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8 پیشنهاد اتاق ایران برای اصالح طرح پیمان سپاری ارزی

فعاالن پوشاک، موجودی کاالی فاقد شناسه را تعیین تکلیف کنند

صادرات فرش ماشینی امسال 60 درصد افزایش یافت

رئیس اتاق ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، ضمن اشاره 
به محدودیت های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقاالت کارآمد 
دستورالعمل  اجرای  برای  الزم  بستر  وجود  عدم  همچنین  و  پولی 
طرح پیمان سپاری ارزی، خواستار اعمال اصالحاتی در این طرح شد. 
غالمحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری، ضمن تاکید بر 
ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای 
اجرایی آن ها، با ارائه 8 راهکار خواستار اصالح دستورالعمل ابالغی بانک 
مرکزی شده است. در این نامه آمده است: با توجه به کاستی های موجود، 
اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، 
موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق 
پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام 
به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می شود موارد مورد نظر اتاق ایران در 

آن لحاظ شود.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت،  معدن و تجارت اعالم 
کرد: واردکنندگان، تولیدکنندگان،  توزیع کنندگان و فروشندگان گروه 
کاالیی پوشاک و منسوجات ملزم به تعیین تکلیف موجودی کاالی فاقد 
شناسه خود مطابق زمانبندی های اعالم شده هستند »عباس تازش« 
افزود: این اقدام در پی صدور دستورالعملی به پیشنهاد وزارت صنعت و با 
همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستگاه های اجرایی 
عضو آن، با هدف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر 
چگونگی دریافت شناسه کاال، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار 
و انبارهای کشور انجام می شود. به گزارش ایلنا، وی اضافه کرد: همه 
واردکنندگان و تولیدکنندگان در صورتی که هنوز کاالی فاقد شناسه در 
سطح انبار دارند، مکلفند از تاریخ ابالغ تا 2 ماه پیش از مهلت زمانی 
نسبت به شناسه  دار کردن کاالی فاقد شناسه خود در سطح انبار و نصب 
آن روی کاال قبل از ورود به زنجیره عرضه کاال مطابق دستورالعمل 
اجرایی اقدام کنند. مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت 

در  را  غیر  به  کارت  واگذاری  بخشنامه ای  در  قضاییه  قوه 
دفاتر اسناد رسمی ممنوع و تحصیل مال از این طریق را 

از مصادیق جرم دانست.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در بخشنامه ای به دفاتر 
تنظیم سند  اسناد و امالک سراسر کشور، ممنوعیت  ثبت 
رسمی برای نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق 

استفاده از مزایای آن به غیر را ابالغ کرد.
با  این بخشنامه  اتاق تهران، در  به گزارش روابط عمومی 
اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق 
تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، 
مبادرت  آن  نظایر  و  توکیل  حق  با  بالعزل  وکالت  هبه، 
دیگران  به  مذکور  کارت های  از  استفاده  حق  واگذاری  به 
می کنند، و همچنین با استناد به آیین نامه اجرایی ماده 10 
قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری 
که  است  تصریح شده  دارد،  تاکید  غیر  به  بازرگانی  کارت 
»دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر 
به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از 
مزایای کارت های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر 

یک از عقود، نیستند«.
همچنین در نامه ای از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه به مدیرکل گمرک ایران، با تاکید بر اینکه 
حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم به شخص است، آمده 
است: »چنانچه ترخیص کاال منوط به ارائه کارت بازرگانی 
به عنوان یکی از اسناد مثبته است، از پذیرش ارائه دهندگان 
کارت های مذکور که به اشکال مختلف )صلح، هبه، وکالت 
بالعزل با حق توکیل و ...( به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد 

می سازند، خودداری به عمل آید«.
اشاره  با  فرود عسگری،  به  نامه خود  در  الفت  باقر  محمد 
به مواردی از واگذاری کارت در دفاتر اسناد رسمی در چند 
سال گذشته، تاکید کرده با توجه به این که صدور کارت 
بازرگانی منوط به احراز شدن شرایط قانونی است به جرات 
می توان گفت اگر شخصی استفاده از کارت بازرگانی خود را 
به دیگری واگذار کند و در مقابل این اقدام وجهی دریافت 
مجازات  تشدید  قانون   2 ماده  مصادیق  از  او   عمل  کند، 
مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری خواهد بود. ضمن 
به  مشروط  آن  اخذ  که  امتیازاتی  فروش  و  خرید  که  این 
شرایط قانونی مخصوص است مانند جواز صادرات و واردات 
و آنچه موافقت اصولی گفته می شود، جرم محسوب می شود.

ممنوعیت نقل و انتقال کارت بازرگانی 
در دفاتر اسناد رسمی

گفت: توزیع کنندگانی که همچنان موجودی کاالی فاقد شناسه در 
سطح انبار دارند، مکلفند از زمان ابالغ تا 2 ماه پیش از مهلت تعیین شده، 
نسبت به فروش کاالی فاقد شناسه خود اقدام کنند. وی اظهار داشت: 
با توجه به زمانبندی الزام اخذ و نصب شناسه کاال توسط واردکنندگان و 
تولیدکنندگان در دستورالعمل اجرایی و پایان مهلت های تعیین شده و با 
توجه به آنکه گردش موجودی کاال در کاالهای مشمول کوتاه و محدود 
است، همه توزیع  کنندگان و عرضه  کنندگان از جمله عرضه  کنندگان 
اینترنتی که هنوز موجودی کاالی فاقد شناسه دارند، مکلفند کاالهای 
شان را پیش از اتمام مهلت تعیین شده به مصرف کننده نهایی بفروشند. 
برپایه این گزارش، مهلت تعیین تکلیف کاالهای وارداتی فاقد شناسه در 
سطح عرضه برای پوشاک و کفش به ترتیب 31 تیرماه، 31 مرداد ماه 
تعیین شده بود، همچنین تاریخ 31 شهریورماه برای منسوجات خانگی 
و برای پارچه و اجزای پوشاک 30 آبان تعیین شد. مهلت تعیین تکلیف 

کاالهای تولید داخل فاقد شناسه در سطح عرضه برای 

سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران گفت: صادرات فرش ماشینی در پنج ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه پارسال نزدیک به 60 درصد افزایش نشان می دهد. »عباس 
قبادی« در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی کفپوش ها، موکت، فرش 
ماشینی و صنایع وابسته توضیح داد: جمهوری اسالمی ایران از کشورهای 
توانمند و صاحب سبک در صنعت فرش ماشینی است. به گزارش سایت 
نساجی امروز به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: اکنون در این نمایشگاه بیش 
از 100 شرکت حضور داشتند که حدود 96 شرکت داخلی و بقیه خارجی 
هستند؛ درعین حال شرکت های برتر تولید کننده ایرانی عاملی برای 

استقبال کم خارجی ها از این نمایشگاه شده است. 
قبادی خاطرنشان کرد: ایران در بین 6 کشور صاحب سبک و قدرتمند 
در عرصه فرش ماشینی است و با وجود همه محدودیت های اقتصادی، 
فعاالن کشورمان توانسته اند این صنعت را فعال و تولیداتش را بروز نگه 
دارند. وی گفت: جمهوری اسالمی ایران سالیانه به حدود 60 کشور جهان 
صادرات دارد و برپایی این نمایشگاه می تواند در معرفی توانمندی های 

کشورمان موثر باشد.

 متن کامل نامه شافعی به شرح زیر است:
جناب آقای دكتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهوری و فرمانده اقتصاد مقاومتی
سالم علیکم؛     

ادامه در صفحه 2 احتراماً و با آرزوی توفیق الهی و با تشکر و قدردانی از 

ادامه در صفحه 2

مدیركل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت: 

در نامه غالمحسین شافعی به اسحاق جهانگیری عنوان شد

طی بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اعالم شد: 

سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه های  بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران اضافه کرد: پارسال طبق آمار گمرک حدود 400 میلیون دالر 
صادرات فرش ماشینی انجام شد و فعاالن این عرصه در تالشند امسال 
آن را به بیش از 500 میلیون دالر برسانند. در دهمین نمایشگاه بین المللی 
کف پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته بیش از 120 شرکت 
داخلی و خارجی از ایران و کشورهای ترکیه، چین و تایوان جدیدترین 

تولیدات خود را در معرض دید عالقمندان قرار دادند. 
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تالش های بی شائبه جنابعالی در خصوص حل مشکل فعاالن اقتصادی 
کشور، در ارتباط با دستورالعمل شماره 97/208421 مورخ 1397/6/18 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با عنوان دستورالعمل و ضوابط 
اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات 
کاال به چرخه اقتصادی کشور و همچنین در راستای اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مسائل 
اقتصادی، موارد زیر به عنوان پیشنهادات بخش خصوصی از جانب اتاق 

ایران به استحضار می رسد:
الف( بایسته است به این مهم توجه گردد که دستورالعمل های صادر شده 
نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد. در شرایطی 
که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت های ایجاد شده، امکان نقل 
و انتقاالت کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می رود صادرکنندگان ارز 
خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالیست که معموالً فرماندهان 
در زمان جنگ و تنگ تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به 

سربازان خود می دهند تا از محاصره خارج شوند.
ب( بخشنامه های پیاپی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش 
واقعی اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهند، باید حداقل سازی شوند تا 
فضای عدم اعتماد به سیاست های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه 

ایجاد نگردد.
ج( عدم توفیق بسیاری از طرح ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجرا است. 
نگاهی به گذشته طرح پیمان سپاری، دال بر اثبات این مساله است. 
بی توجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل ها نه تنها موجب می گردد 
طرح های ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط 
فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم 
کارشناسی و اجرایی باید جزم گردد تا گره ای از مشکالت کشور باز کند، 
بی دقتی هایی از این دست می تواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای 
کالن و مکانیسم های اجرا بیانجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را 
ترویج دهد. با عنایت به آنکه توسعه فعالیت های بخش خصوصی تنها 
راه گریز از اقتصاد تک محصولی است و باالخص در شرایط تحریم های 
خارجی که عماًل نقل و انتقاالت بانکی کشور را دشوار نموده، نحوه 
بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد. با توجه 
به کاستی های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان سپاری بدون حل 
و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور 
احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با 
دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می شود موارد 

زیر در آن لحاظ شود:
1-مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور 
که در بند )3( دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، 
محدود بوده و عماًل اجرایی نمی باشد. کاالها با توجه به ماهیت و شرایط 
فروششان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز 
دارند. بر این اساس، الزم است بازه های زمانی متفاوتی )شش ماهه، نه 

ماهه و یکساله( متناسب با نوع کاال در نظر گرفته شود.
2- اجرای بند )4( دستورالعمل مزبور بخصوص بخش )الف( آن، شرایط 

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات  نهصد  و  نود و یکمین  
نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 

نساجي ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 991 
در روز یکشنبه مورخ 97/06/11 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- خالصه مذاکرات نشست 990 هیئت مدیره انجمن مورخ 97/06/04 

قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- درخصوص مکاتبه اداره کل صنایع نساجی و پوشاک در مورد جلسه 
مشترک با سایر مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی در روز دوشنبه 
محصوالت  بازار  تنظیم  جدید  دستورالعمل  موضوع  و  مورخ 97/6/12 
پتروشیمی بحث و تبادل نظر بسیار شد که در مجموع پیشنهاد انجمن 
به شرح ذیل جمع بندی گردید که اواًل بر عرضه محصوالت در بورس 
کاال تاکید شود )به طوری که میزان عرضه و قیمت عرضه برای مصرف 
کنندگان داخلی مناسب باشد هفتگی حداقل 8400  تن در جهت حمایت از 
صنایع پایین دستی( دوم اینکه امکان عقد قراردادهای سه جانبه بین مصرف 
کنندگان و پتروشیمی ها و بورس کاال با قیمت های مصوب در بورس کاال 
فراهم گردد و سوم اینکه خوراک اولیه پتروشیمی ها نیز با نرخ آزاد تامین 

گردد تا از ایجاد رانت جلوگیری شود. 
3- دعوت نامه انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران جهت مذاکره 
برای تعیین نرخ خوراک مواداولیه پتروشیمی با حضور سایر تشکل های 

مصرف کننده مطرح گردید.
4- مقرر شد تا پیرو تفاهم نامه های قبلی با سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان مجدداً مکاتبه ای با مراجع ذیربط درخصوص معافیت 
صنایع نساجی از شمول موضوع قیمت گذاری صورت پذیرد و همچنین 
درخصوص پرونده های متشکله در مورد تعزیرات حتماً نظر تخصصی 

انجمن صنایع نساجی ایران اخذ گردد. 
5- مقرر شد تا جلسه ای با حضور مدیران بازرگانی شرکت ها و نیز برخی 
ترخیص کاران با سابقه درخصوص بررسی فرآیندهای ثبت سفارش و 
ترخیص کاالبرگزار گردد تا نسبت به بررسی و جمع بندی پیشنهادات مربوط 

به تسهیل مراحل ثبت سفارش برگزار گردد. 
6- درخصوص موضوع کاهش ارزش نرخ پایه صادراتی فرش ماشینی 
که قباًل به گمرکات اعالم شده است مقرر شد تا آقای مهندس سجادی 
بیدگلی پیگیری های الزم را درخصوص اعمال نرخ های پیشنهادی جدید 

به عمل آورند. 
7- گزارشی از برگ تشخیص های مالیاتی صادره برای انجمن توسط آقای 

مهندس نیلفروش زاده ارائه گردید .
8-درخصوص کمیته های تخصصی انجمن بحث وتبادل نظر شدوتشکیل 

کمیته های ذیل به تصویب رسید. 
- الیاف پلی استر )ذوب ریسی( 

- نخ فیالمنت پلی استر 
- ریسندگی و بافندگی پنبه ای

- ریسندگی و بافندگی فاستونی 
- ریسندگی الیاف بلند )نخ فرش ماشینی و هایبالک(

- رنگرزی، چاپ و تکمیل )انواع رنگرزی و چاپ و تکمیل و مواداولیه 
مورد نیاز(

- منسوجات خانگی و کاالی خواب )پتو، حوله، کاالی خواب، پرده ای 
و رومبلی( 

- منسوجات بی بافت )موکت و منسوجات صنعتی(
- فرش ماشینی 

- پوشاک )کت و شلوار، انواع لباس و جوراب(
- باند و گاز و پنبه هیدروفیل

- امور حقوقی و مالی )مسائل مرتبط به روابط کار و تامین اجتماعی، امور 
بانکی و گمرکی( 

- مطالعات آماری و راهبردی )آموزش، تحقیقات، آمار و اطالعات و پایش 
صنعت نساجی( 

- مواداولیه و توسعه بازار )شامل صادرات، واردات و مسائل مرتبط با تامین 
مواداولیه، قطعات و ماشین آالت مورد نیاز( 

9 - جلسه در ساعت 19/00 با ذکر صلوات بر محمد وال محمد خاتمه 
یافت .

غائبین: رضا حمیدی، سید رضا الجوردی 

را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می نماید. بر این 
اساس، پیشنهاد می شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات 
خود یا واگذاری پروانه های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با 
تسهیل کامل فرایند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند 
ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین 

فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل گردد.
3- صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه 
CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با 
استفاده از ریال جمهوری اسالمی ایران انجام می شود، نمی تواند مشمول 
حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد. به عبارت بهتر، با اجرای 
دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با 

توقف روبرو خواهد شد.
4- چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول 
پیمان سپاری شود، اختصاص 5 درصد ارزش فوب کاالهای صادراتی 
به تأمین هزینه هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و 
نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل 10 درصد 

افزایش داده شود.
5- قیمت گذاری کاالهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین شده در 

سامانه نیما صورت پذیرد.
6- از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان بر و دشوار 
تبدیل شده است، در راستای شفاف سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، 
در زمینه اعالم فهرست دریافت کنندگان ارز شفاف سازی صورت گیرد و 

واردگنندگان بتوانند این اطالعات را در سامانه های مرتبط دریافت کنند.
7- دستورالعمل مزبور در خصوص صادراتی که بدالیل مختلف منجر 
به سوخت مطالبات می شود )به دالیلی مانند عدم پایبندی خریدار به 
تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن کاالی صادر شده در فرایند صادرات 
و ...( مسکوت می باشد. لذا، الزم است راهکارهایی برای آن دسته از 

صادرکنندگانی که دارای ادله مثبته در این خصوص هستند، ارائه گردد.
8- دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران عمال 
اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات 
مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتالف 

منابع و سرمایه های ملی )وقت، هزینه و...( را به همراه خواهد داشت.
در پایان امید است با عنایت به موارد مطرح شده، گامی در راستای حل 
مشکالت بخش خصوصی برداشته شود و فضای نااطمینانی که امروز 
گریبان جامعه کسب وکار کشور را گرفته است به فضایی از امید و اطمینان 

به سیاست های دولت تغییر یابد.
مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

 غالمحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران

پوشاک، کفش و منسوجات خانگی به ترتیب 30 مهر، 30 آبان و 30 آذر 
و برای پارچه و اجزای پوشاک 30 بهمن تعیین شد.

كاالی فاقد شناسه قاچاق محسوب می شود
تازش تاکید کرد: پس از پایان مهلت های تعیین شده، در صورتی که 
کاالی فاقد شناسه در سطح بازار خرده فروشی و میان خرده  فروشان 
توزیع شود یا به فروش رود، کاالی قاچاق محسوب و پس از آن با 

حمل،  نگهداری، عرضه یا فروش آن برخورد خواهد شد. 
اتمام مهلت های تعیین شده تولید، واردات،  از  یادآور شد:  پس  وی 
صادرات، حمل، نگهداری، توزیع و عرضه، خرید و فروش در گروه 
در  ثبت  مستلزم  تجاری  صورت  به  منسوجات  و  پوشاک  کاالیی 
سامانه  جامع تجارت است. این مقام مسئول ادامه داد: تولیدکنندگان، 

واردکنندگان و همه اعضای زنجیره تامین موظفند پس از اتمام مهلت 
مقرر، نسبت به اظهار موجودی کاالهای خود در سامانه جامع تجارت 
اقدام کرده و از تاریخ اظهار همه نقل و انتقاالت )مالکیتی و مکانی( خود 
را مطابق با ضوابط سامانه جامع تجارت، در این سامانه ثبت کنند. تازش 
خاطرنشان کرد:  تخلف از این امر و هرگونه تطابق نداشتن موجودی کاال 
در هر یک از مراحل یاد شده با اطالعات مندرج در سامانه جامع تجارت، 
عالوه بر ایجاد ظن به قاچاق منجر به محرومیت تا یک سال از اشتغال 
به حرفه اشخاص حقیقی )از جمله ابطال پروانه کسب( و ممنوعیت از 
فعالیت تجاری تا 6 ماه برای اشخاص حقوقی )از جمله ابطال گواهی 

فعالیت و انحالل شرکت( می شود.

فعاالن پوشاک، موجودی کاالی فاقد شناسه را تعیین تکلیف کنند
مدیركل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت: 

8 پیشنهاد اتاق ایران برای اصالح طرح پیمان سپاری ارزی
در نامه غالمحسین شافعی به اسحاق جهانگیری عنوان شد
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تسهیل بازگشت ارز صادراتی با 4 روش و مهلت سه ماهه

به دنبال اعالم خبر پیمان سپاری ارزی حاصل از صادرات توسط 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، و اجباری شدن امضای 
تعهدنامه توسط صادرکنندگان قبل از صادرات تا متعهد شوند که 
ظرف2 ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند، بانک 
مرکزی طبق بخشنامه ای اعالم کرد که صادرکنندگان می توانند تا سه 

ماه بعد از صادرات، ارز حاصل را به کشور وارد کنند.
 صادرکنندگان کاال مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ 
صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کاالی 
صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه 
جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. 5 درصد باقی مانده به 
منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از 

کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
به گزارش تعادل، همچنین مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد 
و از این طریق صادرکنندگان فرصتی بیش از سه ماه برای بازگشت ارز 

حاصل از صادرات برخی کاالها خواهند داشت.
از سوی دیگر، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به دوره های 
قبل ساده تر شده و صادر کنندگان نه تنها می توانند ارز حاصل را به 
بانک ها، یا وارد کننده بفروشند، یا در سپرده ارزی سپرده گذاری کنند 
بلکه می توانند ارز خود را به صرافی ها نیز بفروشند یا بابت تسهیالت 

ارزی به صورت فاینانس، یوزانس و ریفاینانس پرداخت نمایند.
و  ارز  بازگشت  به  تمایل صادرکننده  این روش ها،  با  اساس،  براین 
همچنین راه های بازگشت ارز تقویت شده و صادرکننده ساده تر و بهتر 
می تواند ارز خود را به کشور برگرداند و به هر روشی که تمایل داشته 
باشد می تواند ارز خود را به کشور برگرداند و مثال با صرافی مورد عالقه 

خود کارکند.
این موضوع باعث خواهد شد که دوره مقاومت دارندگان ارز برای 
فروش کاهش یابد و میزان عرضه ارز نیز افزایش خواهد یافت و 
این موضوع به کنترل بازار نیز کمک خواهد کرد و صادرکنندگان نیز 
نیازی به رعایت مالحظات مورد نظر خود نخواهند داشت و به سادگی 

می توانند با صرافی مورد نظر خود همکاری کنند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که دوره سه ماه و افزایش آن در 
صورت موافقت وزارت صمت، باعث می شود که دوره بازگشت ارز به 

بیش از سه ماه افزایش یابد.
اگرچه در گذشته و در دوره سال های 1374 به بعد، در دوره مدیریت 
دکترمحسن نوربخش در بانک مرکزی نیز در اردیبهشت 74 موضوع 
ارز  بازگشت  ارزی در دستور کار قرار گرفت و دوره  پیمان سپاری 
حدود 6 ماه بود، اما به عقیده کارشناسان، به دلیل گسترش بانکداری 
الکترونیک و توسعه روش ها و ابزارها و مکانیزم بازار ارز، صادر کنندگان 
در دوره سه ماهه می توانند بیش از دوره شش ماهه 23 سال پیش 

