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  آنالیـز وضعیت صنعت و تولیـد

از  افزوده  ارزش  بر  وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت مالیات 
زنجیره های مختلف تولیدی را یکی از چالش های تولیدکنندگان 

اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، 
محمد شریعتمداری در نشست کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت 
با حضور رییس مجلس و  اساسی که  قانون  اجرای اصل ۴۴  بر 
وزیر نفت برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام 
معظم رهبری به نام سال »حمایت از کاالی ایرانی« گفت: امسال 
بر اساس پیگیری مقام معظم رهبری و اتکا به تولید داخل، توسعه 
اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد به نام سال حمایت از تولید 
ایشان  این سال تأکید مجدد  نامگذاری  نامگذاری شد که  ایرانی 

ادامه در صفحه 2برای استفاده از کاالی ایرانی است.
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وی با بیان اینکه در دو حوزه اساسی در این باره گام های مهمی 
برداشته شد، افزود: مردم و مسؤوالن باید در تحقق شعار سال ۹۷ 
تالش کنند که بر این مبنا مردم علی رغم تمام کاستی هایی که 

وجود دارد باید تعصب در مصرف کاالی ایرانی داشته باشند.
به  کیفیت بخشی  برای  تالش  ضرورت  بر  تأکید  با  شریعتمداری 
کاالی ایرانی برای ایجاد انگیزه خرید در مردم، ادامه داد: متأسفانه 
قدم های مناسب فرهنگی در مصرف کاالهای ایرانی برداشته نشده 

است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کمپین های مختلفی 
برای کاالهای ایرانی با مدیریت جوانان تشکیل شده است، یادآور 
شد: باید یک شرایط عمومی ایجاد شود تا مردم از کاالهای ایرانی 
همانند لوازم خانگی و سایر لوازم صنعتی استفاده کنندکه بخشی از 
مأموریت ها و مسئولیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک 
به ایجاد کمپین و فکر و اندیشه برای حمایت از کاالی ایرانی است.

چرخه  افتادن  راه  تولید  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  شریعتمداری 
ابعاد مهم و ضروری است، ادامه داد: به هر میزان  تولید از همه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور به فعلیت درآید کیفیت 
کاالها افزایش می یابد که در این راستا برگرداندن قطار تولید به 

ریل اصلی خود از اهمیت خاصی برخوردار است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای کیفیت بخشی به 
تولید باید به نوسازی صنایع داخلی توجه کرد، افزود: محدودیت 

منابع یکی از عوامل کند بودن نوسازی در کشور 

معاون طرح و برنامه  وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت 
بخش صنعت و تولید کشور را اعالم کرد.

رضا رحمانی  از تدوین استراتژی صنعت و معدن در آینده نزدیک 
خبر داد و توجه جدی به نوسازی و بازسازی صنایع را از مهم ترین 

رویکردهای وزارتخانه متبوعش عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در مورد حال و هوای این روزهای 
صنعت و تولید کشور گفت: بخشی از صنعت کشور فعال، پویا، فناورانه، 
دارای محصوالت کیفی، قابل رقابت و حتی در سطح کشورهای روز 
دنیا هستند و بازارهای صادراتی اروپا را از آن خود کرده اند؛ اما در بخش 
دیگر صنعت مشکالت زیادی وجود دارد که جنس این مشکالت رشته 

به رشته، صنعت به صنعت و استان به استان متفاوت است.

مالیات مصرف جایگزین مالیـات 
ارزش افـزوده نخواهـد شد

گفت:   مالیاتی  امور  سازمان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معاون 
برنامه ای برای جایگزین کردن مالیات ارزش افزوده با مالیات 

بر مصرف نداریم.
محمد مسیحی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی 
نمایندگان مبنی بر اینکه از سال 1۴00 مالیات مصرف جایگزین 
مالیات ارزش افزوده می شود، اظهار داشت:  این موضوع از سوی 
یک از نمایندگان مجلس مطرح شد که پس از آن صحبت های 
خود را اصالح کرد. تمام دنیا برآیند حرکت شان برای دریافت 
مالیات ارزش افزوده در حلقه ها و زنجیره فعالیت است و اخیرا 
کشورهای عربی مالیات ارزش افزوده را به شیوه کنونی اجرا 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  معاون  فارس،  گزارش  به  می کنند. 
سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر فروش 
یا اخذ آن از حلقه آخر شدنی نیست، تصریح کرد: از 160 کشور 
اجرا کننده مالیات ارزش افزوده ۹5 درصد آنها به شیوه ما اجرا 
می کنند، بقیه نیز به دنبال شفاف سازی فعالیت ها در طول 

