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مطالبه صنعتگران در جلسه با وزیران نفت و صنعت چه بود؟

قاچاق پتوپیچ شده شناسایی نمی شود

سرانه صادرات پوشاک ایران 89 سنت و ترکیه 140 دالر است

فروش  گفت:  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
محصوالت با نرخ ارز تک نرخی مطالبه صنعتگران و تولیدکنندگان 
واقعی است؛ براین اساس در جلسه با وزیران صنعت و نفت خواستار 
واقعی شدن قیمت محصوالت در بورس کاال برای حذف تقاضای 

کاذب و حمایت از واحدهای تولیدی واقعی شدیم.
و  فلزی  محصوالت  عرضه  مردادماه   27 در  بورس  عالی  شورای 
پتروشیمی در بورس کاال را به دلیل قیمت گذاری نادرست و شکاف 
بازار آزاد کاالها متوقف کرد، زیرا  فاحش نرخ میان نرخ رسمی و 
تخفیفی که دولت با دالر 4200 تومانی قصد داشت به واحدهای 
تولیدی پایین دستی و در نهایت به مردم برسد، به واسطه ها می رسد. 
به گزارش ایرنا، با وجود تاکید کارشناسان بر واقعی کردن قیمت 
محصوالت عرضه شده در بورس کاال و محاسبه قیمت ها بر مبنای 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برخی اقالم قاچاق در 
لوای پتوهای خارجی به کشور وارد می شود، گفت: اراده جدی بر مبارزه با 

قاچاق کاال وجود ندارد.
 حجت االسالم والمسلمین سیدناصر موسوی الرگانی با حضور در برنامه 
انعکاس اظهار کرد: »وقتی بحث تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز 
مطرح بود، بیان شد که الیحه اجرایی نیست و همان زمان آقای الریجانی 

و پورابراهیمی اعالم آمادگی کردند هرگونه اصالحیه را انجام دهند.«
به گزارش فصل تجارت، نماینده مردم فالورجان استان اصفهان در این 
برنامه که بصورت مستقیم از تلویزیون های تعاملی نیز پخش می شد، گفت: 
»اصالحیه دوم دست دولت را برای اجرای قانون بازتر کرد و پیشنهادات 
موسوی  االسالم  حجت  آمد.«  مجلس  به  دولت  خود  طرف  از  نیز 
الرگانی یادآور شد: »دولت قبل از این اصالحیه عنوان می کرد با قاچاق 

درپی کمبود مواد اولیه تولید برای صنایع،   رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده اند، 
چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی توانند مواد اولیه تامین کنند و 
ارزی که باید تامین کنند نمی دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما 
یا همان 4200 تومان نرخ دولتی! درپی نوسانات ارزی، سوء استفاده 
در بازار و بعضا احتکار، برخی صنایع همچون کارخانه های نساجی و 
کارگاه های تولید پوشاک به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه 
و در مواردی به تعطیلی کشیده شده اند که   رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: نوسانات نرخ ارز که در بازار 
اتفاق افتاده، باعث به هم ریختگی در زنجیره تامین شده است و از 
باب تامین مواد اولیه، ماشین آالت و تکنولوژی، تولید و توزیع به هم 
ریخته است و این برهم ریختگی، مسائل حال حاضر را پیش آورده 
است، چراکه ارز اعالم شده توسط دولت نرخ پایه نداشته و دائم در 
حال تغییر است. به گزارش ایسنا، ابوالفضل گلپایگانی روغنی اظهار 
کرد: از معضالت بزرگ اقتصاد این است که دولت برای ارز قیمت 
4200 تومانی اعالم کرده اما اکنون می گوید باید مابه التفاوت برای 
واردات پرداخت کنید. بنابراین صنایع دچار سردرگمی شده اند و به 
همین دلیل مشکالت صد چندان شده است؛ لذا بسیاری از کارخانه ها 
تعطیل شده اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی توانند مواد 
اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی دانند با نرخ بازار آزاد 

است یا سامانه نیما و یا همان 4200 تومان نرخ دولتی!
دولت نمی تواند به منابع ارزی خود چوب حراج بزند 

  رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کارخانه ها 
نمی دانند که با چه نرخی باید مواد اولیه خریداری و تولید کنند و 
بفروشند، تعطیلی شان را امری طبیعی خواند و افزود: عالوه  براین، 
سایر تغییرها، نظارت ها و کنترل ها هم نیز که وارد بازار شدند آرامش 
را از بازار گرفته است؛ گلپایگانی روغنی درباره تدبیر اندیشیده شده 
برای حل این مسائل گفت: تدبیر اصلی بر عهده دولت است و دولت 
باید نرخ ارز را به تثبیت برساند و نرخ واحد اعالم کند. اما پیشنهاد 
ما این است که ارز 4200 تومانی از همه اقالم برداشته شود، چراکه 
لزومی ندارد با توجه به اینکه منابع ارزی مناسب در کشور وجود ندارد، 
دولت چوب حراج به منابع ارزی خود بزند. وی افزود: برداشتن ارز 
4200 توانی از بسیاری از کاالها مطابقا تورم سنگینی به وجود خواهد 
آورد. اما پیشنهاد این است که روی کاالهای اساسی که در واقع رزق 
و روزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد، نهایتاً به محصول نهایی 

یارانه تخصیص یابد.
سردرگمی صنایع به دلیل دالرهای چند نرخی 

  رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار کرد: دولت باید ارز 
تخصیصی را یا از کانال سامانه نیما و با نرخ 8400 تومان اعالم کند 
یا اینکه بازار آزاد را با یک نرخ باثبات برای تولیدکنندگان تعریف کند 
تا تولید و واردات تکلیف خود را بداند. وی تاکید کرد: مابه التفاوت نرخ 
ارز، نوسانات زیاد و هیجانی که در بازار به وجود آمده، برای بازار تولید 
و صنعت کشور ثباتی را به دنبال نخواهد داشت. گلپایگانی روغنی با 
بیان اینکه بانک ها مهم ترین مسئله و عامل در ایجاد چنین مسائل 
اقتصادی و ارزی در همه بنگاه های تولیدی هستند، تصریح کرد: 
عالوه براین، نرخ بهره های بانکی برای تسهیالت صنایع به شدت 
باالست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده است، چراکه 

این سودها داده نمی شود و منابعی برای تخصیص آن وجود ندارد.

