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و اقدامات انجام شده در  اعتبارات اسنادي گشايش يافته مابه التفاوت نرخ ارزموضوع 

  مورد بخشودگي آن

  
  : سابقه و موضوع

هاي  گروهي از صنعتگران در اجراي سياست ۱۳۷۰و نيمه اول سال  ۱۳۶۰در اواخر سالهاي  - 

اقتصاد به گذاري در بخش صنعت و قطع اتكاي  برنامه اول توسعه و بمنظور رشد سرمايه

  درآمد نفت و با تشويق و راهنمايي وزارت صنايع و اعتماد به مقررات برنامه اول توسعه 

  .ها و طرحهاي نوسازي و توسعه نمودند اقدام به اجراي پروژه) قانون برنامه ۴ماده  ۴بند (

ود اين گروه بر پايه بهاي روز ارز كه مورد تاييد و تصديق وزارتين صنايع و بانك مركزي ب

نمودند و وجوه ريالي مربوطه را در موقع ) يوزانس(اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي 

گشايش و واريز اسناد بانكي بصورت نقدي و يا با استمهال يكساله به بانكهاي عامل 

  .پرداخت و تسويه حساب نمودند

كمبود حجم باالي بدهي خارجي و (بانك مركزي و بانكهاي عامل بدليل شرايط پيش آمده  - 

بانكهاي طرف خارجي شدند و  ازسال  ۵تا  ۳ها بين  ناچار به استمهال بدهي) منابع ارزي

 ۱۳۷۵چون در اين فاصله بهاي ارز افزايش يافت بنا به پيشنهاد بانك مركزي در بودجه سال 

كه بر اساس آن گشايش ) ۱۳۷۵قانون بودجه  ۲۹بند ج تبصره (بيني شد اي پيش تبصره

بازاء هر  التفاوت نرخ ارز  ات اسنادي مشمول پرداخت مبالغي به عنوان مابهكنندگان اعتبار

در » ج«التفاوت بعنوان بند  ريال شدند، كه بعدها اين مطالبه مابه ۱۷۵۰ريال تا  ۶۰۰و  ۷۰دالر 

  .منظور گرديد) ۱۳۷۵-۸۱(بعد هاي بودجه سنوات  تبصره

   قانون بودجههاي  آثار منفي حاصل از اجراي تبصره

هايشان چنانچه به  التفاوت نبودند طرح از صنايع كه قادر به تحمل پرداخت اين مابه بسياري - ۱

 .شوند ميو يا بعلت كمبود نقدينگي متوقف  ماندهبرداري نرسيده بود از ادامه طرح باز  بهره

  .يابد ميهاي آتي كاهش  گذاري ميل به سرمايه - ۲

  .شود مي از مقررات و تصميمات دولتي سلب اطمينان - ۳

  .شود مي سوق داده) گري مانند واسطه(ها بسوي فعاليتهاي غير مولد و كم خطر  سرمايه - ۴

  .خواهد بودگذاريهاي خارجي  عامل باز دارنده در جلب سرمايه - ۵

  .گردد ميتورم تشديد  - ۶
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  اقدامات انجمن

از سوي بانك مركزي ه التفاوت نرخ ارز از اعتبارات اسنادي گشايش يافت مابه بهاز آنجا كه مطال

مشكالت قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز  ۶و ارتباط دادن آن به ماده 

انجمن  .جامعه صنعت بويژه بخش خصوصي بوجود آورده بودمديران اي را براي  دهيعد

   :مديران صنايع بعنوان يك تشكل اثرگذار در اين زمينه شروع به فعاليت نمود از جمله

التفاوت  مشمول پرداخت مابهانجمن رگزاري جلسات مختلف با مديران واحدهاي عضو ب - 

  .ارز

  .التفاوت نرخ ارز  برگزاري سمينارهاي مختلف با عنوان مابه - 

 ،نهاد رياست جمهوري ،بانك مركزي ،مكاتبات عديده با وزارت صنايع و معادن  –

   .سازمان برنامه و بودجه ،عظامافقها و آيات  ،كميسيونهاي مجلس شوراي اسالمي

برنامه تلويزيوني و پخش آن از با تهيه التفاوت  انعكاس مشكالت ناشي از پرداخت مابه - 