زنجیره هستند.
مسیحی با تاکید بر اینکه برنامه ای برای اخذ مالیات از حلقه آخر 
نداریم و در قانون نیز چنین موضوعی پیش بینی نشده است، 
افزود: در حال حاضر مشکالت اجرایی و خالهای قانونی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس با همکاری ما احصا شده و مواردی 
از جمله الزام کارفرمایان دولتی به پرداخت مالیات ارزش افزوده، 
تعدیل جرائم سنگین این مالیات، موضوع حسابرسی و نیز 

مطالبات مشکوک الوصول در دستور کار است.
وی یادآور شد: اجرای مباحث یاد شده می تواند تسهیل کننده 
این نوع مالیات باشد و هدف این است که مالیات ارزش افزوده 
در حلقه های فعالیت  اقتصادی نماند و در نهایت به مصرف 
کننده نهایی منتقل شود. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتی در مورد لیست سیاه این سازمان برای شرکت های 
کدفروش و صوری گفت: روند ثبت شرکت های متخلف در 
لیست سیاه و ممنوع المعامله نسبت به گذشته کند و کمتر شده، 
چون شرکت ها متوجه جرائم و هزینه های زیاد متخلفان شده اند.

وی افزود: در سال های اول اجرای این مالیات چنین پدیده ای 
بیشتر رواج داشت، اما اکنون تخلف ها کاهش یافته است.

به  بازرسی  سازمان  گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان  مسیحی 
پرونده ای ورود کرد و در این راستا گروهی دستگیر شدند که 
در رابطه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده از فاکتورهای جعلی 

استفاده می کردند.

مالیات بر ارزش افزوده چالش اصلی تولیدکنندگان ایرانی است

عدم ثبات نرخ ارز به تمام ارکان تولید ضربه می زند
عدم ثبات در نرخ ارز قطعا می تواند برای هربخشی از تولید مشکل 
آفرین باشد؛ چه تولیدی که مستقیما با نرخ ارز و میزان مشارکت 
شرکت های خارجی سرکار دارد و چه تولیدی که غیرمستقیم با 

این موضوعات درگیر است.
 از یک ماه مانده به نوروز ۹۷ و حاال تقریبا یک ماه گذشته از 
شروع سال جدید، نرخ ارز روزهای پرنوسان شدیدی را پشت سر 
گذاشت. قیمت ها لحظه به لحظه باال می رفت و هیچ پیش بینی 
تصمیم  دولت  اینکه  تا  نداشت.  وجود  آن  فردای  وضعیت  برای 

ادامه در صفحه 2گرفت نرخی ثابت برای دالر عنوان کند. در اقدامی 

محسن صالحی نیا مطرح كرد:

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح مهم ترین علل مشکالت 
صنایع اظهار کرد: مسائل پولی و بانکی و نوسانات 
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کشور  صنعت  نوسازی  برای  سال۹۷  در  مناسبی  مبلغ  که  است 
اختصاص یافته است که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب 

نیز تعیین شود. 
شریعتمداری با اشاره به اینکه جوایز مشوق های صادراتی سال های 
سال به فراموشی سپرده شده و استفاده کاملی از آن نمی شد، افزود: 
از حقوق  ایشان بخشی  پیگیری های  با حمایت رئیس مجلس و 
ورودی و سود بازرگانی از واردات به حمایت از صادرات غیرنفتی در 

قالب جوایز صادراتی اختصاص یافت.
توسعه ای  سازمان های  تشکیل  برای  قانونی  اینکه  بیان  با  وی 
کمک  با  می توانند  سازمان ها  این  داد:  ادامه  است،  شده   تصویب 
بخش خصوصی به بخش تولید کشور کمک کنند و سازمان های 

توسعه ای برای تولید با کیفیت از سال ۹۷ می توانند گام های مهمی 
بردارند. شریعتمداری تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ اقدامات 
با  ایرانی صورت گرفته است. وی  از کاالی  برای حمایت  خوبی 
اشاره به اینکه اگر امروز وارد یک واحد تولیدی شوید، مالیات بر 
ارزش افزوده یکی از مشکالت تولیدکنندگان است، افزود: یکی از 
تقاضاهای تولیدکنندگان اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده است 
که بر این اساس باید دریافت مالیات از زنجیره ها رها شود و تنها از 
مصرف کننده نهایی مالیات اخذ شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بیان کرد: تولیدکنندگان درباره اصل مالیات نیز با توجه به شرایط 
اساس شناسایی  این  بر  که  دارند  تولیدی مشکالتی  و  اقتصادی 

مودیان مالیاتی جدید نیز باید در اولویت قرار گیرد.

