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قاچاق زیاد داریم؛ بازار آسیای میانه از دست ایران رفت

اجازه دهید تولید در کشور نفس بکشد

رئیـس انجمـن مدیران صنایع خراسـان گفـت: امـروز می خواهند 
صنعـت پوشـاک را بـه روسـتاها ببرنـد و ایـن خیانت دیگـری به 
کشـور اسـت، چنـد سـال آینـده خواهیم دیـد که ایـن تصمیم چه 
بالیـی بـر صنعـت پوشـاک ایـران خواهـد آورد و ترکیـه بیـش از 
پیـش بـر صنعت پوشـاک ایـران چنبره خواهـد زد. مهنـدس رضا 
حمیـدی  در همایـش ملـی میزبانی ایرانی- اسـالمی که در محل 
هتـل شـماره دو همـا مشـهد برگزار شـد، با اشـاره بـه نامگذاری 
سـال جدیـد عنـوان کـرد: بایـد از مقـام معظـم رهبـری تشـکر 

کنیـم کـه در طـول چند سـال گذشـته در انتخاب 

لیالز می گوید که ما نباید بازار آزاد ارز 
را سیاه یا غیرقانونی اعالم می کردیم 
باید  افتاده  اتفاقی  چنین  که  حاال  و 
به صورت غیررسمی و تلویحی آن را 
جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را 
با واقعیت ها تنظیم کند. سعید لیالز، 
اقتصاددان در مورد تک نرخی شدن ارز 
و دلیل تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دالر به جلسه مشترک 
خود با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و مقامات بانک 
مرکزی اشاره کرد و گفت: مقامات بانک مرکزی در آن جلسه 
توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که صندوق بین المللی 
پول استخراج کرده و بانک مرکزی هم هم زمان به همین عدد 
رسیده است. وی در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات 
نرخ دالر طی چند ماه اخیر گفت: برخی استدالالتی که در مورد 
ارتباط نرخ تورم و نقدینگی می شود، بعضاً اشتباه است؛ چراکه اساسًا 
با شرایط اقتصادی ایران  هماهنگ نیستند. در کشور ما دالر یک 
مسئله سیاسی است؛ ضمن اینکه وقتی عده ای می گویند قیمت دالر 
باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، طرف عرضه را ثابت 
فرض می کنند؛ درحالی که این اشتباه است؛ چراکه مثاًل درآمد نفتی 
ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دالر بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود 
که این افزایش قیمت حتماً روی قیمت دالر اثر می گذارد. لیالز 
بابیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ 
ارز و تورم وجود ندارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دالر در ایران 
حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما نرخ تورم حدود ۳۴ درصد بود؛ 
این نشان می دهد که این دو مقوله اساساً هیچ ارتباطی باهم ندارند. 
در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه 
مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشت درصد از تولید 
ناخالص داخلی از طریق واردات تأمین می شود و در این حالت اگر 
قیمت تمام شده واردات صد در دصد افزایش پیدا کند تنها هشت 
درصد تورم ایجاد می کند. البته این به شرطی است که سایر عوامل 

را ثابت فرض کنیم!
این کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه اگر شرایط را در اقتصاد 

خروج  که  کنیم  فرض  و  بپنداریم  عادی  ایران 

با اشاره به منویات مقام معظم  علی ربیعی 
بیان  با  ایرانی  کاالی  از  حمایت  در  رهبری 
اینکه باید ذائقه و نگاه ملی را باید از طریق 
رسانه ها در جامعه تغییر دهیم، گفت: ۴۰ نفر 
از کارآفرینان را مصاحبه کیفی کردیم و فعالیت 
آنها را دسته بندی کردیم و فضای بهبود کسب 

و کار را به صورت رسته ای دنبال می کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با تاکید بر اینکه ما ممنوع الخروجی بابت 
بدهی به تامین اجتماعی نداریم گفت: قاچاق زیاد داریم اما اگر در مواردی 
چون پوشاک حرکت جهادی کنیم اشتغالزایی مناسبی صورت می گیرد 
با این حال بررسی ها نشان می دهد که ایرانی ها عمدتا از کاالی ایرانی 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت »یـک عامل درون زای سیاسـی« 
را علـت برهـم زدن بـازار ارز برشـمرد و گفـت: »حیـات کشـور 

انتقاد شدید رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان از انتقال صنعت پوشاک به روستاها
 سیاست جدیـد ارزی را تحلیـل می کنـد 
دالر 4200 تومانـی از محاسبـه صنـدوق 
بین المللی پول و بانک مرکزی استخراج شد

استفاده می کنند. ربیعی امنیت سرمایه گذاری، تثبیت بازار و ممانعت از 
قاچاق را از جمله برنامه های دولت برشمرد و گفت: باید در زمینه تولید 
هم نگاه تجاری تغییر کند، تولیدکنندگان درازمدت به فعالیتشان نگاه 
کنند و تغییرات فناوری ما باید زود به زود انجام شود و قیمت تمام شده 

را کاهش دهیم. 
وی با اشاره به مشکل دار بودن شرکت های صادراتی گفت: بازار آسیای 
میانه را به همین دلیل از دست دادیم که نیاز داریم صنوف، اتحادیه ها و 

زنجیره های قوی تر صادراتی تشکیل دهند.
وزیر کار از کار مشترک با وزیر صنعت برای باالبردن قدرت خرید کاالی 
ایرانی خبر داد و گفت: حمایت از کاالی ایرانی موضوعی ملی و اعتقادی 

است اما تصمیمات سختی هم دارد که باید اتخاذ و عمل کنیم.

