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جناب آقای رزم حسینی

وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت

جناب آقای دکتر دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت

جناب آقای دکتر ظریف

وزیر محترم امور خارجه

جناب آقای دکتر خاوازی

وزیر محترم جهاد کشاورزی

جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر همتی

رئیسکل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم،

تصمیمات جلسه یکصدوهفتادوهفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ  1399/08/06که به تأیید ریاست محترم
جمهوری اسالمی ایران رسیده است ،به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ میگردد:
« - 1وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجي کشور ،بر مبناي برآورد درآمد ارزي
کشور – که در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تعیین ميشود  -اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس
اولویت بندي کاالیي نماید .ارز مورد نیاز واردات از روشهاي زیر ،از جمله ارز حاصل از صادرات تامین
ميشود:
 -1- 1وارد کننده مي تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزي،
بانکها و شبکه صرافي هاي مجاز در نظام یکپارچه معامالت ارزي (سامانه نیما) فروخته ميشود،
تامین نماید.
کلیه صادر کنندگان محصوالت پتروشیمي ،فرآوردههاي نفتي و فوالدي مکلفند ارز حاصل از صادرات
خود را به بانک مرکزي (سامانه نیما) عرضه کنند .سایر صادرکنندگان نیز ميتوانند ارز حاصل از
صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.
واردات کاالهاي اساسي ،ضروري ،مواد اولیه و تجهیزات تولید ،از محل این منابع و درآمدهاي ارزي
نفت و گاز ،تأمین ميشود.
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 -2- 1وارد کننده مي تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ
صادراتي به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.
ثبت تمامي اطالعات مربوط به گردش ریالي و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروري
است و اطالعات مورد نظر از سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت به صورت بر خط در اختیار بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ایران قرار ميگیرد.
تبصره  :1این روش براي پروانههاي صادراتي سال  1398و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار
صادرکننده مبني بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پـ روانه صادراتـي در سامـ انه جامع تجارت
امکان پذیر خواهد بود.
تبصره  :2روش جاري تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران
(ایمیدرو) ،با هماهنگي بانک مرکزي ادامه ميیابد.
 -3- 1وارد کننده ميتوا ند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر  ،با ثبت اطالعات مربوط به گردش مالي
ریالي واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین
معامله بر اساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.
 -4- 1واردات ماشین آالت و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاري خارجي از طریق ثبت سفارش از
محل منابع ارزي سرمایـه گذار خارجي با مجوز سازمان سرمایهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني
ایران صورت ميگیرد.
 -5- 1واردات از محل قراردادهاي بیع متقابل و  IPCنفتي و یا روشهاي اعتباري مرسوم ،طبق
مقررات جاري انجام ميشود.
 - 2بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران در کوتاه ترین زمان ممکن بر مبناي ثبت سفارشهاي دریافت
شده موضوع موارد بند  ،1نسبت به صدور گواهي ثبت آماري در سامانه جامع تجارت اقدام مينماید.
 - 3وارد کننده موظف است تعهدات الزم به منظور واردات کاال به کشور را به بانک عامل ارایه دهد.
 - 4ارز حاصل از صادرات ،باید ظرف چهار ماه از زمان صدور ،به یکي از روشهاي مرتبط بند  1به چرخه
اقتصادي کشور باز گردد .موارد استثناء توسط وزارت صمت تعیین ميشود.
 - 5واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت ،صرفاً پس از انجام ثبت آماري در سامانه جامع تجارت و
اعالم ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوري اسالمي ایران مجاز است و پروانه صادراتي از این محل
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حق واگذاري بابت واردات ندارد و صا در کننده صرفاً به میزان مابهالتفاوت واردات و صادرات ،متعهد به
بازگشت ارز با روشهاي مربوطه در بند  1به چرخه اقتصادي کشور است.
 - 6گمرک جمهوري اسالمي ایران ،پروانه هاي صادراتي از سرزمین اصلي به مناطق آزاد تجاري ،صنعتي
و ویژه اقتصادي که براي مصرف در منطقه استفاده مي شوند را از گزارش آماري صادرات کشور حذف کند
و دارندگان این پروانه ها حق واگذاري آن را ندارند .در صورت صادرات کاال از سرزمین اصلي به مناطق
یاد شده و از آنجا به خارج از کشور ،صادر کننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روشهاي مرتبط بند 1
به چرخه اقتصادي کشور ميباشد.
 - 7به استثناء مواردي که مطابق قانون مجاز تعیین شده است ،گمرک جمهوري اسالمي ایران ميبایست
صرفاً به آن دسته از کاالهاي وارداتي که ثبت سفارش آنها داراي اعالمیه تامین ارز ميباشد ،اجازه
ترخیص دهد.
 - 8واردات در مناطـ ق آزاد ،تجاري ،صنعتي و ویژه اقتـصادي مطا بـق قوانیـن و مقررات جاري صورت
ميپذیرد.
 - 9نهادهاي نظارتي ،انتظامي و امنیتي ،ضمن شناسایي ،با دالالن و واسطههاي غیرمجاز در تمامي بازارها
به ویژه بازارهاي مجازي و همچنین انبارهاي عمده نگهداري کاالهاي قاچاق برخورد جدي داشته و
متخلفان را به قوه قضائیه معرفي نمایند.
 - 10مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشویي ،بر اجراي کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویي و مبارزه با
قاچاق کاال و ارز در کل کشور توسط کلیه اشخاص مشمول (از جمله بانکها ،مؤسسات مالي،
شهرداريها ،ثبت اسناد و  )...براساس مصوبات شوراي عالي مبارزه با جرایم پولشویي و تامین مالي
تروریسم ،نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.
 - 11وزارت نفت مکلف است با همکاري وزارتخانههاي صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزي،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران ،سازمان برنامه و بودجه کشور،
خزانهداري کل کشور و گمرک جمهوري اسالمي ایران نسبت به تدوین مقررات الزم براي تهاتر نفت خام
و میعانات گازي با کاالهاي اساسي ،ضروري ،مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز براي تولید اقدام نماید.
 - 12وزارت امور خارجه با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و سایر دستگاههاي ذیربط براي
آزادسازي منابع مسدودي ارزي در خارج از کشور به طور جدي تالش مستمر نماید.
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 - 13سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و مرکز ملي فضاي
مجازي با توجه به شرایط جنگ اقتصادي ،ضمن ایجاد فضاي رسانهاي مثبت و مناسب ،نسبت به اطالع -
رساني الزم در جهت کاهش التهاب در بازارهاي ارز و کاال و تشویق سرمایه گذاري و اشتغال اقدام و از
هرگونه القاء کمبود کاال و بيثباتي قیمتها خودداري نمایند.
 - 14تبادل هر گونه اطالعات در فرآیند تجارت خارجي با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه
دستگاههاي مسئول ،صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه مي بایست اطالعات
مورد نیاز دستگاه هاي مربوطه را به صورت برخط و سیستمي ارسال و دریافت نماید».
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