ارزی در پدید آمدن مشکالت تاثیرگذار هستند و واحدهایی وجود دارند 
که بر اثر نوسانات ارزی نابود شده اند. واحدی که صادرات ندارد وقتی 
یک شبه قیمت دالر سه برابر می شود، طبیعتا آسیب می بیند. در واقع 

نمی توان نسخه واحدی برای همه واحدهای تولیدی پیچید.
رحمانی همچنین در مورد جزئیات تدوین استراتژی توسعه صنعت و 
معدن گفت: در گذشته صنایعی که در کشور ایجاد شده بدون برنامه 
و به صورت موردی بوده و فقط خواسته  ایم صنعتی راه اندازی کنیم و 

هیچ گونه آینده  نگری نداشته ایم. 
اینکه  اولویت  های بخشی و منطقه  ای و  این است که  بعدی  ایراد 
مزیت های منطقه ما چه هستند و در چه صنایعی باید سرمایه  گذاری 

کنیم، لحاظ نشده است. 
ایراد مهم دیگر بی  توجهی به آمایش سرزمینی است؛ دولت باید در همه 
استان ها برای اشتغال، درآمد و توسعه برنامه داشته باشد و بداند در هر 

جایی نمی  توان هر صنعتی را راه اندازی کرد. 
وی افزود: تدوین استراتژی منجر به تشکیل قطب های صنایع مختلف 
در استان ها و با تبادل خدمات متقابل موجب هم افزایی آنها خواهد 
شد، البته در این میان سخت ترین مرحله استراتژی نهادینه کردن و 

اجرای آن در بین مردم است و اینکه مدیران آینده نیز به این استراتژی 
پایبند باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از 
اظهارات خود به موضوع التهابات بازار ارز اشاره کرد و گفت: ارز در 
اقتصاد سالم حتما باید تک  نرخی و نوسانات آن شفاف باشد و دولت 
در دو سال گذشته تالش جدی داشته که ارز را تک نرخی کند که 
متاسفانه به دلیل برخی مسائل سیاسی، نوسانات، التهابات و شرایطی 

که به وجود آمده این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: ارز ممکن است از طریق فروش نفت یا صادرات تامین 
شود که انتقال ارز از این طریق با مشکالتی مواجه بوده است در غیر 

اینصورت بانک مرکزی اصرار دارد ارز تک نرخی شود.
رحمانی در ادامه اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز زمانی امکان  پذیر است 
که به حد کافی ارز موجود باشد و مشکلی از لحاظ تامین ارز وجود 
نداشته باشد؛ اگر ارز تک  نرخی شود اما قدرت تامین ارز وجود نداشته 
باشد، خود به  خود ارز تک نرخی همان ارز مبادله  ای و دولتی و در بیرون 

هم قیمت جدیدی ارائه می شود و ارز آزاد شکل می گیرد. 
یعنی در واقع باید تامین و ثبات تک نرخی بودن ارز را به نحوی 

مدیریت کنیم

  آنالیـز وضعیت صنعت و تولیـد

مالیات بر ارزش افزوده چالش اصلی تولیدکنندگان ایرانی است گمرک ابالغ کـرد ورود کاالی 
مشابه تولید داخـل با ضمـانت 

گمرکی حذف شد

غیرمنتظره، معاون اول رییس جمهوری اعالم کرد نرخ ارز ۴200 
تومان خواهد بود. او دوشنبه شب گفت: »نرخ دالر از فردا )سه 
شنبه( برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی 
و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و 
دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴ 
هزار و 200 تومان خواهد بود.« اما نوسانات نرخ ارز، چه مشکالتی 
برای تولید و قراردادهای خارجی به همراه دارد؟ محسن صالحی 
تهران،  اتاق  خبری  سایت  با  گفتگو  در  صنعت  وزیر  معاون  نیا، 

نوسانات قیمت ارز را تحلیل کرد.
*با توجه به صحبت های اخیر ترامپ درباره برجام و وضعیت 
دالر، مشکلی برای قراردادهای خارجی و توافق نامه ایجاد 

نشده است؟
قراردادها در حال پیشروی است. اما عدم ثبات در نرخ ارز قطعا 
می تواند برای هربخشی از تولید مشکل آفرین باشد؛ چه تولیدی 
خارجی  شرکت های  مشارکت  میزان  و  ارز  نرخ  با  مستقیما  که 
سرکار دارد و چه تولیدی که غیرمستقیم با این موضوعات درگیر 
است. اما در واقع باید عنوان کرد که عدم ثبات نرخ ارز به طور 
غیرمستقیم در کلیه فعالیت های اقتصادی و تولیدی تاثیر می گذارد. 
چرا که به هرحال، برای هرفعالیت تولیدی مبانی قیمت تمام شده 
براساس نرخ مواد اولیه و مجموعه مورد نظر برای تولید تعریف 

شده است.