تولیـد اسـت؛ اجـازه دهید تولید در کشـور نفس بکشـد؛ باید برای 
صـادرات تولیـد کـرد و مسـیر رونـق آن بـرای صـادرات بـا دالر 

درمانی میسـر اسـت.«
محمد شـریعتمداری در نخسـتین نشسـت »هم اندیشـی حمایت 
از کاالی ایرانـی« در مرکـز همایـش هـای بیـن المللـی صـدا و 
سـیما بـه رونـق تولیـد در کشـور اشـاره کـرد و افـزود: ابتـدای 
پیـروزی انقـالب 85۴ واحـد صنعتـی در کشـور فعـال بـود کـه 
اکنـون ایـن رقـم بـه 8۴ هـزار و ۲87 واحـد کوچـک و بـزرگ 

یافته اسـت.  افزایـش 
وی گفـت: در بخـش معـدن ۹5 واحـد معدنـی فعـال بـود کـه 

اکنـون بیـش از ۶ هـزار و ۴۰۰ واحـد معدنـی در 
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نـام اکثـر سـال ها بـه تولیـد و صنعـت نـگاه ویـژه ای داشـته اند. 
بـه گـزارش قـدس انالیـن، وی در خصـوص قبضـه کـردن بازار 
پوشـاک ایران توسـط ترکیـه بیان کرد: چند سـال قبل بـا افتخار 
قـرارداد ترجیحـی بیـن ایـران و ترکیـه بسـته شـد. مـن آن روز 
اعتـراض کـردم کـه ایـن قـرارداد خیانـت بـه کشـور اسـت. تـا 
امـروز دومرتبـه ایـن قـرارداد تصحیـح شـده اسـت امـا همچنان 
مشـکالت بسـیار دارد و بزرگتریـن فروشـگاه های کشـور در حال 
فـروش کاالهـای تـرک هسـتند. رئیس انجمـن مدیـران صنایع 
خراسـان ادامـه داد: وزیری کـه درکی از موقعیت روسـتا و صنعت 
پوشـاک نـدارد چنیـن تصمیمی می گیـرد که به ضرر اسـتقالل و 
شـرف مملکت اسـت. حمیـدی تصریح کـرد: صنعت توریسـم به 
علت تاثیرگذاری در اقتصاد کشـورها از اهمیت بسـیاری برخوردار 
اسـت، در سـال های اخیـر حجـم توریسـم جهانـی از میـزان یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر گذشـته اسـت، در ابالغیه سیاسـت های 
کلـی تولیـد و اشـتغال از سـوی رهبـر انقـالب، در ردیـف ۹ از 
اسـتفاده بهینه از ظرفیت های گردشـگری کشـور اشـاره شـده که 

بسـیار کـم بـه آن توجه و عمل شـده اسـت. 
وی اضافـه کرد: گردشـگری به عنـوان صنعت بـدون دود و منبع 
درآمـد سرشـار در تجـارت جهانی به عنـوان عامل تنظیـم موازنه 
بازرگانی هرکشـور اسـت کـه موجب رونق اقتصـادی، کاهش فقر 

و فسـاد و بهبود کیفیـت زندگی مـردم می گردد. 
رئیـس انجمـن مدیـران صنایـع خراسـان تاکیـد کـرد: در اروپـا 
درآمـد حاصـل از توریسـم معـادل ده درصـد تولیـد ناخالص ملی 
کشـورها می شـود، توریسـم گفت وگـوی بیـن ملت هـا را تسـریع 
می بخشـد و در اکثـر ادیـان بـه گشـت وگذار توصیه شـده اسـت، 
در برنامه ریـزی توسـعه هدفمنـد کشـور بـه درآمدهای توریسـتی 
توجـه ویـژه ای شـده و درآینـده بایـد درآمـد توریسـتی کشـور 

جایگزیـن درآمدهـای نفتی کشـور شـود. 
وی افـزود: در اهـداف سـند چشـم انداز بیست سـاله کشـور که در 
سـال ۱۴۰۴ بـه پایـان می رسـد کـه در اکثر بندهای آن شکسـت 
خورده ایـم، پیش بینـی ۲۰ میلیون گردشـگر ورودی بـا ۳۰ میلیارد 
دالر درآمد شـده اسـت اما شـرایط فعلـی ما چندان بـا این اهداف 

همخوانـی ندارد. 
حمیـدی اظهـار کرد: توجـه دولتمـردان، بانک هـا و ایرانیان مقیم 
داخـل و خـارج را بـه سـرمایه گذاری در این بخش حسـاس جلب 
می نمایـم، الزم بـه تذکـر اسـت کـه برای جـذب سـرمایه گذاران 
خارجـی نیازمنـد بـه تعامـل سیاسـی توسـط تمـام دولتمـردان و 

مراکز قدرت کشـور هسـتیم. 
وی اضافه کرد: توسـعه صنعت توریسـم دقیقا در راسـتای اقتصاد 
بدون صنعت نفت کشـور و در راسـتای رهنمودهای رهبر انقالب 

با اعمال تغییراتی در برخی موارد بخشنامه ارزی بانک مرکزی امکان 
خرید ارز از صرافی ها نیز فراهم شد. البته این خرید در سامانه یکپارچه 
ارزی )نیما( انجام می شود و به هیچ عنوان به معنی ورود صرافی ها به 

خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیست.
از روز ۲۱ فروردین ماه سال جاری سیاست جدید ارزی به مرحله اجرا 
درآمد و در مهم ترین بخش آن خرید و فروش ارز در بازار آزاد کال 
ممنوع شد. به طوری که صرافی ها از معامالت ارزی منع شده و این 
جریان به سمت بانک ها رفت و عمده عرضه و تقاضا که توسط 
صادرکنندگان و واردکنندگان انجام می شود در سامانه یکپارچه ارزی 
)نیما( وارد شد. در این سامانه بانک ها، واردکنندگان و صادرکنندگان 
می دهد.  انجام  را  الزم  کنترل  مرکزی  بانک  و  داشته  حضور 
در این بین واردکنندگان کاال و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، 
صادرکنندگان در نقش فروشندگان و همچنین بانک ها و صرافی ها 
به عنوان واسطه گران یعنی کسانی که منابع را از عرضه کننده به 

