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نامهسرگشادهتشکلهایصادراتیبهرییسجمهور:

بخشنامهپیمانسپاریارزیقابلاجرانیست

اولجلویقاچاقرابگیریدبعدبرایتولیدسختگیریکنید

تشکل های بخش خصوصی در نامه ای به رییس جمهور نسبت به 
اجرایی نبودن آیین نامه پیمان سپاری ارزی اعتراض کردند.

به گزارش  تعادل، در این نامه که به امضای تشکل های صادراتی 
از جمله اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، اتحادیه صادرکنندگان فرش 

 به گفته مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت، روند ترخیص 
کاالها سرعت یافته و دیگر تجار و بازرگانان معطل تصمیم گیری 

نمی شوند.
او افزود: تا چند وقت پیش روزانه 3 هزار و 700 کامیون از گمرکات 
خارج می شد ولی با همکاری های صورت گرفته این تعداد به طور 
متوسط روزانه به 5 هزار دستگاه کامیون رسیده است و خوشبختانه روند 

ترخیص کاال سرعت قابل توجهی یافته و طبیعی شده است.
وی بابیان اینکه وجود 5  تا 6  میلیون تن کاال در گمرکات، امری 
طبیعی است، خاطرنشان کرد: اکنون به 4 دلیل کاال در گمرکات کشور 
وجود دارد؛ اول آنکه بخشی از کاال ها به خاطر ترانزیت به کشور دیگر 
در بنادر کشورمان وجود دارد. دیگر آنکه برخی از کاالها باید مجوز 
از دستگاه های فنی چون سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و... 
بگیرند. سومین دلیل متقاضی یا واردکننده کاال، منابع مالی ندارد و از 
همین رو به دنبال منابع ریالی است. آخرین نکته هم این است که کاال 

متهماصلیرسوبکاالدرگمرکاتکیست؟

دستباف، اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، انجمن ملی خرما، 
انجمن ملی محصوالت کشاورزی، انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر، 
اتحادیه صادرکنندگان آبزیان و بسیاری دیگر از تشکل های صادراتی 

رسیده است نسبت به نحوه ساز و کار پیمان سپاری اعتراض شد.
در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دكتر روحانی، رییس جمهور محترم
بـا عـرض ادب و احتـرام و تسـلیت بـه مناسـبت فـرا رسـیدن ایام 

حسینی، سـوگواری 
نفتی بخش خصوصی کشور  اتحادیه های صادرکننده کاالی غیر 
احتراماً به استحضار می رسانند دستورالعمل شماره 1397/208421 به 
تاریخ 1397/06/18 معاونت بانک مرکزی ایران، در خصوص پیمان 
سپاری ارزی، کاماًل مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات 

که هر گونه پیمان سپاری ارزی کاالهای غیر نفتی را 

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، ضرب االجل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شناسه دار کردن تولیدات داخلی آن 
هم در حالی که قاچاق پوشاک به راحتی در کشور صورت می گیرد و 
حجم عمده ای از تولیدات به صورت زیرپله ای انجام می شود را عاملی 
برای آسیب به وضعیت تولید کنندگان داخلی دانست. سعید حسین زاده  
در ارتباط با ضرب االجل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ملزم 
کردن واردکنندگان، تولیدکنندگان،  توزیع کنندگان و فروشندگان کفش در 
راستای شناسه دار و تعیین تکلیف کردن کاالهای فاقد شناسنامه طی دو 
ماه آینده اظهار کرد: اجرای این تصمیم نیازمند تامین زیرساخت هاست و 
ما چندین جلسه با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم 
و به آنها اعالم نمودیم که بخش عمده ای از تولیدات صنعت پوشاک 
زیرپله ای است و بخش دیگری به صورت قاچاق وارد کشور می شود، 
بنابراین هنوز صنعت کشور در این بخش آماده نیست و اجرای چنین 

تصمیمی تولیدکنندگان را با مشکالت اساسی روبه رو خواهد کرد.
به گزارش ایسنا،  وی ادامه داد: زمانی که بخش عمده ای از تولیدات 
به صورت زیرپله ای روانه بازار شود و بخش دیگر به صورت قاچاق و 
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در سطح خرده فروشی عرضه گردد، شناسه دار کردن کاال به تولیدکننده 
داخلی لطمه خواهد زد. باید در ابتدای امر از ورود کاالی قاچاق به کشور 
جلوگیری شود و تصمیمات الزم برای جلوگیری از تولیدات زیرپله ای در 

دستور کار قرار گیرد.
این عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان این که در 

کنندگان  تولید  پوشاک،  داخلی صنایع  تولید  ادامه در صفحه 2بخش 

وارد کشور شده است اما فعال اقتصادی ارز آن را پرداخت نکرده و منتظر 
تأمین ارز از سایت سنا، نیما یا حتی آزاد است. از آنجا که فرد اسناد الزم 

