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تقدیر از انجمن صنایع نساجی ایران در نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران

مواد اولیه تولید از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف شد

با اخذ تضمین یا اقساطی کاال از گمرک ترخیص شود

نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران به مناسبت 
»روز ملی تشکل ها« در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار و در 
آن از فعاالن و پیشکسوتان تشکل های اقتصادی تقدیر شد.

در این همایش که وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت، نایب 
رئیس اول مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، 
رئیس اتاق ایران و فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند؛ از انجمن 
صنایع نساجی ایران به عنوان یکی از تشکل های برتر اتاق ایران 
در حوزه تاثیرگذاری بر سیاست ها تقدیر شد و مهندس محمد جعفر 

شهالیی- رئیس هیئت مدیره انجمن- لوح تقدیر را دریافت کرد.
طی  ایران-  بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی-  غالمحسین 
بخش خصوصی  با  مشارکت  خواستار  همه  کرد:   اعالم  سخنانی 
می خواهند  بخش  این  از  ولی  هستند  اقتصادی  فعالیت های  در 
فقط  کشور  اقتصادی  توسعه  برنامه های  و  سیاستگذاری ها  در 
مجری باشد که اینگونه نمی شود. وی ضمن تشکر از وزیر کشور 
درخصوص نگاه ویژه ای که به شورای گفت وگوی ها به ویژه شورای 
گفت وگو در استان ها، اظهار کرد: در واقع ملت ایران- چه آنها که در 
داخل کشور هستند و چه آنهایی که در نقاط مختلف جهان زندگی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تصمیم دولت، واردکنندگان 
مواد اولیه و ملزومات خط تولید از پرداخت مابه التفاوت ارزی در 

گمرکات معاف شدند.
هیئت  جلسه  خاتمه  در  شریعتمداری«  »محمد  ایرنا،  گزارش  به 

یــداهلل صادقــی در جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان تهــران 
کــه بــا حضــور محمــد امامــی امیــن معــاون اقتصــادی اســتاندار 

از ابتدای انقالب اسالمی تابحال تقریباً در تمامی دولت ها )بجز 
دولت آقای موسوی( ارزش ارز جهش ناگهانی یافته است 

دولت ها سعی نمودند بنا به دالیل سیاسی ارزش ارز را پائین تر از 
نرخ واقعی آن نگه دارند تا رضایت عامه مردم را جهت دوره دوم 
انتخابات دولت داشته باشند، بدین جهت همیشه ارز در دوره دوم 
دولتها جهش ناگهانی داشته است بدین ترتیب هر چند سال یکبار 
تفاضل تورم انباشته که در نرخ ارز لحاظ نشده است بصورت یکباره 

در نرخ ارز لحاظ می گردد.  
اکنون در دوره دوم دولت آقای روحانی نیز این اتفاق تکرار شده 
و نرخ ارز به قیمت واقعی آن که حدود 9000 تومان است نزدیک 
شده است، از سوی دیگر دولت با وجود تحریم ها نگران کمبود دالر 
است لذا تصمیم گرفت بجز کاالهای اساسی )25 قلم کاال( سایر 

کاالها با ارز آزاد تأمین شود که نتایج ذیل را بهمراه خواهد داشت:
1- نرخ تورم افزایش زیادی خواهد یافت که نتیجه آن کاهش 

قدرت خرید مردم و رکود در بازار داخل خواهد بود.
2- ارائه ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی باعث ایجاد رانت و 
خروج سرمایه کشور به خارج خواهد شد )از طریق قاچاق کاالهای 
یا بیش اظهاری در واردات کاالهای  از کشور  به خارج  اساسی 

اساسی و برخی طرق دیگر( 
3- با ارز 9000 تومانی ) دالر( سرمایه گذاری خرید ماشین آالت 
جهت طرح های تولیدی فاقد توجیه اقتصادی شده است در نتیجه 

تکنولوژی ماشین آالت تولیدی به مرور قدیمی خواهند شد. 
تصمیمات اشتباه دولت که می بایست اصالح شود : 

1- دولت می بایست ارز را برای تمامی اقالم یکسان نموده )با 
قیمت واقعی حدود 8000 تا 9000 تومان ( در بازار آزاد و نرخ آن را 
متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج مدیریت کند تا شوک قیمتی 
ارز در آینده نداشته باشیم بدین ترتیب با واقعی نمودن قیمتها رانت 

و قاچاق کاال نخواهیم داشت.
2- جهت جلوگیری از صدمه خوردن به قشر ضعیف جامعه بخشی 
از میزان افزایش نرخ ارز را بصورت یارانه به دهک های پائین جامعه 
اختصاص دهدو بدین ترتیب قدرت خرید آنها افزایش یافته وبازار 

کمی رونق خواهد یافت.
3- بخشی از میزان افزایش نرخ ارز را به عنوان وام کم بهره جهت 
خرید ماشین آالت به تولید اختصاص دهد تا اگر امکان ارائه ارز 
4200 تومانی جهت خرید ماشین آالت وجود ندارد، حداقل در نرخ 

بهره وام ماشین آالت تولیدی بخشی از آن را جبران نماید.