متقاضی هدایت می کنند، قرار دارند.
صرافی ها از طریق سامانه نظارت می توانستند وارد سامانه نیما 
شده و مجاز بودند تا بتوانند از طریق این سامانه ارز صادرکنندگان 
را خریداری و حواله های ارزی آنها را بفروشند، اما در این بخش 
اولویت با بانک ها بود. در سوی دیگر برای فروش ارز یعنی تامین 
نیاز واردکننده اولویت اصلی بانک ها بودند به عبارتی آنها ارز مورد 
نیاز را تامین و از طریق صرافی خود به متقاضی ارائه می کردند. در 
این شرایط متقاضی ارز نمی توانست صرافی غیر از صرافی بانک ها 
را برای خود انتخاب کند و انتخاب برعهده بانک بود. اما براساس 
بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر کرده شرایط متفاوت شده 

و امکان انتخاب برای صرافی آزاد است.
بر اساس یکی از مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی مسئولیت خرید 
ارز به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع را 
بر عهده دارد واردکننده خود باید خرید را انجام داده و با مراجعه به 
سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما کند. 
اطالعات دریافتی در مورد  جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی از 
این حکایت دارد که  وقتی متقاضی برای دریافت و تامین ارز خود از 
کانال بانک ها وارد شده و مراحل آن را انجام می دهد در زمانی که 
قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد دیگر مثل گذشته 
نیست که مجبور باشد صرفا به صرافی بانک مراجعه کند. در این 
حالت آزاد گذاشته شده و می تواند ارز مورد نیاز خود را از صرافی مورد 
نظر خود که البته صرافی های مجاز حاضر در سامانه نیما هستند 
تهیه کند. ولی در این رابطه نکته ای که وجود دارد این است که 
وقتی بانک صرافی خود را برای تامین ارز معرفی می کند با توجه به 
تعهداتی که برعهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولی 
اگر از صرافی آزاد دریافت شود ممکن است تعهدی در این رابطه 
وجود نداشته باشد. در یکی دیگر از بندهای این بخشنامه به نحوه 
تامین ارز توسط بانک های عامل اشاره شده و آمده است که بانک 
عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به مشتری را دارد، می تواند از 
طریق سامانه تامین ارز اقدام به خرید از سامانه نیما کند. در این رابطه 
باید گفت که بانک ها سه راه تامین ارز دارند که عبارتند از خرید از 
بانک مرکزی، حساب ارزی خود مشتری و سامانه تامین ارز، اما طبق 
این بخشنامه این امکان برای آنها فراهم شده که بتوانند به سامانه 

نیما مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در بند دیگر آمده که در مواردی که واردکننده راسا اقدام به تامین 
ارز از سامانه نیما می کند مبنای عمل بانِک عامل روش برات بدون 
تعهد خواهد بود. دراین باره الزم به یادآوری است که اگر وارد کننده 
راسا در سامانه نیما اقدام به تامین ارز کند، خود به خود مبنای عمل 
بانک روش برات بدون تعهد است به این معنی که نمیتواند به بانک 
بگوید که اول پول اسناد پرداخت شود و بعد اسناد تحویل متقاضی 
شود)روش برات با تعهد(. اما بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید 
کرده که  بانک عامل باید برای کسانی که از سامانه نیما تامین ارز 
می کنند وثایق الزم را دریافت کند. به عبارتی در این رابطه باید طبق 

بخش اول مجموعه مقررات ارزی اقدام کند.

اسـت، کشـور ایـران به لطـف خداوند جز ده کشـور برتـر در حوزه 
جاذبه هـای گردشـگری اسـت، امـا خـود می دانیـم که یـک هتل 
کوچـک در حقیقـت یـک موزه از فرهنـگ، جاذبه تاریخـی، تاریخ 

و قهرمانان ملی یک کشـور باشـند. 
رئیـس انجمـن مدیران صنایع خراسـان تاکیـد کـرد:  دولتمردان، 
بانک هـا و وزارت اقتصـاد دارایـی نبایـد بـا اخـذ مالیـات از شـما 
تنهـا بـه واحـد تولیـدی شـما بـه چشـم اقتصادی و کسـب سـود 
نـگاه کننـد، بلکـه بایـد تمـام تسـهیالت و تمهیـدات را بـرای 
نوسـازی هتل هـا ایجـاد کننـد، میلیون هـا ایرانـی بـه جای سـفر 
بـه کشـورهایی نظیـر ترکیـه، مالـزی، تایلنـد و غیـره قـدری بـه 

بپردازنـد.  ایران گـردی 
وی ادامـه داد: گردشـگری سـالمت بـا توجـه بـه موقعیت کشـور 
یکی از درآمدزاترین حوزه گردشـگری اسـت، سـهم پنج درصدی 
ایـران از گردشـگری سـالمت دنیـا در حـدود ۴۲۰ میلیـون دالر 
اسـت کـه بـا برنامه ریزی هـای در دسـت اقـدام دولـت رو بـه 
افزایـش اسـت و پیش بینـی می شـود کـه تا سـه میلیـارد دالر در 

سـال ایـن درآمدهـا افزایـش می یابد. 
حمیدی با اشـاره به وضعیت کشـور اردن در گردشـگری سـالمت 
عنـوان کـرد: کشـور اردن توانسـته بـا خدمـات درمانـی بـا جذب 
سـالیانه ۱۲۰ هزارگردشـگر بـه درآمـد ۶5۰ میلیون دالر در سـال 
دسـت یابـد و بـه عنوان موفق ترین کشـور منطقه شـناخته شـود. 
یـک گردشـگر سـالمت تـا شـش برابـر یـک گردشـگر معمولی 
هزینـه می کنـد، در سـال ۱۹5۰ شـمار گردشـگران جهـان ۲5 
میلیـون نفـر با درآمـد ۲ میلیـارد دالر و در سـال ۲۰۱۴ این درآمد 

