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 معاون اول محترم رئیس جمهور  جناب آقای دکتر مخبر

 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای دکتر میرکاظمی

 تجارت  و معدن صنعت، محترم وزیر امین فاطمی دکتر آقای جناب
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 وزیر محترم جهاد کشاورزی نژادجناب آقای دکتر ساداتی

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اللهیجناب آقای دکتر عین

 خارجه امور محترم وزیر امیرعبداللهیان  دکتر آقای جناب

 وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس قاسمی 

 وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات جناب آقای دکتر زارع پور

 وزیر محترم کشور   جناب آقای دکتر وحیدی

 وزیر محترم نفت  جناب آقای مهندس اوجی

 رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر کمیجانی

 

 ؛سالم علیکم

ضوابط اجرایی » خصوص در 04/07/1400تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 

که به تایید ریاست محترم جمهوری اسالمی  «های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت وارداتسیاست

 گردد.شرح پیوست برای اجرا ابالغ میایران رسیده است، به 
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 یعاد

 

 رونوشت:

 جمهور برای استحضار.جناب آقای دکتر اسماعیلی، رئیس محترم دفتر رئیس -

 صنعتی و ویژه اقتصادی -شورای عالی مناطق آزاد تجاری جناب آقای دکتر سعید محمد، مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر -

 برای اطالع و اقدام الزم.

 برای اطالع و اقدام الزم. ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز محترم رئیس، مویدی خرم آبادیجناب آقای  -

 ایران برای اطالع و اقدام الزم. ملی استانداردرییس محترم سازمان ، شریعتیدکتر جناب آقای  -

 کشاورزی ایران برای اطالع. و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق محترم رئیس ،شافعی مهندس آقای جناب -

 جناب آقای عبدالهی، رئیس محترم اتاق تعاون ایران، برای اطالع. -

 ایران، برای اطالع. اصناف اتاق محترم رئیس ،ممبینی آقای جناب -

 معاونـت اقتصـادی رئیس جمهور برای پیگیری. اقتصادی هایسیاست و محترم پایـش معاون جناب آقای دکتر باقری، -

 

https://www.mojnews.com/tags/رئیس-ستاد-مبارزه-با-قاچاق-کالا-و-ارز
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 یتعالبسمه

 

  - «برای توسعه صادرات و مدیریت واردات جاریتو  رزیا هایسیاستضوابط اجرایی »

  40/40/1044مورخ  ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم همدجلسه  مصوب

 

 :المللی و با هدفنظر به ضرورت تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین

 عه صادرات نفت و کاالهای غیرنفتیافزایش درآمدهای ارزی کشور با توس -1

 دید برای واحدهای تولیدی و صنعتیایجاد بازارهای ج -2

 ایجاد پیوندهای استراتژیک جهینت درافزایش تعامالت اقتصادی با کشورهای منطقه، خاصه همسایگان و  -3

 مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید -4

 تولید بخش یاواسطهتسهیل واردات کاالهای اساسی، مواد اولیه و  -5

 باشد؛به شرح زیر می یروزرسانبهنیازمند ارتقاء و  مدتکوتاههای ارزی و تجاری کشور برای برخی سیاست

 

 الف( ضوابط عمومی تجاری و ارزی

برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشورهای هدف و توسعه تبادالت تجاری با کشورهای همسایه، ضوابط ارزی 

 :گیردمیو تجاری زیر مورد تصویب قرار 

کاالیی حسب نوع کاال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت  واردات اولویت : 1 ماده

 .شودمیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین 

شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر،  و خدمات ارز برای واردات کاال تأمین هایروش : 2 ماده

 .باشدارز اشخاص خود و غیر می

، ضوابط و هارویه و تسریع موظف است نسبت به تسهیلجمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی  : 1 تبصره

 .ارز اقدام نماید منشأو تعیین  تأمینمقررات تخصیص، 

معدن و تجارت و وزارت جهاد  صنعت،با همکاری وزارت جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی  : 2 تبصره

 اقدام نماید. اعتباری واردات نسبت به تهیه دستورالعمل رویه کشاورزی، طی یک ماه

ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب مواد اولیه، واسطه کشاورزی، کاالهای اساسی، هاینهادهواردات  : 3 ماده

 د.باشو در قالب تهاتر )اعم از نفت و غیرنفت( مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نمی (1)ماده  هایاولویت
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به صادرات کاال نماید، عالوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام کننده اقدام  وارد کهدرصورتی : 4 ماده

ای بر ،کننده ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری وارد تأمینثبت سفارش تحت رویه 

ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب مواد اولیه، واسطه کشاورزی، کاالهای اساسی، هاینهادهواردات 

 اضافه خواهد شد. (1)ماده  هایاولویت

و  دامپزشکی غذا و دارو، حفظ نباتات، هایسازمانفنی و بهداشتی ) اجرایی متولی نظارت بر امور هایدستگاه : 5 ماده

اصالت  رازاحاد اولیه تجاری )پیش فاکتور و ثبت سفارش(، تنها با استاندارد(، موظف هستند بدون توجه به اسن

 کاال، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر نمایند.