تعطیلی برخی کارخانه ها به دلیل 
نداشتن مواد اولیه

برنامه ریزی شده که از مناطق آزاد وارد کشور می شود، مبارزه می کند و 
بر اساس پیشنهادات دولت، حجم قاچاق کاال کاهش پیدا کرده است.« 
وی همچنین در خصوص ادعای دولت در خصوص قاچاق برنامه ریزی 
شده گفت: »نساجی ها زمانی اعالم می کردند پتو وارد می شود که ثبت 
سفارش نیز شده ولی در زیر این پتوها موارد دیگری را بصورت قاچاق 

وارد می کردند.«
حجت االسالم موسوی الرگانی یکی از موارد اصالحی در تشخیص 
اقالم قاچاق مخفی شده را ایجاد ایکس ری در گمرکات عنوان کرد و 
افزود: »هم اینک کاالهای قاچاق در مبدأ ورود شناسایی می شوند ولی 
اراده جدی بر مبارزه با قاچاق کاال وجود ندارد.« وی ادامه داد: »حتی 
تا یکسال یا شش ماه قبل اراده ای برای مبارزه با قاچاق وجود نداشت. 
اعالم ]کاهش یافتن قاچاق[ با آنچه در بازار می بینیم ]متفاوت است[ و 
امروز دو صنعت در کشور در حال نابودی است. کفش که بطور کلی نابود 
شد و صنعت نساجی هم همین مسیر را طی می کند.« حجت االسالم 
موسوی الرگانی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کمبود قانون نداریم، گفت: 
»نقص موجود مبنی بر آئین نامه هایی است که منجر می شود قانون قابلیت 
استفاده نداشته باشد.« وی  ادامه داد: »تحقیق و تفحص انجام و گزارش 
آن، تهیه و به قوه قضاییه ارجاع می شود. اما قوه قضا اخیرا مثل ماجرای 
سوال از رئیس جمهور که گفتند عناوین ]برای ارسال نتیجه سوال به قوه 
قضاییه[ مجرمانه نیست، نسبت به گزارش تحقیق و تفحص هم چنین 

پاسخی دادند

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: در حال 
حاضر سرانه صادراتی پوشاک در کشور 89 سنت است  و این در حالی 

است سرانه صادراتی ترکیه 140 دالر و چین 80 دالر است.
صادق نجفی  در نشست مسئوالن شهرک های صنعتی البرز اظهار کرد: 
کشورهای اطراف مثل افغانستان و عراق ظرفیت مناسبی برای واردات 
پوشاک از ایران را دارند و باید این فرصت را برای ارز آوری در شرایط 

کنونی اقتصاد غنیمت شمرد.
به گزارش  ایسنا،  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال 
حاضر 53 شرکت مدیریت صادراتی در کشور فعال است که صادرات 
آنها سال گذشته 500 میلیون دالر بوده است. وی افزود: در حال حاضر 

بازار ارز ثانویه، اما مقاومت هایی در مقابل آن انجام شد به طوری 
که برخی همچنان بر تداوم عرضه محصوالت به نرخ ارز 4200 

ادامه در صفحه 2تومانی تاکید دارند. عرضه محصوالت پتروشیمی به 

موسوی الرگانی:

1024 واحد صادراتی تنها در بخش صنایع کوچک فعال است. میزان 
صادرات این واحدها سال گذشته دو میلیارد و 800 میلیون دالر بوده 
است. اگر بتوانیم تعداد واحدهای صادراتی کشور را طی سه سال به 

6000 مورد افزایش دهیم، ارز قابل توجهی وارد کشور می شود.
وی ابراز کرد: در تالش هستیم تا پایان سال میزان صادرات این واحدها 
را به چهار میلیارد دالر افزایش دهیم و اگر بتوانیم تنها سرانه صادرات 
پوشاک کشور را به 3.2 دالر افزایش دهیم این هدف محقق خواهد شد.

وی به تعداد واحدهای صنعتی ای که از ابتدای سال تا کنون مجددا 
راه اندازی شده اند، اظهار کرد: طی پنج ماه گذشته 349 واحد که طی 

چند دهه گذشته تعطیل شده بودند مجددا راه اندازی شده اند.
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نرخ ارز 4200 تومانی سبب شده است که دالالن این محصوالت 
را خریداری کرده و با چند برابر قیمت در داخل به فروش رسانده 
و یا آن را صادر می کنند. کمبود و گرانی مواد اولیه مختلف باعث 
شده تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی از حجم فعالیت های 

خود بکاهند.
مشکالت بخش پایین دستی پتروشیمی

»علیمردان شیبانی« عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران  درباره مشکالت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین 
دست پتروشیمی، گفت: مواد اولیه برای صنایع پایین دستی مانند 
سوخت خودرو است؛ اگر شما بهترین خودرو را هم داشته باشید به 
طور قطع بدون بنزین روشن نخواهد شد به این ترتیب تامین مواد 
اولیه از مهم ترین فاکتورها برای ادامه و رشد تولید است. این عضو 
هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران که خود از مصرف کنندگان 
مواد اولیه پتروشیمی است، افزود: در حوزه صنایع نساجی، دو نوع 
مواد اولیه داریم؛ یکی مواد اولیه طبیعی مانند پنبه و دیگری مواد 
اولیه مصنوعی که شامل مواد پتروشیمی است. شیبانی اضافه کرد: 
در پنبه که بحث االن ما نیست، کمبود بسیار محسوسی داریم که 
متاسفانه ناچاریم آن را از خارج از کشور وارد کنیم، اما در خصوص 
مواد پتروشیمی، حدود 10 تا  12سال پیش 100 درصد این مواد را 
از خارج وارد می کردیم که پس از توسعه صنعت پتروشیمی ایران، از 
واردات این مواد بی نیاز شدیم. وی ادامه داد: متاسفانه گاهی نحوه 
توزیع و تامین این مواد به قدری سخت می شود که می گوییم ای 