را ندارد، امکان ترخیص کاال فراهم نمی شود.
تأثیر بخشنامه های متعدد

می گویند یکی از دالیلی که باعث شد حجم قابل توجهی کاال در 
گمرکات کشور باقی بماند و درزمانی که نیاز بود وارد بازار نشود، تعدد 
بخشنامه و مصوبات طی 3 الی 4 ماه اخیر بوده است. خسروتاج معاون 
وزیر صنعت توضیح داد: به لحاظ شکلی صدور بخشنامه ها، مصوبات و 
دستورالعمل ها از مبادی مختلفی صورت می گیرد. دستگاه های اجرایی 
ذی ربط، سازمان های کنترلی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی 
عمده ترین مبادی درگیر در موارد یادشده به شمار می رود. وی ادامه 
داد: نقدی که بر روند صدور بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها وارد 
است آن می باشد که گاهی تعجیل در آن مشهود است. با توجه به عادی 

نبودن شرایط اقتصادی و فقدان بخشنامه ها، مصوبات 

تصمیمهایغیرکارشناسیمخل
صادراتاست

محمود توالیی، رئیس اتاق کاشان گفت: وقتی دولت طی 6 ماه 
گذشته نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه های دولتی و شبه دولتی 
را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، سیاست پیمان سپاری ارزی را 
به صورت یک بخشنامه »عام« ابالغ کرد که عام بودن همین 
تصمیم گیری باعث بروز مشکالت متعددی برای بخش خصوصی 
واقعی شده است. به اعتقاد رئیس اتاق کاشان، سیاست پیمان سپاری 
ارزی بسیار خوب است اما انتقادی که فعاالن بخش خصوصی 
دارند به نحوه اجرای این سیاست است که برای بخش خصوصی 
واقعی محدودیت ایجاد می کند. وی تأکید کرد: در ماه های اخیر 
تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز تحت تأثیر قرار گرفت 
که به باور صادرکنندگان با افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای 
صادرکننده و جهش صادراتی در کشور فراهم شده است. بااین حال 
فعاالن اقتصادی معتقدند برخی تصمیم های غیر کارشناسی و 
نسنجیده دولت مخل صادرات کشور است. به گزارش پایگاه خبری 
اتاق ایران، محمود توالیی افزود: سیاست » پیمان سپاری ارزی« 
ازجمله این تصمیم هاست که صادرکنندگان معتقدند بخشنامه بانک 
مرکزی در این خصوص، صادرکنندگان را با مشکالت متعدد روبرو 
کرده و سیاست مذکور عماًل صادرات را از بین می رود. او معتقد است 
هرچند با پیمان سپاری ارزی می توانیم شاهد بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی کشور باشیم، اما نباید به بهای این 
هدف، بخش خصوصی واقعی صدمه ببیند. زیرا  بازگشت ارز حاصل 
از صادرات برخی کاالها در مدت زمان تعیین شده اصاًل شدنی 
نیست. رئیس اتاق کاشان ادامه داد: در شرایط ناامنی که به واسطه 
خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است و شاهدیم که دشمن 
برای مسدود کردن منافذ ورودی و خروجی سرمایه هر نوع اقدامی 
انجام می دهد؛ بنابراین چه تضمینی وجود دارد که اگر صادرکننده ای 
سرمایه خود را وارد سامانه کرد، این سرمایه به دست دشمن نیفتد؟

او تصریح کرد: متأسفانه زمانی که دولت طی 6 ماه گذشته نتوانست 
ارز حاصل از صادرات بنگاه های دولتی و شبه دولتی را وارد چرخه 
اقتصادی کشور کند، به همین دلیل اقدام به صدور یک بخشنامه 
»عام« کرد که کلی بودن همین تصمیم گیری باعث بروز مشکالت 
متعددی برای بخش خصوصی واقعی در شرایطی شده است که به 
دلیل اقدام نسنجیده دولت، شاهد نقش آفرینی صرافی ها در اقتصاد 

کشور به روال گذشته نیستیم. 
رئیس اتاق کاشان با انتقاد از صدور بخشنامه های متعدد یکی پس 
از دیگری بیان کرد: متأسفانه روند غالب در کشور به گونه ای است 
که ابتدا با تصمیم گیری های غیر کارشناسانه راه فعاالن اقتصادی 
را مسدود می کنیم و پس از ایجاد مانع و اتالف زمان، تازه به فکر 
رفع آسیب ها میفتیم. در خصوص پیمان سپاری ارزی هم وضعیت 
به همین صورت است؛ ذات کار بسیار خوب است اما انتقادی که 
فعاالن بخش خصوصی دارند به نحوه اجرای این سیاست است. 
توالیی در ادامه با بیان این موضوع که وضعیت فعلی به گونه ای 
است که آمارهای اعالم شده هیچ همخوانی با واقعیت موجود ندارد، 
گفت: سال هاست به رغم اینکه  قیمت کاالها در نرخ جهانی تغییر 
کرده است، اما تعرفه های صادراتی در کشور ثابت است و البته 
غیرواقعی. از طرفی متأسفانه دولت ها برای اینکه آمار صادرات خود 
را باال ببرند، دست به آمارسازی می زنند و نرخ پایه صادراتی را باالتر 
از نرخ واقعی محاسبه می کنند. به همین دلیل اگر فرض بگیریم 
کل صادرات انجام شده سال جاری 1 میلیارد دالر است، بر اساس 
قیمت پایه صادراتی که باالتر محاسبه شده است سال بعد مجبوریم 

صادرات را دو برابر اعالم کنیم.