میزان و ارزش کاالهای ترخیص شده از گمرک رصد جریان کاال و ساماندهی نظام توزیع، اطالعات به منظور  : 6 ماده

. دشومیدر سامانه جامع تجارت ثبت  ،بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارتمبتنی بر تبادل اطالعات 

میزان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت برای کاالهای وارداتی تعیین 

وارد کننده  بعد از گمرک افزایش یافته و این مغایرت ثابت شود، هایزنجیره. چنانچه ارزش کاال در شودمی

 حقوق از دست رفته دولت اقدام نماید. التفاوتمابهموظف است نسبت به پرداخت 

 ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت صنعت، معدن و تجارت : 1 تبصره

در  تکاالهای مشمول این بند برای ثبت اطالعا ایمرحلهو اجرای  بندیاولویتنسبت به  طی یک ماه ندموظف

 .سامانه اقدام کند

توسط وزارت  شدهنییتع یبندزمانثبت اطالعات کاالهای مشمول این ماده، در چارچوب ضوابط و  : 2 تبصره

 (11)ماده  (4)صورت عدم رعایت آن، مشمول ضمانت اجرایی تبصره  الزامی بوده و در صنعت، معدن و تجارت

 شود.میقانون مبارزه با قاچاق 

 حداکثر طی یک ماه امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت،وزارت  : 7 ماده

 رخیصت اطالعات و گمرکی پروانه اطالعات ژهیوبه نسبت به برقراری زیرساخت فنی تبادل اطالعات مورد نیاز

 اقدام نمایند.برخط  صورتبه (سفارش ثبت هر متناظر گمرکی یهاپته) کاال

، اطالعات جهاد کشاورزی منظور رصد اطالعات کاالهای کشاورزی و نظارت بر جریان کاال از سوی وزارتبه  : 1 ماده

اجرایی مورد نیاز برای اجرای این  هایفعالیت .گیردمیمورد تبادل قرار سامانه جامع تجارت  باسامانه بازارگاه 

 .شودمیبند طی یک ماه انجام 

نسبت به سیستمی نمودن  1411در فرایند واردات و صادرات کاال موظفند تا پایان سال  مجوز دهندههای دستگاه : 9 ماده

 تفرایند صدور مجوز )ورود در مرحله ثبت سفارش و ترخیص( بدون دخالت عامل انسانی اقدام نمایند. وزار
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اقتصادی  هماهنگیماه یک بار به ستاد  3معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر  صنعت،

 دولت ارسال نماید.

 و آزمایش کاال، از موضوع این بند مستثنی هستند. یریگنمونهمجوزهای نیازمند  : 1 تبصره

 کاری روز 3موظفند حداکثر ظرف مدت  مذکور یهادستگاهتا زمان اجرایی شدن کامل این ماده،  : 2 تبصره

( تأییددم ع ای تأیید) جهیو اعالم نت یسامانه جامع تجارت نسبت به بررس قیدرخواست مجوز از طر افتیپس از در

 مجوز دهندهبوده و مسئولیت آن بر عهده دستگاه  تأیید منزلهبهعدم اعالم نظر در مهلت مقرر . ندیاقدام نما

 باشد.می

انباشت کاالهای صادراتی در گمرک و صادرات افزایش هزینه صادرکنندگان، به منظور جلوگیری از  : 3 تبصره

فوری این کاالها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان درخواست صادرات کاال و کنترل سیستمی 

 جمهوری اسالمی ایرانضوابط در سامانه جامع تجارت، پیش از حمل کاال به گمرک را فراهم آورد. گمرک 

سیستمی کنترل کرده و نسبت به صدور  صورتبهمانه جامع تجارت را شده در سا تأییدموظف است درخواست 

ات قطعی درخواست صادر تأییدپروانه صادراتی اقدام نماید. ارسال اطالعات از طریق سامانه جامع تجارت به منزله 