*عدم ثبات نرخ ارز چه مشکالتی را به وجود می آورد؟
اگر امروز تولیدی انجام می گیرد، مبانی قیمت آن حداقل در بورس 
کاالیی به صورت نرخ روز ارز، با یک درصدی باالتر یا پایین تر 
تعیین می شود. بنابراین عدم ثبات می تواند بر فضای رقابتی آن 
بخش، قیمت تمام شده و روش هایی که برای ایجاد رقابت بین 
تولیدکنندگان وجود دارد تاثیرگذار باشد. در واقع اگر می خواهیم 
با واردات رقابت کنیم و یا صادرات داشته باشیم، همه تحت تاثیر 

نرخ ارز است.
*برای رقابت با واردات و صادرات، نرخ ارز چطور باید تعیین 

شود؟
اولین ایده ای که کارشناسان و مسئوالن مطرح می کنند، نرخ با 

ثبات ارز است. 
شاید بحث یک هفته گذشته در همه جلسات کارشناسی، مجلس 
و دولت روی همین موضوع، یعنی ثبات نرخ ارز بوده است. این 
ضرورت حس شده و به اعتقاد من تصمیمی که برای قیمت دالر 
گرفته شده است، بر مبنای همین صحبت ها بوده است. اگر ثبات 
با  که  قراردادهایی  چه  گیرد،  قرار  گیری ها  تصمیم  مبنای  ارز، 
یا  و  ونچر  به صورت جوینت  داریم حاال چه  طرف های خارجی 
انتقال فناوری و روش های دیگر، می تواند در شرایط مطلوبی قرار 
گیرد. به هرحال بخش های مختلف و بعضا تمامی بخش ها متاثر 

از نرخ با ثبات ارز است.

عدم ثبات نرخ ارز به تمام ارکان تولید ضربه می زند
محسن صالحی نیا مطرح كرد:

ایران در بخشنامه ای ورود کاالی  گمرک جمهوری اسالمی 
مشابه تولید داخل با تسهیالت ضمانت نامه ای گمرک را حذف 

کرد.
 گمرک جمهوری ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود 
نامه  ضمانت  دریافت  نحوه  بخشنامه  کار   و  کسب  فضای 
ورود  اساس  این  بر  که  کرد  ابالغ  را   13۹۷ سال  در  بانکی 
کاالی مشابه تولید داخل از تسهیالت دریافت ضمانت نامه ای 
حذف و دریافت ضمانت نامه بانکی از واردات خودرو از ابتدای 

سال 13۹۷ ممنوع شده است.
 بر اساس  این بخشنامه، با توجه به بند )ت( ماده 38  قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی  و 
به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کاالها و جبران کمبود 
از  برخی  قانونی  حقوق  دریافت  اجازه  تولید  بخش  نقدینگی 
نماینده  یا  اظهارکننده  کاال،  درخواست صاحب  به  بنا  کاالها 
با فرم مورد قبول  بانکی معتبر مطابق  با ضمانت نامه  قانونی 

گمرک را داد.
براساس این بخشنامه، یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانت 
آالت  ماشین  تولیدی،  واحدهای  اولیه  مواد  برای  بانکی  نامه 
خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی، قطعات یدکی مورد 
نیاز کارخانجات تولیدی، شرکتهای دانش بنیان، فعاالن مجاز 
اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، 
و  معدنی  کارگاهی،  تجهیزات  توانبخشی،  بیمارستانی، 
شکر،  برنج،  گندم،  شامل   ( اساسی  کاالهای  برای  همچنین 
جو، کنجاله،ذرت دامی، روغن و کره( با سررسید حداکثر 15 

بهمن ۹۷ تعیین شده است.
از  دسته  آن  داخلی  تولیدات  از  حمایت  راستای  در  همچنین 
درصد   26 باالی  وردی  حقوق  دارای  که  وارداتی  کاالهای 
هستند، مشمول استفاده از این تسهیالت نیستند که واردات 
خودرو نیز مشمول این بند است. کاالهای اساسی یاد شده و 
فصل ۹8 فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات 

از این بند مستثنی است.
قطعی  ترخیص  جهت  ورودی  حقوق  بخشنامه  این  برمبنای 
کلیه کاالهای وارده به استثنای موارد مطرح شده در بند الف 

الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد.
کاالهای  غیرنفتی  صادرات  توسعه  راستای  در  همچنین 
سررسید  با  ضمانت نامه  تودیع  با  عوارض  مشمول  صادراتی 