کاش امروز هم می توانستیم مانند گذشته واردات انجام می دادیم.
معضالت پایین دستی ها پیش از راه اندازی بورس كاال

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در سال های 
گذشته متاسفانه دسترسی ما به عنوان صنایع پایین دستی به این مواد 
نه تنها راحت نبوده بلکه بسیار دشوار و گاهی غیرممکن بوده است. 
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه تا 
پیش از اینکه مواد پتروشیمی در بورس کاال عرضه شود، ماجرا بسیار 
تاسف آورتر بود، افزود: در آن زمان، صنایع پایین دست باید ساعت ها 
مقابل اتاق فروش پتروشیمی ها صف می کشیدیم که آیا مواد را به ما 
می دادند یا خیر. وی یادآور شد: از وقتی که مواد پتروشیمی به بورس 
وارد شد و تولیدکنندگان با ظرفیت های مختلف کنار هم قرار گرفتند 
و واحد های پتروشیمی عرضه های هفتگی را بر اساس این نیاز به 
بورس عرضه می کردند، خریدها سرعت گرفت و صنایع پایین دستی 

توانستند با تامین نیاز مواد اولیه رشد کنند. 
پیشنهاد دالالن برای فروش مواد اولیه به نرخ روز ارز 

وی گفت: »متاسفانه دوستان ما در پتروشیمی ها روزگار مطلوب ما 
صنایع پایین دستی که مستقیم از بورس خرید می کردیم و در حال 

توسعه بودیم را برنتافتند. 
به تدریج شاهد نوسان و کاهش چشم گیر در حجم عرضه ها بودیم 
که البته در این روند گناه از بورس نیست و هرآنچه به بورس اعالم 
اتاق  نمایندگان  هیئت  می گیرد. عضو  قرار  فروش  میز  روی  شود 
بازرگانی ایران با بیان اینکه این اتفاق با ورود دالر 4200 تومانی به 
اقتصاد به عنوان ارز رسمی شدت گرفت، افزود: »در کمال تاسف به 
دلیل به صرفه بودن خرید مواد اولیه به مبنای دالر 4200 تومانی در 
بورس کاال، به ما صنایع پایین دست به اندازه نیازمان مواد نمی رسد 
اما 2 ساعت بعد از معامالت، واسطه ها به ما زنگ می زنند و پیشنهاد 
فروش همان مواد اولیه ای که ما به آن در تاالر دسترسی پیدا نکردیم 
با نرخ روز دالر اعالم می کنند. وی خاطرنشان کرد: این است  را 
قصه پرغصه ما که در این بین، برخی ها با اهداف خاص مشکالت 
را گردن سایت بهین یاب و بورس کاال می اندازند اما ایراد کار جای 

دیگری است. 
جلسه مشترک وزیران نفت و صنعت

 این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: »از ادامه 
روند محاسبه قیمت ها براساس دالر 4200 تومانی در بورس کاال 
تعجب می کنم زیرا به تازگی در جلسه ای که با حضور بیژن زنگنه 

مطالبه صنعتگران در جلسه با وزیران نفت و صنعت چه بود؟
ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات  نهصد  و  نودمین  
نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 

نساجي ایــران

صورتجلسه

نشست 990 هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
در روز یکشنبه مورخ97/06/04 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.

1- خالصـه مذاکـرات نشسـت 989 هیئـت مدیـره انجمـن 
مـورخ 97/05/28 قرائـت و بـه امضای حاضرین در نشسـت 

مذکور رسـید. 
موضـوع   خصـوص  در  نظـر  وتبـادل  بحـث  از  پـس   -2
غیبت هـای موجـه و غیـر موجـه اعضـای محتـرم هیئـت 
مدیـره در خصـوص موضـوع  مـاده 19-25 اساسـنامه و بـا 
عنایـت بـه اینکـه تشـخیص موجـه یـا غیـر موجـه بـدون 
غیبت هـا بـر عهـده رئیـس هیئت مدیره می باشـدمقرر شـد 
تـا اعضائـی که به هـر دلیل امـکان حضور در جلسـه هیئت 
مدیـره را ندارنـد مـوارد را بطـور مکتـوب خطـاب بـه رئیس 
هیئـت مدیره اعـالم و به دبیـر خانه انجمن ارسـال فرمایند. 
بـرای  شـده  ایجـاد  عدیـده  مشـکالت  خصـوص  در   -3
واحدهـای نسـاجی درخصـوص بخشـنامه های ارزی دولـت 
بخصـوص بنـد پنـج بخشـنامه اخیـر در خصـوص پرداخت 
مابـه التفـاوت نـرخ ارز، مـوارد متعـددی مطـرح شـد ومقـرر 
شـد انجمـن پیگیری هـای الزم در ایـن خصـوص را انجـام 
داده و اطالع رسـانی مناسـب بـه اعضـا ی انجمـن صـورت 
پذیـرد همچنین مقرر شـد با عنایـت به اینکـه واحدها، برای 
تامیـن مواداولیـه خـود ارز بـازار ثانویـه دریافـت می نماینـد 
انجمـن نسـبت بـه مکاتبه بـا مراجـع ذیربط جهت تسـهیل  
پروسـه های اداری فعلـی و حـذف فرآیند غیر ضـروری برای 
تسـریع در عملیـات اجرایـی مرتبط بـا واردات مـواد اولیه مو 

رد نیـاز واحد هـای تولیـدی اقـدام نمایـد.
4- گزارش مبسـوطی از نشسـت کمیسیون تسهیل کسب و 
کار اتـاق بازرگانی تهران مورخ یکشـنبه 97/6/4 درخصوص 
بسـته پیشـنهادی حمایـت از تولیـد ارائـه گردیـد کـه در 
ایـن جلسـه بسـته پیشـنهادی وزارت صنعـت توسـط آقـای 
دکتـر رحمانـی ارائـه گردیـد کـه مـورد انتقـاد شـدید بخش 
خصوصـی حاضـر در ایـن نشسـت واقع شـد و مقـرر گردید 
تـا نشسـت های مشـترکی درروزهای دوشـنبه و سـه شـنبه 
جهـت  بررسـی و بازبینـی  واصالح این بسـته برگزار شـود.