رئیس اتاق كاشان: 
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خالصهمذاکراتنهصدونودوسومین
نشستهیئتمدیرهانجمنصنایع

نساجيایــران
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 993 
در روز یکشنبه مورخ 97/06/25 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و 
تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
مورخ  انجمن  مدیره  هیات  نشست 992  مذاکرات  1- خالصه 

97/06/18 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- مصوب شد که مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صورت پذیرد و پیرو مصوبات قبلی هیات مدیره بندهای 1، 3 و 5 
پیشنهادات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
درخصوص اصالح طرح پیمان سپاری ارزی مجدداً مورد تاکید قرار 
گیرد و همچنین مصوب شد کشورهای پاکستان و ترکیه نیز به سایر 

کشورهای مطروحه در بند 3 اضافه گردد . 
3- آقای مهندس فرهی گزارشی از نشست کارشناسی شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 97/6/13 درخصوص 

رقابت پذیر نمودن صنایع پاالیشی و پتروشیمی ارائه فرمودند . 
4- آقای اخوان مدیرعامل شرکت نساجی نگین بروجن به دعوت 
از آقای شهالیی بعنوان میهمان در جلسه هیات مدیره حضور یافتند 
و توضیحاتی را درخصوص مشکالت مبتالبه صنایع نساجی کشور 

ارائه فرمودند . 
پس از بحث و تبادل نظر بسیار درخصوص مسائل و مشکالت 
واحدهای تولیدی در تامین مواداولیه پتروشیمی مورد نیاز مقرر شد 
تا موضوع در جلسه مشترک کمیته الیاف و نخ فیالمنت بررسی 
تخصصی و کارشناسی شود تا نتیجه در جلسه هیات مدیره مطرح 

گردد . 
5- آقای مهندس حمیدی طی سخنانی با اشاره به مشکالت ایجاد 
شده ناشی از افزایش نرخ ارز به افزایش نیاز واحدهای تولیدی به 
نقدینگی اشاره نمودند و از انجمن خواستند تا پیگیر افزایش سهم 
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی و همچنین بازنگری در 

میزان ارزش وثایق مورد نیاز بانکها باشد . 
6- گزارشی از اقدامات بعمل آمده درخصوص بروز رسانی ظرفیت 
تولید واحدهای تولید الیاف مصرف کننده محصوالت پتروشیمی 

توسط آقای مهندس نیلفروش زاده ارائه گردید .   
7- گزارشی از نشست مشترک نمایندگان هیات مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران و انجمن صنایع پوشاک در مورخ 97/6/21 
ارائه گردید و همچنین مقرر شد تا آقایان دکتر کاردان و مهندس 
اخوان مقدم با همراهی مهندس شهالیی و مهندس نیلفروش زاده 

در نشست های مشترک فیمابین دو تشکل حضور داشته باشند. 
درخصوص  تولید  موانع  رفع  تسهیل  ستاد  جلسه  گزارش   -8
پیشنهادات اصالحی آئین نامه اجرائی قانون رفع موانع تولید مورخ 
97/6/25 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ارائه 

شد . 
9- مصوب گردید دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران پیگیر 
موضوع عضویت و حضور انجمن در ستاد مرکزی تسهیل کسب 

و کار در کشور باشند . 
انتخاب دبیرکل انجمن صنایع  10- موضوع چارت سازمانی و 
نساجی ایران توسط آقای مهندس سجادی بیدگلی مجدداً مطرح 
شد و با عنایت به توضیحات آقای مهندس شهالیی مقرر شد تا 
پیشنهاد هیات رئیسه در مورد چارت سازمانی در جلسات آتی هیات 

مدیره بررسی و جمع بندی گردد. 
11- درخصوص موضوع زمانبندی و مدیریت جلسات هیات مدیره 
مقرر شد تا هیات رئیسه زمانبندی موارد مطروحه در جلسه و اعالم 
کفایت مذاکرات اعمال نظر بیشتر نمایند تا از زمان جلسه نهایت 
استفاده بعمل آمده  و موارد دستور جلسه بطور کامل بررسی شود .

13- جلسه در ساعت 19/30 با ذکر صلوات بر محمد وال محمد 
خاتمه یافت .

غایبین آقایان:   مهندس عباس مقصودی و محمدرضا مقدم

ممنوع کرده است است و قانوناً اجرای » تعهدنامه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات« بر اساس این ماده قانونی امکان پذیر نیست. 