 .، محدودیتی برای صادرکننده وجود نخواهد داشتبوده و پس از آن در صورت تغییر ضوابط

و اژ کوت ،مجاز هستند به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادراتصادرکنندگان  : 11 ماده

ارز حاصل از صادرات )خود یا غیر(  تأمینصادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که ارز 

، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعالمی از سوی بانک مرکزی اندکردهرا انتخاب 

 .گیردمیصورت جمهوری اسالمی ایران 

عدن وزارت صنعت، م تأیید، با کشور عراق، افغانستان و پاکستانبه سه  وه رفع تعهد ارزی حاصل از صادراتنح : 11 ماده

 و بانک مرکزی )حسب نوع کاال( ، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشتو تجارت

 .ردیپذیم انجام (در مورد سقف صادرات)جمهوری اسالمی ایران 

 ،یقید و شرط بدون تعیین هروزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور تسهیل مراحل صادرات،  : 12 ماده

د. اقدام نمایگمرک  ه توسطصادربرگ خروجی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ 

 .باشدیممالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی معافیت 

تا  شودمیکارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تشکیل  : 1 تبصره

 ی اجرای این ماده را فراهم آورد.مورد نیاز برا یهارساختیزطی یک ماه 
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نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی ذیربط  هایدستگاه و اجماع ، معدن و تجارت با هماهنگیوزارت صنعت : 13 ماده

تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام نماید،  یهانامهموافقتاجرایی شدن 

 این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.  هدفشور ک 11 حداقل تا یکسال از بعد از ابالغ این مصوبه با کهینحوبه

در  مطمئن یهایصرافو  های محلیوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بانک : 14 ماده

های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال

 بانک وزارت امور خارجه،اقدام نماید. جمهوری اسالمی ایران  بانک مرکزی تأیید، با های داخلیتجارت با بانک

و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت،  یاقتصادامور و وزارت جمهوری اسالمی ایران مرکزی 

 باشند.معدن و تجارت جهت تسهیل این فرآیند می

مکلف است نسبت  و وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت : 15 ماده

ده و در اقدام نمو هدفای های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور با کشورهبه شناسایی گلوگاه

ر از تحریم اقدام نماید. سای ریتأثاسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیرهای حمل کاالی اقتصادی و کم 

های مذکور در این بند های ذیربط نظیر کشتیرانی جمهوری اسالمی موظف به همراهی با وزارتخانهدستگاه

 باشند.می

ای هبودجه مشوق تأمیننسبت به  در چارچوب قانون بودجه مصوب مکلف است کشور وبودجهبرنامهسازمان  : 16 ماده

 اقدام نماید.  ، متناسب با اجرای تعهدات صادراتیو افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایرانصادراتی 

زارت صنعت، معدن و کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای صادراتی، و یوکارهاکسببه منظور تقویت  : 17 ماده

از جمله اتصال در زنجیره ارزش و  هابنگاهبرای تشویق این  برنامه اجرایی و عملیاتی الزم موظف است تجارت

 .را تهیه و اجرایی نماید و بازارسازی صادراتی تأمین

 با همکاری بانک مرکزی صنعت، معدن و تجارت موظف استوزارت  ی،تجارت مرزو تسهیل هدف ارتقا با  : 11 ماده

 ، طی یک ماهدارند یی با کشورهای همسایهکه تبادل کاال یاستانداران مرز ک و ، گمرجمهوری اسالمی ایران

 و اقدامات الزم را اتخاذ کرده و نتایج را در جلسات آتی ستاد ارائه نماید. هاسیاست

 

 نفت و میعانات گازیکاال با تهاتر ( ضوابط ب

 پنجره تشکیل کاالهای اساسی و ویژهبهکشور  داراولویتکاالهای  تأمینبرای توسعه تبادالت تجاری ایران و 

 :گیردمیموارد زیر مورد تصویب قرار  )نفت و میعانات گازی( نفت با کاال تهاتر برای واحد

ا کاالهای مورد نیاز کشور را با برداشت مستقیم نفت )یا ب تأمینمنظور از تهاتر کننده، شخصی است که توانایی  : 19 ماده

  .باشدمیدارا  نامهآیینحیت( به ترتیب مقرر در این معرفی شرکت بازرگانی صاحب صال
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 توسط وزارت نفت احصا گردد. بایستمیمنظور از صالحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و  : 21 ماده

 برای واردات قرارداد داشته باشد. خودش متقاضی واردات بوده و یا با مشتری ثانویه تواندمیتهاتر کننده  : 21 ماده

مورد نیاز کشور )فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کاال(  هایپروژهکلیه کاالها، مواد اولیه، خدمات و تهاتر برای  : 22 ماده

 .قابل انجام است

ورد آن حسب م در خصوص گیریتصمیمبه ترتیب زیر خواهد بود که  هادستگاهمسئولیت مشخص هر یک از  : 23 ماده

 در کارگروه خواهد بود.