  .شبكه يك سيما

التفاوت نرخ ارز و مشكالت واحدهاي صنعتي  تهيه گزارشات مختلف در خصوص مابه - 

  .هاي اقتصادي كشور مشمول در روزنامه

  اقدامات دولت
  كاري ويژه رئيس جمهورتشكيل گروه  - ۱  

قانون اساسي  ۱۲۷پيشنهاد رئيس جمهور و بر اساس اصل  هبنا ب ۱۸/۱۰/۱۳۸۱در تاريخ 

            تصويب نامه شماره( جمهوري اسالمي ايران، هيات وزيران تصويب نمود

، يياي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارا كميته) ۲۶/۱۱/۱۳۸۱مورخ  ه۲۶۷۳۸ت /۵۰۲۰۲

 ريزي كشور، يع و معادن، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهصنا وزير

رئيس كل بانك مركزي بعنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور تشكيل و در مورد نحوه اجراي 

در  – ۱۳۷۴قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب ) ۶(ماده 

التفاوت اعتبارات اسنادي كه سر رسيد آن تا  خت مابهخصوص تعيين موارد معافيت از پردا

تصميمات اين نمايندگان در حكم تصميمات . گيري نمايد بوده است تصميم ۱۳۸۰پايان سال 

 .االجرا است رئيس جمهور و هيات وزيران بوده و الزم
 التفاوت نرخ ارز بار مالي مابه گزارش گروه كاري ويژه در  زمينه - ۲

ست جمهوري ارايه نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به معاون اول رياگزارش  ۴در بند 

 :چنين آمده است) ۱۹/۱۲/۱۳۸۲مورخ  ۲۳۷۶۱۳/۱۰۱نامه شماره (گرديد 

بدهي گشايش  ميليارد ريال ۴۳ر۲۵۵از مجموع اطالعات موجود حاكي از آن است؛  - 

%) ۵حدود(رد ريال ميليا ۲ر۱۵۵نها معادل تكنندگان اعتبارات اسنادي به سيستم بانكي، 
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درصد باقيمانده بر اساس ضوابط  ۹۵اند و  التفاوت نرخ ارز شده مشمول پرداخت مابه

تبصره ) ج(نامه اجرايي بند  آيين ۵تعيين شده، توسط بانكهاي عامل و كميته موضوع ماده 

همچنين از . اند التفاوت نرخ ارز معاف شده قوانين بودجه سنواتي از پرداخت مابه ۲۹

التفاوت نرخ ارز  ميليارد ريال قرارداد پرداخت مابه ۷۴۳ميليارد ريال، تنها  ۲ر۱۵۵ن ميزا

ميليارد ريال تا كنون از انعقاد  ۱ر۴۱۲به ميزان اند و مابقي  با بانكهاي عامل منعقد نموده

ميليارد ريال قرارداد منعقد شده  ۷۴۳با فرض اينكه از مجموع . اند قرارداد امتناع ورزيده

توان  مي درصد آن تا كنون به سيستم بانكي پرداخت شده باشد ۵۰كهاي عامل، با بان

ميليارد ريال بدهي ناشي از  ۴۳ر۲۵۵تا كنون از مجموع  ۱۳۷۵نتيجه گرفت كه از سال 

  .درصد آن به سيستم بانكي پرداخت شده است ۹/۰التفاوت نرخ ارز كمتر از  مابه

  التفاوت ارز ها از پرداخت مابهدر مورد معافيت واحد مصوبه هيات دولت - ۳  

نتايج بررسي و تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور منجر به تصويب نامه شماره         

هيات وزيران بشرح ذيل شد كه بموجب آن بسياري  ۱۲/۷/۱۳۸۳مورخ ه ۳۰۳۳۱ت/۳۷۹۹۱

  .التفاوت نرخ ارز معاف گرديدند از واحدها از پرداخت مابه

 ۱۲/۵/۱۳۸۳مورخ  ۸۴۶۶۱/۱۰۱بنا به پيشنهاد شماره  ۸/۷/۱۳۸۳ه مورخ هيات وزيران در جلس  

قانون نحوه اعمال تعزيرات ) ۶(ريزي كشور و به استناد ماده  سازمان مديريت و برنامه

  .تصويب نمود – ۱۳۷۴مصوب  –حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز 

رسان عضو جامعه آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه با تاييد حساب - ۱

التفاوت نرخ ارز را با  بهاي موضوع ما ران رسمي كشور، ارزش كاالهاي سرمايهاحسابد

نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا 

صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصالح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات 

