
بيژن نامدار زنگنه در نشست علنی نوبت صبح روز شنبه، ۱۱ دی 
مجلس شورای اسالمی در بررسی جزئيات گزارش کميسيون تلفيق 
برنامه ششم توسعه در خصوص تعيين نرخ خوراک پتروشيمی ها 
گفت: مجلس در سال ۹۳ قانون دائمی تنظيم بخشی از مقررات 
مالی دولت برای تعيين نرخ خوراک پتروشيمی ها را تصويب کرده 
که هنوز دو سال از عمر اين قانون سپری نشده که در برنامه ششم 

توسعه قانون جديدی برای آن وضع شده است.
وزيرنفت با بيان اينکه در سال ۹۲ برای بودجه ۹۳ عده ای تصميم 
گرفتند که قيمت خوراک پتروشيمی ها را ۴ سنت کنند، گفت: در آن 
زمان آقايان نادران و توکلی نرخ خوراک پتروشيمی ها را دنبال کردند 
و حداقل ۱۳ سنت برای آن درنظرگرفته شد و با توجه به اينکه اين 
قيمت باال بود، در قانون دائمی تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 
در سال ۹۳ برای دولت چارچوب هايی مشخص شده است و به دولت 
دستورداده شد که براساس اين چارچوب ها عمل کند و وزارت نفت 
براساس اين چارچوب نرخ خوراک پتروشيمی ها را تعيين کرد. وی با 
اشاره به اينکه سرمايه گذاری در پتروشيمی ها براساس قانون پنج ساله 
صورت نمی گيرد، ادامه داد: ما می توانيم با قانون دائمی سال ۹۳ برای 
حدود ۲۰ سال نرخ خوراک پتروشيمی ها را تعيين کنيم، اما ظاهرا عده 
ای از اين موضوع خوششان نيامده است و به دنبال بی ثباتی تعيين 
نرخ خوراک پتروشيمی ها هستند و در طول دو سال سه قانون جديد 
نوشته می شود که نهايت بی ثباتی است. زنگنه با بيان اينکه اگر 
مجلس اين قانون را تصويب کند وزارت نفت قانون جديدی برای 
اصالح آن می نويسد؛ چون اين تعيين نرخ در برنامه ششم توسعه 
حداقل  نفت  دالری   ۵۰ قيمت  با  شد:  يادآور  می داند،  ناعادالنه  را 
۱۶ ميليارد دالر بار مالی برای دولت ايجاد می کند؛ ما هم اکنون 
۵ درصد به پااليشگاه ها تخفيف خوراک پتروشيمی ها ارائه می کنيم 
که با تخفيف حداقل ۱۰ درصدی در برنامه ششم توسعه حدود ۱۲ 

ميليارد دالر برای دولت 
بار مالی ايجاد می کند. 
اينکه  به  اشاره  با  وی 
خوراک  قيمت  اگر 
باالست  پتروشيمی ها 
است،  اقتصادی  غير  و 
باالی  حجم  اين  چرا 

سفارش به وزارت نفت ارسال می شود، افزود: واضح است که قيمت 
برای  بخش  اين  در  رقابت  و  است  مناسب  پتروشيمی ها  خوراک 
دريافت خوراک فراوان است و شرکت هايی که خوراک گازی مصرف 
می کنند، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد سود خالص کسب می کنند. زنگنه 
ادامه داد: عده ای می گويند که اين سود به جيب بازنشسته ها می رود 
اگر قرار است به بازنشسته ها ۱۶ ميليارد دالر پول داده شود؛ چرا نبايد 
اين پول به صورت شفاف و از طريق بودجه به بازنشسته ها اختصاص 
يابد. وی با تاکيد بر اينکه وزارت نفت مسئول بخش پتروشيمی است 
و وزير صنعت هيچ مسئوليتی در بخش پتروشيمی ندارد، تصريح کرد: 
بر اساس قانون نفت تمام مسئوليت های پتروشيمی از موافقت اصولی 
تا مجوز دادن با وزير نفت است، اينکه آقای نعمت زاده عالقه مند 
است که در بحث پتروشيمی ها دخالت کند، بحث ديگری است؛ اما 
مسئوليت پتروشيمی ها با وزارت نفت است. زنگنه افزود: بنده هيچ 
وقت اقدامی نمی کنم که بخش پتروشيمی دچار اختالل شود، اما نبايد 
۱۶ ميليارد دالر از مردم گرفته شود و به جيب يک عده سرازير شود 
و بنده از بحث در کميسيون صنايع و ساير کميسيون ها در خصوص 

نرخ خوراک پتروشيمی ها استقبال می کنم.
وی ادامه داد: اين قيمت ها دقيق و قابل رقابت است و نبايد روابط 
غيرشفاف را با روابط شفاف اختالط کرد و هيچ کس در منطقه غير 

از ايران گاز اضافی برای فروش ندارد.

خبرهای خوش برای واردکنندگان در 
زمينه حمايت از توليد يکی يکی از راه 
می رسد، از اعتبارات اسنادی برمبنای 
گرفته تا پرداخت  ارز ۳۶۰۰ تومانی 
۱۰درصد از مبلغ کل هزينه واردات.  
اين طرح يعنی دولت کمر همت برای 
حمايت از توليد بسته و تالش دارد تا 
به هر طريقی کمک کند تا بارديگر 
و  راکد  حالت  از  توليدی  واحدهای 
نيمه راکد خارج شده و تالش کنند تا 

محصوالتی با کيفيت و رقابت پذير توليد و در بازارهای هدف عرضه 
کنند. پيش از اين يکی از جدی ترين معضالتی که واردکنندگان با آن 
روبه رو بودند، در بخش گشايش اعتبارات اسنادی بود زيرا هر فعال 
اقتصادی ملزم بود عالوه بر پرداخت هزينه واقعی کاالهای وارداتی 
بين ۲۰ تا ۳۰درصد به عنوان ضمانت نزد بانک ها امانت بگذارد ولی 
قاطعيت دولت برای حمايت از توليد اين معضل را برطرف کرد و اين 
خبر خوش در قالب بخشنامه ای از سوی اسحاق جهانگيری معاون 
اول رييس جمهوری و ولی اهللا سيف، رييس کل بانک مرکزی اعالم و 
ابالغ شد. ( متن کامل ابالغيه معاون اول رئيس جمهور و رئيس کل 

بانک مرکزی در وب سايت انجمن 
 aiti.ir صنايع نساجی ايران به نشانی

قابل دسترسی است.)
هيات  عضو  آرگون،  عباس 
نمايندگان اتاق بازرگانی، صنايع، 
بر  تهران  کشاورزی  و  معادن 
مشکالت  از  يکی  که  است  اين باور 
چند  يا  دو  زمينه  در  توليدکنندگان 
بنابراين  است  ارز  بودن  نرخی 
زمينه  در  گامی  ابتدا  است  الزم 
يکسان سازی نرخ ارز برداشته شود. اين فعال اقتصادی در گفت وگو 
با صمت اظهار می کند: در طرح بانک مرکزی برای حمايت از توليد 
اعالم شده که نرخ ارز برای گشايش اعتبارات اسنادی ۳۶۰۰تومان 
است اما بدهی واردکنندگان به سيستم بانکی برمبنای نرخ ارز در 
روز تسويه حساب، محاسبه و قيمت ارز اگر در هر يک از روزهای 
بدهی  باشد،  پايين تر  حساب  تسويه  يا  اسنادی  اعتبارات  گشايش 
فعاالن اقتصادی با توجه به اينکه قيمت ارز در کدام روز پايين تر 
بوده، به شمار می رود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران 

ارز  که  می شود  موجب  شيوه  اين  می دهد:  ادامه 
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ادامه در صفحه 3

سايه روشن يک راهکار 

تسهيالت  از  بخشى  بانك ها  از  برخى 
اين  مى كنند.  بلوكه  را  متقاضيان  دريافتى 
بلوكه  قانون  اساس  بر  كه  است  حالى  در 
اعطايى  بانكى  تسهيالت  از  بخشى  كردن 
قانون  خالف  بانك ها  توسط  مشتريان  به 
مركزى  بانك  دراين باره  است.  مقررات  و 
صراحتًا  بخشنامه ها  اين  در  است.  كرده  ابالغ  بخشنامه  چندين 
عنوان شده است كه «اقدام به بلوكه نمودن بخشى از تسهيالت 
اقساط  از  تعدادى  «اخذ  سپرده ها»،  انواع  مقابل  در  اعطايى 
در  انتظار  مورد  سود  «اخذ  قرارداد»،  ابتداى  در  يكجا  به صورت 
چون  اهدافى  با  ديگر»  مشابه  موارد  و  تسهيالت  اعطاى  زمان 
از  تخلف  ازاين دست»،  و «مواردى  منابع»  خروج  از  «جلوگيرى 
مقررات وضع شده در متن قانون و بخشنامه هاى صادره از سوى 
بانك مركزى محسوب و مغاير با مفاهيم مندرج در قانون عمليات 
هرگونه  و  بوده  اسالمى  عقود  اجرايى  ضوابط  و  ربا  بدون  بانكى 
متعاقبا  و  اعطايى  سود  مؤثر  نرخ  افزايش  به  منجر  كه  اقدامى 
هر  به  و  شكل  هر  به  شوند  گيرندگان  تسهيالت  حقوق  تضييع 

عنوان- ممنوع است. 
به  دراين باره  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  عضو  صادقيان،  احمد 
نمى تواند  ازاين دست  اقداماتى  گفت:  تهران  اتاق  خبرى  سايت 
مردم  امانت  تسهيالت  به هرحال  باشد.  گروهى  هيچ  تأييد  مورد 
دست بانك هاست. به گفته صادقيان مسدود و بلوكه شدن بخشى 
از تسهيالت توسط بانك ها به ضرر اقتصاد كشور است. به هرحال 
و  مى كند  دريافت  تسهيالتى  وام،  دريافت كننده  و  توليدكننده 
به اندازه 100 واحد اقساطش را مى پردازد درحالى كه به اندازه 100 
تهران  اتاق  نمايندگان  هيات  عضو  است.  نكرده  دريافت  واحد 
تاكيد كرد: به هرحال اين خالفى است كه بانك ها انجام مى دهند 

و ازنظر قانونى هم مشكل دارد.
او ادامه داد: بازار راكد است و بايد پول در جريان باشد. زمانى كه 
مقدارى از تسهيالت پول بلوكه مى شود درواقع وارد جريان بازار 
داشته  وجود  بانك ها  اقدام  اين  براى  دليلى  شايد  البته  نمى شود. 
باشد. روى مثبت اين است كه پول كمترى در بانك ها گذاشته 
شود و مردم قانع شوند تا سرمايه شان را به جاى بانك ها به سمت 
ارقام  آوردن  پايين  با  مى توانند  بانك ها  درواقع  اما  ببرند،  اقتصاد 
بلوكه  و  است  امانت  پول  اين  دهند.  انجام  را  اقدامات  اين  سود 
كردن آن اقدامى غيراصولى است. اين اقدام خالف قانون، شرع 

و عرف است. 
بر اساس صحبت هاى صادقيان حتى اگر بانك ها مشكل نقدينگى 
مشترى  كه  كنند  اعالم  خارجى  بانك هاى  مانند  مى توانند  دارند 
پول را چه زمانى نياز دارد تا آن را آزاد كنند. در كشورهاى خارجى 
كند  خارج  بانكى اش  حساب  از  زيادى  پول  بخواهد  مشترى  اگر 
بايد از قبل اعالم كرده باشد. اما اين اقدام اصال شبيه اتفاقى كه 
اين  درگير  زيادى  افراد  حاضر  حال  در  نيست.  مى افتد  ايران  در 

پول هاى بلوكه شده در بانك ها هستند. 
را  مساله  اين  بايد  دولت  و  قضاييه  قوه  است:  معتقد  صادقيان 
پيگيرى كنند. بانك ها بايد با توجه به قراردادها اصل وفرع پول 

را به مشترى بدهند.