با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به 
تشکل ها و بخش های خصوصی واقعی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی 
فعالیت  به  زیادی  منفی  تاثیر  دستورالعمل  این  دارند،  دوش  بر  را 

صادراتی این بخش خواهد داشت. 
با فرض به استناد به دستور العمل فوق الذکر و پذیرش تحریم های 
خود ساخته داخلی، اشکاالت عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستور 
العمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش 

صادرات را فراهم می آورد. 
برخی از اشکاالت اجرایی این دستور العمل عبارتند از: قیمت تمام شده 
اغلب محصوالت صادراتی غیر نفتی همچون کاالهای کشاورزی، 
مواد معدنی، فرش و سایر اقالم تحت تأثیر نرخ دالر آزاد و انتظارات 
تولیدکنندگان افزایش یافته و نهایتاً بهای تمام شده کاالهای صادر 
شده متناسب با قیمت دالر آزاد است که با دستور اخیر و الزام به 
فروش در سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیر نفتی است 
و از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون ها شغل را 
از بابت کاهش درآمد متضرر می سازد و باعث بیکاری بیشتر خواهد 
شد. مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین 5 تا 7 
میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از 
هر گونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این 
گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فوالد و سایر 

بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است. 
پیمان سپاری در گذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان اصیل و 
صحیح العمل را عماًل از چرخه صادرات باز می داشت و دست بسیاری 
از دالالن و دارندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف را برای یک کار 
غیرقانونی ولی در قالب قانون باز گذاشته بود که متأسفانه تعهد ارزی 
فعلی و تفاوت چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را 
دچار همان مشکالت خواهد کرد و این یک مانع اساسی دیگر برای 

صادرات تلقی می شود. 
در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی بایستی 
تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه 
به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط 

خاص و کشور های خاص عملی است و اکثر بانک های کشور های 
دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معامالت با ایران اجتناب 
می کنند. در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلندمدت 
حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان 
اجراء این دستورالعمل ها از یک طرف و افزایش قیمت ها از طرف 
دیگر یک فاجعه تلقی می شود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی 
برای  کوتاه  زمان های  تعیین  می رساند.  آسیب  بزرگ  و  مستحکم 
برگشت ارز و رفع تعهد برای کاالهای کشاورزی و فرش اقالم مشابه 
آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان 

است. 
توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کاالی غیر نفتی بر آن 
است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط بایست یک نرخ واحد داشته 
باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و 
به  را  دیگری  جدید  ارز  نرخ  نیما  سامانه  متأسفانه  باشد،  تبعیض 
اقتصاد کشور تحمیل می کند. با توجه به موارد ذکر شده درخواست 
لغو  اتحادیه های صادراتی امضاء کننده ذیل،  مشخص سندیکاها و 
دستورالعمل بانک مرکزی است یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای 
این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات 
کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابالغ می گردد 
منعقد  را  قراردادهایی  برای سال جاری  و همچنین صادرکنندگان 
ابتدای سال آینده موکول  نموده اند، لذا اجرای این دستورالعمل به 
گردد تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری 

عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ گردد. 
جز  عواقبی  بررسی،  بدون  و  فوری  دستورالعمل های  چنین  ابالغ 
خسارات سنگین به صادرات و تولید کنندگان نخواهد داشت و مطمئنًا 

بعد از چند روز یا هفته باید نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام کرد .
در نتیجه از طرف اتحادیه های امضاء کننده این نامه اعالم می گردد 
که اصرار دولت به اجراء این مصوبه منجر به کاهش شدید صادرات 
غیر نفتی واقعی که توسط بخش خصوصی انجام می شود می گردد و 
از آن مهم تر انتقال آن به مسیرهای غیر شفاف و خارج از کنترل دولت 
خواهد شد و آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد گردید و عواقب 
آن کاهش اشتغال و معضالت و خسارات اجتماعی است که مسوولیت 

آن به عهده مجریان این دستورالعمل کارشناسی نشده است.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