التفاوت نرخ  از پرداخت مابه. ه را به تاييد سازمان امور مالياتي برسانندمتعلق) احتمالي(

  .ارز معاف خواهند بود

التفاوت نرخ ارز  آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه قرارداد پرداخت مابه - ۲

اند با رعايت شرايط ياد شده صرفاً براي اقساط پرداخت  با بانكهاي عامل  منعقد نموده

 .شوند التفاوت نرخ ارز معاف مي از پرداخت مابه نشده،

التفاوت نرخ ارز  اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبالً مشمول معافيت از پرداخت مابه - ۳

التفاوت نرخ ارز را با نرخ  اي موضوع مابه اند، موظفند ارزش كاالهاي سرمايه گرديده

صورتهاي مالي  مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در دفاتر مالي خود ثبت و
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خود را اصالح و ماليات متعلقه را با تشخيص سازمان امور مالياتي ) سالهاي مربوط(

 .بپردازند

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است معادل ريالي موارد معاف ناشي از  - ۴

التفاوت نرخ ارز نزد  الذكر را از حسابهاي متمركز بدهي دولت بابت مابه بندهاي فوق

 .ين نمايدخود تام

باشد و  نامه مي مهلت برخورداري از اين تسهيالت شش ماه از زمان ابالغ اين تصويب - ۵

ظرف مدت ياد شده، نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام مشمولين موظفند حداكثر 

در مدت مذكور بانكهاي عامل موظفند محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران . نمايند

كنندگان اعتبارات اسنادي مذكور كه صرفاً به لحاظ عدم گشايش  واحدهاي توليدي يا

 .اند را به حالت تعليق درآورند التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گرديده پرداخت مابه

نامه  موارد خاص و ابهام با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور، موضوع تصويب - ۶

 .دتعيين تكليف خواهند ش ۲۶/۱/۱۳۸۱مورخ ه  ۲۶۷۳۸ت/۵۰۲۰۲شماره 

  

اي كه براي آقاي  اي جداگانهه انجمن مديران صنايع بعد از تصويب نامه فوق طي نامه *

شيباني رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي و دكتر جليل شركاء رئيس سازمان دكتر

ريزي كشور نوشت مراتب تشكر و امتنان خود و مديران عضو انجمن را  مديريت و برنامه

  .اعالم نمود

  و اقدامات بعدي انجمن يات دولت در خصوص لغو معافيتمصوبه ه -۴

           تصويب نامه شماره ۵/۱۱/۱۳۸۳ن اول رئيس جمهور در تاريخ معاو

به شرح زير به وزارت امور اقتصادي را هيات وزيران  ۵/۱۱/۱۳۸۳مورخ ه  ۳۱۷۱۳ت/۴۶۲۸۲

 .و دارايي وزارت صنايع ابالغ نمود

 ۲۱/۷/۱۳۸۳مورخ ه / ۳۱۳۱بنا به پيشنهاد شماره  ۲۷/۱۰/۱۳۸۳هيات وزيران در جلسه مورخ 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 

مورخ ه  ۳۰۳۳۱ت/۳۷۹۱۱تصويب نامه شماره : جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود

  . شود لغو مي ۱۲/۷/۱۳۸۳

  

تحت اين  ۱۲/۷/۱۳۸۳مورخ ه / ۳۰۳۳۳۱ت/۳۷۹۹۱با توجه به لغو تصويب نامه شماره  *

مصوبه قبلي داراي ابهاماتي در مورد زمان اجراي حكم حكومتي و ساير مستندات وان كه نع

 ۳۲۹۴۳است انجمن مديران صنايع همراه با ساير تشكلهاي صنعتي كشور طي نامه شماره 
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ايع و معادن بعنوان آقاي مهندس اسحاق جهانگيري وزير محترم صن ۲۰/۱۱/۱۳۸۳مورخ 

خواستار رسيدگي در جهت جلب موافقت مقام محترم رهبري در اصالح شرايط  ،وقت

خصوصي نيز بتوانند از اين  و تقاضا نمود ترتيبي اتخاذ گردد تا واحدهاي بخش گرديدموجود 

  ..معافيت استفاده نمايند

  