بلوکه کردن بخشی از تسهيالت توسط بلوکه کردن بخشی از تسهيالت توسط 
بانک ها خالف قانون است بانک ها خالف قانون است 

احمد صادقيان، عضو انجمن صنايع نساجی ايران مطرح کرد:

مسئوليت پتروشيمی ها با وزارت نفت است
وزير نفت در صحن علنی مجلس شورای اسالمی:



اول  معاون  توسط  ارز  بازار  ساماندهی  دستورالعمل  ابالغ  با 
رئيس جمهور و گشايش اعتبار برای واردات کاال با نرخ ارز آزاد، 
سه نرخ برای ارز در کشور ايجاد می شود. احمد کيميايی اسدی، 
اين  هرچند  است  معتقد  تهران  اتاق  نمايندگان  هيئت  عضو 
دستورالعمل با تحقق هدف يکسان سازی نرخ ارز فاصله دارد 
اما در شرايطی که شکاف نرخ ارز مبادله ای و آزاد زياد است، به 
ساماندهی نرخ ارز کمک می کند. معاون اول رئيس جمهوری 
با ابالغ دستورالعمل انجام گشايش اعتبار برای واردات کاال با 
نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات 
برسانند.  فروش  به  مرکزی  بانک  سياست گذاری  اساس  بر  را 
اتاق  سرمايه  و  پول  کميسيون  عضو  اسدی،  کيميايی  احمد 
تهران در گفت وگو با سايت خبری اتاق تهران دراين باره گفت: 
در چند هفته گذشته تالطم نرخ ارز به گرانی مواد اوليه وارداتی 
پيدا  ادامه  نوسانات  اين  اگر  و  بود  شده  منجر  آن  توليدات  و 
معاون  دستورالعمل  می شد.  خارج  دولت  کنترل  از  ارز  می کرد 
ارزنده ای  اقدام  اما  شد  صادر  دير  هرچند  رئيس جمهور  اول 
است و می تواند جلوی گرانی بيشتر را بگيرد. کيميايی گفت: 
مرکزی  بانک  هم  رئيس جمهور  اول  معاون  ابالغيه  از  پيش 
آزاد  ارز  که  بود  داده  انجام  تالش هايی  ارز  نرخ  کاهش  برای 
رئيس  نائب  رسيد.  تومان   ۳۹۰۰ به  تومان   ۴۱۰۰ از  درنهايت 
کميسيون تسهيل کسب وکار ادامه داد: يکی از نکات مثبت اين 
ابالغيه دستور برای واردات اجناسی است که برای دريافت ارز 

مبادله ای اولويت ندارند اما می توانند با ثبت سفارش ده درصد، 
دالر ۳۶۰۰ تومانی برای واردات دريافت کنند. بانک ها موظف 
اميدواريم  بگذارند.  واردکنندگان  اختيار  در  را  ارز  اين  هستند 

بانک ها به طور کامل از اين ابالغيه تبعيت کنند. 
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينکه يکی از نتايج 
اين ابالغيه فاصله دولت از تحقق هدف يکسان سازی نرخ ارز 
ارز  نرخ  يکسان سازی  موافق  خصوصی  بخش  در  گفت:  است 
هستيم اما اين هدف زمانی تحقق می يابد که شکاف بين ارز 
مبادله ای و ارز آزاد زياد نباشد. باوجود شکاف فعلی قيمت ارز 
مبادله ای و ارز آزاد يکسان سازی نرخ ارز برای دولت آسان نيست. 
اقدام دولت در شرايط فعلی مناسب است و اميدواريم بانک ها هم 

از دستورالعمل ساماندهی بازار ارز تبعيت کنند.

 

صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
انجمن  مديره  هيات  نشست  چهارمين  و  بيست  و  نهصد 
صنايع نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه 
انجمن  دو  شماره  ساختمان  محل  در   95/09/28 مورخ 

تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
شش  در  مديره  هيأت  جلسه  برگزارى  ساعت  تغيير  پيشنهاد   -1
ماهه دوم سال بنا به پيشنهاد خزانه دار محترم مطرح گرديد كه در 
نهايت ساعت جلسه با تصويب اكثريت آرا به 15/30 تغيير پيدا كرد. 
2- آقاى مهندس مروج به مشكل پيش آمده براى واردكنندگان 
پنبه در خراسان اشاره نمود كه سفارش خود را با ارز مبادله اى از 
تاجيكستان گشايش كرده اند و اكنون كه محموله در گمرك است 
دولت خواستار تسويه با ارز متقاضى شده است كه پس از تبادل نظر 
نامه ارسالى جهت پيگيريهاى بعدى در اختيار دبيرخانه قرار گرفت 

تا مكاتبات الزم در اين خصوص صورت پذيرد. 
3- آقاى مهندس مروج گزارش مبسوطى از سمينار مربوط به بررسى 
و اجراى قانون مشاغل سخت و زيان آور در روزهاى 24 و 25 آذرماه 
در شهر شيراز ارائه فرمودند كه در روز دوم اين همايش با حضور وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى و رئيس سازمان تأمين اجتماعى برگزار 
شد و در روز اول تير پنل هاى تخصصى با حضور نمايندگان كارگران 
و كارفرمايان و حضور معاونين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
و سازمان تأمين اجتماعى و وزارت بهداشت و مسئولين سازمانها و 
نهادهاى دولتى استان فارس برگزار گرديد كه مستندات مربوطه در 

وب سايت انجمن صنايع نساجى ايران قابل دسترس مى باشد. 
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مشروح  كه  رساندند  محترم  مديره  هيأت  اطالع  به  را  هندوستان 
آن در سايت انجمن نيز درج شده است. ايشان همچنين اطالعات 
آمارى از وضعيت صنايع نساجى و پوشاك اين كشور در سالهاى 
اخير و برنامه هاى اين كشور براى سالهاى آتى را ارائه فرمودند و از 
امضاى تفاهم نامه مشترك با انجمن ماشين سازان  صنايع نساجى 

كشور هندوستان خبر دادند. 
5- آقاى رئيس زاده به برگزارى جلسه كارگروه ماده 76 با موضوع 
تبصره 3 ماده 147 قانون مالياتهاى مستقيم و عدم امكان خرج كرد 
چك هاى مشترى براى خريد مواد اوليه و ... در صبح روز دوشنبه 
95/09/29 خبر داد و از هيأت مديره محترم خواست تا موارد مدنظر 

خود را به دبيرخانه اعالم فرمايند. 
6- مقرر شد در جلسه آتى هيأت مديره يكى از فيلم هاى سخنرانى هاى 
انجام شده توسط اساتيد محترم اقتصادى كه در اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشاورزى كاشان ارائه شده بود، در هيأت مديره پخش گردد. 

غائبين آقايان
دكتر حسن كاردان، دكتر محمدعلى عامرى، دكتر بهروز محمدى، 
على  مهندس  آهنگريان،  محسن  لباف،   اكبر  مقدم،  محمدرضا 

فرهى، مهندس سيدجواد سجادى بيدگلي.

انجمن  مديره  هيات  نشست  پنجمين  و  بيست  و  نهصد 
صنايع نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه 
انجمن  دو  شماره  ساختمان  محل  در   95/10/05 مورخ 

تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- گزارش مختصرى از نشست مورخ 95/10/02 هيأت مديره 
وزير  مقام  قائم  رحمانى  دكتر  صمت،  محترم   وزير  با  انجمن 
خانم  سركار  توليد،  معاونت  صالحى نيا،  مهندس  توليد،  امور  در 
نصرالهى مشاور محترم وزير در امور صنايع نساجى و پوشاك و 
چرم و مهندس افسانه محرابى، مديركل دفتر نساجى و پوشاك 
وزارت صمت توسط دبيركل ارائه شد و صورتجلسه مذكور به شرح 
پيوست (بولتن رشته ها و بافته ها مورخ 95/10/05) توسط دبيركل 

نصرالهى  خانم  سركار  آن  از  پس  و  شد  قرائت 

مهندس احمد کيميايی اسدی، کارشناس نساج وعضو هيئت نمايندگان اتاق تهران: 
فاصله زياد نرخ آزاد و مبادله ای ارز، يکسان سازی را به تأخير انداخت 

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی در خردادماه سال جاری 
از سوی معاون اول رييس جمهور ابالغ شد تا در قالب حمايت از 
توسعه صادرات غيرنفتی و در چارچوب برنامه  پيشبرد برون گرايی 
اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادراتی سال ۱۳۹۵ مدنظر 
قرار گرفت. منابع پيش بينی شده در اين دستورالعمل شامل منابع 

صندوق توسعه ملی، منابع بودجه ای و منابع بانکی است.
کل اعتبار در نظر گرفته شده در ماده ۳ بسته حمايت از صادرات 
غيرنفتی معادل ۴۰۰ ميليارد تومان است که ۳۰ درصد از اين رقم 
معادل ۱۲۰ ميليارد تومان تخصيص يافته تا به زودی پرداخت آن 

در دستور کار قرار گيرد.
اين رقم به عنوان يارانه سود تسهيالت به واحدهای توليدی با 
 – فنی  خدمات  شرکت های  جمله  از  صادراتی  توليدات  اولويت 

مهندسی، برقراری خطوط منظم هوايی و دريايی، مبانی آموزشی، 
هزينه های  از  بخشی  و  نمايشگاه ها  در  حضور  برند،  توسعه 

زيرساخت های تجاری تخصيص يافته است.
عالوه بر اين از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی که دوهزار 
ميليارد تومان بوده تاکنون ۳۰۰ ميليارد تومان با بهره ۱۶ درصد 
ميليارد   ۱۷۰۰ است  مدعی  ملی  توسعه  صندوق  و  شده  پرداخت 
تومان باقی مانده را در ۱۲ بانک سپرده گذاری کرده است و قرار 

بر اين بوده که با بهره ۱۱ درصد در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
نکته قابل تامل اين است که علی رغم ادعای صندوق توسعه ملی 
مبنی بر سپرده گذاری ۱۷۰۰ ميليارد تومانی در بانک ها مشخص 
مربوطه  بانک    ۱۲ توسط  پرداخت ها  اين  دليل  چه  به  که  نيست 
عملياتی نشده و مبالغ مذکور به دست صادرکنندگان نرسيده است.

خبر خوش برای توليدکنندگان صادراتی  

پوشاك يکی از بهترين محصوالت 
نه  و  است  نساجی  صنعت  نهايی 
تنها به يكی از مهم ترين نيازهای 
پاسخ  پوشش  به  انسان ها  طبيعی 
فرهنگ  از  نمادی  بلكه  می دهد، 
هر جامعه به شمار می رود. گردش 
در  پوشاک  صنعت  صادرات  مالی 
ميانگين  صورت  به  ساالنه  جهان 

حدود ۴۰۰ميليارد دالر است. 
صنعت نساجی ۶/۳درصد و صنعت پوشاک ۳/۲درصد از کل 
رشد  روبه  روند  اند.  داده  اختصاص  خود  به  را  جهانی  تجارت 
صنايع پوشاک دنيا بين سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ با وجود رکود 
و کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای دنيا، از تب و تاب 
نيفتاد. چين حدود ۳۴درصد اين بازار را در دست دارد و رتبه 

اول جهان را داراست.
۲درصدی  حدود  سهم  با  آمريکا 
واردات  کل  از  دالر)  (۸۲ميليارد 
سال۲۰۱۵)،  (آمار  جهان  پوشاک 
و  کننده  مصرف  ترين  بزرگ 
شمار  به  جهان  پوشاک  واردکننده 
ايرانی  پوشاک  وضعيت  می رود. 
قوی  بسيار  پتانسيل های  وجود  با 
ارزيابی  مساعد  مختلف  داليل  به 
نمی شود. صنعت پوشاک ايران دو فرصت مهم را از دست داده 
رقيبان  به  داخلی  مصرف  از  ۶۰درصد  از  بيش  واگذاری  يعنی 

خارجی و عدم استفاده از سهم بالقوه صادرات پوشاک.
متن کامل خبر به همراه نمودارهای مربوطه در سايت انجمن صنايع 

نساجی ايران به نشانی www.aiti.ir قابل دسترسی می باشد.