با مشکل تامین مواد اولیه روبرو هستند، اظهار کرد: شناسه دار کردن 
کاال نیازمند زیرساخت های الزم است. در ابتدای امر باید تولید فعال 
شود و پس از آن با کاالی قاچاق و زیرپله ای مبارزه شود. پس از آن 
می توانیم در راستای شناسه دار کردن کاال گام برداریم. حسین زاده با 
تصریح این که برخی تولید کنندگان برای فروش تولیدات خود در برابر 
اجناس وارداتی و قاچاق مجبور هستند مارک ها و برندهای خارجی را 
به محصوالت خود برچسب بزنند، ادامه داد: برخی از محصوالتی که 
تحت عنوان اجناس خارجی فروخته می شود جنس داخلی است و اگر 
این برندها از محصوالت تولید شده حذف شوند دیگر بخشی از تولید 
کنندگان نمی توانند کاالی خود را بفروشند. وی ادامه داد: در جلساتی 
که با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم مشکالت 
فعاالن این صنعت از جمله کمبود نقدینگی، کمبود و گرانی مواد اولیه، 
تولیدات زیرپله ای و وفور پوشاک قاچاق وارداتی به آنها صحبت شد به 
آنها اعالم کردیم که اگر می خواهند در راستای شناسه دار کردن کاال گام 
بردارند در ابتدای امر باید از واردات کاالی قاچاق به کشور جلوگیری شود. 
متاسفانه پنج سال است که دستورالعمل جلوگیری از واردات قاچاق کاال 
مدنظر قرار گرفته اما تغییری را در بازار احساس نمی کنیم. واردکنندگان، 
گروه  )عرضه کنندگان(  فروشندگان  و  توزیع کنندگان  تولیدکنندگان،  
کاالیی پوشاک و منسوجات ملزم هستند موجودی کاالی فاقد شناسه 
خود را مطابق زمان بندی های اعالم شده، تعیین تکلیف کنند. این اقدام 
در پی صدور دستورالعملی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 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 نحوه 
دریافت شناسه کاال، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار و انبارهای 
کشور، انجام می شود. بر این اساس تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان 
در صورتی که هنوز موجودی کاالی فاقد شناسه در سطح انبار دارند، 
مکلفند از تاریخ ابالغ تا دو ماه قبل 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. 
همچنین توزیع کنندگانی که همچنان موجودی کاالی فاقد شناسه در 
سطح انبار دارند، مکلفند از زمان ابالغ تا دو ماه قبل از مهلت تعیین شده، 

نسبت به فروش کاالی فاقد شناسه خود اقدام کنند.
از سوی دیگر با توجه به زمان بندی الزام اخذ و نصب شناسه کاال توسط 
واردکنندگان و تولیدکنندگان در دستورالعمل اجرایی و اتمام مهلت های 
تعیین شده و با توجه به آنکه گردش موجودی کاال در کاالهای مشمول 
کوتاه و محدود است، تمامی توزیع کنندگان و عرضه کنندگان )از جمله 
عرضه کنندگان اینترنتی( که هنوز موجودی کاالی فاقد شناسه دارند، 
مکلفند کاالهای مذکور را قبل از اتمام مهلت تعیین شده به مصرف کننده 
نهایی بفروشند. در نهایت پس از اتمام 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 حمل،   

نگهداری، عرضه و یا فروش آن برخورد خواهد شد.

اولجلویقاچاقرابگیریدبعدبرایتولیدسختگیریکنید
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دستورالعمل۱۴بندیوارداتدرمقابلصادرات
طبق دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه 
ابالغیه شماره 9911-97/م مورخ  به واردکنندگان موضوع  صادراتی 
11 تیرماه سال 1397 معاون اول رییس جمهور، تمامی صادرکنندگان 
کاالهای غیر نفتی به غیر از محصوالت پتروشیمی و فراورده های نفتی، 
محصوالت فوالدی و فلزات رنگین که از تاریخ 22 فروردین 97 اقدام به 
صادرات کرده اند، به شرح زیر می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از 

صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، تبصره: فهرست محصوالت پتروشیمی 
و فرآورده های نفتی، محصوالت فوالدی و فلزات رنگین که موظفند ارز 
خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند در بخشنامه شماره 

70934.60 مورخ 97.3.13 وزیرصنعت، معدن و تجارت ابالغ شده بود.
سایر  به  را  خود  صادراتی  پروانه  اطالعات  می تواند  صادرکننده   -1
واردکنندگان، جهت تامین ارز ثبت سفارش هایشان منتقل نمایند، سازمان 
توسعه تجارت و اتاق ها می توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام 

نمایند.
تبصره: واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر 
اساس توافق طرفین صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله 
و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری خود را 

اعالم نماید.
صادرات  از  حاصل  ارز  از  استفاده  به  تمایل  که  کنندگان  وارد   -2
صادرکنندگان را دارند الزم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت 

به ثبت سفارش اقدام نمایند.
 )FIELD( مالی و بانکی، موضوع )TAB( تبصره: واردکنندگان در کلید
نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات 

انتخاب می نمایند.
3- وارد کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود، به بانک عامل مراجعه 
ارائه اطالعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبت  با  نموده و 

سفارش، درخواست تامین ارز می نماید.
تبصره : صرفا واردات کاالهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی 

کاالیی قرار دارند می توانند از این طریق، تامین ارز نمایند.
4- بانک های عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از بانک 

مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.

5- در صورت تایید گواهی ثبت آماری ازجانب بانک مرکزی، بانک های 
عامل موظفند تضامین الزم را از بازرگان، مطابق بند )ی( بخش اول 
مجموعه مقررات ارزی دریافت کرده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز 

اعالم کند.
6- بانک های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطالعات پروانه های 

صادراتی را ثبت می نمایند.
تبصره : با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری 
)صادرکننده( است الزم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت 
واگذاری پروانه صادراتی اش به مشتری )واردکننده( اطمینان یابد. لذا از 
طریق سامانه تامین ارز، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به 

آن مشتری ثبت می کند. 
این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه 

جامع تجارت ارسال می گردد.
7- صادرکننده الزم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست 
بانک عامل، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده 

را تایید کند.
تبصره : واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رسد و تعهد 
صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله برابر 

میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.
8- بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی )سمتاک( نسبت 

به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.
9- وارد کننده الزم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل 

تحویل کند.
10- بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک، اسناد حمل را ثبت کند.