  صدور مصوبه جديد هيات دولت -۵

و مديران واحدهاي صنعتي ذينفع و مكاتبات  هاي مكرر انجمن مديران صنايع با پيگيري

سرانجام ) آمده است ۷كه در بند (عديده با مسئولين ذيربط و كسب فتواي آيات اعظام 

وزيران در مورد بخشودگي  هيات ۲۸/۱۱/۱۳۸۶مورخ ه ۳۳۰۶۸ت /۱۹۲۹۷۶مصوبه شماره 

  .التفاوت نرخ ارز به شرح زير صادر گرديد بقيه مشمولين پرداخت مابه

  ه تعاليبسم

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

مورخ  ۳۶۲۸۷/۱۰۱بنا به پيشنهاد شماره  ۲۴/۱۱/۱۳۸۶هيات وزيران در جلسه مورخ 

مصوبه ) ۶(ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده  معاونت برنامه ۲/۳/۱۳۸۴

قاچاق  مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به

  :تصويب نمود ۱۳۷۴كاال و ارز مصوب 

آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه به تاييد حسابرسان عضو جامعه  - ۱

التفاوت نرخ ارز را با  اي موضوع مابه حسابداران رسمي كشور، ارزش كاالهاي سرمايه

ده يا هاي مالي خود درج نمو نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورت

هاي مالي خود را به اين صورت اصالح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات  صورت

التفاوت نرخ ارز معاف  را به تاييد سازمان امور مالياتي كشور برسانند از پرداخت مابه

  .خواهند بود

التفاوت نرخ ارز  قرارداد پرداخت مابهآن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات  اسنادي كه  - ۲

صرفاً براي اقساط پرداخت ) ۱(اند، با رعايت شرط بند هاي عامل منعقد نموده با بانك

شوند و مبلغ پرداخت شده قبلي به عنوان  التفاوت نرخ ارز معاف مي نشده از پرداخت مابه

 .ر خواهد شدماليات سال جاري و سالهاي آينده منظور و از بدهي ماليات آنان كس

باشد  مهلت برخورداري از اين تسهيالت كه يك سال از زمان ابالغ اين تصويب نامه مي - ۳

و مشموالن موظفند حداكثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام 

هاي اعمال شده در مورد مديران  در مدت مذكور بانكهاي عامل محدوديت. نمايند
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ندگان اعتبارات اسنادي را با رعايت قوانين مربوط به واحدهاي توليدي يا گشايش كن

 .حالت تعليق درآورند

ميليارد ريال از سوي بانك مركزي  ۲۵ر۰۰۰نظر به اينكه محل تامين اعتبار مذكوركه  *

 .اعالم شده بود در مصوبه مشخص نبود اين مصوبه اجرايي نشد
  ي هيات دولتو صدور مصوبه جديد اصالحي از سوانجمن  آخرين اقدامات - ۶

از آنجايي كه محل تامين اعتبار مذكور در مصوبه ابالغي هيات دولت مشخص نشده بود 

به عنوان  ۲۹/۲/۱۳۸۷مورخ ه  /۱۵۰۵بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طي نامه شماره 

گيريهاي  معاون اول رئيس جمهوري پيشنهاد اصالح مصوبه را نمود كه با پي آقاي دكتر داودي

 دكتررسال سه نامه براي آقاي داودي و انجام دو بار مالقات حضوري با آقاي ا ،انجمن

گيريهاي مختلف كه آخرين آن ارسال نامه به  طهماسب مظاهري رئيس بانك مركزي و پي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رياست جمهوري بود كه رونوشت آن براي آقاي 

رياست جمهور، آقاي دكتر حسيني وزير امور  ريزي و نظارت راهبردي برقعي معاون برنامه

  .اقتصادي و دارايي و آقاي مهندس علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن ارسال گرديد