کارایی داشته باشند و ارز خود را به کشور برگردانند.
نرخ باالی ارز و تشویق صادرات

از سوی دیگر، نرخ باالی ارز صادرکنندگان را تشویق خواهد کرد که 
با تبدیل ارز به ریال، از منافع و فرصت سرمایه گذاری ریالی بیشتری 
برخوردار شوند وگردش مالی باالتری ایجاد کنند. در این زمینه، رئیس 

کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم با توجه به اینکه 
از  ارز حاصل  باید  ارز برای صادرکنندگان خوب شده است،  قیمت 
صادرات خود را به داخل از کشور بیاورند تا جریان واردات و صادرات 

به خوبی انجام شود.
سرعت بیشتر در بازگشت ارز

بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید داشته که برای سرعت بیشتر در 
عرضه ارز حاصل از صادرات»دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه 

اقتصادی کشور« در 6 بند به دستگاه های ذیربط ابالغ شده است.
 این دستورالعمل به استناد مفاد نامه 20 مرداد 97 دبیر هیأت دولت 
مبنی بر تکلیف تمام دستگاه های اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی 
ابالغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی کردن بند 3 تصویب نامه 16 
مرداد 97 هیأت وزیران موضوع »برگشت ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصادی کشور«، ابالغ شده است.
 براین اساس، گمرک مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات 
در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت 
از  را  مربوطه  تاییدیه  و  اقدام  از صادرکننده  از صادرات  حاصل  ارز 
بانک مرکزی دریافت کند. همچنین گمرک موظف است اطالعات 
پروانه های صادراتی را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی 

ارسال کند.
 در این راستا، صادرکنندگان کاال مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه 
ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش 
فوب کاالی صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از 
طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. 5 درصد 
باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر 

خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
همچنین مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد و از این طریق 
صادرکنندگان فرصتی بیش از سه ماه برای بازگشت ارز حاصل از 

صادرات برخی کاالها خواهند داشت.
4 روش بازگشت ارز

و  مقررات  برابر  کشور  اقتصادی  چرخه  به  ارز  بازگردانی  نحوه 
سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های 
زیر صورت گیرد: واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث - 
پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیالت فاینانس، ریفاینانس و یوزانس 
خود   - فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز   - سپرده گذاری ارزی 

نزد بانک ها.
 همچنین ارایه خدمات و تسهیالت ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه 
دستگاه های اجرایی از جمله خدمات و تسهیالت بانکی، صدور و تمدید 
کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط 
به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعالم برخط و سیستمی دستگاه 

ذیربط از بانک مرکزی است.
بانک مرکزی نیز موظف است امکان استعالم اطالعات تعهدات ارزی 
صادرکنندگان را برای تمام دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به 

صورت برخط و سیستمی فراهم کند

رئیس سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز اعالم کـرد: مجموع 
)پایـان  امسـال  مـاه  پنـج  در  شـده  کشـف  قاچـاق  ارزش 
مردادمـاه( در همسـنجی با پارسـال 123 درصد بیشـتر شـد.

»علـی معیـری« عصـر شـنبه در پایـان دومین جلسـه سـتاد 
مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز به خبرنـگاران گفت: در پنج ماهه 
امسـال بـا توجه بـه تغییر نـرخ ارز، قاچـاق ورودی به کشـور 
کـم شـد امـا در مقابـل، کاالهـای قاچـاق خروجـی افزایش 

یافت.
وی بیـان داشـت: جلسـه بـا حضـور نمایندگانـی از هـر سـه 
قـوه تشـکیل شـد و بررسـی وضعیـت کارکـرد اسـتان هـا و 
کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز آنهـا در دسـتور کار 

گرفت.  قـرار 
خـروج  از  جلوگیـری  موضـوع  شـد  مقـرر  وی،  گفتـه  بـه 
کاالهـای ارزی اساسـی از برخـی مرزهـا بـا عـزم و جدیـت 

پیگیـری شـود. بیشـتری 
تعییـن تکلیف بیش از 2۰۰ هزار میلیـارد ریال كاالی انبار 

شده در سـازمان اموال تملیکی 
معیـری ادامـه داد: بـا مصوبـه اخیر دولت مقرر شـد تـا پایان 
سـال همـه امـوال تملیکـی موجـود در انبارها تعییـن تکلیف 

شـده و بـه فـروش برسـد یـا اینکه منهـدم یا صادر شـود.
بـه گفته این مسـوول، متولـی نگهداری و تعییـن تکلیف این 
امـوال سـازمان امـوال تملیکـی اسـت و البتـه چهار دسـتگاه 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی، وزارت جهاد کشـاورزی و وزارت نفت باید 

در آن نقـش ایفـا کنند.
وی اعـالم کـرد: مطابـق آخریـن آمارهـا تـا پایان سـال 96 
بیـش از 200 هـزار میلیـارد ریـال کاال در انبارهـای سـازمان 

امـوال تملیکـی نگهـداری می شـود.
»تاکنـون آییـن نامـه ای بـرای این کاالهـا وجود نداشـت و 
ایـن امـوال در چند سـال گذشـته بالتکلیف بود اما با دسـتور 
رئیـس جمهـوری و مصوبه دولت تکلیف آنها مشـخص شـد.

معیـری ادامـه داد: صدهـا پرونـده در ایـن زمینـه در حـال 
رسـیدگی قضایـی اسـت و امیدواریـم دسـتگاه قضـا بـزودی 

نتایـج آنهـا را اعـالم کنـد.
وی اضافـه کرد: بیشـترین اموال قاچاق کشـف شـده شـامل 
پوشـاک، قطعـات خـودرو، لـوازم خانگـی و لـوازم بهداشـتی 
اسـت کـه در صـورت کسـب نظـر مسـاعد سـازمان ملـی 
اسـتاندارد، وزارت بهداشـت و حوزه هـای تخصصـی بـه بازار 
عرضـه شـده و بـه فروش مـی رسـد؛ در غیر این صـورت بر 

اسـاس قوانیـن امحـا می شـود.
معیـری تاکیـد کـرد درصـد کمـی از کاالهـای کشـف شـده 

قابـل عرضـه بـه بازار اسـت.

افزایش 123 درصدی ارزش کشفیات 
قاچاق در پنج ماه نخست 1397

www.aiti.ir
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از ســال 90 تاکنــون بــه طــور متوســط نزدیــک بــه 80 درصــد 
ــت در  ــوده اس ــرمایه ای ب ــطه ای و س ــورت واس ــه ص واردات ب
حالیکــه مصــرف نهایــی فقــط 20 درصــد از واردات را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. بــا تغییــر و نوســانات قیمــت دالر، تجارت 
ــا نوســاناتی همــراه شــد. مرکــز آمــار گزارشــی  خارجــی هــم ب
دربــاره تغییــرات ارزش دالري تجــارت خارجي)کاالیــی( کشــور 
ــزارش  ــن گ ــت. ای ــرده اس ــر ک ــه اول 97 منتش ــه ماه در س
ــای  ــران در بخــش ه ــار منتشــر شــده گمــرک ای براســاس آم
مختلــف اقتصــادی )کشــاورزی و شــکار و جنگلــداری، شــیالت، 
اســتخراج معــدن و صنعــت( بــه جــز نفــت، گاز )گاز طبیعــی و 
ــه اول 1397  ــه ماه ــی در س ــارت چمدان ــات گازی( و تج میعان

بــوده اســت.
آنطــور کــه ایــن گــزارش مــی گویــد: بــراي اولیــن بــار واردات 
از منظــر مصــرف نهایــي، مصــرف واســطه و تشــکیل ســرمایه 
محاســبه شــده اســت. بــر اســاس ایــن محــا ســبات مــي تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه چنــد درصــد از واردات، مجــدداً در پروســه 
تولیــد قــرار مــي گیــرد و باعــث ایجــاد ارزش افــزوده مــي شــود.

براســاس نمــودار زیــر، به ترتیــب واردات واســطه ای، ســرمایه ای 
ــته اند.  ــهم از کل واردات را داش ــترین س ــی بیش ــرف نهای و مص
ــه نقــش  آنچــه مســلم اســت واردات واســطه ای و ســرمایه ک
بســیار تعییــن کننــده در ارزش افــزوده دارنــد در ماه هــای 
ــا افــت شــدید مواجــه شــده اســت. از طــرف دیگــر از  ــر ب اخی
ــه 80 درصــد  ــک ب ــور متوســط نزدی ــه ط ــون ب ــال 90 تاکن س
ــت در  ــوده اس ــرمایه ای ب ــطه ای و س ــورت واس ــه ص واردات ب
حالیکــه مصــرف نهایــی فقــط 20 درصــد از واردات را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
بخــش دیگــر گــزارش مرکــز آمــار، بــه تجــارت در بخش هــای 

واردات واسطه ای و سرمایه ای با کاهش مواجه شده است
رشد منفی 3۰ درصدی واردات محصوالت صنعتی

عمــده اقتصــادی پرداختــه اســت. در بخــش کشــاورزی و شــکار 
و جنگلــداری، ارزش دالری صــادرات محصــوالت ایــن بخــش 
در فصــل بهــار 97 نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل از رشــد 
26/84 درصــدی برخــوردار اســت. همچنیــن درصد تغییــرات آن 
نســبت بــه فصــل گذشــته )فصــل زمســتان 96( منفــی 24/29 
اســت. ارزش دالری واردات محصــوالت از ایــن بخــش در 
فصــل بهــار 97 نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل از رشــد 
6/93 درصــدی برخــوردار اســت. همچنیــن درصــد تغییــرات آن 

نســبت بــه فصــل گذشــته مثبــت 7/53 اســت.
در بخــش شــیالت، ارزش صــادرات محصــوالت در فصــل مــورد 
بررســی نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل از رشــد 47/48 
درصــدی برخــوردار شــده اســت. همچنیــن درصــد تغییــرات آن 
نســبت بــه فصــل گذشــته منفــی 13/49 درصــد را نشــان مــی 

دهــد.
ارزش دالری واردات محصــوالت از ایــن بخــش در فصــل بهــار 
97 نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل رشــد 46/99 درصــدی 
را بــه خــود دیــده اســت. همچنیــن درصــد تغییــرات آن نســبت 
بــه فصــل گذشــته )فصــل زمســتان 96( منفــی 10/43 درصــد 

. ست ا
ــه فصــل مشــابه  ــا اینکــه نســبت ب بخــش اســتخراج معــدن ب
ســال گذشــته رشــد مثبــت 6/23 درصــدی داشــته اســت، امــا 
نســبت بــه فصــل گذشــته رشــد منفــی 46/16 درصــد را تجربــه 
کــرده اســت. ارزش دالری واردات محصــوالت ایــن بخــش در 
ــه فصــل مشــابه ســال قبــل از  مــدت مــورد بررســی نســبت ب
رشــد 36/12 درصــد برخــوردار اســت. همچنیــن درصــد تغییرات 

آن نســبت بــه فصــل گذشــته منفــی 13/12 درصــد اســت.
بخــش صنعــت کــه احتمــاال بیشــتر چشــم هــا بــه آن دوختــه 
همیــن  تقریبــا  هــم  اســت  شــده 
ــت را دارد. ارزش دالری صــادرات  وضعی
محصــوالت ایــن بخــش در فصــل بهــار 
امســال نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 
قبــل از رشــد 18/53 درصــدی برخــوردار 
ــرات آن  ــد تغیی ــن درص ــت. همچنی اس
نســبت بــه فصــل گشــذته منفــی 6/38 