ادامه در صفحه 2

لزوم توجه دولت ها به نرخ واقعی ارز

دولت در جمع خبرنگاران افزود: طبق ماده 5 بسته ارزی دولت که 
ابالغ شده است، همه کاالهایی که پیشتر با ارز 4200 تومانی وارد 
می شد و در بسته ارزی جدید تامین ارز آنها به بازار ثانویه منتقل 
شده و اکنون به گمرکات رسیده و ترخیص نشدند، مکلف شدند با 
پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ روز ارز کاال نسبت به 

ترخیص آنها اقدام کنند.
به گفته وی، این موضوع برای برخی خطوط تولید و تجهیزات 
اساس،  این  بر  و  بود  کرده  ایجاد  مشکالتی  آنها  به  مربوط 
پیشنهادی به هیئت وزیران تقدیم شد تا بر اساس آن همه کسانی 
که تجهیزات و ماشین آالت تولیدشان به گمرکات رسیده است، 
با اخذ گواهی از وزارتخانه ذیربط به گمرکات مراجعه و نسبت به 

ترخیص کاالیشان اقدام کنند. 
شریعتمداری ادامه داد: همه مواد اولیه و ملزومات 

تهــران و دیگــر اعضــای کارگــروه برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه 
وجــود احتــکار مــواد اولیــه در انبار هــا ســبب ایجــاد شــوک در 
بــازار می شــود اظهــار داشــت: 5 هــزار واحــد تولیــدی پوشــاک 
و 4 هــزار واحــد تولیــدی کفــش بــا احتســاب 31 هــزار کارگــر 
در ســطح اســتان فعــال هســتند کــه احتــکار مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز ایــن صنــوف مشــکالتی را بــرای آن هــا ایجــاد کــرده کــه 

الزم اســت برخــورد قاطع تــری بــا ســودجویان انجــام شــود.
ــم  ــه تصمی ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ک ــزارش تســنیم،  وی بی ــه گ ب
ــای  ــر مبن ــه ب ــاوت از کاال هــای گمــرک ک ــه التف ــه اخــذ ماب ب
ارز 4200 اســت، بــرای عــدم دوگانگــی قیمــت در بــازار بایــد در 

زمــان ترخیــص کاال قیمــت واحــدی تعییــن شــود.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

می کنند-  بزرگترین تشکل و سرمایه های اجتماعی کشور حساب 
می شوند، و این جامعه قادر خواهد بود بر موانع فائق آید و مسیر 

توسعه را هموار کند.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران علیرغم 
است؛  روبرو  مشکل  با  همچنان  اقتصادی،  های  پتانسیل  همه 
بخشی از مشکالت به شاخص های کالن کشور و سرمایه گذاری و 
تولید بازمی گردد و بخشی به متناسب نبودن ساختارها و زیربناهای 

اقلیمی شرایط کشور همچون آب مربوط می شود.
شریعتمداری:

مهندس علی فرهی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران
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مواد اولیه تولید از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف شد
شریعتمداری:

باعث  تشکل ها  راه  سر  مشکالت  و  محدودیت ها  گفت:  شافعی 
مشارکت ضعیف سازمان های مردم نهاد در برون رفت از مشکالت 
گیرد.  ویژه صورت  توجه  زمینه  این  در  امیدواریم  که  است  شده 
وی  تصریح کرد: واقعیت این است که ما هیچگاه نتوانسته ایم یا 
شاید بیشتر نخواسته ایم به مفهوم اصیل مشارکت و همفکری ورود 
کنیم و اهمیت این سرمایه اجتماعی را درک کنیم. همچنین یاد 
نگرفته ایم که با مشارکت به حل مشکالت بپردازیم. شافعی افزود: 
شاید یکی از معضالت، وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی بوده 
و بیگانه شدن ما با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی بوده است. 
همچنین نفت و درآمدهای نفتی سطحی از حداقل زندگی را در 
گذشته برای ما به ارمغان آورد که در واقع برای بدست آوردن آن 
زحمتی کشیده نشده است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران گفت: زمانی که خواستار حمایت از تولید هستیم 
صرفا ارزش های پولی و  مادی آن مدنظر نیست. یکی از اثرات  
مهم تولید و جامعه تولید محور این است که مشارکت معنا و مفهوم 
تولید  باشند،  نداشته  افراد مشارکت واقعی  تا زمانی که  پیدا کند. 
وجود نخواهد داشت و سیر نزولی خواهیم داشت و همچون این 
روزها تولید روزگار خوشی نخواهد داشت. شافعی تاکید کرد: سالیان 
سال است که به دنبال اقتصاد مقاومتی و جامعه تولید محور هستیم 
اهمیت تشکل ها و سازمان هایی که معنا و مفهوم  به  ولی کمتر 
آنچه  ایم.  پرداخته  را در سطح جامعه گسترده می کنند  مشارکت 
امروز نیاز جامعه است همین سرمایه های اجتماعی و نقش موثر 
تشکل ها و انجمن ها در پیشبرد امور است. رئیس پارلمان بخش 
خصوصی اظهار کرد: همگان خواستار مشارکت با بخش خصوصی 
در فعالیت های اقتصادی هستند ولی از این بخش می خواهند در 
سیاستگذاری ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور فقط مجری 
نظرات  دهنده  بازتاب  صرفا  می خواهند  تشکل ها  از  باشند.  آن 

حاکمیت در اقتصاد و جامعه باشند. 
رفت  به صورت  مباحث  و  کرد  مرمت  را  یکطرفه  جاده  این  باید 
و برگشت باشد. نمی شود بخش خصوصی صرفا مجری مباحثی 
باشد که در بعضی موارد مشکل آفرین هستند و در برخی بخش ها 
چندان اعتقادی به آن ندارند. وی تصریح کرد. قوانین و مقررات 
باید با ضروریات جامعه باشد. نمی گوییم هرآنچه بخش خصوصی 
می خواهد همان شود، اما به منظور تامین منافع ملی و صنفی از 