ريزي و نظارت  برنامهمعاون از سوي اصالحيه مصوبه مذكور متن پيشنهادي نهايت در 

با پيگيريهاي د و رياست جمهوري ارسال گرديراهبردي رئيس جمهور به عنوان معاون اول 

. جلسات هيات دولت به دفتر هيات دولت ارجاع شد ايشان براي طرح دردستور مكرر به 

جهت اجرا به بانك مصوبه مذكور به تصويب هيات دولت رسيد و اصالحيه  سرانجام

مشكالت چند ساله مديران صنايع بويژه با اجراي آن كه اميد است گرديد مركزي ابالغ 

  .گردد عضو انجمن برطرفمديران واحدهاي 

را به  ۲۴/۷/۱۳۸۷مورخ  ه ۴۱۰۵۰ت/۱۲۶۳۱۶شماره تصويب نامه معاون اول رئيس جمهور 

  .ابالغ نمود به بانك مركزي جمهوري اسالميشرح زير 

 ۶/۶/۱۳۸۷مورخ  ۱۴۱۹۹۲/۱۰۰بنا به پيشنهاد شماره  ۲۱/۷/۱۳۸۷وزيران در جلسه مورخ  هيات

مصوبه مجمع ) ۶(بردي رئيس جمهور و به استناد ماده ريزي و نظارت راه معاونت برنامه

 –نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز تشخيص مصلحت 

به تصويب نامه شماره ) ۴(متن زير به عنوان بند : تصويب نمود - ۱۳۷۴مصوب 

هوري اسالمي بانك مركزي جم -۴: شود اضافه مي ۲۸/۱۱/۱۳۸۶مورخ  ه ۳۳۰۶۸ت/۱۹۲۹۷۶

ايران مجاز است منابع ريالي مربوط به اصل و فرع بدهي مشتريان به بانكها و همچنين بدهي 

و التفاوت نرخ ارز اعتبارات  بانكها و شركتها به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بابت مابه
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ولت به بانك بروات اسنادي را همانند سالهاي گذشته از حسابهاي متمركز تامين و بابت بدهي د

  .مركزي جمهوري اسالمي ايران منظور كند

  

  نتيجه نهايي

سال تالش و پيگيريهاي مداوم انجمن مديران صنايع مصوبه شماره  ۱۴سرانجام به دنبال   

مورخ ه ۴۱۴۰۵۰ت /۱۲۶۳۱۶و پيرو آن مصوبه شماره  ۲۸/۱۱/۱۳۸۶مورخ ه ۳۳۰۶۸ت /۱۹۲۹۷۶

به بانك مركزي ابالغ گرديد و ) التفاوت نرخ ارز همربوط به بخشودگي مطالبات ماب( ۲۴/۷/۱۳۸۷

به شرح ذيل  ۱/۱۰/۱۳۸۷مورخ  ۶۵۵۶۴/۸۷بانك مركزي دستورالعمل اجرايي آن را طي شماره 

  .بانكهاي عامل ابالغ نمود هب

  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  بسمه تعالي

  مديرعامل محترم بانك ملي ايران -جناب آقاي علي صدقي

  مديرعامل محترم بانك صادرات ايران  - دكتر حميد برهاني جناب آقاي

  مديرعامل محترم بانك تجارت  –جناب آقاي دكتر مجيد رضا داوري 

  مديرعامل محترم بانك ملت -جناب آقاي دكتر علي ديواندري

  مديرعامل محترم بانك رفاه –جناب آقاي دكتر پيمان نوري 

  محترم بانك سپهمديرعامل  - جناب آقاي دكتر حسنعلي قنبري

  مديرعامل محترم بانك توسعه صادرات ايران –جناب اقاي دكتر كورش پرويزيان 

  ك صنعت و معدننمديرعامل محترم با -جناب آقاي مهندس محمدرضا پيشرو

و پيرو آن  ۲۸/۱۱/۱۳۸۶مورخ ه ۳۳۰۶۸ت/۱۹۲۹۷۶نظر به اين كه تصويب نامه شماره   

هيات محترم وزيران پيرامون تعيين  ۲۴/۷/۱۳۸۷خ موره ۴۱۰۵۰ت/۱۲۶۳۱۶تصويب نامه شماره 

صادر شده، خواهشمند است در  ۱۳۷۴تكليف اعتبارات اسنادي گشايش يافته قبل از سال 

ربط ابالغ  هاي مورد اشاره موارد زير را به كليه شعب ارزي ذي نامه راستاي اجراي تصويب

  .فرمايند

طالع گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي ذينفع بانكهاي عامل لزوم انجام مراحل زير را به ا - ۱  

  .برسانند
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هاي موضوع  هاي مالي، مبني بر درج ارزش كاالهاي سرمايه بررسي و اصالح صورت - ۱- ۱

التفاوت نرخ ارز، با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش يافته، به تاييد  مابه

  .حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كشور

  حسابرسانهاي مالي خود را كه به تاييد  كنندگان اعتبارات اسنادي صورتايش ــگش - ۲- ۱  

اند به منظور پرداخت ماليات مربوطه،  ضو جامعه حسابداران رسمي كشور رسانيدهع

  .به سازمان امور مالياتي كشور ارايه نمايند

  يين شده برندگان اعتبارات اسنادي گواهي محاسبه و ترتيب پرداخت ماليات تعـايش كنــگش - ۳- ۱