11- وارد کننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش 
مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطالعات منشاء ارز خود را ثبت کند.

12- بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعالمیه تامین ارز 
می کند.

13- وارد کننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعالمیه تامین 
ارز )شاتا( اقدام به ترخیص کاالی خود می کند.

14- واردکننده پس از ترخیص کاال، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین 
خود باید به بانک عامل مراجعه کند.

معـاون امـور اقتصـادی و بازرگانـی وزارت صنعـت،  معـدن و 
تجـارت اعالم کرد:کلیـه مالـکان و بهـره  بـرداران انبارهـا و 
مراکـز نگهـداری کاال و همچنیـن صاحبـان کاال موظفنـد 
در اسـرع وقـت نسـبت مشـخصات انبـار و مراکـز نگهداری 
کاال و نیـز موجـودی خـود را در سـامانه جامـع  انبـار و مراکز 

نگهـداری کاال ثبـت کننـد.
بـه گـزارش شـاتا، حسـن یونس سـینکی افـزود: عـدم ثبت 
ورود و خـروج کاال بـه هـر میـزان در سـامانه یاد شـده، جرم 
محسـوب شـده و با متخلفیـن طبق قوانیـن موضوعه برخورد 

خواهد شـد.
بـه گفتـه رییس سـتاد تشـدید مبارزه بـا احتکار ایـن تصمیم 
بـه اسـتناد مـواد 5 و 6 قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز و 
آییـن  نامـه اجرایـی آن، مـاده 4 قانـون تعزیـرات حکومتی و 
تصمیمـات سـتاد تشـدید مبـارزه بـا احتـکار و اختفـاء اتخـاذ 

است. شـده 
گفتنی است مالکان و بهره  برداران انبارها و مراکز نگهداری 
کاال و همچنین صاحبان کاال باید با مراجعه به سامانه جامع  
 www.nwms.ir آدرس  به  کاال  نگهداری  مراکز  و  انبار 
مشخصات انبار و مراکز نگهداری کاال و نیز موجودی کاالی 

خود را ثبت کنند.

انبارهای نگهداری کاال با سامانه جامع 
انبارها نظارت و رصد می شود/مالکان 
موظف به ثبت موجودی انبارها هستند

انتصاب

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

و دستورالعمل ها، معنی دار بودن نتیجه جبری این امر مدنظر دولت 
بوده و تعجیل از توجیه منطقی برخوردار است. رئیس سازمان توسعه 
تجارت افزود: برای به حداقل رساندن تبعات زیانبار صدور بخشنامه ها، 
مصوبات و دستورالعمل ها، اطالع رسانی مناسب، زمان بندی منطقی و 
بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی 
و مشورتی ضروری است که همواره بر آن تأکید شده است. خسروتاج 
اذعان داشت: یکی از مهم ترین عواملی که در دیوان ساالری اداری و 
بعضاً تعدد بخشنامه ها ایفای نقش می کند، سیستم اقتصادی حاکم بر 
کشور است. قطعاً اقتصادهای متکی بر عملکرد بازار با حداقل دخالت 
دولت در بازار، اصل آزادی اقتصادی و جلوگیری از انحصار و توسعه 
رقابت در بازار، می تواند تا حدود زیادی از تعدد بخشنامه ها و مصوبات 
جلوگیری کند. لذا این تصمیم ها مسائل خاص خود را در سایر ابعاد و 

شاخص های اقتصادی نشان می دهد.
وی توضیح داد: این گونه دستگاه ها از نرخ واحد ارزی و آزادی مبادالت 
ارزی برخوردارند و معتقدند باید سازوکار قیمت ها در اقتصاد تعادل به 
وجود آورد و دخالت دولت ها در این گونه امور در مکانیزم عملکرد بازار 
خلل وارد می کند. در مقابل این گونه سیستم ها، سیستم های مختلط 
با نظام های چند نرخی ارز و دخالت دولت در سیستم بازار و کنترل 
و نظارت هایی هست که با آزادی کامل اقتصادی منافات دارد و اجازه 
عملکرد طبیعی به ساختار بازار نمی دهد. این گونه سیستم ها برای خوب 
عمل کردن نیازمند دخالت و مدیریت باالی دولت درامور اقتصادی است 

که این امر با بخشنامه و مصوبه عجین شده است.