تقدیر از انجمن صنایع نساجی ایران در نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران
ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات  نهصد  و  هشتاد و 
هفتمین  نشست هیئت مدیره انجمن 

صنایع نساجي ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 987 
در روز یکشنبه مورخ 97/05/14 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و 
تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
مورخ  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 986  مذاکرات  1- خالصه 

97/05/07 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- آقای مهندس شهالیی گزارش مختصری از فعالیت های انجمن 
در طی هفته گذشته ارائه فرمودند و پس از آن مواد )24، 25، 26 و 
27( اساسنامه انجمن مربوط به وظایف هیئت مدیره و سمت های 

هیئت مدیره توسط آقای دکتر شیبانی قرائت گردید. 
3- آقای الجوردی گزارش مختصری از منابع مالی انجمن ارائه 
فرمودند و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد که ایشان گزارش 
بررسی های کارشناسی خود را درخصوص چگونگی سپرده گذاری 
منابع مالی انجمن در جلسات آتی مطرح فرمایند تا به تصویب هیئت 
مدیره انجمن برسد، ضمناً هیئت مدیره به اتفاق آراء تصویب نمود که 

سپرده انجمن از بانک قوامین خارج شود . 
4- درخصوص موضوع نحوه اطالع رسانی مکاتبات و صورتجلسات 

و نامه های وارده و صادره دبیرخانه بحث و تبادل نظر شد.
5- آقای مهندس شهالیی گزارشی از جلسه مورخ 97/5/8 در اداره 
کل صنایع نساجی و پوشاک راجع به کمبود و  افزایش قیمت نخ در 
کشور با حضور نمایندگان تشکل های نساجی و پوشاک و ریسندگان 
و بافندگان و متعاقب آن نشست مشترک کمیته ریسندگی پنبه ای و 
نمایندگان اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک مورخ 97/5/13 
راجع به بررسی کمیت تولید داخل و راهکار تامین کسری تولید نخ 
پنبه ای ارائه فرمودند و در ادامه آن دکتر کاردان نیز توضیحات فنی 
درخصوص فاکتورهای قیمت تمام شده نخ و میزان ارزش افزوده 
آن ارائه فرمودند و با اشاره به جلسات قبلی با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و اداره کل صنایع نساجی و پوشاک به نقش دالالن و 
واسطه ها در تشویش و تخریب فضای تعامل زنجیره تولید و مصرف 
اشاره فرمودند و در ادامه آقای مهندس نیلفروش زاده نیز با اشاره به 
تاریخچه شکل گیری این موضوع و جلسات برگزار شده، به لزوم 
توجه بیشتر تولیدکنندگان به حفظ کیفیت و انصاف در قیمت گذاری 
اشاره نمود و از انجمن خواست تا در صورت موافقت انجمن با واردات 
مواداولیه، این مواداولیه توسط ریسندگان و بافندگان دارای پروانه 
فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد. در نهایت 
پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا جلسه کمیته ریسندگان در 
روز سه شنبه مورخ 97/5/16 برنامه ریزی و برگزار شود تا نسبت به 

تصمیم گیری در این خصوص اقدام شود. 
6- گزارشی از جلسه برگزار شده در دفتر مدیرکل اروپا و آمریکا 
زمینه های  موضوع  با  مورخ 97/5/9  در  تجارت  توسعه  سازمان 
همکاری تشکل ها در حوزه فعالیت های تجاری با کشور روسیه در 
خرید اکریلونیتریل و چیپس نایلون و همچنین زمینه های همکاری 
با کشور ازبکستان در عقد قرادادهای تجاری در خرید پنبه و عقد 
قراردادهای بلند مدت در خرید پنبه ارائه شد که مقرر شد مکاتباتی با 
شرکت های پلی اکریل، تهران تک نخ و نخ تایر صبا و الیاف در این 

خصوص صورت پذیرد.
7- مقرر شد کمیته اصالح اساسنامه و تدوین آئین نامه های مربوطه 

فعال گردد. 
8- درخصوص دبیر انجمن و خصوصیات و توانمندی های ایشان 

بحث و تبادل نظر شد. 
9- مقرر شد از خانم نصرالهی برای جلسه آتی انجمن دعوت بعمل 

آید. 
10- جلسه در ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت.

غائبین: رضا حمیدی ، محسن آهنگریان، سیدجواد سجادی، 
اكبر لباف، محمدرضا مقدم، محمدعلی عامری

بخش خصوصی بهره گرفته شود.
شافعی افزود: باید بیش از هرچیز اختالف سلیقه و تفاوت دیدگاه ها 
در سازمان ها و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حل و فصل شود 
گره  منتظر گشوده شدن  کارشناسی شده  واحد  دیدگاه  با یک  و 
ما  کرد:  اظهار  بازرگانی  اتاق  رئیس  باشیم.  اقتصادی  مشکالت 
اقتصادی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی اگر مورد  فعاالن 
مشورت قرار گیریم، منافع بلند مدت جامعه را مدنظر قرار داده و 