رشد ۱۶۷ درصدی صنعت پوشاک طی يک دهه اخير  
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ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 2
وارداتی چند نرخی شود و همين مسئله منجر به ايجاد رانت وفساد 
می شود بنابراين بايد به اين مسئله واقف باشيم که بهترين شيوه 
برای حمايت از توليد، تک نرخی کردن ارز وارداتی است. اين فعال 
اقتصادی می افزايد: اگر حمايت ارزی بانک مرکزی از واردات برای 
کاالهای واسطه ای و سرمايه ای باشد، اين کاالها به طور مستقيم 
اين  اگر  اما  شد.  خواهد  نمايان  آن  مثبت  تاثير  و  شده  توليد  وارد 
صورت  اين  در  باشد  مصرفی  کاالهای  ورود  زمينه  در  حمايت 
منجربه مشکالت جدی برای توليدات کشور شده و به جای حمايت 
از توليدکننده داخلی، بها به توليدکننده خارجی داده ايم. به طور قطع 
حمايت ارزی برای واردات کاالهای مصرفی، يارانه ای به توليدات 
خارجی است که به طور حتم صدمه غيرقابل جبرانی به توليدات 
داخلی وارد می شود. وی با اشاره به اينکه دستورالعمل بانک مرکزی 
بايد برنامه ريزی و شفاف سازی همراه باشد می گويد: در شرايطی که 
با هر کلمه و جمله، بازار توليدی و وارداتی کشور تحت تاثير قرار 
می گيرد بانک مرکزی بايد صحيح و مديريت شده از واردات حمايت 

کند به شکلی که توليد دستخوش مشکالت نشود.
غالمرضا سالمی در گفت وگو با خبرنگار صمت معتقد است: بانک 
ويژه  طرح  ايجاد  به  اقدام  اقتصادی  فعاالن  نگرانی  درباره  مرکزی 
حمايت از واردات کرده چراکه اين نگرانی وجود داشت افزايش نرخ 
مورد  محصوالت  واردات  تمام شده  قيمت  بر  مستقيمی  تاثير  دالر 
مصرف مردم داشته باشد. وی با بيان اينکه پيش از اين تجربه های 
مشابهی در اين زمينه مبنی بر افزايش نرخ ارز و ايجاد تورم در توليد 
کشور وجود داشت، ادامه می دهد: امروز نيز با افزايش نرخ ارز و تداوم 
نگرانی ها اين طرح ويژه حمايت از واردات می تواند امنيت بازار را 
برای فعاالن اقتصادی تا حدودی تثبيت کند. به گفته اين کارشناس 
اقتصادی، حمايت بانک مرکزی به دليل ورود فشارهای مختلف از 
سوی توليدکنندگانی است که ۸۰ درصد توليدات شان منوط به واردات 
بوده و يا قيمت کاال و محصوالت توليدی شان براساس دالر تعيين 

می شود. 

بين واحد بازرگانی و توليد فرق قائل شويم 
محمدمهدی رئيس زاده؛ دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران 
و مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران 
معتقد است تعيين ارز۳۶۰۰ تومانی برای واردات مناسب است چراکه 
نرخ ارز در بازار از اين ميزانی که بانک مرکزی تعيين کرده پايين تر 
نمی آيد. رييس زاده با اشاره به اين که در شرايطی که نرخ ارز برای 
حمايت از واردات ۳۶۰۰ تومان تعيين شده می گويد: اين در حالی است 
که نرخ ارز مبادله ای فقط اختصاص به مجموعه کاالهای خاصی 
می شود که همين موضوع چند نرخی بودن، شبهات و ابهاماتی برای 
فعاالن اقتصادی ايجاد می کند. وی با تاکيد بر اين که تعيين نرخ 
۳۶۰۰ تومانی برای حمايت از واردات نرخ مناسبی است می افزايد: 
با گشايش اعتبار ۱۰ درصدی ميزان ريسک کاهش يافته و فعاالن 
اقتصادی با اطمينان کامل برای خريد انجام شده پول می پردازند 
درحالی که در سال های قبل اين امکان فراهم نبوده و مشکالت 
بسياری برای فعاالن اقتصادی به وجود می آمد. مشاور بانکی اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران با تاکيد بر اين که بانک ها 
بايد برای ارائه تسهيالت و گشايش اعتبار بين واحدهای توليدی و 
بازرگانی فرق قائل شوند می گويد: فعاليت مجموعه های بازرگانی 
متفاوت ازواحدهای توليدی است درنتيجه بايد بين اين دو، اختالف و 
فرق قائل شد به عبارتی اگر گشايش اعتبار برای واحدهای توليدی 
۱۰ درصد است برای واحدهای بازرگانی بيشتر از اين ميزان باشد. به 
گفته وی، با اين نوع تفاوت، بخش توليدی تشويق و مورد حمايت 
واقع می شود. اما در شرايطی که نحوه برخورد بانک ها برای ارائه 
تسهيالت يکی باشد به طور حتم اين اقدام حمايتی بانک مرکزی با 
اعتراض روبه رو خواهد شد. مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ايران 
با تاکيد بر اين که اين اقدام ۱۰ درصدی گشايش اعتبار و همچنين 
تعيين نرخ ارز برای واردات بسيار طرح مناسبی است می گويد: مشروط 
بر اينکه اين طرح حساب شده اجرا شود و شامل کاالهايی باشد که 

تاثير مثبت بر توليد و درنهايت منجربه ايجاد ارزش افزوده شود.

رييس زاده در ادامه تاکيد می کند: با توجه به اين که تصميم بر پيوستن 
کاالهای  انواع  برای  نمی توانيم  داريم  جهانی  تجارت  سازمان  به 
وارداتی محدوديت ايجاد کنيم اما می توانيم اين بسته های حمايتی 
کاالهای  برای  و  بيشتر  سرمايه ای  و  واسطه ای  کاالهای  برای  را 
مصرفی کمتر مدنظر قرار دهيم و واردات کاالهای مصرفی را منوط 
به چند نوع کاالی اساسی بکنيم. دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران 
گشايش اعتبار از طريق بانک ها را به نفع واردات دانسته و می گويد: 
اين اتفاق برای سيستم تجاری کشور بسيار صحيح و الزم بود. به 
اعتقاد وی، بهتر است بانک مرکزی شفافيت سازی کرده و درباره اين 
دستورالعمل ابعاد مختلفی را رونمايی کند. به عبارتی واردکنندگان و 
فعاالن اقتصادی بايد بدانند اين تسهيالت با چه شرايطی و به چه 

اقالمی به شکل کمتر يا بيشتر اختصاص می يابد.
 

جلوگيری از قاچاق با طرح ويژه
محمدحسين برخوردار فعال اقتصادی و کارشناس ارشد حوزه صنعت 
نيز  با اشاره به اين که بانک مرکزی با تهيه دستورالعمل حمايت ويژه 
از واردکنندگان در تالش است تا قاچاق را کاهش بدهد می گويد: در 
سال های گذشته بحث ارزی واردات از طريق صرافی ها انجام می شد 
و همين موضوع آثار و پيامدهای خود را داشت.  وی ادامه می دهد: 
هنوز نتيجه گيری و سخنرانی در مورد طرح بانک مرکزی زود است 
چراکه هنوز مشخص نيست اين طرح با چه شکل و مبنايی اجرا 
شده و در صورت اجرای صحيح آن چه پيامدهايی به دنبال خواهد 
داشت اما در نهايت اين طرح می تواند نوعی مشوق وارداتی برای 
واردکنندگانی محسوب شود که واردکننده کاالهای اساسی و اوليه 
هستند. اما نبايد اين نکته را از نظر دور کرد که اين اقدام به نظر چندان 
منطقی نمی رسد چرا که نرخ تمام شده کاالی وارداتی همراه با ماليات 
و ساير فاکتورها مورد بررسی قرار می گيرد. وی می افزايد: بهتر است 
مسئوالن به سمت و سوی تک نرخی کردن ارز پيش روند تا از اين 
طريق واردکنندگان با يک نرخ واحد به فعاليت تجاری خود بپردازند. 
داشتن چند نوع نرخ، به طور حتم مشکالت بسياری برای واردکنندگان 
به وجود آورده و به دنبال آن، توليد نيز دستخوش تغييراتی خواهد شد. 

کالم آخر
هر چند که کارشناسان و فعاالن اقتصادی پس از انتشار بخشنامه 
ارزی از سوی معاون اول رييس جمهور و بانک مرکزی برای حمايت 
از واردکنندگان با ارز ۳۶۰۰ تومانی ديدگاه دو گانه ای نسبت به اين 
مسئله پيدا کرده و آن را اقدامی دو گانه می دانند اما دقت نظر نسبت 
به اين بخشنامه نشان می دهد که واردکنندگان کاال حتی آن دسته از 
اقالمی که مشمول ارز مبادله ای نمی شوند نيز می توانند با استفاده از 
ارز ۳۶۰۰ تومانی که به مراتب ارزانتر از نرخ ارز در بازار آزاد است، اقدام 
به واردات کنند. همچنين از ديگر مزايای اين بخشنامه ارزی اين است 
که واردکنندگان و توليدکنندگان ۶ ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به 
بانک ها نه بر مبنای ارز آزاد با نرخ روز تسويه کنند که اين امر می تواند 
کمک بسياری به آنان محسوب شود زيرا پيش از اين بدهکاران 
ارزی ملزم بودند حتی اگر از ارز ۱۲۲۶تومانی (ارز دولتی که حذف 
شد) نيز برای واردات کاال استفاده کرده بودند هنگام تسويه حساب 
بايد بدهی خود را بر مبنای قيمت روز ارز در بازار آزاد پرداخت کنند. 
بنابراين در يک کالم می توان گفت که اين بخشنامه بازی برد-برد 
برای توليدکنندگان و دولت است زيرا دولت می تواند با اين فرصت 
۶ ماهه ای که به توليدکنندگان داده تا بدهی خود را بر مبنای ارز 
با قيمت ۳۶۰۰ تومان تسويه کنند در عمل امکان دسترسی سريع 
خود را به منابع مهيا کرده است و همچنين اين فرصت را در اختيار 
توليدکنندگان و فعاالن اقتصادی قرار داده تا بتوانند اجناس خود را با 
نرخی کمتر وارد کشور کنند. نکته حائز اهميت اين بند از بخشنامه 
ارزی دولت اين است که اگر واردات کاال با قيمت کمتری انجام شود، 
می توان نفع پنهان مصرف کنندگان را نيز در آن مشاهده کرد زيرا 
واردات ارزان کاال و مواد اوليه منجر به کاهش قيمت محصوالت 
مصرفی و کاهش هزينه توليد و در نهايت ارزانی محصوالت توليد 

داخل می شود. 

سايه روشن يک راهکار 

طى سخنانى به موارد مطرح شده در نشست مذكور اشاره فرمودند 
ايشان در بخش موضوع پنبه خواستار سرمايه گذارى بيشتر صنايع 
و  نوسازى  و  بازسازى  همچنين  و  شدند  پنبه  تأمين  در  نساجى 
توسعه صنايع نساجى و پوشاك را مهمترين موضوعات مطروحه 
اين  به  نساجى  تشكل هاى  بيشتر  توجه  خواستار  كه  دانستند 

موضوع شدند. 
 2- آقاى دكتر عامرى طى سخنانى به مباحث تكنولوژيكى در 
توسعه سرمايه گذارى ها در صنايع نساجى اشاره فرمودند و توجه 
بيشتر به سرمايه گذارى در ريسندگى و پس از آن بافندگى و ساير 

زنجيره توليد محصول اشاره فرمودند. 
مشكالت  و  مسائل  به  سخنانى  طى  مروج  مهندس  آقاى   -3
امكان  و  فرمودند  اشاره  توليد  و  صنعت  حوزه  در  ساختارى 
امرى  را  كار  و  كسب  كنونى  فضاى  در  جديد  سرمايه گذارى 
بانكى،  بهره  نرخ  مروج  مهندس  آقاى  دانستند.  غيرمعقول 
صنعت  بر  حاكم  سابقه  بى  ركود  مالياتى،  متعدد  بخشنامه هاى 
و عدم توانايى واحدها در تأمين مواد اوليه مورد نياز را مهمترين 
مشكل فعلى واحدهاى نساجى دانستند و با وجود اين مشكالت 

سرمايه گذارى جديد در اين صنعت را توجيه پذير ندانستند. 
4- آقاى مهندس بصيرى ضمن تبريك به سركار خانم مهندس 
محرابى به تاريخچه صنعت نساجى در كشور اشاره فرمودند و ايجاد 
بسترها و شرايط مناسب براى سرمايه گذارى را عامل توسعه صنايع 
نساجى در دهه چهل و پنجاه دانستند و كاهش روند سرمايه گذارى  
ايشان  دانستند.  سرمايه گذارى  و  توليد  نامناسب  شرايط  نتيجه  را 
سرمايه گذار و ترغيب  رويه هاى جديد دولت در جذب  از  با انتقاد 
ايجاد  نتيجه  را  سرمايه گذارى  توسعه  سرمايه گذارى،  به  اشخاص 
دانستند.  سرمايه گذارى  و  توليد  براى  مناسب  فضاى  و  شرايط 
ايشان از وزير صنعت خواستند، مشكل ماليات و تأمين اجتماعى 
و  نساجى  صنايع  براى  را  بانكى  بهره هاى  و  انرژى  حامل هاى  و 