التفاوت نرخ ارز را از سازمان امور مالياتي كشور  اي موضوع مابه ارزش كاالهاي سرمايه

  .دريافت نمايند

گواهي صادر شده از سازمان امور مالياتي كشور، به همراه تعيين ميزان بانك عامل ضمن دريافت  - ۲

بار اسنادي و عنوان گشايش كننده هر مورد را با ذكر شماره اعت  ،بدهي مربوط به معافيت هر اعتبار

التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي تحت  هاي مابه اعتبار اسنادي در قالب يك جدول كه در آن هزينه

هاي مربوطه مشخص شده است، منظم به نامه رسمي با امضا و تاييد عضو هيات مديره  سرفصل

  .ربط، به اداره معامالت ريالي بانك مركزي ارسال نمايد ذي

  :بانك مركزي طي عمليات زير تسويه الزم را به انجام ميرساند - ۳

  حساب متمركز بدهي دولت: بدهكار  

  حساب بانك عامل: بستانكار  

مراتب رفع تعهد مشتري از سوي بانك مركزي به بانك عامل اعالم و در اين صورت  - ۴

  .نمايد بانك عامل نسبت به رفع تعهد مشتري اقدام مي

  

  محمود بهمني

  التفاوت نرخ ارز گروه اجرايي كميته فرعي مابه: اقدام كنندهواحد 

  

  التفاوت نرخ ارز انجمن در رابطه با موضوع مابهمهم مكاتبات برخي از 

 المللي اتاق بازرگاني بين –به آقاي دكتر بهكيش  ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ - ۱۸۷۷۷نامه شماره  - 

ميسيون برنامه و رئيس ك –به آقاي دري نجف آبادي  ۱۹/۳/۱۳۷۶ - ۱۹۱۹۹نامه شماره  - 

 بودجه مجلس

  ۱۳۷۹گرفتن فتوا از آقايان آيات اعظام در بهار  - 

 آيت اهللا  شيخ جواد تبريزي - 
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 آيت اهللا فاضل لنكراني - 

 اي آيت اهللا خامنه - 

 آيت اهللا نوري همداني - 

 آيت اهللا شبيري زنجاني - 

 آيت اهللا مكارم شيرازي - 

ذشت زمان چندسال براي آيا در بيع قطعي شرعي با كليه شرايط آن پس از گ: سئوال - 

ها بصورت يكجانبه بيع را الغاء كرده و با  فروشنده اين حق باقي است كه به بهانه ترقي قيمت

 التفاوت گردد؟ توجه به ضرر فراوان به خريدار، خواهان مابه

 وزير صنايع –به آقاي مهندس اسحاق جهانگيري  ۱/۱۰/۱۳۸۲ - ۳۱۱۹۷نامه شماره  - 

وزير صنايع و معاون  –به آقاي مهندس دوست حسيني  ۵/۱۱/۱۳۸۲ – ۳۱۴۶۱نامه شماره  - 

 معادن
 وزير صنايع و معادنمعاون  –به آقاي مهندس دوست حسيني  ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ – ۳۱۶۰۸نامه شماره  - 

 و معادن  وزير صنايع –به آقاي مهندس اسحاق جهانگيري  ۶/۳/۱۳۸۳ – ۳۱۸۶۸نامه شماره  - 

رئيس سازمان مديريت و  - دكتر شركاءبه آقاي  ۱۱/۸/۱۳۸۳ – ۳۲۵۳۲نامه شماره  - 

 ريزي برنامه

 وزير صنايع  –به آقاي اسحاق جهانگيري  ۱۱/۸/۱۳۸۳ – ۳۲۵۳۲نامه شماره  - 

 رئيس بانك مركزي –به آقاي دكتر ابراهيم شيباني  ۱۱/۸/۱۳۸۳ – ۳۲۵۳۲نامه شماره  - 

 داراييوزير امور اقتصادي و  –به آقاي صفدر حسيني  ۱۱/۸/۱۳۸۳ – ۳۲۵۳۲نامه شماره  - 

 وزير صنايع و معادن - جهانگيري اسحاق به آقاي مهندس  ۳۰/۴/۱۳۸۳ – ۳۲۰۸۵نامه شماره  - 