سخن حق خواهیم گفت.
در  کشور  وزارت  و  ایران  اتاق  میان  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
به  توجه  با  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  راستای 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از مهم ترین رویدادهای این 
همایش بود که با حضور غالمحسین شافعی -رئیس اتاق ایران- 
و عبدالرضا رحمانی فضلی -وزیر کشور- انجام شد. اتخاذ تدابیر 
الزم به منظور بهبود فضای کسب وکار در مناطق مختلف کشور، 
بسترسازی مناسب برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی جهت سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور، بهره گیری 
افزایش نقش سرمایه گذاری بخش  برای  از ظرفیت های مختلف 
غیردولتی در رشد و توسعه اقتصادی مناطق، حمایت و توانمندسازی 
فعاالن اقتصادی به منظور ورود مؤثر در اقتصاد مناطق در چارچوب 
قوانین و مقررات مهم ترین اهداف این تفاهم نامه است که با توجه 
ملی  سازمان های  هماهنگی  در  کشور  وزارت  حاکمیتی  نقش  به 
بخش  در  ایران  اتاق  راهبردی  نقش  همچنین  و  استانداری ها  و 
خصوصی تدوین  شده است. بر اساس تفاهم نامه همکاری ارتقای 
توان تولید و رشد سرمایه  گذاری میان وزارت کشور و اتاق ایران، 
اثربخشی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای 
رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، شناسایی عوامل استانی 
مشکالت  پیگیری  آن ها،  رفع  و  سرمایه گذاری  و  تولید  مخل 
صادرکنندگان، اعالم سیاست های ابالغی وزارت کشور در خصوص 
بهبود فضای کسب وکار به  تشکل های بخش خصوصی، پیگیری 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  مصوبات  مطرح شدن  برای 
خصوصی در جلسات هیئت دولت ظرف حداکثر 30 روز، تدوین 
شاخص های بهبود محیط کسب  وکار و... از مهم ترین موضوعاتی 
است که اتاق ایران برای مدت 3 سال متعهد به انجام آنها شده 

است.

خط تولید، همچنین کاالهایی که محصول نهایی آنها با ارز 4200 
تومانی وارد بازار می شود نیز مجازند با دریافت گواهی از وزارتخانه 
مربوطه به گمرکات مراجعه و بدون پرداخت ما به التفاوت ارزی 

نسبت به ترخیص کاالهایشان اقدام کنند. 
اختفای  و  احتکار  موضوع  برای  ستادی  کرد:  خاطرنشان  وی 
بویژه  شده،  وارد  کشور  به  تومانی   4200 ارز  با  که  کاالهایی 
مایحتاج عمومی مردم و همچنین سایر کاالهای مورد نیاز که با 

ارز آزاد وارد شده، تشکیل شده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این ستادها در استان ها تحت 
نظر استانداران، با دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 

و با مباشرت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
باید  با بررسی کارشناسانه و دقیق کاالهایی که  تشکیل شده و 
اقدام  معرفی شوند،  بازار  به  زمان بندی شده  و  منظم  به صورت 

می کند. 
وی تاکید کرد: اگر احتکار یا اختفای کاال از سوی مردم یا بازرسان 
با حکم محاکم  شناسایی و گزارش شود، حتما رسیدگی شده و 
تعزیرات حکومتی با قیمت مصوب در شبکه توزیع معین به فروش 
می رسند. شریعتمداری یادآور شد: شماره تلفن های 135 سازمان 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان   124 و  حکومتی  تعزیرات 

تولیدکنندگان آماده دریافت گزارش تخلفات است.

ــات ارزش افــزوده و 4  ــا احتســاب مالی ــزود: ب تهــران ســپس اف
درصــد مالیــات بــر درآمــدی کــه در گمــرک احــراز شــده، رقمی 
حــدود 140 درصــد نســبت بــه ســرمایه اولیــه بــرای ورود کاال 
بــه گمــرک نیــاز اســت کــه تأمیــن آن در تــوان واردکننــدگان 

نیســت.
ــردن  ــط    بندی ک ــا قس ــن ی ــذ تضمی ــر اخ ــد ب ــا تأکی ــی ب صادق

بــرای ترخیــص کاال از گمــرک تصریــح کرد:همچنیــن از وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت خواســته شــده تــا اجــازه دهنــد کــه 
مــواد اولیــه واحد هــای تولیــدی از پرداخــت ایــن مبلــغ معــاف 
ــت  ــا پرداخ ــش از این ه ــا بی ــر تولیدکننده ه ــون اگ ــوند، چ ش
کننــد رونــد بازســازی و نوســازی واحد هــا بــا مشــکالتی 

ــود. ــه می ش ــیاری مواج بس

با اخذ تضمین یا اقساطی کاال از گمرک ترخیص شود
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صدای بخش خصوصی به ما می رسد/ امکان ترخیص کاال به صورت 
نسیه از گمرکات

بازنگری در 1339قلم کاالی ممنوعه/مجوز ترخیص نسیه کاال صادر شد

وزیر اقتصاد درباره تالش ها برای رفع مشکالت ترخیص كاال 
گفت: برای جلوگیری از انباشت كاالهای مربوط به خط تولید 
صنایع و واحدهای تولیدی، نهایت همکاری را با آنها به عمل 
آورند تا فعاالن اقتصادی نسبت به ترخیص درصدی از كاالی 
مورد نیازشان اقدام كنند. به این ترتیب با ارائه درخواست از 
طرف صاحب كاال، امکان ترخیص به صورت نسیه و با اخذ 