پوشاك حل كنند تا سرمايه گذاران جذب اين صنعت شدند. 
5- آقاى مهندس فرهى طى سخنانى ضمن اشاره به مسائل و 
مشكالت كالن صنعت و اقتصاد كشور به موضوع دستورالعمل 
فعاليت برندهاى خارجى دركشور اشاره فرمودند كه توسط وزارت 
صمت تدوين شده است و متأسفانه در حال حاضر اجرا نمى شود 
داخلى  واحدهاى  از  حمايت  جهت  در  مى تواند  صمت  وزارت  و 
فاقد  برندهاى  فعاليت  مانع  دستورالعمل  اين  صحيح  اجراى  با 

وجاهت قانونى در كشور شود. 
6- آقاى مهندس حميدى با اشاره به تعيين شاخص هاى موفقيت 
پيشرفت  و  توسعه  شاخص هاى  تبيين  لزوم  به  كشور  توسعه  و 
در سطح ملى و بين المللى اشاره فرمودند و شرايط كنونى توليد 
و  دانستند  دشوار  و  سخت  بسيار  را  كشور  در  سرمايه گذارى  و 
دولتى،  فساد  مشكل  حل  مستلزم  را  سرمايه گذارى  گسترش 
صادراتى،  مشوق هاى  پرداخت  اجتماعى،  تأمين  مالياتى،  قوانين 
قاچاق  مشكل  حل  صنعتى،  شهرك هاى  به  دادن  سامان  و  سر 
متعدد  عوارض  كاهش  غيركارشناسى،  و  رويه  بى  واردات  و 

توليدى ها كاهش نرخ تسهيالت و اصالح قوانين دانستند. 
مهندس  ازخانم  مروج  مهندس  آقاى  نشست  اين  پايان  در   -7
محرابى خواستند تا سنت برگزارى جلسات مشترك ماهيانه بين 
و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل  و  ايران  نساجى  صنايع  انجمن 
پوشاك وزارت صمت ادامه يابد. كه مقرر شد با برنامه ريزى قبلى 
اين جلسات به صورت يك نوبت در انجمن و يك نوبت در اداره 

كل تداوم يابد. 

غائبين آقايان
محمود زينى، دكتر حسن كاردان، دكتر بهروز محمدى، محمدرضا 
مقدم، اكبر لباف،  محسن آهنگريان، مهندس شروين بادامچى، 

سيدرضا الجوردى.
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

تبريك 

جناب آقاى على على آبادى
 مديركل محترم دفتر مقررات واردات و صادرات 

سازمان توسعه تجارت ايران
انتصاب شايسته حضرتعالى به سمت مديركلى دفتر 
مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت را 
كه نشان از حسن سابقه و عملكرد شما دارد تبريك 
از  را  حضرتعالى  روزافزون  توفيق  و  نموده  عرض 

خداوند متعال مسئلت داريم. 
 انجمن صنايع نساجى ايران

تسليت

جناب آقاى مهندس دهقان 
مديريت محترم شركت روين شيمى

حضرتعالى  خدمت  را  بزرگوارتان  والده  درگذشت 
آن  براى  و  نموده  عرض  تسليت  محترم  خانواده  و 
مرحومه رحمت و غفران الهى و براى بازماندگان اجر 

جزيل و صبر جميل مسأالت داريم. 
دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران

برادران محترم ضابطى 
مديران محترم شركتهاى فرش ابريشم، امين موكت،  

فرش شفقى تبريز، كيسه رزين 
نموده  عرض  تسليت  شما  خدمت  را  وارده  مصيبت 
براى  و  الهى  غفران  و  رحمت  مرحومه  آن  براى  و 

بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسأالت داريم. 
دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران

خبر

انجمن صنايع نساجی ايران تاسيس انجمن همگن صنايع نساجی و 
پوشاک استان مازندران را تبريک عرض نموده و اميدوار است تا با 
همکاری و هماهنگی تشکل های نساجی و پوشاک سراسر کشور، 

شاهد پيشرفت و توسعه بيشتر اين صنعت باشيم.
و  الزم  قانونی  مراحل  طی  از  پس  که  است  توضيح  به  الزم 
برگزاری مجمع عمومی، نتيجه نخستين انتخابات انجمن نساجی 

و پوشاك استان مازندران به شرح ذيل می باشد: 
١- پيمان ولی پور (نساجی مازندران و قائم شهر)

٢- محمود نيكپور (پوشاك خرقه آمل)
٣- اسالم جمشيدی ( بهبافت بابلسر)

٤-غالم حسين سركاری (نويد باف بشل)
٥-عليرضا طاهر ( خزر ريس لفور سوادكوه)

٦-عين اله عزتی (سحر باف ساری)
٧-غالم رضا پور (كيسه كشاورز جويبار)

هيات مديره علی البدل
١- مهرزاد محمودی (مهبد باف بشل)

٢-جعفرزاده (اكريل تاب بهشهر)
بازرس اصلی: راعی پوشاك بهين دوخت تن آرا آمل

بازرس علی البدل: بخشی پوشاك ساری

تشكيل انجمن صنايه نساجى و پوشاك استان مازندران 

همـگام بـا برنامه هـای دولـت بـرای حمايـت از تجارت رسـمی 
و مبـارزه بـا عرضـه کاالی قاچـاق، طـرح جديـد وزارت صنعت، 
معـدن و تجارت، گمرک و مرکـز اصناف و امور بازرگانان اجرايی 
می شـود کـه بـر اسـاس آن قـرار اسـت تنهـا نمايندگی هـای 
رسـمی اجـازه واردات کاالی خارجـی داشـته باشـند و در ايـن 
راسـتا گمـرک ايـران نخسـتين فهرسـت نمايندگی های رسـمی 

تاييـد شـده را اعـالم کرده اسـت. 
به گزارش ايسنا، براساس اين طرح که حمايت ويژه ستاد مرکزی 
برندهای  واردات  دارد،  همراه  به  را  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
خارجی به طور انحصاری توسط نمايندگی های رسمی انجام شده 
و ثبت سفارش و اطالعات آن در اختيار گمرک قرار می گيرد و 
گمرکات موظفند صرفًا کاال را براساس اطالعات مندرج در ثبت 

سفارش که در سامانه ثبت شده ترخيص کنند.
يکی از مهم ترين مزيت های اين طرح امکان ثبت سفارش صرفا 
امکان  آن،  شدن  اجرايی  با  و  بوده  رسمی  نمايندگی های  توسط 
ثبت سفارش به نام افراد غيرمرتبط از جمله دارندگان کارت های 

بازرگانی يک بار مصرف وجود نخواهد داشت.
اين اقدام پس از راه اندازی گمرک الکترونيک در کشور امکان پذير 
شده و با توجه به الکترونيکی شدن تمامی رويه های گمرکی و 
مانعی  هيچ  سفارش  ثبت  سامانه  و  گمرک  الکترونيکی  ارتباط 
دريافتی  اطالعات  و  ندارد  وجود  طرح  اين  شدن  اجرايی  برای 
و  می نشيند  گمرکی  جامع  سامانه  بر  سفارش  ثبت  سامانه  از 
سامانه الکترونيکی گمرک هم روی اين اطالعات اصطالحا قفل 

می شود.
دارای  که  مجاز  برندهای  از  تعدادی  اسامی  ارتباط  همين  در 
نمايندگی رسمی در کشور هستند، از سوی سازمان توسعه تجارت 

به گمرک اعالم شده است.
اين اقدام پس از آن صورت می گيرد که با حمايت ستاد مرکزی 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تفاهم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طرح  است  شده   مقرر  ايران  بازرگانان  امور  و  اصناف  مرکز  با 
مبارزه با قاچاق کاال با محوريت اصناف دنبال شود و مرکز اصناف 
و  ورود  بر  خارجی،  برندهای  رسمی  نمايندگی های  هماهنگی  با 

توزيع اين برندها در کشور نظارت کند.
واردکنندگان  واردات،  و  صادرات  مقررات  هشت  ماده  اساس  بر 
کاالهای مختلف اعم از دولتی و غيردولتی جهت اخذ مجوز ورود 
و ثبت سفارش بايد منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مراجعه کنند. همچنين براساس تبصره يک همين ماده، موافقت 
مجوز  مجوز ترخيص نيز تلقی شده و نياز به اخذ  با ورود کاال، 

جداگانه نيست.
کاالهای  عرضه کنندگان  برای  رسمی  نمايندگی  داشتن  به  الزام 
وارداتی در ماده چهار قانون حمايت از مصرف کنندگان نيز آمده 
و  سرويس  ارائه  به  ملزم  واردکنندگان  اساس  اين  بر  و  است 

خدمات بعد از فروش نيز هستند.
بر اساس همين ماده، تمامی عرضه کنندگان اعم از توليدکنندگان 
يا  (سنگين  خودرو  ازجمله  سرمايه ای  کاالهای  واردکنندگان  و 
سبک)، ماشين آالت صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، 
وسايل  و  تصويری  صوتی،  الکترونيکی،  و  الکتريکی  مصنوعات 
مجاز،  تعميرگاه  و  رسمی  نمايندگی  داشتن  به  مکلف  ارتباطی 
فروش  از  بعد  خدمات  و  سرويس  ارائه  و  يدکی  قطعات  تأمين 

هستند.
نمايندگی های  فهرست  نخستين  ايران  گمرک  راستا،  همين  در 
رسمی کاالهای خارجی برای حمايت از تجارت رسمی را اعالم 
کرده است که در حوزه نساجی و پوشاک فقط شرکت ايده مدپايا 
با نشان تجاری Luisa Spanoli نسبت به ثبت نام و اخذ مجوز 
اقدام نموده است و در نتيجه طبق قانون مابقی برندهای فعال در 

کشور به نوعی غيرقانونی تلقی می شوند.

نخستين فهرست از نمايندگی های رسمی برندهای خارجی در ايران

 ۱۳۹۵ ديماه  هشتم  و  هفتم  تاريخ  در 
به  ايران  نساجي  صنايع  انجمن  دبيركل 
سفر  ضمن  انجمن  فني  معاونت  اتفاق 
عضو  شركت  سه  از  كرمان  شهرستان  به 
انجمن به نام های شركت رضويه كرمان، 
موكت ترمه كرمان و ريسندگي و بافندگي 
بازديد  روز  دو  در  كرمان،  آسيا  فاستوني  و 

به عمل آوردند.
خطوط  بازديد  ضمن  بازديدها  اين  در 
مديران  با  مشترکی  نشست های  توليدی، 
درخصوص  و  گرديد  برگزار  شرکت ها  اين 
فني  مالياتي،  بانكي،  پرسنلي،  مشكالت 
و  شد  نظر  تبادل  و  بحث  موارد  ساير  و 

راهنمايي هاي الزم ارائه شد.
خالصه بيوگرافي اين شركتها به شرح زير می باشد:

۱- كارخانجات فاستوني آسيا:
در سـال ۱۳۶۲ بمنظـور توليـد نـخ و پارچـه فاسـتوني در زمينـي 
بـه مسـاحت ۷ هكتـار تاسـيس گرديـد و در بهمن ۱۳۷۲ توسـط 
وزيـر وقـت صنايـع افتتاح شـد، ظرفيـت توليد اين شـركت حدود 
۲ ميليـون متـر مربـع پارچـه فاسـتوني اسـت، ظرفيـت قسـمت 
ريسـندگي سـاليانه ۶۰۰ تـن انـواع نـخ فاسـتوني كـه مجهـز بـه 
ماشـين آالت در خـط مقدمات اشـلومبرگر (فرانسـه) و رينگ هاي 
زينسـر آلمان اسـت، خـط بافندگي مجهز به ۳۶ دسـتگاه ماشـين 
دورنيـر اسـت. تعـداد پرسـنل ۲۰۰ نفـر اسـت كـه در ۳ شـيفت 

مشـغول بـه فعاليت هسـتند.

۲- شركت موكت ترمه كرمان
توليد  بخش  سه  داراي  شركت  و  يافته  تاسيس   ۱۳۶۳ سال  در 
مجزا شامل يك واحد توليد الياف پلي پروپيلن با ظرفيت ۱۵ تن 
با  بي سي اف  نخ  توليد  بخش  دوم  دنير)   ۲۰ تا   ۶ (الياف  روز  در 
ظرفيت ۵ تن در روز بود و واحد نهايي توليد انواع موكت ۳ متر و 
۴ متر عرض با ظرفيت توليد روزانه حدود ۲۴ هزار متر مربع بود. 

تعداد پرسنل ۱۰۷ نفر بودند.

۳- شركت رضويه كرمان
 تاسيس اين شركت در سال ۱۳۵۲ بود و فعاليت فعلي اين شركت توليد 
انواع نخ فرش ماشيني رنگي از جنس اكريليك در نمرات ۱۸ تا ۳۶ 
متريك بود. ظرفيت نخ ۱۸ متريك روزانه ۵ تن و نخ ۲۷ تا ۳۶ حدود ۸  

تن در روز است. تعداد پرسنل اين واحد توليدي ۳۶۰ نفر است.