 وزيرصنايع و معادن –آقاي مهندس اسحاق جهانگيري به  ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ – ۳۲۹۴۳نامه شماره - 

 اي اهللا خامنه به آيت ۱۵/۱/۱۳۸۴ – ۳۳۰۶۰نامه شماره  - 

 حمد خاتمي رياست جمهوريبه آقاي سيد م ۱۵/۱/۱۳۸۴ – ۳۳۰۶۳نامه شماره  - 

 وزير صنايع و معادن - به آقاي مهندس اسحاق جهانگيري ۱۵/۱/۱۳۸۴ – ۳۳۰۶۴نامه شماره  - 

 معاون  اول رئيس جمهور –به آقاي دكتر عارف  ۲۲/۴/۱۳۸۴ – ۳۳۴۴۴نامه شماره  - 

وزير امور اقتصادي و  –به آقاي دكتر داود دانش جعفري  ۷/۶/۱۳۸۴ – ۳۳۶۰۰نامه شماره  - 

 يداراي

وزير امور اقتصادي و  - به آقاي دكتر داود دانش جعفري ۲۱/۸/۱۳۸۴ – ۳۳۸۸۸نامه شماره  - 

 دارايي
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وزير كار و امور  –سيد محمد جهرمي دكتر به آقاي  ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ – ۳۴۱۱۰نامه شماره  - 

 اجتماعي

 رياست جمهوري –به اقاي دكتر احمدي نژاد  ۵/۱۱/۱۳۸۴ – ۳۴۱۵۴نامه شماره  - 

رئيس دفتر معاون اول رئيس  –به آقاي دكتر طاهري  ۱۲/۱۲/۱۳۸۴ – ۳۴۳۵۵نامه شماره  - 

 جمهوري

 رئيس كل بانك مركزي -به آقاي دكتر ابراهيم شيباني ۷/۵/۱۳۸۵ – ۳۴۸۷۱نامه شماره  - 

وزير امور اقتصادي و  –به آقاي دكتر داود دانش جعفري  ۲/۴/۱۳۸۶ – ۳۶۱۷۵نامه شماره  - 

 دارايي

 و مقررات ارزي بانك مركزي هابه اداره سياست ۹/۵/۱۳۸۶ – ۳۶۲۶۳نامه شماره  - 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و  –به آقاي دكتر نهاونديان  ۳/۶/۱۳۸۶  - ۳۶۴۳۰نامه شماره  - 

 معادن ايران

 رئيس بانك مركزي -به آقاي دكتر طهماسب مظاهري ۷/۷/۱۳۸۶ – ۳۶۵۷۸نامه شماره  - 
 و معادن سرپرست وزارت صنايع –بيان به آقاي مهندس محرا ۸/۸/۱۳۸۶ – ۳۶۷۳۳نامه شماره  - 

دي معاون امور بانكي وزارت امور محمبه آقاي دكتر پور  ۷/۱۱/۱۳۸۶ – ۳۷۱۳۱نامه شماره  - 

 اقتصادي و دارايي
 مدير كل اقتصادي وزارت صنايع –به آقاي مهندس رمزي  ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ – ۳۷۲۳۳نامه شماره  - 

  رئيس كل بانك مركزي –سب مظاهري طهمادكتر به آقاي  ۷/۱۱/۱۳۸۶ – ۳۷۱۳۳نامه شماره  - 

 رئيس كل بانك مركزي –مظاهري طهماسب به آقاي دكتر  ۳۱/۲/۱۳۸۷ – ۳۷۵۵۸نامه شماره  - 

 معاون اول رئيس جمهور - به آقاي دكتر داودي ۵/۵/۱۳۸۷ – ۳۷۸۳۸نامه شماره  - 

 رياست جمهوري –به آقاي دكتر محمود احمدي نژاد  ۹/۶/۱۳۸۷ – ۳۷۹۴۲نامه شماره  - 

معاون امور بانكي  -به آقاي دكتر سيد حميد پور محمدي ۲۶/۶/۱۳۸۷ – ۳۸۰۴۴ماره نامه ش - 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

آهنگيهاي  مديركل دفتر هم - به آقاي ابراهيم جباري مقدم ۱۴/۷/۱۳۸۷ – ۳۸۰۱۲نامه شماره  - 

 ويژه رياست جمهوري

  

  انجمن مديران صنايع

       ۸/۸/۱۳۸۷  

 گ/