بـه یـک میلیـادر و ۲۴5 میلیـون دالر افزایش یافته اسـت. 
وی ادامـه داد: پیش بینـی تعداد گردشـگر در سـال ۲۰۳۰ به تعداد 
یـک میلیـارد نفـر می رسـد. در کشـورهای توریسـتی از هـر ۱۰ 
شـغل، یـک شـغل در اختیـار توریسـم اسـت، ۹  درصـد  تولیـد 
ناخالـص داخلـی و شـش درصـد صـادرات جهانـی مربـوط بـه 
گردشـگری اسـت. رئیـس انجمن مدیـران صنایع خراسـان گفت: 
جـای بسـی افسـوس دارد که ایـران جز ده کشـور برتـر در زمینه 
جاذبه هـای توریسـتی اسـت امـا در میـان ده کشـور برتـر از نظـر 
درآمدهای ناشـی از گردشـگری نیسـت، وزیر اقتصاد باید پیش از 
اینکـه رهبـر انقـالب بـه او بگوید که اگر جای شـما بودم سـرم را 

بـه دیـوار بکوبـم، برونـد و فکر چـاره کنند. 
وی افـزود: امـروز توریسـتی که برخـالف تبلیغات علیه کشـور به 
ایـران سـفر می کند، نباید در خدمت و سـرویس دهی بـه او ذره ای 
کوتاهـی صـورت بگیـرد، امنیت در ایران بسـیار مناسـب اسـت و 
نسـبت بـه کشـورهای دیگر منطقـه امنیـت در ایران یـک امنیت 

پایدار اسـت.

ادامه از صفحه 1

انتقاد شدید رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان از انتقال صنعت پوشاک به روستاها بازگشت صرافی ها به معامالت ارزی

بخـش کانـی غیرفلزی فعالیت می کننـد. شـریعتمداری ادامه داد: 
تولیـد ۶7 میلیـون تـن کاال در حـوزه پتروشـیمی، افزایـش تولید 
لـوازم برقـی از جمله بیـش از ۶ میلیون دسـتگاه یخچـال فریزر، 
بیـش از ۶ میلیـون دسـتگاه تلویزیـون و افـزون بـر سـه میلیون 
دسـتگاه لباسشـویی در سـال گذشـته، افزایـش چرخـه تولیـد در 

کشـور را نشـان مـی دهد. 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت به افزایـش ۲۲ درصـدی صدور 
مجـوز تاسـیس واحدهـای تولیـدی و صـدور بیـش از ۲۰ هـزار 
مجـوز در سـال گذشـته اشـاره کـرد و گفـت: مجموعـه تولیـدی 

کشـور، پویـا و در حـال حرکت اسـت. 
شـریعتمداری افـزود: ممکن اسـت برخی واحدهـای تولیدی دچار 
مشـکل باشـند اما تعمیم به همه مجموعه تولید درسـت نیسـت؛ 
بـه جـای اینگونه داوری ها بایـد موانع رونق تولید از جمله بسـتن 

مرزهـای کشـور به ورود کاالی قاچاق انجام شـود.
وی گفـت: از سـویی براسـاس اعالم رسـمی گمـرک، 8۲ درصد 
از واردات کشـور، مـواد اولیـه و بقیه کاالی مصرفی اسـت؛ امروز 
قابـل  در کشـور ۶۰ میلیـون دالر واردات پوشـاک داریـم کـه 

است.  پیشـگیری 
نخسـتین نشسـت هـم اندیشـی حمایـت از کاالی ایرانـی بـرای 
حمایـت از تولیـد ملـی و کاالهـای سـاخت داخـل بـا حضـور 
نمایندگانـی از هیات دولت، شـماری از اعضای مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام، نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی، نمایندگان 
اتـاق اصنـاف و بازرگانی، دسـت انـدرکاران حوزه تولیـد و صنعت 
و کارشناسـان حـوزه اقتصاد برگزار و »راهکارهای توسـعه صنایع 
اقتصـادی و تولیـدی کشـور و موانع و مشـکالت پیـش روی این 

حـوزه« بحث و بررسـی شـد. 

اجازه دهید تولید در کشور نفس بکشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت: ادامه از صفحه 1
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 ورود موقت کاال از ثبت سفارش 
معاف شد

با تصویب وزیر اقتصاد؛
دستورالعمل اجرایی برون سپاری 
فعالیت های مالیاتـی تصویب شـد

مدیـرکل دفتـر صـادرات گمـرک در بخشـنامه ای بـه گمرکات 
اجرایـی اعـالم کـرد: کاالهایـی کـه بـه صـورت ورود موقت به 
کشـور وارد می شـوند، مشـمول ضوابـط ثبت سـفارش نیسـتند. 
بـه گـزارش خبرگزاری فـارس،  در بخشـنامه علی اکبر شـامانی 
آمـده اسـت؛ بـا عنایـت به اعـالم قبلی سـازمان توسـعه تجارت 
ایـران در سـال ۱۳۹۲ مبنی بر عدم ثبت سـفارش برای ترخیص 
کاال تحـت رویـه ورود موقـت بـرای پـردازش موضوع مـاده 5۱ 
قانـون امـور گمرکی به پیوسـت نامه معاون بانـک مرکزی ملزم 
به صورت جلسـه هشـتم، کارگروه اعـالم مـی دارد، مطابق بند ۳ 
صورتجلسـه موصوف کاالهایی به صورت ورود موقت به کشـور 
وارد می شـوند، در صورتی که نیاز به تأمین ارز نداشـته باشـند، با 
توجـه به اینکـه واردات قطعی تلقی نمی شـود، مشـمول ضوابط 

ثبت سـفارش نیستند. 

قانـون   ۲۱۹ مـاده   ۲ تبصـره  موضـوع  اجرایـی  آئین نامـه 
مالیات هـای مسـتقیم به منظـور واگذاری و برون سـپاری برخی 
از فعالیت هـای مالیاتـی بـه بخـش غیردولتـی تصویـب شـد.

قانـون   ۲۱۹ مـاده   ۲ تبصـره  موضـوع  اجرایـی  آئین نامـه   
مالیات هـای مسـتقیم به منظـور واگذاری و برون سـپاری برخی 
از فعالیت هـای مالیاتـی بـه بخـش غیردولتـی تصویـب شـد.