ــوده اســت. درصــد ب
از  محصــوالت  واردات  دالری  ارزش 
ــه  ــن مــدت نســبت ب ــن بخــش در ای ای
ــی 8/79  ــد منف ــل از رش ــال قب ــار س به
ــن  ــت. همچنی ــوردار اس ــدی برخ درص
ــه فصــل  ــرات آن نســبت ب درصــد تغیی
ــت. ــد اس ــی 30/08 درص ــته منف گذش

سرعت بیشتر در عرضه ارز حاصل از 
صادرات

دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و 
برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادی کشور« 

در 6 بند به دستگاه های ذیربط ابالغ شد.
دستورالعمل  این  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مورخ  15550  -97  /م  /55633  شماره  نامه  مفاد  استناد  به 
تمام  تکلیف  بر  مبنی  دولت  هیأت  دبیر   1397/  05/  20
ابالغی  ارزی  های  سیاست  رعایت  بر  اجرایی  دستگاه های 
بانک مرکزی و در راستای اجرایی کردن بند 3 تصویب نامه 
هیأت   1397/  05/  16 مورخ  63793  /ت55633هـ  شماره 
چرخه  به  از صادرات  حاصل  ارز  »برگشت  موضوع  وزیران 

اقتصادی کشور«، به شرح زیر تهیه و ابالغ شده است:
الکترونیک  اظهار  از  پیش  است  مکلف  ج.ا.ا.  گمرک   -1
اخذ  به  نسبت  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  در  صادرات 
سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده 
به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی 

دریافت کند.
2- گمرک ج.ا.ا. موظف است اطالعات پروانه های صادراتی 
موضوع بند 1 را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی 

ج.ا.ا. ارسال کند.
3- صادرکنندگان کاال مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه 
ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد 
ارزش فوب کاالی صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور 
بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی 
اظهار نمایند. 5 درصد باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی 
از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن 

در اختیار صادرکننده خواهد بود.
تبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه 

ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.
4- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات 
و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از 

شکل های زیر صورت گیرد:
الف  - واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث

فاینانس،  تسهیالت  ارزی  بدهی  اقساط  پرداخت  ب  - 
ریفاینانس و یوزانس خود

پ   - فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز
ت  - سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

5- ارائه خدمات و تسهیالت ویژه به صادرکنندگان توسط 
کلیه دستگاه های اجرائی از جمله خدمات و تسهیالت بانکی، 
صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق های 
صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
و استعالم برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی 

است.
اطالعات  استعالم  امکان  است  موظف  مرکزی  بانک   -6
تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاه های متولی 

اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند. 
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دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی از عرضه بیش از 3 میلیارد 
یورو از ابتدای سال تاکنون در داخل کشور خبر داد و گفت: دالالن 
محصوالت پتروشیمی را با قیمت ارزان خریداری کرده انبار می کنند 
و با قیمت گزاف می فروشند. احمد مهدوی ابهر دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایان پتروشیمی در نشست خبری که در محل انجمن صنفی 
کارفرمایان پتروشیمی برگزار شد، با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی بعد 
از صنعت نفت و گاز، ارزآورترین صنعت کشور به حساب می آید، گفت: 
دشمن برای مبارزه با اقتصاد ایران بر روی این صنعت حساب ویژه ای 
باز کرده، بنابراین انتظار داریم که مسئوالن ارشد دولت در این مبارزه با 
ما همکاری کنند. وی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی جنگ با تولید و 
صادرات است، گفت: باید منابع ارزی کشور بهینه استفاده شود، نه اینکه 
شبهاتی را مطرح کنیم و مدیران بخش خصوصی که در خط مقدم این 
جنگ حضور دارند، به جای دفاع، به دنبال پاسخگویی به این شبهات و 
ابهامات باشند، در صورتی که پاسخ این مطالب و ابهامات کامال روشن 
و شفاف است. مهدوی ابهر با تأکید بر اینکه نه تنها در سال جاری که 
اقتصاد ایران با شدیدترین تحریم ها روبه رو شده است، بلکه در طول 
سالیان گذشته همکاری کامل با نظام داشته ایم که گواه این موضوع، 
آمارهایی است که در صنعت پتروشیمی و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی وجود دارد و جالب اینجاست که هرگز مسئوالن دولتی به این 
آمارها توجه نمی کنند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه وقتی معاون 
اول رئیس جمهور اعالم کرد نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان است، ما از 
اولین گروه هایی بودیم که ارز خود را با این نرخ وارد بازار کردیم، هر چند 
که انتقاداتی داشتیم و بعد از آن وقتی سامانه نیما تشکیل شد، ارز خود 
را وارد این سامانه کردیم، اما باز در آنجا شایعاتی مطرح شد که دلیل 
نوسانات نرخ ارز در کشور پتروشیمی ها هستند. دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به تشکیل بازار ثانویه گفت: از تاریخ 16 
مرداد 97 تا 19 شهریور 97 کل ارزی که در این سامانه وارد شده است، 
یک میلیارد و 467 میلیون و 932 هزار یورو بود که از این میزان یک 
میلیارد و 76 میلیون و 859 هزار یورو سهم پتروشیمی هاست که بنابراین 
می توان گفت 73 درصد از ارزی که در این مدت یک ماه و خرده ای 
وارد سامانه ارزی نیما شد متعلق به پتروشیمی ها بود. وی تصریح کرد: 
جالب است بدانید تا قبل از صحبت های جناب آقای رئیس جمهور سهم 
ارز پتروشیمی ها در این سامانه 82 درصد بود و با اولتیماتومی که وی به 
صادرکنندگان داده اند، مابقی گروه ها نیز ارز خود را تا حدودی وارد این 
سامانه کردند، ولی باز می بینیم اختالف 391 میلیون یورویی بین ارز 

پتروشیمی ها و سایر گروه ها وجود دارد. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان راه اندازی سامانه نیما یعنی 
از تاریخ 16 اردیبهشت تا تاریخ  15 مرداد یک میلیارد و 842 میلیون و 
450 یورو وارد این سامانه شده است که متعلق به پتروشیمی ها است، 
گفت: اما اگر بخواهیم از زمان اعالم سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز تا 
زمان عملیاتی شدن سامانه نیما بررسی کنیم، باید بگوییم 181 میلیون 
یورو ارز از طریق پتروشیمی ها فروخته شد و از ابتدای سال تا زمانی که 
نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی اعالم شد، 215 میلیون یورو ارز توسط 
پتروشیمی ها به صرافی ها داده شد. وی ادامه داد:  در روزهای اخیر نیز 
شاهد هستید که رئیس جمهور به وزیر نفت مأموریت دادند تا عرضه ارز 
پتروشیمی ها را نظارت و رصد کنند که اگر موردی بود قطعا وزیر نفت 
آن را اعالم می کرد. مهدوی با اشاره به اینکه ما از دولت مجوز داشتیم 
که 5 درصد از ارز خود را نگه داریم و آن را صرف هزینه های جاری 
کنیم و بر این اساس حتی پروژه هایی را که پیشرفت پایینی داشتند رها 
کردیم تا حداکثر ارز را به داخل کشور بیاوریم، اما باز می بینیم که این 
موضوعات مطرح می شود و می گویند پتروشیمی ها مقصر نوسانات نرخ 

ارز در کشور هستند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون مجموع 3 
میلیارد و 321 میلیون و 227 هزار یورو ارز وارد کشور کرده اند که به 
نسبت سال گذشته نیز در چنین ماه هایی این رقم درست و صحیح بوده 
است و حتی شاهد هستیم که ارز بیشتری را وارد کشور کرده ایم، زیرا 
که صادرات ما افزایش پیدا کرد. مهدوی ابهر تاکید کرد: جالب است 
بدانید ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما به گفته مسئولین همین سامانه 
ارزان ترین ارز بود به طوری که میانگین ارز پتروشیمی ها 8 هزار و 995 

جزئیات عرضه ۳/۳ میلیارد دالر ارز پتروشیمی ها در کشور
دبیركل انجمن صنفی كارفرمایان پتروشیمی اعالم كرد:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  پیش از این و در بند »و« 
تبصره )16( قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: »به 
منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان 
سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 
1397 تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند 
اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه 
دریافت و تسویه کنند.« الزم به ذکر است، پس از آن که حکم 
قانونی فوق  طی بخشنامه شماره 45821     .97مورخ 18     .2     .1397 
به شبکه بانکی کشور ابالغ شد، سئواالت و استعالمات متعددی 
درخصوص مفاد آن به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی 
که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، 
مجلس شورای اسالمی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به 
استعالمات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات 
و مشکالت با مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسالمی و 
دولت انجام داد. از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه 
مورخ 27 مرداد 1397 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر 
هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 583  .21  .76 مورخ 
به  با هدف مساعدت  و همچنین  نگهبان  10 .3  .1376 شورای 
بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و 
نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، 
مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار 

می رساند:
»مازاد     /  بر  اطالق  فوق  قانونی  حکم  در  جریمه  عبارت   .1
مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد 

)براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد(« دارد. 
2. مشموالن حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا 
بدهی سررسید شده تولیدکنندگان )هر میزان اقساط سررسید شده( 

مشمول این بند قانونی است.
3. منظور از عبارت »تسویه« در بند مورد اشاره، تسویه بخش 
سررسیدشده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای 

قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
4. قراردادهایی که قبل از سال 1396 تعیین تکلیف شده اند و 
سررسید آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی 

مورد اشاره نیست.
5. نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، 
قرارداد جاری )نافذ در پایان سال 1396( مبنای عمل محاسبات 

خواهد بود.
6. نظر به سئواالت متعدد در ارتباط با عبارت »بدهی معوق« در بند 
یادشده، هرگونه بدهی سررسید  /حال شده پرداخت نشده در پایان 

سال 1396 مشمول حکم مورد اشاره است. 
7. همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیالت 
لذا  است.  نظر  مورد  بدهی  حجم  میزان  تعیین  بدون  اعطایی 
تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده 
در پایان سال 1396 می توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره مند 

شدند.
بدهی  داشتن  فوق،  قانونی  بند  مزایای  از  برخورداری  8. شرط 
و همچنین  پایان سال 1396  در  نشده  پرداخت  سررسید شده 
تسویه آن تا پایان شهریور سال 1397 است، از این رو چنانچه 
تولیدکنندگان از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون 
جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده 
باشند، می توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد 
اشاره  برخوردار شوند. در این حالت بانک می تواند مبالغ پرداختی 
از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند. 
در پایان خاطر نشان می شود، اصالح و تمدید مهلت زمان اجرای 
حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار 

دارد.