ضمانتنامه بانکی در گمركات سراسر كشور فراهم آمده است.
انتشار  با  اقتصاد  وزیر  کرباسیان  مسعود  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
تسهیل  برای  دولت  اقدامات  درباره  خود  اینستاگرام  در  یادداشتی 
فعالیت بخش خصوصی گفت: طی چند روزگذشته جلسات، تماس ها 
و گفت وگوهای بسیاری با فعاالن بخش خصوصی داشتم. صاحبان 
صنایع که بخش مهمی از واردات آنها مربوط به مواد اولیه برای خطوط 

تولید و حتی ماشین آالت است، با مشکالت ارزی مواجه شده اند که 
در نهایت مانع از انتقال کاالهایشان به کارخانه ها می شود. کرباسیان 
افزود: هدف وزارت اقتصاد همراهی با صاحبان کسب وکار و از همه 
مهمتر کمک به اشتغال آفرینی است. با توجه به برخی مشکالت پیش 
آمده از گمرک خواستم برای جلوگیری از انباشت کاالهای مربوط به 
خط تولید صنایع و واحدهای تولیدی، نهایت همکاری را با آنها به عمل 
آورند تا فعاالن اقتصادی نسبت به ترخیص درصدی از کاالی مورد 
نیازشان اقدام کنند. به این ترتیب با ارائه درخواست از طرف صاحب 
کاال، امکان ترخیص به صورت نسیه و با اخذ ضمانتنامه بانکی در 
گمرکات سراسر کشور فراهم آمده است. وی ادامه داد: برای تسهیل 
در فرآیندهای اجرایی نیز اختیارات الزم برای گمرکات سراسر کشور 
فراهم شده و رئیس گمرک هم به دقت این موضوع را پیگیری می کند. 
پیش از این هم گمرک را مکلف کرده بودم بیشترین میزان همکاری 
با تولیدکنندگان را در دستور کار قرار دهند. کرباسیان تصریح کرد: 
صدای بخش خصوصی به ما می رسد. دولت همراه کارآفرینان است و 
این رسالت را فراموش نمی کند. همانطور که پیش از این هم گفتم، 
اقتصاد ایران وامدار حضور کارآفرینان سالم و خدمتگذار به اقتصاد ملی 
است که با سخت کوشی به راهشان ادامه می دهند. وزیر اقتصاد با 
انتشار تصاویری از گمرک بوشهر گفت: تصاویر مربوط به گمرک 
بوشهر است.همکاران ما در گمرکات جنوب باوجود گرمای شدید هوا 
در خدمت مردم هستند. چرخ هیچ کارخانه ای نباید از حرکت بازایستد. 

معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از توافقات 
صورت گرفته پیرامون ثبت سفارش کاال و چگونگی تخصیص ارز 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابالغ معاون اول رئیس جمهور 
به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس 
کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

خبر داد. 
اکبر افتخاری با اشاره به اینکه در این ابالغیه مسائل و مشکالت 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مد نظر قرار گرفته و تصمیماتی درباره 
روند ثبت سفارش کاال و چگونگی تخصیص ارز در این مناطق اخذ 
شده است گفت: تصمیمات اتخاذ شده و مصوب از سوی معاون 
اول رئیس جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن 
و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ابالغ و این ابالغیه برای اجرا به سازمان های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تاریخ 17 مرداد سال جاری ارسال 

شده است.
به گزارش ایسنا،  طبق اعالم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، تصمیمات اتخاذ شده برای ثبت سفارش کاال و 
چگونگی تخصیص ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این 

شرح است:
1 ـ در اجرای قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ورود 
کاال از خارج از کشور به این مناطق بالمانع است. بر این اساس 
مقرر شد با توجه به استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی 
این مناطق، ورود کاال از خارج از کشور به محدوده این مناطق بر 
مبنای قوانین و مقررات و رویه های متعارف قبلی صورت پذیرفته 
و خروج کاال به داخل کشور از این مناطق مطابق با رویه های حاکم 
بر مبادی گمرکی در سرزمین اصلی صورت گیرد. همچنین مقرر 
شد، گمرک جمهوری اسالمی ایران در همکاری با این مناطق 

کنترل های الزم را در زمینه مذکور معمول خواهد کرد.
2ـ در خصوص موضوع واردات کاال، مقرر شد فعاالن اقتصادی 
مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین، مقررات و 
ضوابط حاکم بر این مناطق نسبت به ثبت سفارش خود در سامانه 
توسعه تجارت اقدام نمایند. از سوی دیگر، تغییرات مورد نیاز در 
سامانه مذکور، بر اساس ضوابط حاکم بر این مناطق و همچنین 

اخذ استعالم های مورد نیاز، اعمال شده است.
3 ـ سامانه ثبت سفارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رویه هایی 
برای استعالم کارت بازرگانی و دیگر استعالمات مورد نیاز در نظر 
گرفته است تا شرایط استعالم برای فعاالن اقتصادی در این مناطق 

تسهیل گردد.
4ـ هم راستا با سیاست های جدید ارزی اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تخصیص ارز برای کاالهای غیر 

از گروه یک از طریق بازار ثانویه انجام خواهد شد.
5 ـ سامانه ثبت سفارش در مناطق آزاد سامانه ای مورد تایید 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و منطبق با قوانین، 
ضوابط و مقررات این مناطق خواهد بود. در صورت لزوم داده های 
مورد نیاز بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران و سایر 

دستگاه ها از طریق این سامانه ارسال خواهد شد.
6ـ  تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و شرکای خارجی که بدون نیاز 
به ارز و یا از محل فاینانس برای ورود ماشین آالت و تجهیزات، 
مواد اولیه، اقالم واسطه ای و سایر امکانات مورد نیاز در طرح های 
تولیدی و سرمایه گذاری در جریان اجرا و در حال تاسیس می توانند 
از طریق سامانه ثبت سفارش مورد تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کنند.