از  مـراد  اسـاس  ایـن  بـر  فـارس،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
برون سـپاری، واگذاری تمام یا بخشـی از فعالیت های سـازمانی 
مشـخص قابل واگـذاری به بخـش غیردولتـی واجد صالحیت 
برای تسـهیل امور مؤدیـان، کاهش هزینه هـا و افزایش کارایی 

است.
در مـاده ۲ ایـن آئین نامـه آمـده اسـت سـازمان مالیاتـی مجـاز 
اسـت، در اجـرای مقـررات تبصـره ۲ مـاده ۲۱۹ امـوری ماننـد:

امور نهادی، شناسـایی و واحدیابی مؤدیـان، ابالغ اوراق مالیاتی، 
تدویـن محتـوای آموزشـی و ارائـه خدمـات آموزشـی مؤدیان و 
کارکنـان سـازمان، تحلیـل و پـردازش داده هـای مالیاتـی، امور 

غیـر نهـادی، ثبت نام مؤدیـان در نظـام مالیاتی
دریافـت فهرسـت مربـوط بـه فصـل مالیات بـر درآمـد حقوق 
از سـایر مالیات هـای تکلیفـی و خدمـات مربـوط بـه واریـز 
مالیـات متعلقـه، ارائـه خدمـات مربوط بـه فرایندهـای دریافت 
و ثبـت ارسـال اظهارنامـه مالیاتـی موضـوع قانـون مالیات های 
مسـتقیم و قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده، ارائـه خدمـات 
الزم بـه منظـور پرداخـت انـواع مالیات هـا به صورت مسـتقیم 
بـه حسـاب های تعییـن شـده از طـرف سـازمان، ارائـه خدمات 
بـه منظـور وصـول مالیـات در مـواردی کـه مالیات بـه صورت 
مقطـوع می باشـد، ارائـه انـواع گواهی ها و مفاسـا حسـاب های 
مالیاتـی صـادره از طریـق سـامانه های سـازمان، ارائـه خدمات 
مربـوط بـه دریافـت، ثبـت و پیگیـری انـواع درخواسـت های 
مؤدیـان از طریـق سـامانه های سـازمان از قبیـل اعتراضـات، 
شـکایات، اسـترداد، تقسـیط، بخشـودگی جرایم، مفاصا حساب، 
رفـع ممنوع الخروجی، اعـالم صورت وضعیت بدهـی مالیاتی یا 
صورتحسـاب مالیـات پرداختی، ارائه خدمات مربـوط به دریافت 
و ارسـال فهرسـت معامـالت، باجـه خدمـات فنـی، فنـاوری 
اطالعات و مرکز پاسـخگویی و مشـاوره ای مالیاتی را به بخش 

خصوصـی واگـذار نماید.

ادامه از صفحه 1

سرمایه نداریم، مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دالر اندکی گران  هم هست، 
ادامه داد: ۴۲۰۰ تومان را اگر در ۴۰ میلیارد دالر درآمد ارزی دولت ضرب 
کنیم، حدود ۱7۰ هزار میلیارد تومان می شود که از سهمی که دولت 
برای درآمدهای نفتی در بودجه پیش بینی کرده، بیشتر است. این در 
حالی است که کل بودجه عمومی دولت ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است 
که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات ها و 8۰ هزار میلیارد تومان 
آن هم از محل درآمدهای اختصاصی تأمین می شود؛ بنا براین رقم ۴۲۰۰ 

تومان کاماًل رقمی عادی است.
او می گوید که به خاطر شرایط سیاسی که در کشور وجود داشته باید 
رقم رسمی دالر را کمی بیشتر از ۳5۰۰ تومان در نظر می گرفتیم. ما 
باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می کردیم و یک پیام روشن 
به طرف های خارجی می دادیم تا آنها بدانند اگر می توانند عرضه ارز 
را کنترل کنند، ما هم می توانیم تقاضا را کنترل کنیم. وی با اشاره 
به وضعیت ارزی ترکیه گفت: حدود ۴۰ سال است که تراز تجاری 
ترکیه منفی شده است. ترک ها در خارج از ترکیه هم کار می کنند و 
مدام به داخل کشورشان پول ارسال می کنند و حدود یک تریلیون 
دالر از این طریق عائد کشورشان کرده اند؛ این در حالی است که در 
ایران به دلیل برخی بی ثباتی ها این نرخ معکوس است. ترکیه، مصر، 
فیلیپین و بنگالدش هم به همین نحو اداره می شوند؛ به این صورت 
که خانواده هایی از آنان در خارج از کشورشان کار می کنند و به تدریج 
محل سکونت خود را در وطنشان آباد می کنند. در ایران نیز به طور مثال 
الری ها به دلیل ارتباطات گسترده اقتصادی با کشور کویت از اوضاع 
خوبی برخوردارند؛ به طوری که حتی فرودگاه اختصاصی بین المللی و 
بهترین بیمارستان ها را خود شهروندان شهرستان الر راه اندازی کرده اند. 
این اقتصاددان معتقد است که ما باید روی آینده سرمایه هایی که از ایران 
خارج شده اند، امیدوار باشیم. به گفته وی در یک دوره محدود 5۰ تا ۶۰ 
ساله می توانیم سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دالر جذب سرمایه داشته باشیم. 
او بابیان اینکه ما باید یک نظام ارزی آزاد و باثبات داشته باشیم، سیاست 
تثبیت نرخ ارز در دولت دوازدهم را وابسته به عملکرد دولت توصیف کرد 
و گفت: در آمریکا هم در حال حاضر ارزش دالر نسبت به ارزش یورو 
بسیار پایین آمده است اما در آنجا موجی ایجاد نمی شود؛ چراکه در آنجا 
یک سیاست عمدی در این رابطه وجود دارد؛ اما در ایران وضع کمی 

متفاوت است. به همین دلیل هم به دولت پیشنهاد کردیم که مصارف 
ارزی کشور را کنترل کند. من به شدت طرفدار محدودیت مسافرت های 
خارجی هستم و معتقدم در سر یک دوراهی قرار داریم.  دوراهی با این 
مضمون که آیا اگر دالر ۴۰۰۰ تومان باشد و ما خارج نرویم بهتر است 