تفسیر بند قانونی بخشش جرائم 
دیرکرد تولیدکنندگان

بانک مركزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابالغ كرد: 

تومان و ارز سایر گروه ها 9 هزار و 310 تومان معامله شد که باید پرسید 
چرا این اتفاق افتاده است؟ به هر حال ما تنها کاری که کردیم این 
بود که رفتیم به مسئولین دولتی اعالم کردیم برای واردات تجهیزات، 
کاالها و حتی کاتالیست نیازمند هستیم تا 30 درصد از ارز خود را نگه 
داریم که پس از بررسی هایی که در وزارت نفت توسط وزیر محترم 
انجام شد، با 25 درصد موافقت شد و اکنون نیز می بینیم مابقی ارزی 
را که نگه داشته ایم تماما وارد سامانه کرده ایم و حتی همین جا اعالم 
می کنم با توجه به اینکه تجهیزات و کاتالیست های مورد نیاز خود را 
در شش ماه اول خریداری کردِه ایم، در شش ماه دوم می توان اعالم 
کرد که ارز بیشتری را وارد سامانه نیما خواهیم کرد. این مقام مسئول 
با اشاره به آمارهای گمرک و آمارهای صادراتی که از سوی مسئوالن 
پتروشیمی اعالم می شود، گفت: این آمارها کمی با هم تناقض دارد که 
علتش این است که مسئوالن گمرک، صادرات LPG را نیز به عنوان 
یک محصول پتروشیمی محاسبه می کنند در صورتی که حجم قابل 
توجهی از گاز LPG توسط مجموعه صنعت گاز و پاالیش کشور صادر 
می شود و سهم ما از صادرات LPG بسیار اندک است، ولی با این حال 
گمرک کشور در سال 96 اعالم کرده بود که 39 میلیون تن به ارزش 
14.5 میلیارد دالر صادرات محصوالت پتروشیمی بود، اما این آمارها با 
آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختالف حدود 10 میلیون تنی 
دارد که علتش همین موضوعی است که گفتم. این مقام مسئول در 
ادامه این نشست خبری گفت: متأسفانه باید اعالم کنم شرکت سابیک 
عربستان که یک شرکت دولتی است، در حالی رایزنی با مشتریان 
صنعت پتروشیمی ایران است که قصد دارد این مشتریان را از خرید 
پتروشیمی ایران منصرف کند، با این شرایط که ما باید مشتریان خود را 
حفظ کنیم، اما در حال حاضر مشغول دفع فشارهایی هستیم که از داخل 
به ما وارد می شود. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره 
به اینکه ما برای عرضه محصوالت در داخل کشور کف عرضه ای را 
داریم و موظف هستیم که حداقل این کف را رعایت کنیم و اگر شرکت 
پتروشیمی  بیشتر از این کف را نیز خواست در بورس کاال عرضه کند 
ممانعتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در سال 96 از ابتدای سال تا تاریخ 
20 شهریورماه 2 میلیون و 622 تن تقاضا وجود داشت که یک باره در 
سال 97 این میزان با رشد 300 درصدی به 7 میلیون و 704 هزار و 
75 تن رسید که من همین جا سؤال می کنم آیا میزان تولیدات کشور 
افزایش پیدا کرده است؟ یا چه اتفاقی رخ داده که به یکباره تقاضا برای 
محصوالت پتروشیمی در داخل کشور باال می رود؟ در صورتی که ما 
حتی یک کیلو پِت )مواد اولیه تولید بطری پالستیکی( صادر نکرده ایم، 
اما این سؤال مطرح است که چرا االن پت )ماده اولیه صنایع بسته بندی 

پالستیک( گران شده است؟ 
مهدوی ابهر تأکید کرد: غیر از این است که دالالن تقاضای کاذب در 

بورس کاال ایجاد کرده اند؟ 
وی ادامه داد: ما مخالف بورس نیستیم و اما معتقدیم که باید دست 
دالل ها از بورس قطع شود و پیشنهاد داریم که قراردادهای بورس 
این  انجام شد  ببینید االن یک کار خوبی که  بلندمدت شود، شما 
است که مشتریان محصوالت پتروشیمی باید آدرس واقعی خود را به 
مجتمع های پتروشیمی بدهند تا محصول به آدرس واقعی ارسال شود 
و دیگر مشتری حق ندارد تغییر آدرس دهد، زیرا براساس قانون جدید، 
شرکت های پتروشیمی محصول را به مشتری نمی رسانند و این موضوع 
موجب شده است که االن نه تنها انبارهای مجتمع های پتروشیمی پر 
از محصول شود، بلکه در خطوط تولید و داخل واحدها نیز محصوالت 
انباشته  شده اند، این موضوع می تواند کمک کند به پایین آمدن قیمت و 
کوتاه شدن دست دالل ها، اما باید مسئوالن وزارت صنعت و بورس نیز 
برای مشتریان که نمی توانند محصوالت خود را بارگیری کنند جریمه در 
نظر بگیرند و معامالت آنها حداقل ابطال شود که شاهد انبار محصوالت 
تولید شده در خود مجتمع های پتروشیمی نباشیم و این محصوالت به 

مشتریان واقعی برسد. 
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: ما انتظار و توقع داریم که دولت 
برای کنترل بازار، دست دالالن را از چرخه خرید مواد اولیه قطع کند که 
این کار نیز شدنی است و امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد تا 

مانع افزایش قیمت کاالهای نهایی در کشور شود. 
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اقدامات گمرک برای تسریع در ترخیص کاالها
معاون فنی گمرک برای نمایندگان بخش خصوصی توضیح داد:

معاون فنی گمرک، با تایید ُکند شدن روند ترخیص کاال و عذرخواهی از 
فعاالن اقتصادی، اعالم کرد که این سازمان تابع دستورالعمل های است 
که از بیرون به این سازمان می رسد اما از تمام ظرفیت های قانونی خود 
برای تسریع ترخیص بهره می برد. مجتبی پورسیف، معاون فنی گمرک 
در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به اقدامات این 
سازمان در راستای تسریع در ترخیص کاالها از گمرکات اجرایی اشاره 
کرد و گفت: روند ترخیص کاال تا 21 فروردین ماه سال جاری، روندی 
طبیعی را طی  می کرد. در این تاریخ، هیات وزیران طی مصوبه ای اعالم 
کرد که واردات صرفاً بر اساس رویه بانکی انجام گیرد و بدین ترتیب، 
واردات بر اساس رویه های جاری تجارت را ممنوع دانست؛ در نتیجه 
واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز و موارد مندرج در ماده 38 

 آیین نامه مقررات صادرات و واردات ممنوع شد.
افت ترخیص روزانه كاال از 35۰۰ به 8۰۰ كانتینر

 او ادامه داد: نخستین مشکالت در حوزه ترخیص کاالها از تاریخ 22 
فروردین ماه بروز کرد. پس از آن به موجب دستورالعمل30 خرداد ماه 
سال 1397 برخی کاالها در گروه چهار کاالیی قرار گرفتند و واردات 
آنها به کشور ممنوع شد که این مساله نیز به عدم ترخیص برخی 
کاالها دامن زد. مرحله بعد، صدور مصوبه ای بود که بنابر پیشنهاد اتاق 
ایران و تصمیم هیات وزیران صادر شد و آن اصالح ماده 10  آیین نامه 
مقررات و صادرات در خصوص صدور و تمدید کارت بازرگانی بود که 
محدودیت هایی برای کارت اولی ها و دومی ها و سومی ها ایجاد کرد. در 
نهایت، تیر خالص را بند 5 بخشنامه ارزی دولت در تاریخ 16 مرداد ماه 
زد که معطوف به اخذ تفاوت نرخ ارز بود. در واقع در این مرحله دریافتیم 
که ترخیص کاالها از روزی 3500 کانتینر به یک هزار و بعضا به800 
کانتینر افت کرده است. معاون فنی گمرک افزود: بازخوانی بخشنامه های 
گمرک نشان  می دهد که 100 درصد بخشنامه هایی که گمرک ایران 
ابالغ می کند، منبعث از مصوبات و دستورالعمل هایی است که از بیرون 
از گمرک وارد می شود. اما بابت بخشنامه هایی که کال صدور آنها در 
اختیار گمرک نبوده و باعث مزاحمت برای فعاالن اقتصادی شده، به 
نمایندگی از گمرک عذرخواهی  می کنم.  او در ادامه به طور اجمالی 
دالیل رسوب کاال در گمرکات را برشمرد و افزود: اخذ تفاوت نرخ ارز، 
عدم صدور ثبت سفارش برای کاالهای موجود در گمرک به عنوان 
کاالهای ممنوعه، عدم صدور ثبت سفارش بدون انتقال ارز، مشکالت 
تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت سفارش 
توسط نهادهای ذیربط، مشکالت تامین ارز توسط بانک مرکزی، عدم 
ترخیص کاالی ثبت سفارش شده موجود در اماکن گمرک توسط کارت 
اولی ها و کارت دومی ها، بالتکلیفی کاالهای وارداتی جهت عرضه در 
بازارچه های مرزی و عدم تخصیص ارز به بازرگانان و اولویت قرار دادن 
واحدهای تولیدی برای واردات از جمله این دالیل است. پورسیف گفت: 
در عین حال نگرانی واردکنندگان از متهم شدن به احتکار کاالها، منجر 
به آن شده است که آنان کاالی خود را در اماکن بندری نگاه دارند و 
این مساله نیز یکی از دالیل عدم ترخیص کاالها از گمرکات بوده است.

گمرک از ظرفیت های قانونی برای تسریع ترخیص استفاده 
می كند 

او با بیان اینکه گمرک از همان 21 فروردین ماه به صرافت تسریع 
ترخیص کاالها با بهره گیری از قوانین و مقررات مصوب گمرکی افتاده 
است، گفت: یکی از این مقررات، ماده 42 قانون امور گمرکی است که 
در اختیار رییس گمرک قرار دارد و کاربرد آن برای شرایط ویژه است. 