توافق جدید برای تخصیص ارز و ثبت 
سفارش کاال در مناطق آزاد

كرباسیان:

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به بازنگری 1339 قلم کاالی ممنوعه، 
گفت: مجوز ترخیص نسیه کاالهای وارداتی واحدهای تولیدی صادر 

شده است.
استان  نمایندگان  مجمع  با  صمیمی  نشستی  در  عسگری  فرود 
گیالن در حوزه نظارت گمرکات این استان اظهار کرد : 1339 قلم 
از کاالهای وارداتی در لیست کاالهای ممنوعه قرار داده شده بود که 
برنامه ریزی های الزم برای بازنگری در این باره برای کاالهایی که 
تولید داخلی هم ندارند انجام شده است. وی با اشاره به اینکه منطقه 
آزاد انزلی یکی از کریدورهای اصلی کشور است، افزود: برای ارتقای 
برون سپاری و نیروی انسانی 22 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 

شده و بن بیمه برای ورود موقت خودروها صادر می شود.
عسگری با اشاره به ارائه تسهیالت برای واحدهای تولیدی در انتظار 
تخصیص، تصریح کرد :واحدهای تولیدی می توانند با ارائه ضمانت 
نامه های بانکی تا 80 درصد از کاالی خود را از گمرک ترخیص کرده 
و در آینده پرداخت کنند. وی با  بیان اینکه گمرک ایران در مناطق 
ویژه اقتصادی هیچگونه مشکلی تاکنون نداشته است، خاطرنشان کرد: 
گمرک ایران بیشترین آسیب را درباره کارت های بازرگانی دیده است.

براساس تصمیمات جدید مقرر شد کارت های  داد:  ادامه  عسگری 
بازرگانان برای سال اول 500 هزار دالر و برای سال دوم تا یک میلیون 

میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه »میانگین 
موزون سنا« به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطالع 
عموم منتشر می شود. نرخ های اعالم شده در این سایت، بیانگر 
میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معامالت ثبت شده 
در سامانه نظارت ارز )سنا( توسط صرافی های مجاز کل کشور است. 
الزم به تاکید است از آنجا که نرخ های اعالمی در این سایت براساس 
معامالت قطعی هستند، بنابراین این نرخ ها برآیند واقعی نرخ ارز در 

کشور می باشد و مبنای عمل برای فعاالن اقتصادی است.

ــی  ــاه 1397 دسترس ــرداد م ــورخ 16 م ــنبه م از روز سه ش
بــه بــازار ثانویــه ارز بــرای کلیــه صادرکننــدگان و 
ــت. ــرار اس ــی 2 و3 برق ــای کاالی ــدگان گروه ه واردکنن

تمامــی بازرگانــان می تواننــد بــه نــرخ توافقــی بــه خریــد 
و فــروش ارز بــا صرافی هــای مجــاز بانــک مرکــزی 

ــد. بپردازن

دالر محدودیت گمرکی گذاشته شود  و در سال سوم چنانچه تخلفی 
نداشته باشند محدودیت گمرکی آنان به صورت کامل برداشته شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه گمرکات گیالن در مسیر کریدور شمال 
و جنوب قرار داشته و می توانند در مقابله با تحریم ها کمک کنند باید 
اختیارات بیشتری به آنان داده شود. در این دیدار ابتدا گزارشی کامل 
ازفعالیت های گمرکات استان درخصوص شبانه روزی شدن گمرک، 
فعالیت ریلی ومنطقه ویژه اقتصادی درحوزه گمرک آستارا، افتتاح و راه 
اندازی اسکله کاسپین وافزایش فعالیت ها در گمرک حسن رود منطقه 
آزادانزلی، افزایش سامانه های الکترونیکی مورداستفاده، رشدصادرات به 
کشور روسیه و چالش های پیش روی تجار و تولیدکنندگان استان از 
سوی ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر گمرکات استان گیالن  ارائه شد و در 
ادامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی مطالبی درخصوص 
مشکالت صادرکنندگان چای و برنج ، تردد خوردروها باپالک منطقه 
خاطرحفاظت  به  چوب  کاالی  افزوده  برارزش  مالیات  حذف  آزاد، 
جنگل های شمال کشور، نصب دستگاه X_Ray دربندرانزلی، راه 
اندازی منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی الهیجان، برخورد با دارندگان 
کارت های اجاره ای، معافیت کاالهای منطقه برای ساخت و بهره 
گمرک  سازمانی  ساختار  ارتقای  و  مطرح  تولیدی  واحدهای  وری 

وافزایش حقوق پرسنل گمرک استان راخواستار شدند.