5- مکاتبـه دفتـر اداره کل صنایـع نسـاجی و پوشـاک بـه 
اظهـار  درخصـوص  مـورخ 97/5/28  شـماره 60/139944 
نظـر در مـورد ابالغیه دسـتور العمل تنظیم بـازار محصوالت 
پتـرو شـیمی قرائـت گردیـد و مقرر شـد تـا دکتر شـیبانی و 
سـایر اعضـای هیئت مدیـره که محصـوالت پتروشـیمی را 
مصـرف می کننـد نظـرات و دیدگاه هـای خـود را بـه دبیـر 
خانـه منعکـس فرماینـد. همچنین مصوب گردیـد انجمن در 
مکاتبـه خـود بـا اداره کل صنایـع نسـاجی و پوشـاک ضمن 
تاکیـد بـر عرضـه محصـوالت مـورد نیـاز واحد هـای داخلی 
در بـورس کاال و ضـرورت افزایـش عرضـه در بـورس بـا 
قیمت مناسـب، پیشـنهاد آزاد سـازی و تک نرخی شـدن نرخ 
ارز بـرای کلیـه مـواد اولیـه محصـوالت پتـر وشـیمی را نیز 

نماید.       مطـرح 
6 - جلسـه در سـاعت 18/45 بـا ذکر صلوات بـر محمد وال 

محمد خاتمـه یافت. 
غایبیـن: مهندس حسـن نیلفـروش زاده، اكبـر لباف ، 
عبدالحسین اخوان مقدم، محسـن آهنگریان،مهندس 

علی فرهـی، دكتر محمدعلـی عامری

وزیر نفت و محمد شریعتمداری وزیر صنعت برگزار شد، تقریبا همه 
صنعت گران از باالدستی و پایین دستی از فساد و رانت ناشی از 2 

نرخی بودن نرخ ارز گالیه کردند.« 
وی با بیان اینکه باید تا به امروز قیمت کاالها در بورس کاال با ارز 
بازار ثانویه محاسبه می شد، افزود: »از طرفی عنوان شد که رئیس 
جمهوری اختیار کامل تصمیم های حوزه پتروشیمی ها را در تولید و 
با توجه به  توزیع و... مستقیم به وزیر نفت واگذار کرده است که 
تجربه و سابقه کاری وی در حوزه نفت به نظر می رسد با بسیاری از 
مشکالت آشنا بوده و برای حل آنها قدم های مثبتی بر خواهد داشت.« 
شیبانی درباره اوضاع تامین مواد اولیه صنعت نساجی از بورس پیش از 
دالر 4200 تومانی، گفت: »اوضاع به مراتب بهتر بود و می توان ادعا 

کرد اکثرا مشکلی در تامین مواداولیه نداشتیم.« 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یادآورشد: زمانی که همه 
می دانند قیمت واقعی ارز 4200 نیست، عرضه کاال براساس دالر 
4200 عمال حکم دریافت ارز 4200 تومانی را دارد؛ مشخص است 
که زمینه حضور واسطه ها به هر طریقی در معامالت فراهم می شود.  
وی اضافه کرد: بدین ترتیب، مزیتی که قرار بود نصیب تولیدکننده 
شود، در عمل به واسطه ها می رسد و تولیدکننده و مصرف کننده 

نهایی باید براساس همان نرخ واقعی دالر خرید کنند.
ایرادات بهین یاب باید برطرف شود

این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در حوزه 
پتروشیمی تولیدکنندگان واقعی براساس سهمیه سامانه »بهین یاب« 
از طریق بورس خرید می کنند، اما این سایت اشکاالتی دارد که باید 
اصالح شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در 
سال های اخیر اطالعات این سایت نیز با تالش کارشناسان صنعت در 
سراسر کشور و بر مبنای پروانه های بهره برداری و فهرست پرداخت 
بیمه ها، قبض برق و مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شده است.  
شیبانی تاکید کرد: مشکالت اطالعاتی این سایت باید حل شود نه 
آنکه یکباره روی آن یک خط قرمز کشید.  وی اضافه کرد: »متاسفانه 
شواهد نشان می دهد برخی دوستان با اعالم ایراد از سایت بهین یاب 
به دنبال فروش محصوالت پتروشیمی در خارج از بورس هستند که 
بارها گفته ایم این تالش ها و اقدامات به صنعتگر واقعی لطمه وارد 
ادامه داد: »اگر روزی محصوالت در بورس  خواهد کرد.« شیبانی 
عرضه نشود، واحدهای تولیدی توان امضای قرارداد با پتروشیمی ها را 
نخواهند داشت و مرجعی برای تعیین قیمت ها باقی نمی ماند؛ ضمن 
آنکه مشخص نمی شود قیمت ها چگونه و مشکالت از کجا نشات 
می گیرد. وی بیان داشت: اما امروز به واسطه شفافیت بورس کاال 
به سرعت می توان معضالت را ریشه یابی کرد و برای تنظیم بازار 