گزارش بازديد دبيرکل و معاون فنی انجمن صنايع نساجی ايران از سه 
واحد توليدی عضو انجمن در کرمان 
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با توجه به اخباری که در خصوص محصول پنبه در اين روزها شنيده 
می شود نگرانی از بين رفتن اين محصول در دل مردم و فعاالن در 
اين بخش ريشه دوانده و بيشتر شده است. اما خوشبختانه توليد پنبه 
نسبت به چند سال اخير بهبود پيدا کرده و با حمايت هايی که دولت 
در اين سال ها از توليد پنبه داشته موجب اميدواری بيشتر کشاورزان 
موسسه تحقيقات  محصول شده است. همچنين  اين  برای توليد 
کشت از توليد اين محصول ابراز اميدواری کرده و تاکيد کرد که 
جای نگرانی نيست. دکتر قربانعلی روشنی، رئيس موسسه تحقيقات 
پنبه کشور در اين باره گفت: موسسه تحقيقات پنبه يک نهاد ملی 
برای يافتن مشکالت کشاورزان در توليد اين محصول است. ما ۷ 
سال قبل دو رقم زراعی از اين محصول را در کشور داشتيم که 
به روز نگه داشتن و خالص سازی اين دو رقم نيز کار پيچيده ای 
نبود؛اما در حال حاضر ايران در کشت پنبه ۱۳ رقم تجاری دارد. 
روشنی ادامه داد: فعاليت های موسسه نيز با اين افزايش رقم چند 
برابر شده است. من بر خالف نظر ديگران و خبرگزاری ها معتقدم 
وضعيت پنبه رو به بهبود است. برای اين حرف هم داليلی دارم؛ 
يکی از اين داليل حضور بخش های خصوصی است که به زودی 

در اين زمينه فعاليت می کنند.
بخش  هيچ  و  بود  دولت  دوش  بر  بارها   گذشته  در  افزود:  وی 
خصوصی خود را ملزم به دخالت در کشت پنبه نمی دانست. البته 
منافع اقتصادی هم برايشان وجود نداشت که عالقه مند به ورود 
در توسعه کشت و صادرات پنبه باشند. اما در حال حاضر اوضاع 
تغيير کرده است. آستان قدس رضوی دو رقم از بزرگترين ارقام 
تجاری ما را خريداری کرده و از زمانی که اين دو رقم را خريدند، 
پنبه از ۱۰۰۰ هکتار در عرضه خود اين شهر بيشتر شده است؛ 
اين موضوع باعث منفعت خود آن هاست. همچنين اتحايه تعاونی 
پنبه کاران نيز دو رقم از ارقام پنبه ما را از ما خريداری کرده است.
سال های  در  کرد:  تصريح  کشور  پنبه  تحقيقات  موسسه  رئيس 
اخير مراحل کشت تا برداشت محصول پنبه ۷ ماه طول می کشيد 
و کشاورز ۷ ماه درگير مراقبت از اين محصول بود. اما در حال 
 ۷ دوره  اين  که  کرده  توليد  جديدی  ارقام  موسسه  در  حاضر  
دو  کشاورزان  يعنی  است.  کرده  پيدا  کاهش  روز   ۱۲۰ به  ماهه 
ماه و نيم صرفه جويی در زمان، مبارزه با آفات، استفاده از آب و 
مراقبت دارند و اين محصول می تواند در الگوی کشت به عنوان 
کشت دوم قرار بگيرد. چون در گذشته اين مدت زمان کشت اين 
محصول طوالنی بود و در الگوی کشت قرار نمی گرفت اما حاال 
اين اتفاق افتاده و پنبه تا حدودی جايگاه خود را پيدا کرده است.

روشنی اظهار داشت: دليل ديگر نقش دولت است. در سال های 
اخير دولت حمايت های بسيار خوبی از اين محصول به ويژه در 
خريد  نرخ  متوسط  آمار  طبق  است.  داشت  تضمينی  خريد  نرخ 

تضمينی اين محصول از باقی محصوالت بيشتر است.
گفت:  محصول  اين  توليد  در  کشاورزان  رغبت  به  اشاره  با  وی 
کشاورزان نيز با حمايت های دولت رغبت بيشتری برای توليد اين 
محصول پيدا کرده اند. رئيس موسسه تحقيقات پنبه کشور افزود: 
وجود  عدم  پنبه  محصول  توليد  در  کشاورزان  مشکالت  از  يکی 
کارگر و ماشين آالت مدرن بود که پس از طرح های مطرح شده 
توسط اين سازمان به همت يکی از دانشجويان ماشين کوچکی 
تسهيالت  دولت  اگر  که  شده  ساخته  مکانيزاسيون  روش  برای 
خوبی برای تکثير اين نوع ماشين بدهد وضعيت پنبه روز به روز 

بهتر خواهد شد.
روشنی ادامه داد: در حال حاضر سرعت سقوط سطح زير کشت 
پنبه متوقف شده و اين باعث خوشحالی است و اميدواريم سطح 
زير کشت اين محصول از اين پس افزايش پيدا کند که نتايج به 
زودی مشخص خواهد شد. اميدواريم سودجويان دست از واردات 
برداشته و صادرات اين محصول را رونق ببخشند. چرا که تا کنون 
اين محصول که يکی از محصوالت مرغوب بين کشورهای ديگر 
است تا به حال صادارت نداشته است. وی ادامه داد: در خصوص 

کشت فراسرزمينی اين محصول نيز احتمال ايجاد تفاهم نامه با 
سودان وجود دارد. مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
پنبه  نياز  درصد   ۱۰۰  ،  ۱۴۰۴ افق  تا  برنامه  طبق  داريم  نظر  در 
کشور از توليدات داخلی تامين شود. به گزارش ايرنا، ابراهيم هزار 
جريبی پيش بينی کرد تا پايان برنامه پنجساله نششم توسعه پنبه 
مورد نياز کشور به ميزان ۲۹۲ هزارتن با عملکرد توليد ۲ هزار و 
۸۹۴ کيلوگرم در هر هکتار، معادل ۷۰ درصد در داخل توليد شود.
وی اظهار داشت: سطح زير کشت پنبه در برنامه ششم توسعه به 
۱۰۰ هزار هکتار خواهد رسيد. هزارجريبی توسعه کشت نشايی را 
يکی از راهکارهای افزايش توليد پنبه در کشور عنوان و تصريح 
کرد: در برنامه ششم توسعه از ۱۰۰ هزار هکتار پيش بينی سطح 
زير کشت پنبه، ۴۰ هزار هکتار کشت نشايی و ۶۰ هزار هکتار 
کشت مستقيم انجام خواهد شد. مجری طرح پنبه وزارت جهاد 
کشاورزی افزود: اکنون در شش استان کشور نزديک به ۶ هکتار 
حداکثر  سطح  اين  از  که  داريم  الگويی  صورت  به  نشايی  کشت 
بهره وری را برای ترويج، آموزش و اطالع رسانی انجام داده ايم.
خراسان  گلستان،  استان های  در  که  اين  به  اشاره  با  هزارجريبی 
به  نشايی  کشت  جنوبی  خراسان  و  قم  اردبيل،  فارس،  رضوی، 
صورت الگويی انجام می شود، ادامه داد: در اين استان ها نزديک 
کشت  با  مقايسه  در  توليد  عملکرد  افزايش  درصد   ۳۰ تا   ۲۵ به 
مستقيم بذر داشته ايم. وی کاهش هزينه های توليد پنبه را يکی 
از برنامه های معاونت امور زراعت عنوان کرد و افزود: ايجاد بانک 
نشا به صورت متمرکز توسط بخش خصوصی، تهيه ماشين های 
نشاکار و استفاده از خاک های معمولی هزينه توليد پنبه را کاهش 
می دهد. اين مقام مسوول در بخش زراعت، توسعه کشت حفاظتی 
را از ديگر برنامه ها برای افزايش توليد اين محصول عنوان کرد 
پنبه  حفاظتی  کشت  هکتار   ۵۰۰ هزارو   ۲ گذشته  سال  گفت:  و 
اراضی  از  هکتار  هزار  چهار  در  حفاظتی  کشت  امسال  و  داشتيم 
اجرا شده ، ضمن آن که نزديک به هشت هزار هکتار در کشت 
کم خاک ورزی صورت گرفته است. وی با بيان اين که کشاورزان 
برنامه  با  ما  گفت:  دارند،  اعتقاد  محصول  اين  کشت  توسعه  به 
ريزی های انجام شده تالش می کنيم اعتقاد کشاورزان به مرحله 
اجرا برسد. هزار جريبی افزود: در اين راستا قصد داريم از طريق 
را  پنبه  بازرگانی  مسايل  نساجی،  صنعت  با  مذاکره  و  نشست ها 

برطرف کنيم و ارتباط صنعت و توليد را بهبود بخشيم.
درصدد  کرد:  اضافه  کشاورزی  جهاد  وزارت  پنبه  طرح  مجری 
در  پوشاک  تهيه  تا  پنبه  کشت  از  نساجی  توليد  زنجيره  هستيم 
پنبه  افزود:  وی  شود.  ايجاد  اشتغالزايی  منظور  به  کشور  داخل 
مانند کلزا از گياهانی است که در تناوب با محصوالت استراتژيک 
مانند گندم است و در توليد اين محصوالت تاثير می گذارد. پنبه از 

مهم ترين و پرکاربردترين الياف طبيعی در صنعت نساجی است.
براساس آمارها،  ۲۵ ميليون تن پنبه در سال توليد می شود که اين 
ميزان برابر با سطح زير کشت 2/5 درصد از زمين های کشاورزی 
جهان است همچنين چين بزرگترين توليدکننده پنبه در جهان به 
شمار می رود که بيشتر پنبه توليديش در داخل کشور به مصرف 
می رسد و اياالت متحده آمريکا برای سال های متمادی بزرگترين 

صادرکننده پنبه در جهان بوده است.

من برخالف ديگران معتقدم پنبه رو به بهبود است 
رئيس موسسه تحقيقات پنبه کشور: 

نعمت زاده در چهارمين نامه نگاری خود به رييس جمهور، عليرغم 
پاسخ های مستدل نهادهای کارشناسی مربوطه، بر نظر خود مبنی 

بر خروج محصوالت پتروشيمی از بورس تاکيد می کند. 
عرضه  سير  فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
محصوالت پتروشيمی در بورس کاال به زمانی باز می گردد که 
که  قيمتی  و  عرضه  رانت  به  اعتراضات  از  پس   ۱۳۹۰ سال  در 
هدفمندی  ستاد  بودند،  برخوردار  آن  از  پتروشيمی  توليدکنندگان 
يارانه ها عرضه محصوالت پتروشيمی در بورس را اجباری کرد. 
اجبار در عرضه محصوالت پتروشيمی تا ۳ سال ادامه داشت تا 
تجارت  امور  در  صمت  وزير  مقام  قائم    ۹۳ سال  ماه  تير  اينکه 
طی نامه ای به مديرعامل شرکت بورس کاالی ايران، مقرراتی را  
ابالغ کرد که به توليدکننده اجازه داده می شد که اگر در دو مرحله 
از  خارج  را  آن  می توان  ماند،  مشتری  بی  کااليی  عرضه  متوالی 

بورس به فروش رساند.
اما کارگروه تنظيم بازار درخواست وزير صمت برای مخير شدن 
توليدکنندگان پتروشيمی بين عرضه محصوالتشان در بورس و يا 
خارج آن را فرار از شفافيت موجود در بازار بورس برای عده ای 

از توليدکنندگان دانست.
به   ۹۴ ماه  شهريور  در  وتجارت  معدن  صنعت،  وزير  دوم  نامه 
نامه  اين  طی  زاده  نعمت  شد.  نوشته  جمهور  رييس  اول  معاون 
درخواست کرد تا دولت اجازه دهد بخشی از توليدات پتروشيمی 
محصوالت  عرضه  اقتصاد  وزارت  اما  شود.  فروخته  آزاد  بازار  در 
موقع  همان  در  خواند.  عقبگرد  را  بورس  از  خارج  در  پتروشيمی 
نوبخت، سخنگوی دولت نيز با فراهم شدن زمينه خروج معامالت 