جهش نرخ ارز؛ متهم بعدی
وی عامل دیگر در تعدد مصوبات، فاصله گرفتن زیاد بین نرخ ارز رسمی 
و آنچه در بازار آزاد )سیاه( صورت گرفته است، دانست و گفت: نرخ 
ارز به عنوان یک عامل مؤثر در مبادالت تجارت خارجی، بر واردات، 
صادرات، نرخ تورم، هزینه سرمایه گذاری، جابه جایی فعالیت ها در فضای 
کسب و کار و... اثرات جدی بر جای می گذارد. از این رو مردم برای در 
امان ماندن از تبعات زیانبار ناشی از ورود رانت جویان، مطالبات خود را 
در قالب مداخله بیشتر دولت برای توقف و جلوگیری از وخامت اوضاع  
بیان می دارند و دولت به ناچار برای پاسخگویی به این خواسته گسترده 
مردم مداخله خود را در اقتصاد افزایش می دهد و از ابزار صدور بخشنامه، 

مصوبه و دستورالعمل برای ساماندهی این امر استفاده می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعدادی از بخشنامه ها 
و دستورالعمل های ابالغی، خواسته فعاالن اقتصادی بوده است، اذعان 
داشت: به دلیل شرایط خاص ارزی از طریق تشکل های مرتبط، اتاق ها 
و... خواسته های تجار مطرح شد و این امر زمینه ساز اصالح و تغییرات 

در مصوبات قبلی شده یا سبب درخواست و انتظار جدیدی شده است.
وی گفت: تخلفات ارزی تعدادی از فعاالن اقتصادی، بیش اظهاری 
قیمت بعضی از کاالهای وارداتی با هدف خروج ارز و مسائلی از این 
قبیل نیز بر فضای کنترلی و نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزود، لذا با 
هدف کنترل فرآیند وارداتی در سامانه جامع تجارت، سامانه های بانکی، 
اخذ مجوز و ترخیص از گمرکات و... بخشنامه ها و دستورالعمل های 

جدید صادر شود.

متهماصلیرسوبکاالدرگمرکاتکیست؟

به گزارش شاتا در بخشی از حکم محمد شریعتمداری خطاب 
به سید مهدی نیازی آمده است: انتظاراست تا با استفاده از همه 
ظرفیت های موجود و بالقوه و همکاری معاونان، سازمان ها و 
شرکت های تابعه، اقدامات موثری در اصالح رویه های موجود، 
تفویض اختیار به استان ها، تفکیک امور اجرایی، سرعت و دقت 
در ارایه خدمات با رویکرد کسب رضایتمندی مراجعان به عمل 
آورید. گفتنی است نیازی هم اکنون مدیر کل دفتر آمار و فرآوری 

داده های وزارت صنعت،  معدن و تجارت است.

سامانه ثبت نام متقاضیان حضور در مراسم بیست و دومین سالروز 
ملی صادرات در سایت سازمان توسعه تجارت ایران فعال شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، با توجه به 
در پیش رو بودن بیست و دومین سالروز ملی صادرات، عالقمندان 
می توانند با مراجعه به سایت سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی 
tpo.ir نسبت به ثبت نام در سامانه برای حضور در این رویداد 

بزرگ ملی اقدام نمایند.

سرپرستدفترمقرراتصادراتووارداتسازمان
توسعهتجارتمنصوبشد

آغازثبتنامبرایحضوردربزرگترینرویداد
تجاریایران

با حکمی از سوی وزیر صمت سید مهدی نیازی:

ادامه از صفحه 1
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منطقهآزادانزلیقطبتولیدپوشاککشورمیشود
به  اشاره  با  انزلی  ازاد  منطقه  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس 
از  بیش  اشتغال  با  پوشاک  و صادراتی  تولیدی  واحد  فعالیت 20 
2هزار نفر و تجهیز و آماده سازی پنج واحد جدید تولیدی پوشاک 
از تبدیل شدن این منطقه به قطب تولید پوشاک کشور خبر داد. 
رضا مسرور، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با 
اشاره به اینکه با اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی هم اکنون 
در  پوشاک  انواع مختلف  تولید  زمینه  در  فعال  تولیدی  واحد   20
شهرک های صنعتی این منطقه مستقر هستند، اظهار داشت: در 
این واحدها حدود 2 هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به کار 
هستند که در سال گذشته با تولید بیش از یک میلیون ثوب لباس، 
منطقه،  مسافری  بخش  و  داخلی  بازارهای  به  عرضه  بر  عالوه 
کردند.  صادر  خارج  به  خود  تولیدات  از  دالر  میلیون   11 بر  بالغ 
به گزارش خبرگزاری شبستان ، وی ادامه داد:  همچنین در پنج 
ماهه امسال نیز تولیدکنندگان پوشاک منطقه چهار میلیون دالر 
به کشورهای مختلف صادر کردند. رییس هیأت مدیره سازمان 
تغییر فعالیت واردکنندگان پوشاک منطقه به تولید کننده پوشاک 
سازمان  آمیز  موفقیت  نتایج  به  منجر  رویکردهای  از  یکی  از  را 
سیاست های  تحقق  راستای  در  گفت:  و  کرد  اعالم  خود  متبوع 
از  حمایت  که  سال  شعار  اجرای  و  مقاومتی  اقتصاد  راهبردی 
ایرانی بود، 12 وارد کننده پوشاک در فاز تجارت منطقه  کاالی 
اشتغال  بر رشد  اضافه شدند که عالوه  کنندگان  تولید  به جرگه 
عرضه  منطقه  داخل  در  را  خود  تولیدی  محصوالت  صادرات،  و 
می کنند، موضوعی که براساس آن می توان تصریح کرد که حدود 

50 درصد از محصوالتی که در مجتمع های منطقه عرضه می 
شود، تولید ایرانی است.