حداکثر یکساله قابل ترخیص است.
صورت  به  کشور  گمرکات  در  بانکی  نامه  ضمانت  دریافت 
اخذ  همچنین  شود.  می  انجام  الکترونیکی  و  بوده  سیستمی 
هزینه ها  سایر  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  برای  نامه  ضمانت 

ممنوع است.
بنابراین گزارش، این بخشنامه با امضای فرود عسگری رئیس 
کل گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابالغ 

شد.
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افتتاح شهرک صنعتی پوشاک تا آخر 
تابستان

با  ایران  معاون سازمان صنایع  کوچک وشهرک های صنعتی 
اعالم اینکه بهره برداری از شهرک تخصصی پوشاک تا پایان 
تابستان سال جاری کلید می خورد، گفت: بهره برداری کامل از 
206 هکتار مساحت مربوط به این شهرک تخصصی، تا پایان 

سال 13۹8 طول می کشد.
فرشاد مقیمی از اخذ مجوز زیست محیطی از سازمان حفاظت 
در  پوشاک  تخصصی  ساخت شهرک  برای  زیست  محیط  از 
در  پنج جانبه  نامه  تفاهم  مفاد  تهران خبرداد و گفت:  استان 
حال اجراست  و تاکنون تامین 2 مگاوات برق از شبکه انتقال 
KV 20  عبوری از شهرک صنعتی  پوشاک تامین شده است.
وزارت  با  سازمان  جانبه  پنج  نامه  تفاهم  به  اشاره  با  وی 
تعاون، کار ورفاه اجتماعی، انجمن پوشاک، صندوق ضمانت 
کرد:  اظهار  تعاون،  توسعه  بانک  و  تعاون  سرمایه گذاری 
براساس این تفاهم نامه مطالعات طراحی فاز یک با همکاری 

انجمن پوشاک انجام  گرفته است.
وشهرک های  صنایع  کوچک  سازمان  برنامه ریزی  معاون 
و   IT فاز  طراحی  مطالعات   همچنین  افزود:  ایران،  صنعتی 
تایید نقشه های  شهرسازی توسط کمیته فنی شرکت اخذ و 
کلیه اسناد مناقصه جهت عملیات خاکی، منابع زمینی، آب های 

سطحی آماده شده است.
وی از انتخاب مشاور جهت طراحی و روشنایی  شبکه توزیع 
20 کیلو ولت و همچنین گاز رسانی به شهرک صنعتی پوشاک 
خبرداد و گفت: مجوزهای الزم  جهت تغییر کاربری اراضی 
ریزی  برنامه  وشورای  بنایی   زیر  کارگروه  از  شهرک   این 
صنایع  سازمان  برنامه ریزی  معاون  است.  شده  اخذ  استان 
کوچک وشهرک های صنعتی ایران  همچنین با اشاره به اخذ 
از محیط زیست،  از سازمان حفاظت  مجوز زیست محیطی  
خاطر نشان کرد: در حال حاضر  مطالعات الزم جهت طراحی  
راه های دسترسی واخذ از اداره کل راهداری  و حمل وجاده ای 

استان تهران انجام شده است.
اسناد  این شهرک صنعتی گفت:  اراضی  مقیمی در خصوص 
به  بخش خصوصی  هکتار   206 مساحت  به  اراضی  مالکیت 

این شرکت انتقال یافته است.
این  ایسنا، رئیس جمهوری سال 13۹5 کلنگ زنی  به گزارش 
پروژه را انجام داد و پیشرفت آن در دستور کار قرار گرفت تا 
صنعت  مختلف  واحدهای  از  مجموعه ای  گردآوری  با  بتوان 
پوشاک شهرک صنعتی آن را در محلی به موقعیت جغرافیایی 

روبروی حرم مطهر امام خمینی )ره( به بهره برداری رساند.
اولین شهرکی است  گفتنی است، شهرک تخصصی پوشاک 
که بر اساس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر زنجیره تولید 
پوشاک از تامین مواد اولیه، مد، طراحی و... را شامل می شود.