تصمیم گرفت.  
قیمت محصوالت پتروشیمی باید واقعی شود

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهای بهبود 
بازار عرضه محصوالت پتروشیمی نیز گفت: تقویت بورس کاال در 
حوزه عرضه مواد اولیه، ضروری است. این عضو هیئت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران افزود: اگرچه در هر بازاری مشکالتی وجود دارد 
اما امروز در شرایط سخت اقتصادی، باید همه به این باور برسیم که 
در یک قایق نشسته ایم، دولتی و خصوصی فرقی نمی کند، اگر اتفاقی 
برای کشور بیفتد، همه را تحت تاثیر قرار می دهد. شیبانی ادامه داد: 
وقتی همه می دانیم قیمت واقعی کاالها براساس دالر بازار آزاد است، 
نرخ 4200 تومان حاصلی جز تالطم و تقاضای کاذب نخواهد داشت، 

بنابراین باید قیمت کاالها واقعی شود. 
وی اضافه کرد: واقعی شدن قیمت ها در بورس کاال خود به خود 
باعث ایجاد تعادل در بازار و تامین مناسب مواد اولیه تولید می شود. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: از صنایع باالدست 
نیز انتظار است تا به تامین نیاز واقعی واحدهای داخلی اقدام کنند. 
شیبانی گفت: اگر امکان خرید مواد اولیه به صورت اعتباری از بورس 
کاال فراهم شود، بسیاری از مشکالت ما حل خواهد شد که البته در 

این زمینه بانک ها باید کمک بیشتری به ما کنند.
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پتروشیمی ها صدای بخش خصوصی را درآوردند

سـنت نامیمونـی در میـان بخـش خصوصـی در جریان اسـت که 
همیشـه اولویـت با حمایت از دولت اسـت مگـر در جایی که دیگر 
کار از کار گذشـته باشـد.  سیاسـت های دولت از ابتدای سـال 97 
بـه زیان بخش خصوصی بود اما بسـیاری از مسـووالن تشـکل ها 
صبـر پیشـه کردنـد و بعـد از گفت وگـو در جلسـات خصوصـی، 
زمانـی کـه مطمئـن شـدند دولـت از تصمیـم خـود مبنی بـر میخ 
کـوب کـردن ارزی کوتـاه نمی آید اعتـراض خود به سیاسـت ها را 
علنـی کردنـد. بـه گزارش تعـادل، حال شـاهد آن هسـتیم که بعد 
از چنـد ده بخشـنامه ارزی و تصمیمـات گوناگـون دولـت تـالش 
دارد شـرایط را بـه سـمت اوضـاع سـال 96 بازگردانـد اما شـرایط 
جدیـد اقتصـادی باگ هایـی را ایجـاد کـرده اسـت که باعث شـد   

رئیـس اتـاق ایـران در نامه ای به این مشـکالت بپـردازد.
 لزوم تغییر در شرایط زنجیره پتروشیمی

  رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن و كشـاورزی ایران 
بـا ارسـال نامـه ای بـه معـاون اول   رئیس جمهـور، بـا اشـاره بـه 
مشـکالت ایجـاد شـده برای صنایـع کوچک و متوسـط و مصرف 
کننـده نهایـی زنجیـره صنعت پتروشـیمی ناشـی از سیاسـت های 
ارزی، تجـاری و قیمت گـذاری در ایـن صنعت، خواسـتار تغییر این 
سیاسـت ها شـد. غالمحسـین شـافعی در نامه خود به اسـحاق 
جهانگیری همچنین به پیشـنهاد های 10 گانه سـال گذشـته اتاق 
ایـران در زمینـه سـاماندهی زنجیـره ارزش پتروشـیمی و صنایـع 
فـوالدی کشـور اشـاره کـرده و خواسـتار توجـه دولـت بـه ایـن 

پیشـنهاد ها و اجـرای آنها شـده اسـت.
متـن کامـل نامه غالمحسـین شـافعی بـه اسـحاق جهانگیری به 

این شـرح اسـت:
جناب آقای دكتر اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم   رئیس جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام

همانطـور کـه مسـتحضرید زنجیـره صنعـت پتروشـیمی کشـور 
همواره با مشـکالتی روبرو بوده اسـت که به واسـطه سیاسـت های 
ارزی و تجـاری و همچنیـن قیمت گـذاری دسـتوری در ماه هـای 

اخیـر بسـیار برجسـته و حاد شـده اند.
دالر  هـر  معـادل  نـرخ  بـه  گاز  خـوراک  تخصیـص  یکسـو  از 
38000 ریـال بـه ایـن صنعت شـائبه رانـت دارد و از سـوی دیگر 
نرخ گـذاری محصـوالت پتروشـیمی در بـورس کاال بـر مبنـای 
نـرخ معـادل هـر دالر 42000 ریـال موجـب ایجاد رانـت دیگری 
در توزیـع و فـروش محصـوالت شـده اسـت کـه بـا وجـود نیـت 
دولـت محترم در بهره جسـتن صنایع پایین دسـتی پتروشـیمی از 
ایـن قیمـت و بالنتیجـه کاهـش قیمت تمام شـده تولید ایشـان و 
تسـری قیمت بـه مصرف کننـده نهایی، ایـن اتفاق نیفتاده اسـت 
و بـا کمـال تأسـف در روش هایـی کامـال غیـر قابـل دفـاع، رانت 
فروش محصوالت پتروشـیمی در بـورس کاال تنها نصیب عده ای 
تولیدکننـده نمـا شـده اسـت کـه بـا در دسـت داشـتن پروانه های 
بهره بـرداری واحد هـای غیـر فعـال و بـه شـیوه های غیر شـفاف، 
ایـن محصـوالت را در بـورس خریـداری کـرده و بـا قریـب بـه 
100درصـد سـود آنهـا را در بـازار آزاد بـه فـروش می رسـانند و 
خریـدار ایـن کاال در بـازار آزاد، تولیدکننده های واقعی هسـتند که 

سرشـان از ایـن قیمت گـذاری دسـتور بـی کاله مانده اسـت.