یا این که 8۰۰۰ تومان باشد و نتوانیم مسافرت کنیم؟
لیالز بابیان اینکه اگر دولت جلوی مسافرت های خارجی را نگیرد بازار 
این کار را خواهد کرد توضیح داد: وقتی دالر 8۰۰۰ تومان شد، آنگاه 
کسی نمی تواند مسافرت خارجی برود. اگر ما به دالیل سیاسی نمی توانیم 
طرف عرضه را در مورد دالر کنترل کنیم، پس باید بیاییم طرف تقاضا 
را مدیریت کنیم. ما اکنون در وسط یک جنگ سرد قرارگرفته ایم که به 

این زودی ها هم تمام نمی شود. 
اگر فرض بگیریم این بحران سه سال طول می کشد، در سه سال آینده 
دولت آقای روحانی با این مصوبه ساالنه 5 تا ۶ میلیارد دالر پول نقد 
به مسافران در فرودگاه خواهد داد که این یک بی احتیاطی است؛ آن هم 
درحالی که از ۱۱ میلیون سفر خارجی که ساالنه صورت می گیرد، تنها 
ممکن است ۱۱۰ هزار مورد آن ضروری باشد. باید هزینه سفر را واقعی 
کرد تا هرکسی با پول خودش و نه با ارز دریافتی از دولت به مسافرت 
برود. لیالز ازجمله کسانی است که پیش ازاین با دفاع از افزایش سه 
برابری عوارض خروج از کشور گفته بود که حتی معتقد است که این 
عوارض باید به یک میلیون تومان در سال هم افزایش پیدا کند و نباید با 
نظم جهانی مقابله کرد.وی با اشاره به راه حل سوم مطرح شده از سوی 
رئیس جمهوری در قبال نرخ ارز بیان کرد: نمی دانم چه راهی قرار است 
انتخاب شود، اما مسئله این است که ما بتوانیم آرامش و ثبات را به بازار 
برگردانیم و تا حد ممکن دالر را از حالت کاالیی خارج کنیم و جلوی 
فرار سرمایه را بگیریم. خالص سرمایه ایران در سال ۱۳۹۶ جمعاً منفی 
۳۰ میلیارد دالر بوده است که این یعنی فرار سرمایه؛ درحالی که ما باید 

بتوانیم به بازار ثبات و آرامش بدهیم. 
او در مورد افزایش قیمت هایی که در بازار بعد از افزایش نرخ ارز مشاهده 
می شود هم گفت: این افزایش قیمت ها به شرطی که دولت انضباط 
پولی خود را حفظ کند، درنهایت تعدیل خواهد شد؛ همان طور که تا حاال 
و در طول چهار سال گذشته هم آن را حفظ کرده است. اگر دولت بتواند 

بودجه جاری خود را کنترل کند نرخ تورم از این هم کمتر خواهد شد.

 سیاست جدید ارزی را تحلیل می کند دالر 4200 تومانی از محاسبه صندوق بین المللی 
پول و بانک مرکزی استخراج شد

گمرک ابالغ كرد:سعید لیالز:

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی 
ریال ایران و لیر ترکیه بین بانک مرکزی دو کشور را به بانک ها 
ابالغ کرد. بر این اساس، بانک ها می توانند طبق ضوابط ابالغی بانک 
مرکزی نسبت به تأمین مالی واردات و تسویه عواید حاصل از صادرات 
به ترکیه اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تازگی با 
ارسال بخشنامه ای به بانک های کشور، ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی 
ریال ایران-لیر ترکیه بین بانک مرکزی دو کشور را ابالغ کرده است. 
قرارداد سه ساله سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه در ۱7 مهرماه 
سال گذشته بین بانک های مرکزی ایران و ترکیه به امضا رسید و 
در ۲7 فروردین ماه سال جاری نیز با گشایش اولین اعتبار اسنادی 
توسط بانک ملی ایران، رسماً اجرایی شد؛ حاال طبق اعالم بانک 
مرکزی همه بانک های می توانند طبق ضوابط و قواعد ابالغی نسبت 
به سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه بین دو کشور اقدام کنند. در 
بخشنامه بانک مرکزی اعالم شده است که بر اساس بند )ب( ماده 
)۱۰( قانون پولی و بانکی و با هدف تسهیل مبادالت بازرگانی و با 
توجه به امضای قرارداد سه ساله سوآپ ارزی ریال ایران/ لیر ترکیه، 
بانک های ایرانی می توانند به منظور تأمین مالی واردات و تسویه عواید 
حاصل از صادرات به کشور ترکیه به شرح مورد اشاره در این بخشنامه 
اقدام کنند. در حوزه تسهیالت وارداتی، بانک مرکزی تأکید کرده 
است که گشایش اعتبار اسنادی دیداری توسط بانک ایرانی صرفًا 

به لیر ترکیه و با استفاده از خدمات زارعت بانک ترکیه )به عنوان 
و  است  امکان پذیر  اسناد(  معامله کننده  بانک  و  کننده  ابالغ  بانک 
پرداخت های مربوطه از محل قرارداد سوآپ ارزی بین این بانک و 
بانک مرکزی ترکیه و از طریق حساب مخصوص لیر ترکیه و ریال 
ایران انجام می شود. همچنین دوره استفاده از تسهیالت سوآپ ارزی 
بر اساس توافق بانک ایرانی با مشتری تعیین می شود و از تاریخ معامله 
حداکثر یک سال است. از طرفی بانک مرکزی اعالم کرده است 
که صرفاً کاالهای تولیدشده در کشور ترکیه مشمول این ترتیبات 
اجرایی هستند و نرخ ارز تسویه اعتبار اسنادی نیز نرخ روزانه اعالمی 
بانک مرکزی خواهد بود. از دیگر نکات اعالم شده در این بخشنامه 
این است که نرخ تسهیالت استفاده شده در این چارچوب، نرخ بهره 
یک شبه لیر ترکیه، مندرج در سایت رسمی بانک مرکزی این کشور به 
آدرس www.tcmb.gov.tr، یک روز کاری قبل از تاریخ برداشت 
وجه از حساب مخصوص این بانک نزد بانک مرکزی ترکیه خواهد 
بود. ضمن اینکه سود متعلقه به تسهیالت استفاده شده در چارچوب 
این قرارداد، از تاریخ برداشت از حساب مخصوص این بانک تا تاریخ 
بازپرداخت، محاسبه و تسویه خواهد شد. بانک مرکزی اعالم کرده 
است: بانک ایرانی باید در زمان بررسی درخواست متقاضی با توجه به 
وضعیت اعتباری مشتری، وثایق و پوشش الزم و کافی را اخذ کند. 