پیش بینی کاهش ۲۰درصدی تولید پنبه بهاره/ قیمت جهانی هر 
کیلوگرم پنبه ۲دالر

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

معاون سازمان صنایع  كوچک خبر داد: در گفت وگو با اقتصاد آنالین مطرح شد: 

محمدحسین کاویانی دالیل کاهش کشت بهاره پنبه را کاهش 
بارندگی و مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: این عوامل موجب 
شده کشاورزان به جای کشت بهاره به کشت پاییز، این محصول 

روی بیاروند.
محمدحسین کاویانی دالیل کاهش کشت بهاره پنبه را کاهش 
بارندگی و مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: این عوامل موجب 
شده کشاورزان به جای کشت بهاره به کشت پاییز این محصول 

روی بیاروند. 
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در کاهش تمایل کشاورزان به 
تعهد  به  بی توجهی مسئولین  است؛  بوده  موثر  پنبه  بهاره  کشت 
است. کشاورزان  به  محصول  این  بهاره  کشت  آب  تامین  برای 

پنبه  تصفیه  کارخانه های  به  تحویلی  پنبه  وش  میزان  کاویانی 
از  گفت:  و  کرد  عنوان  تن  هزار   16۴ را  گذشته  سال  در  مجاز 
مجموع وشی که کارخانه ها از کشاورزان تحویل گرفته اند 135 
باقی  ماه تصفیه و 2۹ هزار تن آن  اسفند  پایان  تا  هزار تن آن 
مانده است که امسال 10 هزار تن پنبه تفصیه شده از وش باقی 

مانده حاصل خواهد شد. 
وی اضافه کرد: از این میزان ۴2 هزار تن پنبه آماده عرضه به 
صنایع نساجی است که با در نظر گرفتن حدود ۴ هزار تن پنبه 
باقی مانده از سال ۹5، در مجموع ۴6 هزار تن پنبه استحصال 
شده در اختیار صنایع قرار گرفته است.که تا پایان سال گذشته 26 

هزار و 600 تن آن توسط صنایع نساجی جذب شد.
کاویانی میزان نیاز ساالنه صنایع نساجی به پنبه تصفیه شده را 
100 تا 110 هزار تن عنوان کرد و گفت: هر ساله 50 درصد از 

این نیاز در داخل و 50 درصد از راه واردات تامین می شود.
مدیرعامل صندوق توسعه کشت پنبه کشور ادامه داد: از فروردین 
تا اسفند سال گذشته حدود 56 هزار و 600 تن پنبه تصفیه شده 

مورد نیاز صنایع نساجی از طریق واردات تامین شده است.
کاویانی با بیان اینکه قیمت جهانی هر کیلوگرم پنبه 2 دالر است، 
تاکید کرد: با توجه به نوسانات قیمت ارز هزینه تمام شده واردات 
پنبه برای صنایع نساجی مقرون به صرفه نیست و به نظر می رسد 
دولت برای حفظ این صنایع باید با کاهش هزینه تولید پنبه، اتکا 

به تولید داخل را افزایش دهد.

پس از توقف چند روزه در ثبت سفارش، این سایت فعالیت خود 
را با توجه به اعمال تغییرات مربوطه در بخش تجاری آغاز کرد 
و ثبت سفارش های واردات و صادرات کاال که متوقف شده بود، 

بار دیگر از سر گرفته شد  .
بنا بر آنچه اعالم شده است با توجه به اعمال تغییرات مربوطه 
ثبت  سامانه  و همچنین  تجارت  جامع  سامانه  تجاری  بخش  در 
سفارش، از روز قبل امکان ارسال درخواست های افتتاح به سامانه 

ثبتارش فراهم شده است  .
ویرایش  امکان  حاضر  حال  در  البته  ایسنا،  گزارش   به 
از پیاده سازی تغییرات  درخواست های قبلی وجود نداشته و پس 

مربوطه اطالع رسانی الزم در این زمینه صورت خواهد گرفت . 
 22 در  وزیران  هیات  اخیر  مصوبات  براساس  آنکه  دیگر  نکته 
فروردین ماه سال جاری و به منظور ساماندهی بازار ارز، تغییراتی 

در بخش عملیات تجاری سامانه مربوطه اعمال شده است  .

از جمله این تغییرات می توان به تغییرات صورت گرفته در مقادیر 
و نوع عملیات ارزی اشاره کرد  . در این بخش گزینه بدون انتقال 
در  که  غیربانکی  گزینه  و  شده  اضافه  قبلی  گزینه های  به  ارز 

گذشته وجود داشت حذف شده است . 
براین اساس تجار روی این سامانه در زمینه  عملیات ارزی با دو 
گزینه بانکی و بدون انتقال ارز مواجه می شوند  . همچنین در زمینه 
عملیات  نوع  تناسب  به  و  گرفته  تغییراتی صورت  نیز  ارز  تامین 
ارزی انتخاب شده مقادیر زیر برای تامین ارز قابل انتخاب خواهند 
تجار می توانند گزینه هایی  بانکی  انتخاب گزینه  بود  . در صورت 
محل  از  یا  صادرات  محل  از  بانکی،  سیستم  از  ارز  خرید  مانند 
انتخاب  انتخاب کنند  . همچنین در صورت  را  ارزی خود  حساب 
گزینه بدون انتقال ارز تجار می توانند مواردی مانند بند یک ماده 
38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، از محل بند 5 این 

آیین نامه از محل بند 6، ۷ یا 8 گزینه های خود را انتخاب کنند .

