایدش می شوو که اگر بدهی خوو را بابادکها تسویه کند؛ بادکها دیا می توادند به بخش توتید با اعطای وا کم

شایادی کنند

آقای مهندس نجفی منش:
 -رئی

متتر کمیسیون تسهیل کسب و کار اتا تهران با اشاره به طرح موضوع میاان مصرف مواو خا واحدهای توتیدی و

عرضه مازاو قن ور بور

بیان واشتند :این موضوع ور کمیسیون تسهیل کسب و کار اتا تهران و با حضور دمایندگان بور

مطرح و بدین صورت جمعبندی گروید :با استفاوه از ظرفیو تشکل ها و ادجمن های ذیربت ور راستی قزمایی میاان مصرف
واحدهای صنعتی ورخصوص مواو خا وااعی شوو ورغیر اینصورت ورصد سهم واحدهای توتیدی و ورصد سهم مازاو جهو
صاورات با عرضه وربور

مشخص شوو

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

متتر اتا تهران ور ارتباط با مشکالتی که واحدهای توتیدی صنعتی کشور برای تأمین مواو اوتیه توتیدی از بور

واردد و با استناو به پیشنهاو استاددار متتر ورخصوص تعیین و تفکی

کاال

میاان مصرف واحدهای توتیدی صنعتی از مواو خا و

میاان مازاو جهو صاورات این مواو مقرر فرموودد :مبنای دیاز واخلی واحدهای توتیدی برطبق میاان پرواخو ماتیات برارزش
افاووه صنایع طی مدت  90ماهه سال گذشته تا وی ماه باشد و براسا
شیمیایی و پتروشیمی ،فوالو ،قتومینیو و م

قن طی سال جاری سهم و ورصد تخصیص مواو اوتیه

با  90تا  20ورصد مازاو به واحدهای توتیدی مشخص و مازاو قن به بخش

صاورات تخصیص یابد ور مورو واحدهای جدید با استعال از وزارت صنعو ،معدن و تجارت ورخصوص بهره برواری این
واحدها  90ورصد مازاو منظور شوو .قاای الهوتی با همکاری قاای دجفی منش موضوع را جهو ارسال به رئی

جمهور متتر

پیگیری و جمعبندی دمایند
مصوبات چهل وهشتمین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

استانی

هماهنگ کننده

شفاف سازی فضای اقتصادی و بهره مندی واحدهای تولیدی از مواد اولیه
1

تولیدی در واحدهای باالدستی نظیر پتروشیمی و فوالد و فلزات رنگیی و
اولویت بندی تأمین نیاز داخلی باید در فرآیند مصوبات دولت قرارگیرد

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

*

مقررشد وزارت محترم صنعت ،معدن و تجارت نیاز واحدهای تولییدی و
2

درصد سهم مصرف داخلی و درصد سیهم صیادرات را بیرای هریی

از

محصوالت خام و محصوالت پتروشیمی و فوالد و فلزان رنگین و ...ظرف

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

*

مدت یکماه مشخص نماید
مقرر گردید کارگروهی متشکل از سازمانهای ذی مدخل و گمرک و اتیاق
3

گمرک جمهوری اسالمی ایران

بازرگانی تهران تشکیل و با بررسیی مشیکالت پییش آمیده و رفیع آن از

*

تنش هایی که در اثر بخشنامه های صادره ایجاد شده جلوگیری نماید

اتاق بازرگانی تهران
سازمانهای ذیربط

مقرر شد در اسرع وقت درصورت درخواست تولیدکنندگان بیه انبارهیای
4

اختصاصی ،هماهنگی الزم از سوی سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران
بعمل آید

*

گمرک جمهوری اسالمی ایران

شرح مصوبات

ردیف

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

 مقرر گردید کلیه وارداتی که قبیل از  1337/15/16تیأمین ارز و گشیایشاعتبار یا حمل و یا قبض انبار گمرکی برای واردات کیاال صیادر گردییده
بشرح زیر از پرداخت مابه التفاوت معاف گردد:
 الف -ماشین آالت و مواد اولیه و تجهیزات بخش تولید ،دارو و تجهییزاتپزشکی معاف از پرداخت مابه التفاوت شود

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

 ب -درخصوص سایر کاالها با تعهد تسیویه از سیوی واردکننیده ظیرف5

ششماه درجهت پرداخت مابه التفاوت ،دسیتور تیرخیص کیاال از گمیرک

*

*

صادر گردد

سازمان حمایت از تولیدکنندگان و
مصرف کنندگان

 ج -سایر کاالها باستثناء بند الف ترخیص و مابه التفیاوت در پاییان سیالعملکرد پرداخت شود
 د -کم هزینه ترین و کم تنش ترین راه اینست کیه ،ایین گیروه از کیاالیوارده از پرداخت مابه التفاوت کالً معاف شوند

مقرر گردید جهت جلوگیری از افزایش سیرمایه در گیردش ،مالییات بیر
6

ارزش افزوده و مالیات علی الحساب در زمان صیدور فیاکتور فیروش از

*

*

سوی تولیدکنندگان دریافت گردد

وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

مقرر شد آقای مهندس الهوتی و آقای مهندس نجفی منش نسبت به تهییه
نامه ای برای ریاست محترم جمهور ،مبنی بر مبنا قراردادن مییزان مصیرف
7

 11ماهه مواد اولیه (محصوالت پتروشیمی ،فیوالد ،میس ،آلومینییوم و)...
منتهی به دیماه  1336بعالوۀ  11تا  21درصد با استعالم از وزارت صنعت،
معدن و تجارت اقدام فرمایند

اتاق بازرگانی تهران

*

*

جناب آقای مهندس الهوتی
جناب آقای مهندس نجفی منش

ردیف

شرح مصوبات

ماهیت مصوبات
ملی

استانی

هماهنگ کننده

مقررشد حسب دستور و پیگیری مستمر ،وزاری نفت و صینعت ،معیدن و
تجارت متولیان شرکتهای پتروشیمی و فوالد ،مس و آلومینیوم ،محصوالت
8

این کارخانجات در بورس کاال و ارز حاصل از صادراتشان نییز در بیازار

*

ثانویه عرضه گردد تا تولیدکنندگان داخلی با مشیکل میواد اولییه روبیرو

وزرت نفت
وزارت صنعت و معدن

نشوند و ضمناً کشف قیمت ارز نیز بسهولت میسّر گردد
مقررشد بمنظور جلوگیری از ضرر و زیان صاحبان کیاال حقیوق مکتسیبه
3

موضوع ماده  37قانون رفع موانع تولید (فرصت  3ماهه) از سوی شیورای
گفتگوی ایران پیگیری و دولت را موظف به اجرای این مهم نماید

*

شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی اتاق ایران