مواد پتروشيمی از شفافيت مخالفت کرده بود.
خروج  برای   ۹۵ شهريور  در  خود  تالش  سومين  در  زاده  نعمت 
ستاد  کارگروه  نشست  در  کاال  بورس  از  پتروشيمی  محصوالت 
ارائه  که  داشته  عنوان  قم  استان  توليد  موانع  رفع  و  تسهيل 
محصوالت پتروشيمی در بورس خالف قانون بوده و برای رفع 
اين مشکل مبارزه خواهد کرد. وی عقيده دارد دالالن بهره های 

سنگين را به خود اختصاص داده اند.
چهارمين نامه نگاری نعمت زاده برای از بين بردن  شفافيت در 
عرضه محصوالت پتروشيمی در نامه ای به رئيس جمهور در آذر 
ماه ۹۵ صورت گرفت. وی با عنوان  مشکالت عرضه انحصاری 
قبلی  بهانه های  تکرار  ضمن  بورس،  در  پتروشيمی  محصوالت 
کاال  بورس  از  پتروشيمی  محصوالت  خروج  لزوم  سر  بر  خود 
خواستار اصالح مصوبه ستاد هدفمند سازی يارانه ها مبنی بر لزوم 

عرضه محصوالت پتروشيمی در بورس کاال شده است.
نهادهای  کانون  ايران،  کاالی  بورس  که  است  گفتنی 
سرمايه گذاری، شورای رقابت، اتحاديه سراسری صنايع پالستيک 
دست  پايين  صنايع  نياز  تامين  تعاونی های  اتحاديه  کشور، 
از  بورس  کارگزاران  کانون  و  ايران  نساجی  صنايع  پتروشيمی، 

عرضه محصوالت پتروشيمی در بورس کاال حمايت کرده اند.
اگرچه سلطانی نژاد، مدير عامل بورس کاال در مورد نامه نگاری 
خروج  بر  وی  مجدد  اصرار  و  روحانی  به  صنعت  وزير  مجدد  
شورای  مصوبه  وجود  با  کاال  بورس  از  پتروشيمی  محصوالت 
اخير  نگاری  نامه  در  صنعت  وزير  ايرادهای  داشته  اظهار  رقابت، 
تکرار ايرادهای قبلی وی است، اما يک سوال همچنان در افکار 
اظهارات  وجود  با  زاده  نعمت  چرا  است.  مانده  باقی  عمومی 
کارشناسی سازمان های مربوطه مبنی بر لزوم عرضه محصوالت 
پتروشيمی دربورس همچنان بر خروج اين محصوالت از بورس 

اصرار دارد؟

نعمت زاده درباره خروج محصوالت 
پتروشيمی از بورس چه هدفی را 

دنبال می کند؟ 
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کردن  مکلف  ضمن  ای  ابالغيه  در  جمهور  رييس  اول  معاون 
فوالد،  پتروشيمی،  فرآورده های  و  محصوالت  صادرکنندگان 
توليدی  مايع  گاز  آهن،  کنسانتره  و  آهن  سنگ  آلومينيوم،  مس، 
بر  صادرات  از  حاصل  ارز  رساندن  فروش  به  برای  پتروشيمی 
اساس سياست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، اين بانک را 
موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشويی، گزارش 
مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط الزم و 

اجرای کامل قوانين و مقررات را ارائه کند.
به گزارش ارانيکو به نقل از پايگاه اطالع رسانی معاون اول رييس 
ابالغيه ای  در  (يکشنبه)  امروز  جهانگيری  اسحاق  دکتر  جمهور، 
بازار  ساماندهی  بر  مبنی  جمهور  رييس  دستور  تحقق  منظور  به 
همه  به  اجرا  برای  دستورالعملی  داخلی،  توليد  از  حمايت  و  ارز 
موسسات  اعتباری،  موسسات  و  بانک ها  و  اجرايی  دستگاه های 

عمومی غيردولتی و نهادهای انقالب اسالمی ابالغ کرد.
ستاد  رييس  و  جمهور  رييس  اول  معاون  مصوبه  از  بخشی  در 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعيين دستورالعمل اقدام نظام 
بانکی نسبت به انجام گشايش اعتبار برای واردات کاالهايی که 
«بانک  است:  شده  تصريح  است،  مجاز  آزاد  نرخ  با  آن  واردات 
مرکزی جمهوری اسالمی ايران مکلف است ترتيبی اتخاذ نمايد 
حداکثر تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصوالت عمده 
وظايف  به  صرافی ها  و  شود  خريداری  بانک ها  توسط  صادراتی 

متعارف خود برگردند.»
در اين ابالغيه همچنين خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز مکلف است راه اندازی کامل سامانه شناسايی و 
مبارزه با کاالی قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشديد 
عرضه  سطح  تا  ورودی  مبادی  از  را  پديده  اين  با  مبارزه  کننده 

عمده به کار گيرد.»
در اين ابالغيه شرط ثبت سفارش خودرو و ساير کاالهای بادوام 
نمايندگی  داشتن  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  تشخيص  به 

مجاز و خدمات پس از فروش اعالم شده است.
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رييس  ابالغيه  از  ديگری  بخش  در 
و  اوليه  مواد  واردات  برای  يوزانس  اينکه  بر  تاکيد  با  مقاومتی 
قطعات يدکی بدون سقف برای يک سال مجاز شده، آمده است: 
« استفاده از اعتبارات يوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) ميليون دالر 
در هر مورد برای واردات، تکميل و تجهيز خطوط توليد واحدهای 

اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.»
متن کامل ابالغيه معاون اول رييس جمهور بدين شرح است:

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»

دولتی،  شرکت  های  و  موسسات  سازمان  ها،  وزارتخانه ها،  کليه 
غيردولتی،  عمومی  موسسات  اعتباری،  موسسات  و  بانک  ها 

نهادهای انقالب اسالمی و استانداری های سراسر کشور
همه  داخلی  توليد  از  حمايت  و  ارز  بازار  ساماندهی  منظور  به 
موسسات  اعتباری،  موسسات  و  بانک ها  و  اجرايی  دستگاه  های 
انجام  به  مکلف  اسالمی  انقالب  نهادهای  و  غيردولتی  عمومی 

اقدامات زير (حسب مورد) هستند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران دستورالعمل الزم برای 
واردات  برای  اعتبار  گشايش  انجام  به  نسبت  بانکی  نظام  اقدام 
زير  شرح  به  است،  مجاز  آزاد  نرخ  با  آن  واردات  که  کاالهايی 

صادر می  نمايد:
الف- با توجه به وضعيت اعتباری متقاضی، حداقل (۱۰) درصد 
علی   طور  به  ريال   (۳۶۰۰۰) دالر  نرخ  براساس  پيش  پرداخت 

الحساب.
نرخ  با  اسناد  معامله  زمان  در  اسنادی  اعتبار  درصد   (۱۰۰) ب- 
کدام  (هر  آماری  ثبت  گواهی  صدور  روز  نرخ  با  يا  و  روز  همان 
پيش   بابت  دريافتی  ريالی  مبلغ  احتساب  از  پس  باشد)،  کمتر 

پرداخت علی  الحساب موضوع بند (الف) تسويه شود.
پ- اين امتياز حداکثر برای شش ماه از زمان گشايش اعتبار دارد.

۲- صادرکنندگان محصوالت و فرآورده های پتروشيمی (به جز 
بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هوايی) 
و محصوالت فوالد، مس، آلومينيوم، سنگ  آهن و کنسانتره آهن، 
را  صادرات  از  حاصل  ارز  مکلفند  پتروشيمی  ها  توليدی  مايع  گاز 
جمهوری  مرکزی  بانک  هماهنگی  و  سياست گذاری  براساس 

اسالمی ايران به مصرف و يا به فروش برسانند.
انواع  (شامل  ويژه  نفتی  فرآورده  های  صادرکنندگان   – تبصره 
فرآورده  های نفتی به جز بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره، 
گاز مايع و سوخت هوايی) نيز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود 

را به ترتيب فوق به مصرف يا فروش برسانند.
ترتيبی  است  مکلف  ايران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   -۳
صادرات  از  حاصل  ارز   ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تا  حداکثر  نمايد  اتخاذ 
و  شود  خريداری  بانک  ها  توسط  صادراتی  عمده  محصوالت 

صرافی  ها به وظايف متعارف خود برگردند.
متولی  عنوان  به  ايران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   -۴
مديريت ارز کشور الزم است با مديريت منابع و مصارف ارزی، 
موازنه دريافت  ها و پرداخت  های ارزی را برقرار نمايد. بدين منظور 
صنعت،  وزارت  ويژه  به  مرتبط  حوزه های  و  دستگاه  ها  تمامی 
معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسالمی ايران 
موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوريت و مديريت بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ايران امکان بهره  برداری کامل و ايجاد ارتباط 
سيستمی و بر خط مسافری و نظاير آن را با بهره  گيری از سامانه 
قانون   (۶) ماده  (الف)  بند  (موضوع  نمايند.  فراهم  تجارت  جامع 
اجرايی  آيين نامه   (۳۵) و   (۳) مواد  و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

قانون مذکور).
۵- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مکلف است راه  اندازی 
کامل سامانه شناسايی و مبارزه با کاالی قاچاق (موضوع تبصره 
(۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز) را در دستور کار 
قرار داده و اقدامات تشديدکننده مبارزه با اين پديده را از مبادی 

ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گيرد.
تبصره- کليه دستگاه  های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند 
ظرف يک ماه مطابق ضوابط و آيين  نامه  های موجود، اطالعات 
مورد نياز را به صورت سيستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد 

نمايند.
۶- شرط ثبت سفارش خودرو و ساير کاالهای بادوام به تشخيص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمايندگی مجاز 
اسرع  در  است  ضروری  و  بود  خواهد  فروش  از  پس  خدمات  و 
وقت واردات خودرو و کاالهای مشمول بدون پيش -شرط مذکور 

ممنوع گردد.
در  است  موظف  ايران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   -۷
برقراری  به  نسبت  هفته  دو  ظرف  پولشويی،  با  مبارزه  راستای 
ضوابط الزم در سيستم  های پرداخت الکترونيکی به منظور رعايت 
کامل قوانين و مقررات پولشويی اقدام و گزارش مربوط را ارايه 

نمايد.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران مکلف است با 
همکاری واحد اطالعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فيزيکی ارز 
و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشويی ظرف 

يک ماه ارايه نمايد.
بررسی  و  پايش  به  نسبت  است  مکلف  اطالعات  وزارت   -۸
به  هفتگی  صورت  به  را  مربوط  گزارش های  ارز،  بازار  وضعيت 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ارايه نمايد.
۹- يوزانس برای واردات مواد اوليه و قطعات يدکی بدون سقف 
برای يکسال مجاز است و بيش از يکسال به صورت موردی و با 
بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ايران صورت می  گيرد.
ميليون   (۵۰) مبلغ  به  حداکثر  يوزانس  اعتبارات  از  استفاده   -۱۰
توليد  خطوط  تجهيز  و  تکميل  واردات،  برای  مورد  هر  در  دالر 
واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به 

تشخيص بانک توجيه مالی داشته باشد) مجاز است.
۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران مکلف است تا تاريخ 
حوزه های  در  را  صرافان  فعاليت  که  را  ضوابطی   ۱۰/۱۲/۱۳۹۵
خدماتی غيرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) اين 

ابالغيه ارايه نمايد.
۱۲- سيستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعالم 
خروج  و  ورود  مکلفند  ايران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
هرگونه ارز به ميزان تعيين شده توسط بانک مذکور محل تأمين 
دريافت  متقاضيان  از  کتبی  سند  طی  ارز،  مصرف  محل  و  ريال 
نگهداری  بعدی  رسيدگی  های  جهت  انتقال  و  نقل  سوابق  در  و 
نمايند. عدم اجرای اين بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر 

قاچاق ارز خواهد بود.
۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران نسبت به تغيير نرخ 
ارز کاالهای موضوع فهرست پيوست از آزاد به رسمی (مبادله  ای) 

اقدام می کند.
۱۴- به منظور اطمينان از اجرا و تحقق اين ابالغيه، کارگروهی 
کل  رييس  (رييس)،  جمهور  رييس  اجرايی  معاون  از  متشکل 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، وزيران صنعت، معدن و 
تجارت، امور اقتصادی و دارايی، اطالعات، کشور و دادگستری، 
رييس سازمان برنامه و بودجه کشور و رييس ستاد مرکزی مبارزه 
اين  کليه  مورد)،  (برحسب  مدعو  اعضای  و  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
را  شده  انجام  اقدامات  هفتگی  گزارش  و  پيگيری  را  تصميمات 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رييس  و  جمهور  رييس  اول  معاون  به 

مقاومتی ارايه کند.
اسحاق جهانگيری

معاون اول رييس جمهور
و رييس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

گشايش اعتبار برای واردات کاال با نرخ آزاد و ۱۰ درصد پيش پرداخت با نرخ دالر ۳۶۰۰ تومانی علی الحساب
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مالياتی  درآمدهای  کرد،  بينی  پيش  مجلس  پژوهشهای  مرکز 
اليحه سال آينده ۱۲ هزار ميليارد تومان بيش برآورد دارد. 