آغـاز به کـار سـامـانه ثبت سفـارش
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بانک مرکزی در دو مصوبه جداگانه، فرمول تامین ارز واردات و 
نحوه تسویه با بدهکاران ارزی را اعالم کرد.

که  شده  فراهم  واردکنندگان  برای  امکان  این  اول،  مصوبه  در 
در صورت تحویل سند حمل به بانک های عامل در موعد مقرر، 
بتوانند با نرخ ارز زمان صدور حواله، تسویه حساب خود را انجام 

دهند.
به گزارش  دنیای اقتصاد، اما چنین امکانی برای واردکنندگانی که 
به شکل اعتباری برای کاالهای خود ارز تهیه کردند، وجود ندارد. 
در مصوبه دوم وضعیت بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی 

وام گرفته بودند، تعیین تکلیف شده است.
شد.  مشخص  مختلف  سناریوهای  در  واردات  ارز  تسویه  نحوه 
بانک مرکزی در یازدهمین اطالعیه در تعیین سیاست های جدید 
ارزی، نحوه تامین ارز واردکنندگان را در حالت های مختلف شرح 
داد. این اطالعیه معطوف به حواله ها و اعتبارات اسنادی قبل از 

21 فروردین است.
تحویل  در صورت  واردکنندگان  برمی آید،  اطالعیه  از  که  آنطور 
سند حمل به بانک های عامل در موعد مقرر می توانند با نرخ ارز 
زمان صدور حواله، تسویه حساب خود را انجام دهند. اما چنین 
امکانی برای واردکنندگانی که به شکل اعتباری برای کاالهای 
خود ارز تهیه کردند، وجود ندارد. این واردکنندگان باید باقی مانده 

مبلغ ریالی را به نرخ روز به بانک پرداخت کنند.

سناریوهای ارز حواله ای و اعتباری
جدید  سیاست های  تعیین  بر  مبنی  وزیران  هیات  تصمیم  به  بنا 
کشور  به  خدمت  و  کاال  واردات  برای  ارز  تامین  کلیات  ارزی، 
واردات  برای  ارز  تامین  است.  بازگشته  بانکی  سیستم  به  کامال 
کاال و خدمت به کشور صرفا پس از انجام ثبت سفارش و ثبت 
بانکی  از طریق سیستم  نیز  ارز  انتقال  است.  امکان پذیر  خدمت 
شد.  خواهد  انجام  عامل  بانک  تقاضای  با  مجاز  صرافی  های  یا 

در واقع هیچ تامین ارزی بدون اطالع بانک، انجام نخواهد شد.
بانک مرکزی در آخرین تصمیمات خود، نحوه تامین ارز حواله ها 
و اعتبارات را مشخص کرده است. حالت اول مربوط به مواردی 
است که ارز حواله قبل از 21 فروردین ۹۷ توسط بانک مرکزی 

تامین و حواله صادر شده است.
در این حالت اگر اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه 

شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تامین شده است. 
در واقع هیچ افزایش رقم مازادی در این حالت متوجه واردکننده 

نخواهد بود.
اما اگر اسناد حمل پس از مهلت مقرر به بانک عامل تحویل داده 
شود، پذیرش اسناد ارائه شده باید از دو پیش نیاز بگذرد. نخست 
دوم،  و  کند  موافقت  اسناد  پذیرش  با  باید  مرکزی  بانک  آنکه 
مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد 

حمل به بانک عامل )در صورت افزایش نرخ ارز( پرداخت شود.

در نتیجه واردکنندگان تنها در صورتی می توانند از هزینه اضافی 
عامل  بانک  به  مقرر  مهلت  در  را  حمل  اسناد  که  کنند  دوری 
ارز  که  می شود  واردکنندگانی  شامل  دوم  دهند.حالت  تحویل 
اما  شده  تامین  مرکزی  بانک  از سوی  مبادله ای  نرخ  به  مربوط 

حواله صادر نشده است.
ارز  تامین  تاریخ  از  ماه  شش  حداکثر  حواله،  بدون  حالت  در 
واردکننده باید اسناد حمل را به بانک عامل ارائه کند تا نرخ ارز 
انجام حواله و عدم  باشد. در صورت  تسویه  تامین شده، مالک 
نیازمند  اسناد  پذیرش  شده،  ذکر  مهلت  ظرف  حمل  اسناد  ارائه 
موافقت بانک مرکزی و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان تامین 
ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل )در صورت افزایش 
باید  واردکننده  نیز  این حالت  در  نتیجه  در  بود.  ارز( خواهد  نرخ 
هزینه افزایش نرخ ارز را  برای تسویه پرداخت کند. اما اگر انجام 
حواله در مدت مقرر شده انجام نشود، بانک عامل باید ارز مربوطه 

را به بانک مرکزی برگشت دهد.
مرکزی  بانک  روز  نرخ  کامال  اعتباری،  ارز  تامین  مورد  در  اما 
مالک تسویه خواهد بود. تامین ارز بابت باقی مانده تمام اعتبارات 
اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از تاریخ 
21 فروردین ۹۷، به نرخ روز اعالمی از سوی بانک مرکزی است.