چگونگی خرید و فروش ارز در 
بازار ثانویه تشریح شد

اطالعیه بانک مرکزی در مورد اعالم روزانه 
نرخ ارز در سامانه سنا

www.aiti.ir
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خبر خوش رئیس کل گمرک ایران برای واحدهای تولیدی 

بهبود به شرط تغییر مسیر 40 ساله

رئیس گمرک، از تسهیالت جدید گمرکی برای واحدهای تولیدی خبر 
داد و گفت : عالوه بر حقوق ورودی ، مالیات بر ارزش افزوده کاالهای 

وارداتی هم مشمول ضمانت نامه و ترخیص نسیه شد . 
فرود عسگری عنوان کرد :  واحد های تولیدی که مشکالت نقدی 
دارند، می توانند کاالی خود را به صورت نسیه ترخیص کرده و یا با 

تودیع ضمانت نامه بانکی از گمرکات خارج کنند. 
رئیس کل گمرک ایران در جهت ارائه هر چه بیشتر تسهیالت گمرکی 
به تولید کنندگان با اعالم این خبر گفت: تولید کنندگان پیش از این 
در حقوق ورودی با ارائه ضمانت نامه می توانستند کاالیشان را به طور 
نسیه از گمرک ترخیص کنند اما از این پس نه تنها در حقوق ورودی 
که در مالیات بر ارزش افزوده هم می توانند از ضمانت نامه بانکی 
استفاده کنند. وی ابزار امیدواری کرد که تولیدکنندگانی که مشکالت 
کمبود نقدینگی دارند بتوانند از آن استفاده کنند. معاون وزیر اقتصاد 
درباره ارائه دیگر تسهیالت گمرکی به تولید کنندگان، گفت: واحدهای 
تولیدی می توانند انبار اختصاصی در محل تولیدشان داشته باشند و 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
پیش بینی  گفت  اسالمی  شورای 
درست  ارزی  بازار  اگر  که  می کنیم 
مدیریت شود در دو ماه آینده اقتصاد 

کشور به ثبات می رسد.
محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
پورابراهیمی در نشست هم اندیشی 
مشکالت،  کردن  مرتفع  جهت 
معضالت و عارضه های صنعت و معدن استان کرمان گفته است: 
»وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ماحصل عوامل درونی و بیرونی 
است. براساس پژوهش ها و بررسی های صورت گرفته بخش عمده 
مشکالت اقتصادی ایران به مسائل درونی آن برمی گردد، اما تحریم ها 
راور در مجلس شورای  نماینده مردم کرمان و  نیز بی اثر نیست.« 
اسالمی با اشاره به متغیرهایی که در اقتصاد ایران موثر هستند، تصریح 
کرد: »سهم نفت در بودجه عمومی کشور از عوامل موثر در اقتصاد 
ماست، باید مدنظر داشت که امروز بزرگ ترین فرصت است که جراحی 
اقتصادی انجام دهیم تا وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهیم.«  
وی به تبیین میزان صادرات نفت در سال های مختلف پرداخت و 
بیان کرد: » در برنامه ششم توسعه دولت سهم نفت در بودجه را 
به 35 درصد افزایش داد که توصیه کردیم که این درصد را کاهش 
دهند زیرا امروز تحریم های امریکا روی حوزه نفتی کشور است.« پور 
ابراهیمی در حالی نسبت به کاهش سهم نفت در بودجه موضع گیری 
می کند که برطبق آمار رسمی، میزان فروش نفت ایران در سه ماهه 
نخست به مراتب بیشتر از ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه 97 
است. براساس آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی، در سه ماهه 
نخست سال جاری و در حالی که دولت توقع درآمد 27 هزار و 410 
میلیارد تومانی از فروش نفت خود داشت، میزان فروش آن فصل بهار 
امسال به 32 هزار و 640 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش داشت. با توجه به اینکه قیمت ارز در تمام سه 
ماهه نخست سال جاری روند افزایشی داشت، انتظار می رفت درآمد 
حاصل از صادرات آن رشد کرده باشد ولی با آغاز تحریم های آبان 
ماه به نظر می رسد این بخش با محدودیت های دو چندان رو به رو 
می شود و به همین دلیل دغدغه رییس کمیسیون اقتصادی دغدغه 
مهمی است. پورابراهیمی همچنین حضور دولت در اقتصاد کشور و 
سهام شرکت های دولتی را از دیگر دالیل ضعف های اقتصادی کشور 
برشمرد و عنوان کرد: » تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد 

که کارایی و بهره وری بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر است.« 
وی علت بیشتر این نابسامانی اقتصادی را اتخاذ سیاست های اقتصادی 
اشتباه دانست و اظهار کرد: »سهم دولت در اقتصاد کشور یکی از 
چالشی ترین موضوعات در اقتصاد است.« رییس کمیسیون اقتصادی 

محموله های وارداتی خود را از هر 
مرز گمرکی که وارد می شود به این 
انبارها که به خودشان اختصاص دارد 
اما تحت نظارت گمرک است انتقال 
توضیح  ادامه  در  عسگری  دهند. 
از  ورودی  حقوق  حداقل  با  ما  داد: 
واحدهای تولیدی تضمین می گیریم 
که   ایم  داده  آنها  به  تسهیالتی  و 

کاالها زیر نظر خودشان و تحت نظارت گمرک باشد. فرود عسگری 
در ادامه تاکید کرد: واحد های تولیدی که دارای مشکالت بانکی و یا در 
صف تخصیص یا تامین هستند، برای ترخیص کاالهایشان می توانند 
به گمرک مراجعه کنند و گمرک با توجه به شناختی که از آنها دارد، 
در ترخیص 70 تا 80 درصد کاالهایشان با آنها همراهی خواهد کرد 
و واحد های تولیدی پس از حل مشکالت بانکی خود می توانند به 

تسویه با گمرک اقدام کنند.