همچنیـن توجیـه بـاالی صـادرات مـواد اولیه پتروشـیمی ناشـی 
از تولیـد بـا خـوراک 3800 تومانـی و صـادرات بـه مأخـذ قریـب 
بـه 8000 تومـان )سـنا( و بعضـا باالتـر، منطق عرضـه کافی این 
مـواد در بـازار داخـل را بـه کلـی از بیـن بـرده اسـت و واحد هـای 
پتروشـیمی را بیش از گذشـته به سـمت صـادرات مواد مـورد نیاز 
تولیـد داخـل سـوق داده اسـت. اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و 
کشـاورزی ایـران بـه عنـوان نهـاد باالدسـتی بخـش خصوصـی 
و تشـکل تشـکل های کل زنجیـره تولیـد، تأمیـن و عرضـه ایـن 
حـوزه، بـر اسـاس بررسـی های بـه عمـل آمـده در کمیسـیون 
مربوطـه و جمع بنـدی در هیـأت   رئیسـه، معتقـد اسـت که شـیوه 
کنونـی نـه تنهـا موجـب تضییـع حقـوق دولت و سـرمایه کشـور 
گردیـده بلکـه هیچ فایده ای را نیز برای صنایع کوچک و متوسـط، 
مصـرف کننـده نهایی و شـهروندان به همـراه نیاورده اسـت و لذا 
بـه جـد خواسـتار اصالح سـریع وضعیـت کنونـی اسـت و در این 

راسـتا پیشـنهاد های زیـر را تقدیـم می نمایـد:
از معـادل دالر  1- تغییـر نـرخ خـوراک واحد هـای پتروشـیمی 

38000 ریـال بـه نـرخ بـازار ثانویـه
2- تغییـر نرخ محاسـبه فروش مواد پتروشـیمی در بـورس کاال از 

معـادل دالر 42000 ریـال به نرخ بـازار ثانویه
3- برداشـتن سـقف رقابـت قیمت در بورس کاال بـرای جلوگیری 

از شـکل گیری رانت جدیـد در عرضه محصوالت پتروشـیمی
4- غربالگـری پروانه هـای بهره بـرداری صنایـع پاییـن دسـتی با 
اتـکا بـه اظهارنامه هـای مالیـات بـر ارزش افـزوده دارنـدگان این 
پروانه هـا، بـه نحـوی کـه فعـال بـودن واحـد مربوطـه بـا احـراز 
فـروش محصوالتـش و وصـول و واریـز مالیـات ارزش افـزوده 

مزبـور احـراز و پروانه هـای صـوری از رده خـارج گـردد.
5- لغـو معافیـت مالیاتـی صـادرات مـواد اولیـه پتروشـیمی بـه 
جهـت برابـر شـدن مطلوبیـت فـروش این مـواد در داخل کشـور 

بـا صـادرات آن ها
اولیـه  مـواد  افـزوده صـادرات  ارزش  مالیـات  اسـترداد  لغـو   -6
پتروشـیمی بـه جهـت حفـظ رقابت پذیـری تولیـد صنایـع پایین 
دسـتی پتروشـیمی. الزم بـه ذکـر اسـت در صـورت تحقـق ایـن 
بنـد، دولـت محتـرم می تواند معادل اثـر هزینـه ای آن را در تعیین 
نـرخ خـوراک واحد هـای پتروشـیمی لحـاظ و تعدیـل الزم را بـه 
عمـل آورد. یـادآوری می نمایـد کـه اتـاق ایـران پـس از یک کار 
پژوهشـی و کارشناسـی 18 ماهـه گزارشـی را بـرای سـاماندهی 
زنجیـره ارزش پتروشـیمی و صنایـع فـوالدی کشـور تهیـه و در 
10 بنـد پیشـنهاد هایی را تقدیـم نمـوده بـود که در سـال گذشـته 
اطالع رسـانی و تقدیـم دفتـر جنابعالـی نیز گردید و خوشـبختانه با 
نظر مثبت کارشناسـان و مشـاورین آن دفتر مواجه شـد. اما از آن 

زمـان تاکنـون اقدامـی روی آن بـه عمـل نیامده اسـت.
بند هـای 5 و 6 فـوق الذکـر برگرفتـه از بسـته مذکور اسـت و این 
اتـاق کمـاکان انتظار تصمیم گیـری و اجرایی شـدن کلیه بند های 

پیشـنهادی مندرج در گزارش خـود را دارد.
در پایـان ضمـن اسـتدعای تسـریع در اجـرای موارد پیشـنهادی، 
آمادگـی کارشناسـان و تشـکل های مربوطـه اتـاق، بـرای ارایـه 
توضیحـات بیشـتر و مـورد مشـورت قـرار گرفتـن پیـش از اتخاذ 

تصمیماتـی بـا چنیـن آثـار گسـترده ای را اعـالم می نمایـد.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار 
فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به دوره مشابه 
سال قبل معادل 16/8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار 
داشته  افزایش   1396 سال  زمستان  فصل  به  منتهی  فصل 

است.
مرکز آمار اعالم کرد که نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل 

منتهی به بهار 97 به 16/8 درصد رسید.
کل  میانگین شاخص  تغییرات  درصد  آمار،  مرکز  گزارش  به 
بهار سال  به فصل  تولیدکننده در چهار فصل منتهی  قیمت 
1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( 
معادل   16/8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی 
داشته  افزایش  درصد(   12/9( زمستان سال 1396  به فصل 

 است.
و  اصلی  بخش های  و  تولیدکننده  قیمت  کل  شاخص  نتایج 

اختصاصی، در فصل بهار 1397، به شرح زیر است:
1- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار 1397، به 
عدد 278/1 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل )251/7(، 
10/5 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل )222/4(، 25/0 

درصد افزایش داشته  است. 
درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار 
فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت به دوره مشابه 
سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( معادل 16/8 درصد بوده که 
نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396 