درآمدهای  وضعيت  به  گزارشی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
مالياتی اليحه بودجه سال ۹۶۶ پرداخته است.

در بخشی از اين گزارش عنوان شد: در اليحه بودجه سال ۱۳۹۶ 
مالياتی  درآمدهای  عنوان  به  ريال  ميليارد  هزار   ۱,۱۲۷ معادل 
پيش بينی شده است. اين رقم نسبت به درآمدهای مالياتی مصوب 
در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (۱,۰۳۸ هزار ميليارد ريال) از رشدی 

معادل ۸,۶ درصد برخوردار است.
ماهه   ۸ (روند  مالياتی  درآمدهای  وصول  فعلی  روند  به  توجه  با 
اول سال جاری) و ساير شرايط و تحوالت اقتصادی، پيش بينی 
 (۱۳۹۵) جاری  سال  در  مالياتی  درآمدهای  وصولی  کل  می شود 
معادل ۹۳۰ هزار ميليارد ريال باشد. در اين شرايط رقم درآمدهای 
مالياتی (منابع عمومی) اليحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۱ 
درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد 
بود که اين رشد نشان از بيش برآوردی در اين بخش از درآمدها 

دارد.
صورت  تحوالت  مجموعه  و  کشور  اقتصادی  شرايط  به  توجه  با 
می رسد  نظر  به  کشور،  مالياتی  و  مالی  نظام  ساختار  در  گرفته 
 ) اجزا  از  برخی  در  شده  پيش بينی  عمومی  مالياتی  درآمدهای 
ارزش  بر  ماليات  و  غيردولتی  حقوقی  اشخاص  ماليات  ويژه  به 
انتظار  مجموع  در  و  است  بوده  همراه  برآوردی  بيش  با  افزوده)، 
می رود درآمدهای مالياتی در سال ۱۳۹۶ حداکثر تا سقف ۱۰,۲۵ 
هزار ميليارد ريال (يعنی تحقق حدود ۹۳ درصد از منابع پيش بينی 

شده در اليحه از محل ماليات) محقق شود.
ماليات اشخاص حقوقی

در سرفصل درآمدهای مالياتی اشخاص حقوقی موارد زير قابل 
ذکر است:

اليحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به مصوب  ارقام پيشنهادی   .۱
سال ۱۳۹۵، حدود ۷ درصد و نسبت به رقم برآوردی عملکرد سال 

۱۳۹۵ از رشد ۲۲ درصدی برخوردار شده است.

اشخاص  ماليات  ماليات ها،  از  بخش  اين  در  جزء  مهمترين   .۲
حقوقی غيردولتی است که سهمی بالغ بر ۶۶ درصد از درآمدهای 
اشخاص حقوقی را به خود اختصاص می دهد. پس از آن به ترتيب 
ماليات عملکرد شرکت های دولتی، ماليات علی الحساب اشخاص 
به  اسالمی  انقالب  بنيادهای  و  نهادها  ماليات  و  دولتی  حقوقی 

ترتيب با سهم ها ۲۰، ۱۳ و ۰,۲ درصد قرار دارند.
۳. رشد ماليات اشخاص حقوقی غيردولتی در اليحه بودجه سال 
۱۳۹۶ نسبت به مصوب و پيش بينی عملکرد آن در سال ۱۳۹۵ 
به  توجه  با  می رسد  نظر  به  می باشد.  درصد   ۲۶ و   ۴ ترتيب  به 
رشد  و  خدمات  و  صنعت  بخش های  افزوده  ارزش  ناچيز  رشد 
از  حمايت  از  ضرورت  ساختمان،  بخش  افزوده  ارزش  منفی 
بنگاه های توليدی در شرايط کنونی و اعطای برخی معافيت های 
گسترده مالياتی در قالب قانون رفع موانع توليد و همچنين حذف 
ماليات های تکليفی اشخاص حقوقی غيردولتی به موجب قانون 
رقم   ،۱۳۹۴ ماه  تير  مصوب  مستقيم  ماليات های  قانون  اصالح 
در  و  بوده  همراه  برآوردی  بيش  با  جزء  اين  برای  پيشنهادی 
خوش بينانه ترين حالت حدود ۸۹ درصد از رقم پيشنهادی برای 

سال ۱۳۹۶ محقق می شود.
منفی  رشد  با  دولتی،  حقوقی  اشخاص  علی الحساب  ماليات   .۴
۱۸ درصدی نسبت به رقم مصوب در سال ۱۳۹۵ و رشد منفی 
۱۱ درصدی نسبت به پيش بينی عملکرد سال ۱۳۹۵ مواجه شده 
است. به نظر نمی رسد وضعيت شرکت های دولتی در سال آتی 
بدتر از سال جاری باشد و لذا می توان انتظار داشت عملکرد اين 
قلم از درآمدهای مالياتی در سال ۱۳۹۶، حداقل مشابه پيش بينی 

عملکرد آن در سال ۱۳۹۵ باشد.
۵.- ماليات عملکرد شرکت های دولتی، با رشد بسيار باالی ۴۸ 
درصدی نسبت به رقم مصوب در سال ۱۳۹۵ مواجه شده است. 
سال  اقتصادی  شرايط  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  که  رشدی 
 ۸۱ حدود  تنها  می شود  پيش بينی  و  بوده  انتظار  از  دور   ،۱۳۹۵

درصد از آن در سال ۱۳۹۶ امکان  تحقق داشته باشد.
سال  اليحه  در  اسالمی  انقالب  بنيادهای  و  نهادها  ماليات   .۶

رشد  که  است  شده  پيش بينی  ريال  ميليارد   ۶۸۹ حدود   ۱۳۹۶
نشان  را   ۱۳۹۵ سال  بودجه  قانون  به  نسبت  ۳۰درصدی  منفی 
می دهد. شايان ذکر است پيش بينی می شود تنها ۲۵درصد از رقم 
ماليات در نظر گرفته شده برای نهادها و بنيادها در سال ۱۳۹۵ 

محقق گردد.
شده  انجام  برآوردهای  و  محاسبات  به  توجه  با  و  مجموع  در   .۷
در جدول ۲، به نظر می رسد حداکثر ۹۰ درصد از منابع پيش بينی 
شده از محل ماليات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۵ قابل وصول 

باشد.
جمع بندی و پيشنهادها در بخش رديف های درآمدهای مالياتی

با توجه به تحليل مباحث در بخش اول و همچنين برآوردهای 
درآمدهای  عملکرد  ميزان  و  نحوه  درخصوص  گرفته  صورت 
می رسد  نظر  به  آن،  زيرمجموعه های  و  بخش  هر  در  مالياتی 
درآمدهای مالياتی در بخش منابع عمومی با بيش برآوردی همراه 

می باشند.
به طور مشخص براساس بررسی های انجام گرفته، انتظار می رود 
سال  برای  شده  گرفته  نظر  در  (عمومی)  مالياتی  منابع  کل  از 
۱۳۹۶، به ميزان ۱,۱۲۷ هزار ميليارد ريال، حدود ۹۳ درصد از آن 

معادل ۱,۰۵۲ هزار ميليارد ريال در سال آتی محقق شود.
در  مالياتی  درآمدهای  محل  از  می شود  پيش بينی  ترتيب  بدين 
سال آتی، حدود ۷۵,۰۰۰ هزار ميليارد ريال عدم تحقق در منابع 

عمومی دولت وجود داشته باشد.

مرکز پژوهش های مجلس پيش بينی کرد: بيش برآورد ۱۲ هزار ميليارد تومانی درآمد مالياتی سال ۹۶
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بررسی های پژوهشی کميسيون صنايع اتاق بازرگانی ايران نشان 
می دهد مشکالت بخش مولد کشور فقط ريشه در تحريم ها ندارد 
و بسياری از موانع برای خيز صنعتی ايران، به محيط و عوامل 

داخلی کشور برمی گردد. 
اگرچه اجرای برجام و رفع تحريم ها برخی از مشکالت مبتالبه 
گشايش  و  بانکی  مبادالت  کاال،  انتقال  و  نقل  جمله  از  صنعت 
اعتبار اسنادی و واردات کاالهای موردنياز را حل کرده، اما يکی 
و  است  بهره وری  بودن  پايين  کشور،  صنعت  اصلی  مسائل  از 
اين می تواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای ديگر دچار 

مشکل کند.
رفع تحريم و اجرای برجام باعث شده درباره برخی از مشکالت 
مبتال به صنعت کشور گشايشی حاصل شود. در واقع برجام باعث 
بخش  در  کشور  صنعتی  توليدات  و  صنعت  مشکالت  که  شده 
صادرات کاال، نقل و انتقال کاال، مبادالت بانکی، واردات کاالهای 
نکته  اما  شود،  مرتفع  و...  اسنادی  اعتبارات  گشايش  نياز،  مورد 
صنعت  و  کشور  مولد  بخش  مشکالت  که  اين است  مهم  بسيار 
فقط ريشه در تحريم ندارد و همه مشکالت توليد کشور را نبايد 
به تحريم نسبت داد. زيرا بسياری از مسائل توليد و صنعت کشور 
به محيط و عوامل داخلی کشور برمی گردد و برای حل آنها بايد 
اقدام اساسی صورت گيرد. کميسيون صنايع اتاق بازرگانی ايران 
در گزارشی تحليلی دست اندازهای فراتحريمی در بخش صنعت را 
بررسی کرده است. بر اساس اين گزارش، هر چند که در برخی از 
سال ها صنعت کشور دارای رشد دورقمی بود، ولی اين رشد ريشه 
در بهره وری اين بخش ندارد و ناشی از افزايش سرمايه گذاری و 
تزريق منابع است، بنابراين سهم بهره وری در نرخ رشد صنعت 
کشور از جايگاه مناسب و الزم برخوردار نيست. يکی از مشکالت 
صنعت کشور، پايين بودن بهره وری است و اين می تواند صنعت 
را در عرصه رقابت با کشورهای ديگر دچار مشکل کند. به نظر 
می آيد که پايين بودن بهره وری در اين بخش واقعی از اقتصاد 

کشور در تکنولوژی و ماشين آالت قديمی ريشه دارد.
قرار  سرمايه ای  کاالهای  زمره  در  که  ماشين آالت  ارتقای  برای 
دارند، به دليل نداشتن ارتباطات و تعامالت مناسب با کشورهای 
کشور،  بر  تحريم  وضع  سايه  در  ماشين آالت  اينگونه  صاحب 
سايه  که  زمانی  تا  بنابراين  شد.  جدی  مشکالت  دارای  ايران 
با  ماشين آالت  واردات  می کند،  سنگينی  کشور  سر  بر  فضا  اين 
تکنولوژی مناسب امکان پذير نخواهد بود. مورد اين چنينی برخی 
اما  است،  کشور  صنعت  خارجی  محيط  با  مرتبط  مشکالت  از 
محيط  از  بيشتر  مراتب  به  مشکالتی  با  صنايع  عرصه داخلی  در 
خارجی مواجه هستند. در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور 
از اواخر دهه ۸۰ به دليل اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها و 
شد  جديدی  فضای  وارد  آن،  بد  و  ناقص  اجرای  مهم تر  همه  از 
که اين با تشديد تحريم های چندجانبه و همه گير همزمان شد. 
تحوالت  اقتصاد  تقاضای  و  عرضه  طرف  در  تا  شد  باعث  اينها 
جدی به وجود آيد. در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شديد نرخ 
رشد اقتصادی مواجه و در طرف تقاضا با کاهش هزينه مصرف 
نهايی بخش خصوصی رو به رو شد. مجموعه اين عوامل باعث شد 
تا اقتصاد در رکود بی سابقه ای قرار گيرد که در نيم قرن گذشته 
در  نفتی  دالرهای  تزريق  دليل  به  طرفی  از  است.  نشده  تجربه 
قدری  را  تورم  بتواند  اينکه  برای  دولت   ،۱۳۹۲ تا   ۱۳۸۴ دوران 
بتواند  طريق  اين  از  شايد  تا  آورد  روی  واردات  به  کند،  کنترل 
تعادل را به اقتصاد برگرداند و اين نيز خود باعث وارد شدن آسيب 

