
  صادراتصورت جلسه کمیته                        

  
  

  بررسی مشکالت و ابهامات واحدهاي صادرکننده عضو انجمن دستور جلسه:
  

  14  ساعت خاتمه:  ظهر  13:00  ساعت شروع:  10/03/99  تاریخ جلسه:

  اداره کل صادرات بانک مرکزي  مکان:
   معاون مدیرکل صادرات خانم حیدري  -مرکزي آقاي صمد کریمیمدیرکل صادرات بانک    حاضرین:

سجادي و مباشر   -زادهن مهندس نیلفروشارئیس دایره تأمین مالی صادرات آقاي جمشیدي و آقای
  به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی ایران

  

  تصمیمات متخذه:
  

  
  فوق به دعوت مدیرکل صادرات بانک مرکزي تشکیل و مسائل ذیل مطرح گردید: جلسه
داد رتا پایان خ مشکالت و ابهامات مربوط به ورود موقت کاال و تعهدات ارزي ناشی از آن مطرح و اعالم گردید - ١

 اي نسبت به رفع ابهام و تعیین تکلیف اقدام بعمل خواهد آورد.بانک مرکزي طی بخشنامه ماه

لیست  ،توافق گردید در جهت دسترسی سریع و آسان اعضاي انجمن به اطالعات رفع تعهدات صادراتی خود - ٢
اعضاي صادرکننده به بانک مرکزي اعالم گردد تا اطالعات فوق بصورت ماهانه به انجمن اعالم گردد و واحدها 

 امکان دسترسی به اطالعات خود را از طریق انجمن داشته باشند.
خود   17/05/97قبل از    خود به عراق و افغانستان  با واحدهایی که تاکنون موفق به ثبت صادرات ریالیدر ارتباط   - ٣

اند طرح موضوع گردید و قرار شد که واحدهاي متقاضی رأساً نسبت به مکاتبه در سامانه بانک مرکزي نگردیده
 مطرح گردد. مربوطهداره کل صادرات اقدام بعمل آورند تا موضوع در کمیسیون ابا 

بانک مرکزي اعالم  99و  98تعدیل ارزش پایه صادرات سال نرخ  %20جمن در جهت کسر علیرغم پیشنهاد ان - ٤
 باشد.میسر نمی %20توجه به تعدیل نرخ پایه صادراتی در گمرك فعالً امکان کسر با نمود که 

بانک مسکو براساس روبل و تبدیل آن به ریال در سیستم بانکی میر بیزنس مکانیسم انتقال حواله از طریق  - ٥
 گردد.در این چهارچوب از تعهدات ارزي صادرکنندگان کسر می  طرح و بانک مرکزي اعالم نمود که ارز ارائه شدهم

در روش واردات در مقابل با توجه به عدم امکان تغییر در کوتاژهاي صادراتی پس از ثبت در سامانه بانک مرکزي  - ٦
 تغییرات از سوي بانک مرکزي فراهم گردد.مقرر گردید طی چندروز آینده امکان انجام این صادرات 

به سازمان امور مالیاتی   98بانک مرکزي اعالم نمود اطالعات مربوط به رفع تعهد صادرکنندگان تا پایان دي ماه     - ٧
گردد. ر اعالم گردیده و اطالعات بهمن و اسفند نیز تا آخر مرداد امسال به سازمان امور مالیاتی ابالغ میوکش

هاي مندي از معافیتحدهاي صادراتی براساس میزان رفع تعهدات اعالمی بانک مرکزي امکان بهرهبدیهی است وا
 صادراتی را خواهند داشت. 



هزار میلیارد   100صندوق توسعه ملی و منابع  هزار میلیارد تومان از  200مبلغ   99بانک مرکزي اعالم نمود در سال  - ٨
میلیارد دالر در قالب تسهیالت به واحدهاي صادرکننده   2و نیز مبلغ    %13  سود بانکیتومان از منابع بانکی با نرخ  

 هللا)اءپرداخت خواهد گردید. ( انشا
را  99بینی خود از میزان صادرات واحدهاي تحت پوشش در سال مقرر گردید انجمن صنایع نساجی ایران پیش   - ٩

 باشد.انجمن مورد تقاضا میبه بانک مرکزي اعالم نماید که در این رابطه همکاري واحدهاي عضو 

به پیشنهاد انجمن مقرر گردید یکی از مدیران اداره کل صادرات جهت تشریح سیاستهاي ارزي بانک مرکزي و  -١٠
به . تاریخ برگزاري جلسه فوق متعاقباً  حوزه صادراتی شرکتها در انجمن حضور بهم رساندپاسخگویی به سؤاالت 

  د.رسی دخواه اطالع و حضور اعضاي محترم انجمن

  

                                                                                                                        

 