)12/9 درصد( افزایش داشته  است. 
بخش  تولیدکننده  قیمت  شاخص  میانگین  تغییرات  درصد 
سال 1397  بهار  فصل  به  منتهی  فصل  چهار  در  کشاورزی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده بخش 
کشاورزی( معادل 15/3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار 
درصد(   14/9(  1396 سال  زمستان  فصل  به  منتهی  فصل 

افزایش داشته  است.
بهار  تولیدکننده  بخش صنعت، در فصل  قیمت  2- شاخص 
1397، با 14/0 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل 
)253/6( به عدد 289.0 رسید. شاخص این بخش در فصل 
مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل )210/3( 

37/4 درصد افزایش نشان می  دهد. 
بخش  تولیدکننده  قیمت  شاخص  میانگین  تغییرات  درصد 
صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1397 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت( 
معادل 22/7 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی 
داشته  افزایش  درصد(   15/5( زمستان سال 1396  به فصل 

 است. 
در  اختصاصی خدمات  تولیدکننده بخش  قیمت  3- شاخص 
به شاخص  نسبت  افزایش  درصد   4/6 با  بهار 1397،  فصل 
فصل قبل )250/7( به عدد 262/3 رسید. شاخص این بخش 
در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 11/9 

درصد افزایش نشان می دهد. 
بخش  تولیدکننده  قیمت  شاخص  میانگین  تغییرات  درصد 
اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 
1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده 
بخش های خدمات( معادل 9/6 درصد بوده که نسبت به تورم 
چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396 )8/9 درصد( 

افزایش داشته  است.

نرخ تورم تولیدکننده 16/8 درصد شد
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ترخیص کاال در گمرکات به حالت عادی بازگشت

75 قلم کاالی دیگر مشمول دریافت ارز دولتی شد

افزایش 75 درصدی صادرات پتروشیمی در 5 سال اخیر

رئیـس کل گمـرک ایـران اعالم کـرد: ترخیـص کاال از گمرکات 
کشـور به حالت عادی بازگشـته اسـت.

 فـرود عسـگری رئیـس کل گمرک ایران بـا بیان اینکـه همواره 
کمـک کار واحدهـای تولیـدی بـه ویـژه خودروسـازان بودیـم، 
اظهـار کـرد: گمـرک توانسـت بـرای مشـکالت بانکـی کسـانی 
کـه مشـکل تخصیـص و تأمیـن داشـتند کاالهـا را بـه صـورت 
درصـدی ترخیـص کنـد یعنـی 80 تـا 90 درصـد محموله هـای 
وارداتـی را بـرای خودروسـازان ترخیـص کردیـم اخیـرا هـم کـه 
بحـث مابـه التفـاوت نـرخ ارز نیما و بانکـی با بـازار آزاد پیش آمد 
فعـال پرداختـی بـه بانـک صـورت نمی گیـرد بلکـه بـا مراجعه به 
بانـک عامل، تعهـدی مبنی بـه پرداخت در 6 ماه آینـده می دهند 
البتـه در 29 مـرداد دولـت مصوبه ای داد که مشـکل تـا حدودی 

حـل و رونـد ترخیـص در گمـرک عادی شـد.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، وی اضافه کـرد: خطوط 
تولیـد و مـواد اولیـه و قطعات مـورد نیاز تولید با تشـخیص وزارت 
صنعـت مشـمول معافیت شـد کـه در قالـب 3470 ردیـف تعرفه 
کـد اچ اس بـه مـا اعالم شـد که هم اکنـون ما و بانـک مرکزی 
داریـم بـه آن عمـل می کنیـم طـوری کـه وضع ترخیـص خوب 
و مناسـب شـده اسـت. رئیس کل گمـرک ایران، گفـت: در ابالغ 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک 
مرکزی فهرست جدید 75 قلم کاالی مشمول دریافت ارز دولتی را 

اعالم کرد.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به 
عبدالناصر همتی رئیس کل  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 
موضوع فهرست تکمیلی اقالم تبصره یک ماده یک  اظهار کرد: پیرو 
نامه شماره 60.129110 مورخ 18 مرداد ماه 1397 همان گونه که 
آگاهی دارید، طبق بند یک تصویب نامه شماره 63793.ت55633 هـ 

محصـوالت  صـادرات  درصـدی   75 افزایـش  از  نفـت  وزیـر 
داد. خبـر  اخیـر  پنج سـال  در  پتروشـیمی 

 بیـژن نامـدار زنگنـه در مراسـم افتتـاح سـه طـرح پتروشـیمی با 
حضـور   رئیـس جمهـور در مورد تحـوالت صنعت پتروشـیمی در 
پنـج سـال اخیـر گفت: در طـی این پنج سـال به جز سـه طرحی 
کـه امـروز افتتاح می شـود 12 طرح افتتاح شـده کـه ارزش آن ها 
بـه قیمـت های امـروز 3.5 میلیـارد دالر اسـت و ارزش این سـه 

طـرح یک و نیـم میلیون دالر اسـت.
اتفاق هـای مهمـی در صنعـت  اخیـر  افـزود: در سـال های  وی 
پتروشـیمی افتـاد. 33 درصد وزن محصوالت پتروشـیمی افزایش 
یافتـه و 76 درصـد صادرات محصوالت پتروشـیمی اضافه شـده، 
همچنیـن 13 درصـد عرضـه داخلـی بـرای صنایع پایین دسـتی 
افزایـش یافتـه اسـت. گاز تحویلی به صنعت پتروشـمیی به مقدار 

35 درصـد رشـد کرده اسـت.
وزیـر نفـت ادامـه داد: نکتـه مهمـی کـه خدمـت   رئیـس جمهور 
بایـد عـرض کنـم تحـوالت در مـورد تولیـد اتان اسـت کـه جزو 

مصوبـه 29 مـرداد از آنجـا که تکلیـف از ابتدا مشـخص نبود ابتدا 
بـه سـازمان حمایت داده شـد و سـپس بـه بانک مرکـزی، قدری 
مشـکل در ترخیـص کاالهـا ایجـاد کـرد امـا بالفاصلـه اصـالح 
صـورت گرفـت و مـا هم بـه گمـرکات ابـالغ کردیم. عسـگری 
افـزود: از طرفـی چـون وزارت صنعـت، کـد اچ اس را بـه گمرک 
و بانـک مرکـزی ابـالغ کرد مشـکل خاصـی اکنـون در ترخیص 

کاالهـا از گمـرک وجـود ندارد. 
از گمـرکات گرفتـم ترخیـص کاال در  افـزود: آمـاری کـه  وی 

گمـرکات بـه حالـت عـادی بازگشـته اسـت.