ادامه در صفحه 4بدیهی است بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

با ابالغ بخشنامه ای به شبکه بانکی انجام شد چراغ سبز بانک مرکزی به بانک ها برای 
سوآپ ریال و لیر
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همکار محترم انجمن صنایع نساجی ایران
جناب آقای مسعود سجودی

احتراما درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت حضرتعالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت الهی و 

برای بازماندگان صبر مسالت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

مشکل اصلی  تأمین اجتماعی، دولتی بودن مدیریت آن است

۹۹ درصد پوشاک چینی و ترک قاچاقی به ایران می آید!

سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از 
کاالی ایرانی، مصوبه ای برای بخشودگی 
جرائم کارفرمایان ابالغ کرده که از نظر 
اتاق  تامین اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
فشار  از  را  کارفرمایان  فقط  ایران، 
اضافه سازمان می رهاند. او دولتی شدن 
را  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیریت 
اصلی ترین مشکل صاحبان این سازمان عنوان می کند و خواستار 
کمیسیون  رئیس  است.  آن   اداره  در  سه جانبه گرایی  اصل  رعایت 
مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: بخشنامه های مربوط 
به مصوبه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بخشودگی 
۱۰۰ درصدی جرائم کارفرمایان خوش حساب و دارای کارگاه های 
فعال تا دهم تیر ماه سال جاری ابالغ شده و در دستور کار شعب این 

سازمان قرار گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است.
محمود توالیی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی این مصوبه 
را در راستای حمایت از کاالی ایرانی و کاهش هزینه های کارآفرینان 
و کارفرمایان ابالغ کرده است، افزود: بر این اساس تأمین اجتماعی 
به تشخیص خود جرائم مربوط به کارفرمایان بدهکار را مشمول 
بخشودگی اعالم می کند و مبالغ مصوب را از آنها می گیرد که ظاهراً 
فشار  از  فقط  را  کارفرمایان  در عمل  اما  است  کارفرمایان  نفع  به 
اضافه سازمان رها می کند. توالیی با اشاره به اینکه سازمان تأمین 
اجتماعی هدف خود از بخشودگی جرائم را حمایت از کاالی ایرانی 
و کاهش هزینه های کارآفرینان و کارفرمایان عنوان می کند، تصریح 

واردات  میزان  به  اشاره  با  نامی  مجید 
سازمان  آمار  براساس  ایران  به  پوشاک 
واردات  میزان  مورد  در  کرد:  بیان  ملل، 
آمار متفاوت وجود  ایران دو  به  پوشاک 

دارد. 
آمارهایی که مربوط به سازمان ملل و نیز 
گمرک ایران است که این دو با یکدیگر 
اختالف فاحشی دارند. به گزارش تجارت  نیوز،  عضو هیات مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: از دی ماه 
سال ۱۳۹۴ تا دی ماه سال ۱۳۹5 حدود یک میلیارد دالر صادرات 
پوشاک از سوی سایر کشورها به ایران انجام گرفته است که براساس 
آمار سازمان ملل سهم چینی ۳۹8 میلیون دالر، ترکیه ۳۳8 میلیون 
دالر، امارات متحده عربی ۲۰۹ میلیون دالر، هند ۲۲.5 میلیون دالر، 
ایتالیا ۱۶ میلیون دالر، آلمان ۳.۴ میلیون دالر، سوئیس سه میلیون 
دالر، اسپانیا سه میلیون دالر، فرانسه ۲.۳ میلیون دالر و بلژیک 7۱۶ 

هزار دالر بوده است.
وی ادامه داد: این آمار، آمار بین المللی است که در سال ۲۰۱۶ به 
ثبت رسیده و میزان صادرات پوشاک براساس کدهای تعرفه ای ۶۱ 
و ۶۲ توسط صادرکنندگان به گمرکات کشور مبدا به مقصد ایران 

ثبت شده است. 
نامی همچنین به آمار صادرات پوشاک از دی ماه سال ۱۳۹5 تا دی ماه 
سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: هنوز میزان صادرات پوشاک از سوی 
کشور چین و امارات متحده عربی به ایران اعالم نشده و سازمان ملل 
در این رابطه آماری منتشر نکرده است، اما میزان صادرات پوشاک 
از کشورهای ترکیه، ایتالیا، هند، اسپانیا، آلمان، سوئیس و فرانسه به 
ایران در مدت زمانی مذکور به ترتیب معادل ۱۰۰، ۱7، ۱۳.5، ۳.۹، 
۳.5، ۳ و ۲.۳ میلیون دالر بوده است. به گفته وی، میزان پوشاکی که 
از امارات به ایران وارد می شود نیز عمدتا چینی است چرا که اماراتی ها 

در بخش تولید پوشاک فعالیت قابل اشاره ای ندارد. 
پوشاک  و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
ایران با اشاره به این که کیفیت پوشاک کشورهای اروپایی از سایر 