اجرای این ماده اکنون به امور گمرکی تفویض شده و این بخش توانسته 
برای تسریع در ترخیص کاالها پیشنهاداتی را در ستاد مقابله با تحریم ها 
به تصویب برساند. بر این اساس، از سوی گمرک ایران، بسته حمایتی 
به ستاد مقابله با تحریم ها ارسال شد که بخشی از آن از سوی این ستاد 
مصوب و ابالغ شده است. در واقع با استفاده از این ظرفیت ها توانستیم، 

ترخیص کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات را آغاز کنیم.
دارو و تجهیزات پزشکی با تاییدیه وزیر ترخیص می شود

پورسیف در ادامه، به ترخیص کاالهای سالمت محور از جمله دارو و 
تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو اشاره کرد و گفت: کل دارو، مواد 
اولیه و تجهیزات بخش سالمت با حداقل اسناد، تنها با داشتن تاییدیه 
وزیر بهداشت و معاونان ایشان، امکان ترخیص خواهند داشت و برای 
ترخیص کاالهای این بخش، منتظر تامین یا تخصیص ارز نخواهیم 
نشست. این اقدام برای ترخیص دارو و مواد اولیه راهگشا بود. در عین 
حال، با کاالهایی مواجه بودیم که وارد گمرک شده بودند و ثبت سفارش 
نیز در مورد آنها صورت گرفته بود اما در مرحله تخصیص یا در مرحله 
تامین ارز قرار داشتند. ما به ستاد مقابله با تحریم پیشنهاد کردیم که 
اجازه داده شود، درصدی از کاالهایی که در مورد آنها ثبت سفارش 
صورت گرفته و در صف تخصیص یا تامین ارز هستند، ترخیص شود 
که خط تولید و تامین کاالی اساسی دچار وقفه نشود. بخش عمده ای 
از تجهیزات مورد استفاده در صنعت خودرو با استفاده از این مصوبه 
ترخیص شد. در واقع، صرفا با ارائه گواهی ثبت سفارش، بعضا تا 70 الی 
80 درصد کاالها را با توجه به ماهیتی که واحد تولیدی دارد، ترخیص 
 می کنیم. بنابراین اگر کسی حائز چنین شرایطی بوده و در این زمینه 
دچار مشکل است،  می تواند به گمرکات اجرایی و معاونت امور گمرکی 

مراجعه کند.
استمرار تمدید ورود موقت

مجتبی پورسیف همچنین، استمرار تمدید ورود موقت های قبلی را یکی 
دیگر از مصوبات ستاد مقابله با تحریم ها عنوان کرد و افزود: اگر تمدیدیه 
کاالیی که ورود موقت است به اتمام رسیده است، گمرک این اجازه را 
دارد که این تمدیدیه را برای یک محدوده زمانی مشخص تمدید کند 
تا مشکالت فعاالن اقتصادی برای صادرات و بازگشت کاالهایشان که 
ورود موقت شده، حل کند. همچنین ممکن است، بانک مرکزی برای 
ورود کاالیی که در گمرکات موجود است، ارز تخصیص داده اما فعال 
منابع مالی برای پرداخت آن وجود نداشته باشد، این مصوبه صادر شده و 
به بانک مرکزی هم ابالغ شده که اگر فعاالن اقتصادی، نامه ای از بانک 
عامل بیاورند که کار تخصیص انجام گرفته است و تامین وجه به مشکل 
برخورده است و البته کاال هم در گمرک باشد، گمرک این اجازه را دارد 
که کل کاال را ترخیص کند تا مراحل تامین ارز توسط بانک مرکزی 
انجام شود. گمرک صرفا از فعال اقتصادی یک تعهدنامه دریافت  می کند 
که بعدا کد رهگیری 14 رقمی بانک مرکزی را ارائه کند. او با اشاره به 
اقدام گمرک در زمینه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان 
کاالهای اساسی توضیح داد: گمرک در سال های گذشته، صرفا برای 
حقوق ورودی ضمانتنامه دریافت  می کرد. اما با توجه به پیشنهاد گمرک 
به ستاد مقابله با تحریم، این نهاد  می تواند برای ارزش افزوده و کلیه 
وجوه متعلقه به استثنای هزینه ها ضمانتنامه دریافت کند. لذا تضمین 
ضمانتنامه بانکی برای ارزش افزوده در اختیار گمرک است و فعاالن 
اقتصادی  می توانند آن را درخواست کنند. یکی دیگر از پیشنهادات ما 
انتشار اوراق خزانه برای پذیرش تضمین حقوق ورودی بود که وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نیز با آن موافقت کرده و در نهادهای ذیربط در 
حال بررسی است.  پورسیف گفت: پیشنهاد دیگری که گمرک ایران با 
همکاری وزارت صنعت، معدن تجارت به هیات وزیران ارائه کرده، این 
است که اگر بارنامه کاالهایی که در فهرست کاالهای ممنوعه قرار 
دارند، پیش از تاریخ 30 خرداد ماه سال جاری صادر شده باشد، اجازه 
ترخیص از گمرکات به آنها داده شود. شنیده ام که این پیشنهاد در هیات 
وزیران مصوب شده است. همچنین این پیشنهاد نیز به هیات وزیران 
ارائه شده که کاالهایی که اُپن اکانت بوده، به گمرکات رسیده اند و نیازی 

به تامین ارز ندارند، بدون انتقال ارز ترخیص شوند.

پیشنهاد وزیر صنعت برای مالیات 
ارزش افزوده

وزیرصنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود تمام تالش هایی 
که در سال های گذشته صورت گرفت، آنطور که باید شیرینی 
سرمایه گذاری در بخش تولید احساس نشده و به همین دلیل 

فعالیت های سوداگرانه در کشور بیشتر رواج پیدا کرده است.
از  بازدید  و  گیالن  استان  به  سفر  در  شریعتمداری  محمد 
زیرساخت های صنعتی این استان، در نشست مشترک با مجمع 
را مستلزم همکاری  تاریخی  این نقص  نمایندگان گیالن،  رفع 
اجرای  در  و عزم جدی دولت  قوانین حمایتی  ایجاد  با  مجلس 
این قوانین برشمرد و گفت: مصوبات کارشناسی مجلس و اجرای 
صحیح آن از سوی دولت در بهبود وضع تولید بسیار اثرگذار خواهد 

بود.
به گزارش شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت به روند روبه رشد 
سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و معدنی اشاره کرد و افزود: به 
رغم تمام دغدغه های موجود مردم هنوزاز حضور در عرصه تولید 
فعالیت های صنعتی  در  روند سرمایه گذاری  و  استقبال می کنند 

همچنان باال است و باید از این فرصت بهره گرفت.
وی همچنین بر ضرورت اصالح قانون مالیات ارزش افزوده تاکید 
کرد و گفت: هم اکنون این قضیه فشار زیادی به تولیدکنندگان 
وارد کرده، در صورتی که مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده 

نهایی دریافت شود.
وی گفت: پیشنهاد می کنم برای کوتاه مدت حداقل مالیات بر ارزش 
افزوده در برخی حوزه های تولید حذف شود و امیدوارم با همراهی 
همچنین  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اصالح  تسریع  در  مجلس 
تصمیمی که می توان در جلسه هماهنگی سران سه قوه گرفت، 

در این حوزه به تولید کمک کرد.
شریعتمداری در ادامه فشارهای ناشی از عهدشکنی آمریکا در برجام 
را به گلوله ای برفی تشبیه کرد و گفت: با هوشیاری و همکاری نباید 
اجازه دهیم این گلوله برف که ریشه سیاسی دارد به بهمن تبدیل 

شود، چون عرصه در اختیار ماست و باید کنترل کنیم.
روی  دشمن  گذاشتن  دست  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صنایع اشتغال زای کشور اشاره کرد و افزود: خودروسازی، فوالد 
و پتروشیمی از جمله این صنایع هستند، چون اشتغال و درآمد 
صادراتی باالیی دارد و باید با وحدت و هماهنگی مشکالت را پشت 

سر بگذاریم.
شریعتمداری با توجه  به نقش مردم در هدایت و مدیریت کشور 
افزود: مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند و مطالبات خود 
را از آنها پیگیری می کنند، شایسته ساالری و استفاده از افراد موثر، 
حق و حتی مسوولیت نمایندگان است، حتی انتقاد از دولت حق افراد 
است و یکی از برکات کشور چند صدایی است و فقط باید نسبت به 
خطوط قرمز و منافع ملی حساس باشیم، اما این منافاتی با همکاری 

و همراهی و تالش برای کاستن از مشکالت مردم ندارد. 
وی افزود: فشار نقدینگی یکی از مسائل مهم در اقتصاد کشور است 
که باید برای کنترل آن برنامه ریزی کرد، همه شاهد بودیم وقتی 
خودرو عرضه شد 53 میلیون مراجعه با 6 میلیون آی پی اختصاصی 
و یک میلیون و چهارصد فرم تکمیل شده و آماده پرداخت وجود 

داشت که خود نشانه وجود نقدینگی باالست.
وی بر لزوم به روز شدن قوانین مطابق شرایط جدید تاکید کرد و 
گفت: زمانی که دولت ارز 4200 تومانی را اعالم کرد، تصمیمی 
برای شرایط موقت بود و امروز دولت به دنبال این شرایط، تمهید 
الزم را انجام داد تا ارز رسمی به کاالهای اساسی، ویژه، دارو و 

تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا کند. 
به  واکنشی  را  ارز  نرخ  کردن  آزاد  برای  دولت  تصمیم  وی 
سوداگری های احتمالی دانست و گفت: بسیاری از تقاضاهایی که 
برای ارز 4200 تومانی وجود داشت غیر واقعی بود و با توجه به 
وضعیت حوزه پتروشیمی و بازار برای حمایت از این صنایع ارز 

نیمایی در نظر گرفتیم.
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طیف  برای  پیش آمده  مشکالت  به  اشاره  با  مولوی  پیمان  دکتر 
از فقدان  اقتصادی کشور  از بنگاه های تجاری، تولیدی و  وسیعی 
یک راهبرد درست برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی سخن 
می گوید: »متاسفانه با مرور تجربیات اقتصاد ایران در چند دهه اخیر 
و درک وضعیت کنونی باید بگوییم که درکی از توسعه نداریم و این 
را می توان در قالب های مختلفی به وضوح دید. نخست اینکه ما 
هیچ نهاد واقعی و دقیقی برای توسعه خلق نکرده ایم. سازمان های 
مختلفی اعم از برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، کار 
ورفاه و تامین اجتماعی و ... به محلی برای به تلنبار شدن نیرو های 
عامل  و  دوستدار  نیرو هایی که  اگر  و حتی  بدل شده  توسعه  ضد 
به توسعه هستند در این بخش ها نفوذ می کنند، پس از مدتی به 
با  افرادی  به  ایران،  اقتصاد  بر  حاکم  ضدتوسعه  چارچوب  واسطه 
کارایی بسیار پایین تبدیل می شوند.« این اقتصاددان در گفتگو با 
فرارو در ادامه خاطرنشان کرد: »دومین مورد به امنیت فکری روانی 
جامعه برمی گردد. ما با از بین بردن آرامش و امنیت فکری جامعه 
عمال امکان رسیدن به توسعه را از مردم سلب کرده ایم. در مقطع 
کنونی هم با اشتباهات سیاستی متعدد، سطح آرامش فکری مردم 
ایران به کمترین میزان خود رسیده است و همین دلیل بسیاری از 
رفتار هایی است که در معادالت اقتصادی روز به وفور می توان دید، 
چه در احتکار پوشاک و شیرخشک و چه در هجوم به بازار ارز.« 
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: »خوب می دانیم 
که ریشه برخی از مشکالت امروز به معضالت بین المللی برمی گردد 
که بر ما تحمیل شده اند. اوج این مسئله را البته در دوره آقای احمدی 
نژاد دیدیم و تجربیات آن دوره، در خاطره جمعی مردم وجود دارد. 
از یک سال قبل هم که این قضیه تحریم و مشکالت بین المللی به 
صحنه اقتصاد ایران بازگشته، که مشخص نیست حاصل سوءنیت 
یا سوءتدبیر است، شاهد بازگشت دوباره برخی از رفتار های عمومی 
مربوط  متناقضی  و  اشتباه  سیاست های  به  مورد  دومین  هستیم. 
با  مولوی  می کند.«  تشدید  را  فعلی  بحرانی  وضعیت  که  می شود 
اشاره به تناقضات سیاست گذاری دولت در ماه های اخیر گفت: »قطع 
ثبت سفارش برخی کاالها، اعالم قضیه دالر 4200 تومانی، دریافت 
اضافه بها از کاال هایی که با ارز مرجع وارد شده اند و مواردی دیگر 
همه و همه باعث شده تا ما را در سیکل حلزونی تورم گرفتار کند. 
عرضم این است که وضعیت امروز دالر حاصل سیاست های قبلی 
بوده که در اردیبهشت ماه اتخاذ شده و در شهریور ماه به افزایش 
قیمت ارز و رشد تورم تولیدکننده منجر شده و با ظهور شوک ناشی 
از تحریم نفت، قطعا تبعات تورمی بدتری به خود خواهد گرفت.« 
تورم 3  بروز  احتمال  به  اشاره  با  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
رقمی در پاییز امسال، گفت: »افزایش افسارگسیخته تورم که توامان 
باعث کاهش سطح سرمایه گذاری و افت مصرف در جامعه شده، 
انبار  مردم را به این نتیجه رسانده که هر کاالیی که می بینند را 
کنند تا از خود در برابر شوک های تورمی و ارزی محافظت نمایند. 
کمیابی های اخیر در برخی از کاال ها حاصل همین رویه است. وقتی 
قدرت خرید مدام تضعیف می شود، انبار کردن کاال ها به موضوعی 
بدیهی تبدیل می شود.« وی افزود: »از این به بعد هم ممکن است 
شاهد بروز اتفاقاتی مشابه در بازار کاال های بهداشتی، مواد فلزی، 
لوازم خانگی و کاال های سرمایه ای باشیم که مورد استفاده مردم 
با  ادامه  در  مولوی  پیمان  هستند.«  داخلی  کارخانه های  و  عادی 
اشاره به ویژگی های تاریخی جامعه ایران در عصر حاضر به ذکر 
نکاتی در خصوص رفتار روزمره مردم پرداخت و گفت: »جامعه ای 
که به رفاه عادت کرده باشد را نمی توان به سادگی به سال های 
دهه شصت و اقتصاد کوپنی بازگرداند. هر تالشی برای تغییر در 
الگوی مصرف مردم با شکست مواجه خواهد شد و مردم را برای 
هجوم به بازار ها مصرتر می کند. در هر اقتصادی هم این رویه حاکم 
باشد، شاهد اتفاقی مشابه خواهیم بود چه ترکیه باشد چه ونزوئال 
چه روسیه.« این اقتصاددان با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در 
استفاده از نیرو های متخصص در کشور گفت: »شوربختانه در ایران 