جدی تر به بخش مولد و چرخ توليد کشور شد.
اين عدم تعادل ها در بازارهای ديگر نيز به وجود آمد که بی ثباتی 
از  بخشی  فضايی  چنين  در  است.  آنها  جمله  از  ارز  بازار  در 
بنگاه های کشور تعطيل شدند و در تعداد کارگاه های فعال صنعتی 
۱۰ نفر کارکن و بيشتر در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ فراز 

و نشيب هايی وجود داشته است؛ به گونه ای که تعداد اين گونه 
کارگاه ها در سال ۱۳۸۳ که معادل ۱۶ هزار و ۲۸۳ کارگاه بود، در 
سال ۱۳۹۰ به ۱۴ هزار و ۹۶۲ کارگاه کاهش يافته است. ناتوانی 
بنگاه ها در استفاده از ظرفيت کامل توليد، خود باعث شد هزينه 
مشکل  نيز  اين  يابد.  افزايش  آنها  توليدی  کاالهای  شده  تمام 
بر  رکود  حاکميت  دليل  به  صنعتی  بنگاه های  که  است  ديگری 
اقتصاد با آن مواجه هستند. اين مشکل، در کنار انباشت و انبار 
به  آنها  نرفتن  فروش  به  و  انبارها  در  شده  توليد  کاالهای  شدن 
دليل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، 
از  را  خود  نيروهای  از  زيادی  تعداد  شد  باعث   ... و  نقل  و  حمل 
دستمزد  و  حقوق  پرداخت  بحران  با  بنگاه ها  و  کنند  اخراج  کار 

مواجه شوند.
وضعيت فوق در حالی تشديد شد که بخش مولد و صنعت کشور 
به دليل وابستگی بسيار شديد به منابع بانکی برای تامين سرمايه 
اينگونه  تامين  در  سرمايه  بازار  اندک  بسيار  نقش  و  گردش  در 
درآورند.  اجرا  به  را  خود  توليدی  برنامه های  نباشند  قادر  منابع، 
اين وضعيت از آنجايی شدت بيشتری يافت که بانک ها در تامين 
منابع مورد نياز برای بنگاه ها به دليل انبوه مطالبات معوق و بدهی 
دهند.  قرار  بنگاه ها  اختيار  در  منابع  نتوانستند  بانک ها،  به  دولت 
شاخص های  مورد  در  ايران  وضعيت  نيز  کار  و  کسب  فضای  در 
مرتبط با اين موضوع چندان مناسب نيست. اگر اقتصاد و صنعت 
ايران بخواهد از فضای مربوط به دوران پساتحريم استفاده کند، 
به دليل اهميت اينگونه پايش ها برای شرکت های خارجی، بايد 
۱۰گانه  شاخص های  در  ايران  موقعيت  و  جايگاه  تا  کرد  تالش 
می شود،  اعالم  جهانی  بانک  سوی  از  سال  هر  که  کار  و  کسب 
بهبود يابد. در گزارش کميسيون صنايع اتاق ايران بر اين نکته 
برخی  اجرای  در  يازدهم  دولت  تالش  رغم  به  که  شده  تاکيد 
و  پولی  انضباط  جمله  از  خارجی  و  داخلی  عرصه  در  سياست ها 
مالی، کنترل بی ثباتی های نرخ ارز، تورم و رشد باالی نقدينگی 
از يکسو و حمايت از بخش مولد کشور از سوی ديگر، همچنان 
بخش صنعت دارای مشکل است. اين وضعيت ريشه در مشکالت 
متعددی دارد که حل آنها نيز به اهتمام تمام ارکان کشور، داشتن 
تابع هدف واحد، متمرکز شدن تمام نيروهای کشور بر حل آنها و 

چند سال زمان نياز دارد.
برای  آنچه  فوق،  موارد  بر  عالوه  پساتحريم  دوران  در  بنابراين 
بخش صنعت قابل توجه است در چند محور زير خالصه می شود:
صنعت  و  توليد  از  حمايت  برای  مناسب  الگوی  يک  ۱-داشتن 
نهايت  در  که  اقتضايی  تصميم های  و  حرکت ها  اتخاذ  جای  به 
به تصويب قوانين مختلف و متعدد برای حمايت از توليد منتهی 

شده است.
۲- پرهيز از اصالح يک يا چند ماده از قوانين اصلی مرتبط با 
بخش توليد و صنعت به بهانه حمايت از توليد و بخش خصوصی.
۳- وجود استراتژی توسعه صنعتی در کشور: در خأل نبود چنين 
سند بسيار مهم، ايران در ميان ۱۷۰ تا ۱۸۰ رشته فعاليت صنعتی 
موجود در دنيا، در ۱۵۰ تا ۱۶۰ رشته فعاليت وارد شده است. اين 
در حالی است که کره جنوبی در کمتر از ۱۰ رشته و آلمان در 
کمتر از ۳۰ رشته وارد شده اند. ورود ايران به چنين گستره ای از 
فعاليت های صنعتی باعث شده هم از عرصه رقابت جا بماند و هم 

اينکه اتالف منابع زيادی را داشته باشد.
۴- اجرای طرح آمايش در کشور و توسعه صنعت در قالب اين 
طرح: در حال حاضر تالش می شود که همه مناطق کشور صنعتی 
پتروشيمی،  نظير  صنعتی  زيربناهای  امکانات  و  تاسيسات  از  و 
که  شوند  برخوردار  و...  فوالد  کارخانه های  آهن،  ذوب  فرودگاه، 
فاصله  جهانی  بازارهای  در  رقابت  و  صنعتی  توسعه  روح  با  اين 
و  منابع  که  شد  باعث  کشور  در  روشی  چنين  اتخاذ  دارد.  بسيار 
سفره های آب زيرزمينی که توسعه صنعتی را نمی توان بدون در 

نظر گرفتن منابع آب پيگيری کرد، دچار مشکل شود.
۵- نبود سيستم تصميم گيری مناسب در نظام اقتصادی کشور: 
نهادهای  تعدد  و  اداری  ساختار  چنين  که  زمانی  تا  کلی  به طور 
تصميم گيری در کشور وجود دارد، نبايد انتظار داشت که بودجه 
کل کشور به طرح های عمرانی اختصاص يابد يا اينکه تصميمات 
اهداف  پيگيری  برای  سياست ها  در  انسجام  عبارتی  به  يا  واحد 

مربوط به تقويت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود.
۶- نداشتن شرح وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از 
اين  شرح وظايف حيات  اين  آن: بدون  زمان تاسيس  از  سال   ۵
وظيفه ای،  شرح  چنين  نبود  واقع  در  است.  نامشخص  وزارتخانه 
عمال پيگيری اهدافی را که وزارتخانه برای آن ايجاد شده است، 

دچار مشکل می کند.
۷- مديريت بازار غيررسمی و کاهش قاچاق به کشور.
۸- از بين بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی.

۹- اصالح قوانين اصلی و کليدی مرتبط با بخش توليد و صنعت 
تامين  و  بيمه  قانون  ماليات ها،  قانون  کار،  قانون  نظير  کشور 

اجتماعی.
محيط  مستمر  بهبود  قانون  نظير  قوانينی  دقيق  اجرای   -۱۰
کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در 
اصالح  و  صادرات  امر  در  آنها  تقويت  و  کشور  نيازهای  تامين 
توليد  موانع  رفع  قانون  و  مستقيم  ماليات های  قانون   ۱۰۴ ماده 

رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور.
۱۱- تامين نقدينگی و سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه ها.

بخش  در  بانک ها  منابع  به کارگيری  و  بانکی  نظام  اصالح   -۱۲
مولد.

نياز  مورد  منابع  تامين  به  مربوط  سازوکارهای  کردن  ۱۳-فراهم 
صنعت و بخش مولد از طريق بازار سرمايه.

۱۴-برطرف کردن محدوديت های مربوط به صادرات.
۱۵-تقويت تحقيق و توسعه در صنعت کشور.

موانع فراتحريمی خيز صنعتی 
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چکيده: بانک مرکزی به منظور ترغيب واردکنندگان به گشايش و 
استفاده از اعتبارات اسنادی و به طور کلی انتقال عمليات پرداخت 
و تسويه فعاالن اقتصادی به سيستم بانکی، تسهيالتی را برای 
واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک ها اجازه داده 
است با دريافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت 

عليالحساب، گشايش اعتبار کنند. 
به گزارش ارانيکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک 
استفاده  و  گشايش  به  واردکنندگان  ترغيب  منظور  به  مرکزی 
و  پرداخت  عمليات  انتقال  کلی  طور  به  و  اسنادی  اعتبارات  از 
برای  را  تسهيالتی  بانکی،  سيستم  به  اقتصادی  فعاالن  تسويه 
واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک ها اجازه داده 
است با دريافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت 
علی الحساب، گشايش اعتبار کنند. همچنين چنانچه کاال را ظرف 
مدت شش ماه از تاريخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه 
تنها ريسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز 
صدور گواهی ثبت آماری و يا نرخ روز معامله اسناد - هر کدام 

که کمتر باشد - وجه اسناد را با بانک تسويه کنند.
با توجه به گشايش های حاصله از برجام درخصوص ايجاد روابط 
بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک های خارجی که امکان 
شده  فراهم  کاالها  واردات  برای  اسنادی  اعتبارات  گشايش 
و  متعارف  مکانيسم  اسنادی  اعتبارات  اينکه  به  توجه  با  و  است 
و  تسويه  برای  بين المللی  بانکداری  در  ابزار  امن ترين  و  متداول 
در  تحريم ها  از  قبل  و  بوده  خارجی  خريد  قراردادهای  پرداخت 
بخشنامه  می شد،  استفاده  ابزار  اين  از  گسترده  طور  به  ما  کشور 
شماره ۳۲۲۲۶۰/۹۵ مورخ ۱۱/۱۰/۹۵ در اين خصوص صادر و به 

بانک ها ابالغ شده است.
متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است:

واردات  در  تسهيل  منظور  به  می رساند  اطالع  به  بدينوسيله 

کاالهای مورد نياز واردکنندگان دارای ثبت سفارش با نوع تامين 
ارز متقاضی و نوع عمليات بانکی برای کليه گروه های کااليی، 
مجموعه  و  ضوابط  رعايت  با  ديداری  اسنادی  اعتبارات  گشايش 

مقررات ارزی و شرايط ذيل امکان پذير خواهد بود:
ريالی  معادل  دريافت  متقاضی  اعتباری  وضعيت  به  توجه  با   - ۱
حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی بر مبنای نرخ هر دالر 
معادل ۳۶۰۰۰ ريال به طور علی الحساب توسط آن بانک الزامی 

است.
۲ - تامين ارز اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد بر مبنای ۱۰۰ 
درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد و يا نرخ ارز آزاد در روز صدور 
گواهی ثبت آماری هر کدام که کمتر باشد و به شرط عدم گذشت 
بيش از ۶ ماه از تاريخ تاييد گواهی ثبت آماری صورت می پذيرد. 
نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری، ميانگين نرخ فروش 
ارز آزاد يک روز کاری قبل از تاريخ صدورگواهی مزبور مندرج در 

پايگاه اينترنتی www.sanarate.ir خواهد بود.
۳ -تامين ارز بابت پيش پرداخت به ذينفع اعتبار با رعايت مفاد 
به  ارزی،  مقررات  مجموعه  اول  بخش  (الف)  قسمت  از   ۱۶ بند 
نرخ آزاد روز پرداخت با دريافت معادل ريالی مربوطه (عالوه بر 
پيش دريافت ريالی علی الحساب دريافتی موضوع بند يک اين 

دستورالعمل) امکان پذير می باشد.
ثبت  گواهی  تاييد  تاريخ  از  ماه   ۶ از  بيش  گذشت  درصورت   - ۴
آماری، تامين ارز بابت معامله اسناد بر مبنای نرخ روز ارز آزاد خواهد 

بود. در اين ارتباط الزم است تعهد الزم از متقاضی اخذ گردد.
۵ - ثبت اطالعات گشايش اعتبارات اسنادی در سامانه مديريت 

تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی می باشد.
کليه  به  فوق  مراتب  ابالغ  ضمن  فرمايند  دستور  است  مقتضی 
نظارت  نيز  آن  اجرای  حسن  بر  ذيربط  ارزی  شعب  /واحدهای 

نمايند.  

به منظور گشايش بيشتر در صدور اعتبارات اسنادی ابالغ شد؛ بخشنامه 
بانک مرکزی در خصوص گشايش اعتبارات اسنادی در بانک ها
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