مورخ 16 مرداد 1397   هیئت محترم وزیران »بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی مجاز است نسبت به تامین ارز کاالهای فهرست گروه یک 
)شامل کاالهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهزات پزشکی( 
اعالمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز 
اقدام نماید«، فهرست کاالهای مشمول بهره مندی از ارز 42 هزار 

ریالی ابالغ شد. 
با عنایت به اطالعات واصله مبنی بر عدم اجرای تعرفه های ابالغی از 
سوی همکاران آن بانک بدیهی است، هرگونه تاخیر در اعمال ضوابط 
و سیاست های ابالغی دولت منجر به کمبود کاالیی و بروز مشکالت 
متعدد در تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری می شود که تبعات آن 
متوجه آن حوزه خواهد بود. بدین وسیله ضمن تاکید بر عملیاتی نمودن 
نامه فوق، فهرست تکمیلی مشتمل بر تعداد 75 قلم کاال به همراه کد 
HS هشت رقمی که با هماهنگی دستگاه های ذی ربط احصا شده 
است. لیست مذکور در وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران قابل 

دسترسی می باشد.

بـا ارزش تریـن محصـوالت اسـت و ما در حـال حاضـر در تولید 
آن کمبـود داریم.

زنگنـه افـزود: در سـال 92 کل تولیـد اتـان مـا 3.8 میلیـون تـن 
بـوده اسـت در سـال 96 بـه 6.11 رسـیده و پیـش بینـی میکنیم 
در 98 بـه بیـش از 12 میلیـون تـن تولیـد اتـان برسـیم. بایـد به 
تولیدکننـده هـا فشـار بیاوریم که واحدهـای الفین بایـد راه بیافتد 

تا اتـان تولید شـود.
وی اضافـه کـرد: یکـی از بزرگتریـن و بهتریـن واحدهـای مـا 
بوشـهر اسـت کـه اصلی تریـن محصولـش اتـان اسـت. بـرای 
مـا خـوراک پتروشـیمی بـه خوبـی قابـل تامیـن اسـت. مجتمـع 
پاالیشـی سـیراف ظرفیـت خیلـی خوبـی دارد ولـی بـا توجـه به 
مشـکالتی کـه پیش آمـد کسـی آن را فاینانس خارجـی نمیکند.

زنگنـه افـزود: امـروز برای جلوگیری از سـوزاندن گازهـای همراه 
نفـت دو قـرارداد امضـا مـی شـود. بـا ایـن قـرارداد مـا دیگـر در 
خوزسـتان و کهکلویـه و بویـر احمـد گازی فلـر نخواهیم داشـت 

بخـش عمـده ایـن گاز هـا بـه خـوراک تبدیل می شـود.

صـادرات رسـمی ترکیـه به ایـران در هفتمین ماه سـال جاری 
میالدی)جـوالی 2018( بـا افـت قابـل توجـه 30 درصدی به 

191 میلیون دالر رسـید.
آمارهـای منتشـر شـده توسـط اداره آمار ترکیه نشـان می دهد 
مبـادالت تجـاری ایـران و ترکیـه در 7 مـاه نخسـت 2018 با 
افـت 5 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل مواجه 

شـده است.
بـه گزارش خبرگزاری تسـنیم، مبادالت تجاری دو کشـور که 
در ماه هـای ژانویـه تـا جـوالی 2017 بالـغ بـر 6/323 میلیارد 
دالر گـزارش شـده بـود در 7 ماهه نخسـت امسـال به 6/042 

میلیـارد دالر کاهش یافته اسـت.
افـت مبـادالت تجـاری دو کشـور در ایـن دوره مربـوط بـه 
کاهـش صـادرات ترکیـه بـه ایـران بـوده اسـت. ترکیـه در 
ماه هـای ژانویـه تـا جـوالی سـال میـالدی گذشـته 1/811 
میلیـارد دالر کاال بـه ایـران صادر کـرده بود. این رقـم با افت 
17 درصـدی در 7 ماهـه نخسـت امسـال بـه 1/504 میلیـارد 

دالر رسـیده اسـت.
واردات ترکیـه از ایـران در 7 ماهه نخسـت امسـال 0/6 درصد 
نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل رشـد داشـته و بـه 4/538 
میلیـارد دالر رسـیده اسـت. ترکیـه در 7 ماهـه نخسـت سـال 

قبـل 4/512 میلیـارد دالر کاال از ایـران وارد کـرده بـود.
ایـران نوزدهمیـن مقصـد صادراتـی ترکیـه و هفتمیـن تامین 
کننـده کاالهـای مـورد نیـاز ایـن کشـور در 7 ماهـه نخسـت 

سـال جـاری میالدی شـناخته شـده اسـت.
جـاری  سـال  مـاه  هفتمیـن  در  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
میالدی)جـوالی 2018( صـادرات ترکیـه به ایـران افت قابل 
توجـه 30 درصـدی داشـته و بـه 191 میلیـون دالر رسـیده 
اسـت. واردات ترکیـه از ایـران نیـز در همیـن مـاه 0/1 درصد 

افـت داشـته و بـه 728 میلیـون دالر بالـغ شـده اسـت.

صادرات رسمی ترکیه به ایران ۳0 
درصد افت کرد

وزیر صنعت طی نامه ای به رئیس كل بانک مركزی اعالم كرد:

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join
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