کرد: معمواًل این بخشنامه ها زمانی ابالغ می شود که این سازمان نیاز 
مالی دارد و درصدد وصول اصل بدهی پیمانکاران است درحالی که 
به دلیل  اما  اعتراض دارد  کارفرمایان روی اصل بدهی هم  بعضاً 
اینکه در روند رسیدگی به این اعتراضات دستشان به جایی بند نیست 
به بخشودگی جرائم و پرداخت اصل بدهی راضی می شوند. البته 
ایران معتقد  اتاق  رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی 
است: بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان با همین شیوه فعلی نیز 
می تواند به کارفرمایانی که تحت فشار تأمین اجتماعی هستند کمک 
اموال توسط تأمین اجتماعی رها شوند؛  از احتمال توقیف  تا  کند 
چراکه سازمان تأمین اجتماعی، یکی از استثنایی ترین سازمان های 
کشور است که می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به 
توقیف اموال بدهکاران خود اقدام کند و همین مساله باعث می شود 
کارفرمایان با وجود اعتراضی که به محاسبات تأمین اجتماعی دارند، 
از پرداخت اصل بدهی و بخشودگی جرایم استقبال کنند. توالیی، 
دولتی شدن مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را اصلی ترین مشکل 
کارفرمایان، کارآفرینان و کارگران در حوزه تأمین اجتماعی عنوان و 
اظهار کرد: تأمین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است که اموال 
آن نیز کاًل به کارفرمایان و کارگران تعلق دارد و دولت فقط باید با 
ناظر بر عملکرد آن باشد؛ اما در دولت احمدی نژاد مدیریت ارکان آن 
صد درصد دولتی شد و آن را به همه مصائبی که دستگاه های دولتی 
دارند، گرفتار کرد. توالیی با تأکید بر اینکه دولتی شدن مدیریت این 
سازمان توجیهی ندارد، بازگرداندن این سازمان به شرکای اجتماعی 
دولت و رعایت اصل سه جانبه گرایی در اداره آن را زمینه ساز تسهیل 

محیط کسب وکار و حمایت از کاال و تولید ایرانی عنوان کرد. www.aiti.ir
کشورها مطلوب تر است، خاطر نشان کرد: عمدتا پوشاک وارد شده از وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

کشورهای چین و امارات دارای کیفیت بسیار پایینی هستند و کاالی 
درجه دو به شمار می آیند.

نامی با بیان این که براساس خود اظهاری چینی ها و اماراتی ها به 
ترتیب ۳۹8 و ۳۳8 میلیون دالر از دی ماه سال ۱۳۹۴ تا دی ماه سال 
۱۳۹5 صادرات پوشاک به ایران صورت گرفته است، اظهار کرد: این 
آمار  براساس  اما  آماری است که توسط سازمان ملل منتشر شده 
میزان  شده  اعالم  زمانی  بازه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
واردات چینی ها و اماراتی ها به ایران به ترتیب پنج و چهار میلیون 

دالر بوده است.
این در حالی است که طبق آمار سازمان ملل ترکیه ای ها ۱۰۰ میلیون 
دالر پوشاک به ایران صادر کردند که از این رقم تنها ۳8 میلیون دالر 

واردات رسمی در گمرک ایران به ثبت رسیده است. 
وی با اعالم این که ساالنه حدود یک میلیارد دالر صادرات پوشاک از 
سایر کشورها به ایران مدنظر قرار می گیرد، ادامه داد: نکته جالب در 
این رابطه این است که کل واردات رسمی پوشاک به کشور در سال 
۱۳۹5 و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۶۱ و 5۱ میلیون دالر بوده است و 
سایر پوشاک وارد شده به کشور که حدود یک میلیارد دالر بوده به 

صورت قاچاق است. 
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
افزود: حدود ۹۹ درصد از پوشاک وارد شده به ایران از چین و امارات 
متحده عربی قاچاق است که این آمار، آماری قابل تامل بوده و باید 

نسبت به آن راهکاری اساسی اتخاذ کرد. 
نامی با اشاره به این که شرکت های اروپایی و به ویژه کشور ترکیه 
در حال قانونمند کردن فعالیت های خود در حوزه پوشاک در ایران 
هستند، بیان کرد: به تدریج ترکیه ای ها در حال اجرای دستورالعمل 
ساماندهی پوشاک هستند و جزو اولین شرکت هایی به شمار می روند 
که تولید خود در ایران را آغاز کردند، اما این در حالی است که چینی ها 
عمدتا کاالهای تقلبی، قاچاق و باکیفیت پایین به ایران وارد می کنند و 
مشکل اساسی این است که آنها نه برندی برای خود تعریف کرده اند 

و نه در مسیر قانونمند کردن واردات به ایران عمل می کنند.

محمود توالیی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران مطرح كرد:

معادل ریالی اصل و سود و سایر هزینه های مترتبه را در سررسید 
از حساب آن بانک برداشت خواهد کرد.

پذیرش  خصوص  در  متقاضی  از  کتبی  تعهد  اخذ  همچنین 
نوسانات نرخ ارز بابت تسهیالت مربوطه الزامی بوده و حداقل 
معادل ۱۰ درصد وجه اعتبار اسنادی با نرخ روز گشاش اعتبار باید 

توسط متقاضی تأمین شود.
در این بخشنامه آمده است: کلیه مراحل درخواست تخصیص 
و تأمین ارز با ثبت در سامانه پرتال ارزی و با کد منحصربه فرد 
اطالعات  ثبت  و  شد  خواهد  انجام   CSIRTL عنوان  تحت 
اعتبارات اسنادی گشایش شده از محل سوآپ ارزی در سامانه 
مدیریت تعهدات ارزی )سمتاک( الزامی بوده و تأمین ارز مربوطه 

منوط به این امر است.
در حوزه تسویه صادرات نیز بانک مرکزی ایران تأکید کرده که 
استفاده از ترتیبات مذکور بر مبنای استاد دریافتی از زراعت بانک 
ترکیه به نفع صادرکننده ایرانی امکان پذیر است. بر این اساس، 
اعتبارات اسنادی مزبور باید به ریال ایران گشایش یابد و صرفًا 
کاالهای تولیدشده در ایران مشمول ابن ترتیبات اجرایی خواهند 

بود

با ابالغ بخشنامه ای به شبکه بانکی انجام 
شد چراغ سبز بانک مرکزی به بانک ها 

برای سوآپ ریال و لیر
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