تر کننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات عقد قرارداد با شرکت تهاوزارت نفت:  .1

 نفتکارگروه 

ثبت  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کشاورزی جهاد وزارتنعت، معدن و تجارت، زارت صو .2

( ارزیتهاتر نفت و نیز نوع و میزان )ارزش رویه سفارش و موافقت با واردات کاال و استفاده واردکننده از 

، حسب مورد نظارت بر خرید کاالهای وارداتی و خرید اعتباری کاال و عدم کاالی وارداتی به طور مشخص

 ارداتیو کاال مالکیت انتقال مورد ذیربط( و حسب هایدستگاه)با همکاری  مبدأتسویه نقدی ارزش کاال در 

 نظر  مورد نهایی نفعیذ به بار اسناد انتقال طریق از کشور، بنادر به رسیدن از قبل و کشتی روی

و اعالم  تأمینی ارزی اعم از تخصیص، هارویهتسهیل در اجرای : جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی .3

 یورویی کاالی وارداتی به وزارت نفتیا  ارز به گمرک و اعالم ارزش دالری منشأ

ضوع این مصوبه از طریق کاالهای مو: حل مسائل مربوط به واردات و ترخیص ی و داراییاقتصاد امور وزارت .4

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

با  و جمهورسیرئو نائب رئیسی معاون محترم اقتصادی  جمهورسیرئ اول محترم معاون کارگروهی به ریاست : 24 ماده

 معدن و صنعت، نفت، یهاوزارتخانهو جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی  اریاالختتامنمایندگان  عضویت

ه . کارگروشودمیجهاد کشاورزی تشکیل  وو آموزش پزشکی درمان  ، بهداشت،اقتصادی و دارایی تجارت، امور

نفت با  ، تسهیل و تسریع در تهاترساماندهییکپارچه و متمرکز اختیار  صورتبه، نامهآیینبه ترتیب مقرر در این 

 اجدو متقاضیان برای تهاتر اجرای موضوعاتی از قبیل شرایط مورد تا حسب کاالهای مورد نیاز را بر عهده دارد

 یاهمحوله ریالی و ارزی تسویه نحوه نقدی، فروش یا و اعتباری هایروشف در تضامین نوع بابت از شرایط

 اریاعتب خرید لزوم وارداتی، کاالهای مالکیت انتقال نحوه تضامین، دریافت نحوه تهاتری، کاالهای و نفتی

 تائید و ثانویه مشتری با قرارداد یا وارداتی کاالی مستقیم خرید ضرورت ،پرداختشیپ میزان و وارداتی کاالی

 .نماید گیریتصمیمرا بررسی و  غیره و متقاضی اعتبار
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یان و متقاض ر بودهتتهادبیرخانه کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. این کارگروه به منزله پنجره واحد  : 1 تبصره

 تهاتر باید به این دبیرخانه معرفی و یا مراجعه نمایند.

 یأربدون حق  هاآن، نماینده هادستگاهتهاتر مورد تقاضای سایر  در خصوص گیریتصمیم در صورت : 2 تبصره

 در کارگروه حضور خواهند داشت.

 شده و جلسهصورتحداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیمات الزم اتخاذ شده و  یاهفتهکارگروه  : 3 تبصره

  .رسدیم ،باشندیمکه در سطح معاون وزیر و یا معاون دستگاه اجرایی  هادستگاهنمایندگان به امضای 

ربط های ذیاین کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه جلساتصورت : 4 تبصره

نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی الزم را به منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل  .است تعهدآور

 مشکالت برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.

سالمی جمهوری ا ریال دریافتی بابت تهاتر کاالهای موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی : 25 ماده

 . شودمیواریز  نفعانیذبه حساب  مقررات قانون بودجه چارچوبدر  نایرا

ت ، وزارت نفت مکلف است نسبجمهوری اسالمی ایران آن توسط بانک مرکزی تأییدبا ترخیص کاال از گمرک و  : 26 ماده

 .اقدام نماید شده متناسب با ارزش کاالهای وارد تهاتر کنندهبه آزادسازی تضامین 

 