به گفته بانک مرکزی، جزئیات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای 
نحوه تامین آن برای حواله  ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به 

بانک  های عامل ابالغ شده است.

محدوده مجاز صرافی ها
 بانک مرکزی محدوده فعالیت صرافی ها در نظام ارزی جدید را 
ارز،  یکسان سازی   8 شماره  اطالعیه  اساس  بر  کرد.  معرفی  نیز 
انتقال  می شود.  محدودی  موارد  شامل  صرافی ها  مجاز  عملیات 
ارز از طریق صرافی به شکل کامال منفرد دیگر ممکن نخواهد 
بود، صرافی تنها به دستور یکی از بانک های دارای مجوز ارزی 
مجاز  فعالیت  دومین  کند.  اقدام  ارز  انتقال  به  نسبت  می تواند 
کاالهای  صادرات  از  ناشی  ارز  خرید  فعلی،  حالت  در  صرافی ها 

غیر نفتی از صادر کنندگان است. 
به  صرافی  از  مستقیم  به طور  نمی تواند  شده  خریداری  ارز  اما 
به  را  شده  خریداری  ارز  می توانند  تنها  صرافان  برسد،  فروش 

متقاضیان از طریق سیستم بانکی بفروشند. 
در  است.  منتفی  کامل  به طور  فعال  در صرافی  ارز  فروش  یعنی 
اطالع  تا  تمام صرافی ها  که  تاکید شده  مرکزی  بانک  اطالعیه 
ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و 
این امر از طریق بانک ها انجام خواهد شد. دارندگان ارز به صورت 
اسکناس می  توانند نسبت به سپرده  گذاری آن نزد بانک ها اقدام 
بانک  توسط  آنها  سود  و  مزبور  سپرده  های  بازپرداخت  و  کنند 

مرکزی تضمین شده است.

تامین ارز واردات به مناطق آزاد
برای  ارز  تامین  نحوه  اطالعیه شماره ۹ خود،  در  بانک مرکزی 
واردات کاال و خدمات از خارج به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی را مشخص کرده است. در درجه اول رفع 
آزاد تجاری-  تعهد ارزی واردکنندگان کاال و خدمت به مناطق 
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت دو شرایط ممکن خواهد 

بود.
واردکننده یا باید پروانه ترخیص قطعی کاال را ارائه کند یا اصل 
صورت حساب  های قطعی انجام کار. همچنین در موارد خدماتی، 

ارائه تاییدیه کارفرما نیز ضروری است.
اگر سررسید اعتبارات یا بروات اسنادی مدت دار به مقصد مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی، بعد از تاریخ 21 فروردین باشد، تامین ارز 
آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان  پذیر خواهد 

بود.

فرمول تسویه ارز واردات؛ تصمیم جدید برای بدهکاران ارزی

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
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با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی  سالیانه انجمن 
صنایع نساجی ایران در تیرماه  سال جاری بدینوسیله از 
اعضای محترم انجمن دعوت می گردد تا نسبت به بررسی 
اعتبار عضویت خود و در صورت نیاز تمدید عضویت 
اقدام نمایند تا امکان حضور در مجمع عمومی و شرکت 

در انتخابات هیات مدیره برای ایشان فراهم باشد. 

اطالعیه

هفدهم تیر ۹۷ انتخابات هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
این  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  برپایی  با  همزمان  ایران 

انجمن برگزار خواهد شد.
پیوسته  اعضای  از  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرخانه 
عالقه مند به عضویت در هیات مدیره این تشکل کارفرمایی، 
دعوت به عمل آورده است تا عکس و رزومه خود را حداکثر تا 

تاریخ پانزدهم خرداد 13۹۷ به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.
گفتنی است مدیریت عاملی یا عضویت در هیأت مدیره یکی 
از شرکت های عضو انجمن )که آن شرکت حداقل پنج سال 
باشد(؛ مهم ترین  داشته  را  انجمن  در  پیوسته  سابقه عضویت 

شرط نامزدی در انتخابات هیأت مدیره محسوب می شود.
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