عنصرهای  دیگر  از  را  شفافیت  اسالمی همچنین  مجلس شورای 
محرک اقتصادی ذکر کرد و افزود: »هر بنگاه اقتصادی در کشور 
فعالیت می کند باید ترازنامه های مالی خود را افشا کند، بطور مثال 
4 هزار خیریه در ایران وجود دارد که اطالعات مالی آنها را نداریم. 
مهم ترین پیامد فسادهای اقتصادی کاهش اعتماد مردم به نظام است، 
فسادها صورت  از  برای جلوگیری  اقتصادی  باید شفافیت  بنابراین 

گیرد.«
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با یادآوری 
حدود 6 هزار خودروی که در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات 
وارد کشور شد، تصریح کرد: »براساس بررسی ها مشخص شد که همه 
اسنادی که برای ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد صادر 
شده بود، جعلی بودند و عدم لینک سامانه های بین وزارت خانه ها یکی 

از دالیلی بود که کسی متوجه این موضوع نشد.«
وی نرخ ارز را لنگر اصلی نابسامانی های اقتصادی اخیر کشور دانست 
و عنوان کرد: »اولین بار نیست که شوک ارزی در کشور ایجاد می شود 
و تقریبا در همه دولت ها این شوک اقتصادی وجود داشته و پیامد آن 
نیز کاهش قدرت خرید مردم بوده است.« در دولت سازندگی و در 
سال های میانی دهه 70 اولین شوک ارزی مهم بعد از جنگ بود که در 

اقتصاد کشور به وقوع پیوست.
دومین شوک ارزی سال های پس از انقالب نیز به سال های نخستین 
دهه 90 باز می گردد و سومین شوک آن نیز هنوز بطور کلی برطرف 
نشده است. با وجود اینکه بجز دولت اصالحات، تمام دولت های پس 
از جنگ تجربه نوسان ارزی را داشتند، اما دهه 90 را می توان اولین 
دهه  بعد از انقالب دانست که دو بحران و شوک ارزی بزرگ در آن 

به وقوع پیوست. 
البته او به این امر اشاره نمی کند که دو بار کاهش قدرت خرید مردم 
در یک دهه شرایط را به مراتب از یک بحران ساده سخت تر می کند. 
فاصله بین دو بحران ارزی به اندازه ای کوتاه است که به نظر می رسد 
قبل از پر شدن شکاف های ناشی از بحران ابتدای دهه 90، باز هم 

چالش های بیشتری برای فرودستان به وجود خواهد آمد.
پورابراهیمی با اشاره به تحریم های کشور در ادوار مختلف اظهار کرد: 
»امروز در رابطه با تحریم ها نسبت به سال 91 خیلی شرایط بهتر است 
زیرا در سال 91 ما تحریم های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و امریکا را 

داشتیم اما امروز فقط تحریم های امریکا متوجه کشور شده است.«
وی اتخاذ سیاست نرخ ارزی واحد را اشتباه ترین سیاست ارزی در 
کشور اعالم کرد و افزود: » بازار ثانویه ارز فضای تعادلی ایجاد می کند 
و در حال حاضر 100 میلیارد دالر منابع ارزی داریم که 50 میلیارد دالر 
مصرف ماست و اگر میزان مصرف ما حتی به 70 میلیارد دالر برسد 
هنوز 30 میلیارد دالر داریم که در بازار ثانویه قرار دهیم به این صورت 

بازار خود به خود به حد تعادل خواهد رسید.«

پیـرو تصویب نامـه سـتاد بررسـی مسـایل اقتصادی کشـور، از 
روز یکشـنبه مـورخ 1397/05/21 امکان ثبت سـفارش از محل 
بنـد 9 مـاده 38 کلیه کاالهـای گروه 1 و 2 که تـا پایان تیرماه 
1397 براسـاس تاییدیـه گمـرک جمهوری اسـالمی ایـران به 
اماکـن گمرکـی وارد شـده اند، در سـامانه جامع تجـارت فراهم 

شـده است. 
بدیـن منظـور می بایسـت در فرآینـد ثبـت پرونـده در صفحـه 

اطالعـات مالـی و بانکـی بـه روش ذیـل عمـل شـود: 
1- انتخاب گزینه بدون انتقال ارز در فیلد نوع عملیات ارزی 

آیین نامـه   38 مـاده   9 بنـد  محـل  از  گزینـه  انتخـاب   -2
اجرایـي مقـررات صـادرات و واردات-قبـض انبارهـای قبـل از 

ارز تأمیـن  فیلـد  در   1397/04/31
3- تکمیل اطالعات شماره قبض انبار و تاریخ قبض انبار

 تاریـخ قبض انبار می بایسـت برابـر 1397/04/31 و یا ماقبل 
باشد. آن 

 توجـه داشـته باشـید می بایسـت حداکثـر تـا پایان شـهریور 
1397 نسـبت به ترخیص ثبت سـفارش هایی که شـامل تامین 
ارز از نـوع از محـل بنـد 9 مـاده 38 آیین نامـه اجرایـي مقررات 
 1397/04/31 از  قبـل  انبارهـای  واردات-قبـض  و  صـادرات 
می باشـند، اقدام شـود. همچنین امـکان افتتاح و تمدیـد از این 

محـل صرفا تـا پایان شـهریور 1397 وجـود دارد.

اطالعیه سازمان  توسعه تجارت
در خصوص ثبت سفارش کاالهای وارد 

شده به گمرکات

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در
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