اعتقادی به استفاده از نیرو هایی که در چارچوبی متفاوت از قرائت 
رسمی فکر کنند نداریم. از نیرو های جوان و خوشفکر که از دانش 
و تخصص به روز بهره می برند در کشور استفاده نمی شود ضمن 
اینکه اگر کسی هم با این ویژگی ها به کار گرفته شود، چون مستقل 
است برای انجام امور استقالل در تصمیم گیری خواهد خواست و 
البته سیستم دست به چنین ریسکی نمی زند.« مولوی افزود: »من 
تصور می کنم هنوز تصمیمی واقعی برای اینکه توسعه یافته شویم 
یا اینکه از کشوری در حال توسعه به کشور توسعه نیافته عقب گرد 
کنیم در کشور اتخاذ نشده است و ما دچار سیکل سردرگمی هستیم. 
البته در برخی حوزه ها حرکت هایی صورت گرفته و شاهد تصمیماتی 
هستیم، اما در نهایت، ما در کالن قضیه به صورت شفاف تصمیمی 
برای خروج از شرایط فعلی نگرفته ایم.« تحلیلگر ارشد مسائل ایران 
اضافه کرد: »وقتی تصمیم نمی گیرد همه را گیج می کنید و وقتی 
افراد گیج می شوند شروع به کاهش ریسک خود در هنگام انجام 
فعالیت های اقتصادی می کنند. جالب است که بانک های ما چارچوب 
مدیریت ریسک ندارند، ولی مردم به شکل دقیقی این چارچوب را 
اجرا می کنند. این کار در قالب خرید پوشاک و مایحتاج و برنج و 
وسایل اساسی و ذخیره کاال های مختلف صورت می گیرد و نتیجه 
آن هم برهمه عیان است.« مولوی دلیل رفتار های عجیب مردم را 
تناقضات سیاستی دولت می داند و می گوید: »از آن سو سرمایه دار 
اعم از واردکننده یا تولیدکننده هم حق دارند کاال ها را انبار کنند. 
این حکم عقل است که وقتی ریسک باال رود با احتیاط بیشتری 
تصمیم گرفت. خب وقتی او می داند که دولت هر دم طرح جدیدی 
رو می کند یا تصور می کند گمرک کاال های جدید را ترخیص نکند 
یا اینکه قیمت ار مرجع باال رود یا ارز تخصیصی برای فالن کاالی 
اساسی قطع شود، بدیهی است که بسیاری از کاال ها انبار شوند.« این 
اقتصاددان خاطرنشان کرد: »ما تا مادامی که به درستی منطق بازار را 
نفهمیم و از مکانیسم عرضه و تقاضا یا تعادل آگاهی نداشته باشیم، 
تصور می کنیم تنها راهکار جلوگیری از رفتار های احتیاطی دستگیری 
و بگیر و ببند است. االن در فقره بازار آتی سکه، چندین سال زحمت 
کشیده شد تا چنین بازاری برای فعاالن سرمایه عالقمند به معامالت 
سکه شکل بگیرد. با بسته شدن این بازار به صورت چکشی این پیام 
بازار تعطیل  به سرمایه گذار صادر شد که هر لحظه ممکن است 
شود. حذف بازار های رسمی برای مردمی که نقدینگی عظیمی در 
دست دارند به این معنی است که باید به سمت فعالیت های واسطه 
انجمن  دبیرکل  را حفظ کنند.«  دارایی خود  ارزش  تا  بروند  گری 
اقتصاددانان ایران با اشاره به افزایش سطح ریسک در اقتصاد ایران 
در روز های آینده  گفت: »در هنگام تحلیل بازار های دارایی اعم از 
ارز و طال و ...، باید به اصل تاثیر متقابل بازار ها روی هم تاکید کرد. 
استفاده از رویکرد تعزیرات در کنترل یک بازار هرگز جواب درستی 
نمی دهد، چون منطق گردش سرمایه منطق متفاوتی است. پول و 
سرمایه به جایی می رود که قدرت و ارزش خود را حفظ کند و یا 
افزایش دهد.« دکتر پیمان مولوی با انتقاد از سخنان اخیر رییس 
کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: »حرف های آقای همتی در مورد 
ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیام را به بازار و مردم فرستاد که 
عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می کند. مردم هم این قضیه را درک 
می کنند. سیکل سردرگمی این چنین است که خلق می شود و فعال 
در پیک یا باالترین حد از سردرگمی به سر می بریم. طوالنی شدن 
این سیکل اقتصاد ایران را به وضعیت های خطرناکی می کشاند که 
عواقب آن قابل جبران نیست.« این کارشناس مسائل اقتصادی در 
پایان گفت: »به واسطه آشنایی و همکاری با اکثر بخش های اقتصاد 
ایران از دارو، لوازم خانگی و نفت تا صنایع خرد خدماتی که متعلق 
و  تعدیل  به شما می گویم که بحث  به بخش خصوصی هستند، 
اخراج نیرو ها در اغلب شرکت های تولیدکننده و واردکننده در ماه ها 
و هفته های اخیر به شدت جدی است. االن تحت عنوان تعطیالت 
تابستانی بسیاری از شرکت ها واحد های خود را تعطیل کرده اند که 

این به مرور تبعات خود را در بازار کار نشان می دهد.« 

اطالعیـه سیکل سردرگمی در اقتصاد ایران  دبیركل انجمن اقتصاددانان ایران تشریح كرد:

با تصویب هیات وزیران

واردات کاالی موجود در گمرکات 
بدون انتقال ارز آزاد شد

بــر اســاس تصویب نامــه هیــات وزیــران، بــرای کاالهایــی 
دارای قبــض انبــار اماکــن گمرکــی و مناطــق آزاد تجــاری، 
ــار  ــا اعتب ــفارش ب ــت س ــادی، ثب ــژه اقتص ــی و وی صنعت
ــا ارز  ــال ارز و ب ــدون انتق ــا ب یک ماهــه انجــام می شــود ت
متقاضــی وارد کشــور شــوند. البتــه خــودرو از ایــن قاعــده 

مســتثنا بــوده و واردات آن همچنــان ممنــوع اســت.
ــران واردات کاال  ــه پیشــنهاد گمــرک ای ــران ب ــات وزی هی
ــا  ــود در انباره ــای موج ــرای کااله ــال ارز را ب ــدون انتق ب

ــع اعــالم کــرد. بالمان
ــنهاد  ــه پیش ــران ب ــات وزی ــه هی ــاس تصویب نام ــر اس ب
ــک  ــر ی ــار حداکث ــا اعتب ــت ســفارش ب ــران ثب ــرک ای گم
مــاه بــرای ترخیــص جهــت واردات کاال به اســتثنای 
خــودرو کــه تــا قبــل از تاریــخ تصویــب ایــن تصویب نامــه 
دارای قبــض انبــار اماکــن گمرکــی، مناطــق آزاد تجــاری 
ــال ارز و  ــدون انتق ــند ب ــژه اقتصــادی باش ــی و وی ـ صنعت
بــا ارز متقاضــی از ســوی هیــات وزیــران بالمانــع اعــالم 

شــده اســت.
ــت  ــخ صــدور ثب ــه تاری ــی ک ــص کاالهای ــن ترخی همچنی
ــدون  ــاه ســال جــاری اســت ب ــا اول مردادم ســفارش آنه
 3 تبصــره  موضــوع  واردات  ارزشــی  ســقف  رعایــت 
اصالحــی بنــد 2 مــاده 10 آئین نامــه اجرایــی قانــون 
مقــررات واردات و صــادرات موضــوع تصویب نامــه شــماره 

49751/ت 55549 ه بالمانــع اســت.
گمــرک ایــران اعــالم کــرده کــه گــر چــه صرفــاً مجــری 
خارجــی  تجــارت  دســتورالعمل های  و  سیاســت ها 
اســت و در حــوزه مقــررات و قوانیــن ورود و خــروج 
کاال تصمیم گیرنــده نیســت امــا در هفته هــای اخیــر 
ــای  ــی ظرفیت ه ــرک از تمام ــس کل گم ــتور رئی ــه دس ب
قانونــی اســتفاده کــرده تــا واردکننــدگان و صادرکننــدگان 
در شــرایط ویــژه اقتصــادی بــا کمتریــن مشــکالت مواجــه 
شــوند کــه ارائــه این گونــه راهکارهــا از جملــه ایــن 

ــت. ــات اس اقدام

احتراما بدینوسیله از كلیه شركت های تولید الیاف 
اعم از؛

- الیاف مصنوعی
- نخ های فیالمنتی

BCF/CF نخ -
Tape نوار گونی -

- نخ منوفیالمنت )برس، طناب و ...(
Strap تسمه -

بهین  از سایت  پتروشیمی  اولیه  مواد  دریافت  متقاضی  که 
یاب می باشند دعوت می گردد تا ضمن تکمیل نمودن موارد 
در وب  فرم های درج شده  یاب  بهین  در سایت  نیاز  مورد 
سایت انجمن به آدرس www.aiti.org.ir را نیز تکمیل 
ارسال  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دفتر  برای  و  نموده 
فرمایند تا امکان بررسی و تدوین آمار دقیق تری از میزان 
مصرف و تولید و برنامه ریزی بهتر برای تامین مواد اولیه 

مورد نیاز وجود داشته باشد.
افزوده  ارزش  مالیات  پرداخت  گواهی  کپی  ارسال  ضمنا 
یکسال گذشته کپی لیست بیمه پرسنل و کپی قبوض برق 

و پروانه بهرداری نیز ضروری می باشد.
تلفن دبیر خانه انجمن جهت كسب اطالعات بیشتر
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ترخیص کاال در گمرکات روان شد/ رسوب کاال نداریم
یـک مقـام مسـئول در گمـرک ایـران بـا بیـان اینکـه ترخیـص 
کاال در گمـرکات روان شـده اسـت، گفـت: رسـوب کاال نداریم.

علـی معقولـی با حضور در برنامه تیتر امشـب دربـاره آمار کاالی 
انبارشـده گمرکات کشـور گفت: بررسـی های میدانی رصد شـده 
عـالوه بـر نظـارت بـر ترخیـص کاال مرکـز پایـش کلیـه رونـد 
ترخیـص کاال را چـک مـی کنـد؛ بر این اسـاس، دربـاره کاالی 
اساسـی و مـواد صنعتـی و دارویـی مشـکلی از نظـر ترخیـص 
نداشـته و بـا توجـه به شـرایط فعلـی کشـور شـرایط ترخیص را 
تسـهیل کـرده ایم.بـه گـزارش صـدا و سـیما، این مقام مسـئول 
در گمـرک ایـران افـزود: مـا توقـف در ترخیـص نداشـتیم؛ بلکه 
فقـط یـک وقفـه ترخیـص از 16 تـا 29 مـرداد داشـتیم و از 29 

مـرداد روند ترخیص سـریعتر شـده اسـت.
معقولـی گفـت: کاالهـا مـدام در گمـرک درحال ترخیص اسـت. 
وقتـی کشـتی از کاالهـا وارد گمـرک می شـود، همزمان کشـتی 
از کاالهـا هـم بارگیـری مـی شـود؛ بنابرایـن در گمرک رسـوب 
کاال نداشـته ایـم. وقفـه در ترخیـص برطرف شـده و ترخیص در 

حـال انجام اسـت.
معقولـی گفـت: در خصـوص دارو و تجهیـزات پزشـکی طبـق 
مصوبـه ای کـه گرفتیـم بـا حداقـل اسـناد حتی بـا یـک بارنامه 
بتواننـد کاال را ترخیـص کننـد و بـا این روش، بـا ترخیص دارو و 
تجهیزات پزشـکی مشـکلی نداریم. از 29 مرداد روان سـازی در 
ترخیـص صـورت گرفتـه ولی معافیـت همان مابه التفاوت اسـت 

کـه بر اسـاس لیسـت تعرفـه انجام می شـود.
صدور بیش از 18۰ دستورالعمل

همچنین حسـین سـالح ورزی، نایب رئیس اتـاق بازرگانی 
دیگـر مهمـان برنامـه گفت: شـواهد میدانـی نشـان می دهد که 
در 5 مـاه گذشـته بیـش از 30 دسـتورالعمل را بخشـنامه ارزی 
داشـته ایم و بـرای گمـرک و مبـادی گمرکـی هـم بخشـنامه ها 
منعکـس می شـود و در مجموع در سیاسـت های ارزی و گمرک 

بیـش از 180 دسـتورالعمل و بخشـنامه داشـته ایم.
وی افـزود: بخشـنامه های ابـالغ شـده در مرحلـه اجـرا شـاید 
فراینـد را کندتـر کنـد و حجم گسـترده اعتراضـات واردکنندگان 
و فعـاالن اقتصـادی مبنـی بـر محصـوالت منعکـس شـده قابل 
لمـس اسـت و نشـان می دهـد کـه گلـوگاه یـا رسـوب کاال در 
گمـرک ایجـاد شـده که اختاللـی در رونـد ترخیـص کاال بوجود 
امـده اسـت. سـالح ورزی افـزود: در دو مـاه گذشـته در رابطه با 
واردکننـدگان کاالهای اساسـی نسـبت به 4 درصـد مالیات علی 
الحسـاب اعتراضاتـی داشـته که این فعاالن نسـبت بـه نقدینگی 
دچـار مشـکل شـده اند و همیـن 4 درصـد مالیات ماه هـای اخیر 
موجـب افزایـش قیمت کاالها شـد؛ بـر این اسـاس در 29 مرداد 
تعـدای از کاالهـای وارداتـی از مالیات معاف و یک سـری اقالم 
دیگـر نیز اسـتثنا شـدند ولـی برخی کاالهـا همچنـان مجبور به 

پرداخـت مابـه التفـاوت هسـتند که دچار مشـکل شـده اند.
وی در ادامـه گفـت: تعـدد مقـررات دلیـل اصلـی وقفـه در روند 
ترخیـص کاال از گمرک اسـت که مشـورت نکردن بـا ذی نفعان 
و گروههـای صاحـب تجربه موجب این مشـکالت شـده اسـت. 
بـر ایـن اسـاس، تمـام رویـه هـای دنیـا نیـز بـر اسـاس تجربه 

ست.  ا
مـا موضـوع پیمـان سـپاری را در دو مقطـع تسـت کـرده ایـم 
بـا وجـود جـواب نـدادن بازهم بانـک مرکـزی بخشـنامه پیمان 
سـپاری را بـرای صادرکننـدگان صـادر کـرده کـه صادرکنندگان 
خوشـنام بـا ایـن کار به حاشـیه مـی روند و فسـاد اداری بیشـتر 

شـود. می 
سـالح ورزی در ادامـه گفـت: در رسـوب کاال شـاید یـک سـوم 
کاالهـای گمـرک از پرداخت مابه التفاوت مسـتثنی شـده اند اما 
بیشـتر کاالهـا هنـوز شـامل مابـه التفـاوت هسـتند که بـه دلیل 

قـادر نبـودن واردکننده نسـبت بـه پرداخـت مابه التفـاوت منجر 
بـه افزایـش قیمت کاال می شـود.

گسـترده ای  طیـف  اعتراضـات  از  مجموعـه ای  افـزود:  وی 
تـوان مالـی پرداخـت  را تشـکیل می دهنـد کـه  واردکننـدگان 
مابـه التفـاوت را ندارنـد کـه در صـورت پرداخت نیز ورشکسـت 

خواهنـد شـد.
سـالح ورزی گفـت: با توجـه به اینکـه فعاالن اقتصادی نسـبت 
بـه خریـد و فـروش تعهد داده انـد و برنامه ریزی هـا تا ترخیص 
کاال بـر اسـاس دالر 4200 تومانـی بـوده اسـت، بـا بخشـنامه 
جدیـد دولـت مبنـی بـر پرداخت مابـه التفـاوت مشـکالتی برای 
فعـاالن اقتصـادی و جامعـه پیـش می آیـد کـه گرانـی کاالهـا 

نتیجـه ایـن امر اسـت.
مجتبـی خسـروتاج، رئیـس كل سـازمان توسـعه تجارت 
مهمـان تلفنـی برنامه گفـت: همکاران مـا در گمـرکات در هفته 
هـای گذشـته بـا مصوبـات مختلـف تـالش کردنـد کـه زمینـه 
تسـریع تخلیـه کاالهـا در گمـرکات را فراهـم کننـد و در ایـن 

مـدت رونـد خروجـی گمرکات تسـریع شـده اسـت.
وی گفـت: پنـج دلیـل عمـده موجـب تجمـع کاال در مناطـق 
گمرکـی شـده اسـت. در 22 فرودیـن1397 در نظـام جدید ارزی 
مقـرر شـد کـه واردات در قالـب ثبـت سـفارش بانکـی انجـام 
شـود و بـدون انتقـال ارز کـه در گذشـته بـه عنـوان ارز متقاضی 
واردات مـی شـد انجـام نشـود بنابرایـن بخشـی از کاالهایـی 
کـه واردکننـدگان آورده بودنـد در سـامانه های جدیـد تعریفـی 
برایـش نشـده اسـت که بر اسـاس مصوبات مختلف سـعی شـد 

شـود. حل  مشکالتشـان 
خسـروتاج ادامـه داد: آخریـن مصوبـات در چند شـب گذشـته در 
هئیـت وزیـران صـادر شـد و بـر اسـاس آن بـه کلیـه کاالهـای 
موجـود در گمـرکات اجازه داده شـد تا به کسـانی کـه به صورت 

ارز متقاضـی آورده انـد اجـازه ترخیص داده شـود.
رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت گفـت: گـروه دوم شـامل 
1300 قلـم کاالیـی اسـت کـه ممنـوع شـد و یکسـری از افـراد 
نسـبت بـه واردات آنهـا اقـدام کـرده انـد کـه بارنامـه آنهـا قبل 
از ایـن تاریـخ بـود، در ایـن مـورد هـم سـعی شـد کاالهـای 
آنهـا ترخیـص شـود. وی گفـت: گـروه سـوم کاالهایـی اسـت 
کـه واردکننـدگان بـر حسـب اعتبارشـان بـه صـورت نسـیه از 
فروشـندگان خارجـی خریـداری کردنـد و خریـداران نسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی خـود باید بـرای تهیه ارز بـه صرافی هـا مراجعه 
می کردنـد کـه صرافی هـا در هفته هـای گذشـته تعطیـل بودنـد.

تصـور  کـه  بودنـد  کسـانی  چهـارم  گـروه  گفـت:  خسـروتاج 
می کردنـد در سـامانه ارز نیمـا می تواننـد بـه راحتـی ارز تهیـه 
کننـد، بنابرایـن قبـل از تامیـن ارز ثبـت سـفارش کـرده بودند و 

کاالهـای آنهـا در گمـرک مانـده بـود. 
گـروه پنجم مربوط به کاالهای اساسـی کشـاورزی اسـت که در 
روال گذشـته ابتـدا ایـن کاالهـا به گمرک کشـور وارد و سـپس 
تامیـن ارز مـی شـد کـه بدلیـل مشـکل در ارتباطـات بانکی این 

کار هـم با مشـکل روبرو شـده اسـت.

کلیه  صدور  متولی  صنعت  وزارت  که  کرد  اعالم  گمرک 
بخشنامه ها و دستورالعمل های صدور و ورود کاال است.

به گزارش اقتصادآنالین، گمرک اعالم کرد: بر اساس تبصره 
واردات کلیه بخشنامه ها  قانون مقررات صادرات و  ماده 4 
ودستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کاال منحصرا از 
طریق وزارت صنعت،معدن وتجارت به سازمان های اجرایی 

ذیربط اعالم می شود.
ماده 4-وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است تغییرات 
کلی آیین نامه اجرایی این قانون وجداول ضمیمه مقررات 
صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال ،برای سال بعد 
از  ازنظرخواهی  پس  سال،  طی  را  آنها  موردی  وتغییرات 
دستگاه های ذیربط واتاق بازرگانی، صنایع وکشاورزی ضمن 
منظور کردن حقوق مکتسب تهیه وپس از تصویب هیئت 

وزیران جهت اطالع عموم منتشر نماید.

وزارت صنعت متولی صدور 
بخشنامه های صدور و ورود کاال

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
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