مدیرعامل سازمان تصریح کرد: اعمال قوانین و مزیت های مناطق 
ثبات سیاست های حمایتی و مدیریتی، توسعه زیرساخت ها  آزاد، 
رونق  ایجاد  گذشته،  سال های  ظرف  سازمان  رسانی  خدمات  و 
که  راکد  تولیدی  واحد  سازی 62  فعال  کار،  و  فضای کسب  در 
تعدادی از این واحدها در حوزه پوشاک مشغول به تولید هستند، 
دستی  صنایع  از  حمایت  زیرساختی،  پروژه های  از  بهره برداری 
مرتبط با این بخش و برگزاری نمایشگاه های تخصصی پوشاک و 
معرفی محصوالت تولیدی در نمایشگاه های خارجی از برنامه هایی 
بود که زمینه موفقیت این سازمان در صنعت پوشاک را پدید آورده 
است. مسرور در ادامه در خصوص واحدهای تولیدی پوشاک در 
حال احداث منطقه اظهار داشت: در راستای فعال سازی واحدهای 
راکد، جذب سرمایه گذار جدید تولیدی و ایجاد اشتغال مولد، پنج 
با سرمایه گذاری 200 میلیارد ریال و  تولید پوشاک  واحد جدید 
اشتغازایی بالغ بر 450 نفر در شهرک های صنعتی منطقه در حال 

تجهیز و راه اندازی است.
وی  با اشاره به رویکرد صادرات محور مجتمع بندری کاسپین و 
فعال سازی و ایجاد کریدورهای جدید ترانزیتی بین المللی که از 
سوی سازمان متبوع وی در دستور کار قرار گرفته افزود: سازمان 
منطقه آزاد انزلی از حضور سرمایه گذاران جدید در حوزه پوشاک 
باشند  برخوردار  ای  فرامنطقه  بازارهای  به  صادرات  توان  از  که 

جهت حضور و فعالیت در این منطقه حمایت و استقبال می کند.

درپی درخواست اتاق بازرگانی ایران برای اصالح پیمان سپاری ارزی، 
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اعالم کرد که اصالح صورت 
گرفته، بازهم به نفع پتروشیمی  و صنایع بزرگ شد. از سوی دیگر فاصله 
50 درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما جذابیت واردات را افزایش 
می دهد و احتمال تکرار اشتباهات و مشکالت قبلی را بیشتر می کند.  چندی 
پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، 
ضمن اشاره به نبود بستر الزم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان سپاری 
ارزی، خواستار اعمال اصالحاتی در این طرح شد. وی با تاکید بر »ضرورت 
اجتناب از صدور بخشنامه های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی 
آن ها«، با ارائه هشت راهکار خواستار اصالح دستورالعمل ابالغی بانک 
مرکزی شد که در آن با اشاره به کاستی های موجود، صراحتا اعالم کرد 
که اتاق بازرگانی ایران با اجرای طرح پیمان سپاری موافق نیست. به 
گزارش  ایسنا، در این باره محمد الهوتی - رییس کنفدراسیون صادرات 
اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: تفاوت اصالحیه صورت گرفته در این 
است که برای تمام کاالها اعم از شرکت های کوچک و بزرگ که برای 
برگشت ارز حاصل از صادراتشان مهلت در نظر گرفته شده، پتروشیمی ها، 
فلزات رنگی و فوالدی ها نیز مشروط بر تایید وزارت صمت می توانند به 
غیر از عرضه ارز سامانه نیما، به روش واردات در مقابل صادرات، واگذاری 
اظهارنامه ارزی به واردکننده  یا سپرده گذاری رفع تعهد کنند که قبال فقط 
برای صادرکنندگان کوچک و متوسطه امکانپذیر بود. رییس کنفدراسیون 
صادرات افزود: بنابراین تمام شرایط برای فعالیت همه شرکت ها اعم از 
پتروشیمی ها، کشاورزی و همه شرکت های صادراتی بصورت یکسان و 

به همان شیوه بخشنامه ابالغی خواهد بود.
پیمان سپاری ارزی، خالف قانون صادرات و واردات است

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت پیمان 
سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، 
تصریح کرد: به طور کلی با پیمان سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم 
پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای 
صادرات غیر پایه نفتی، خالف قانون صادرات و واردات است. الهوتی 
اظهار کرد: در حال حاضر، نرخ ارز بازار آزاد در صرافی ها و نرخ ارز در 
سامانه نیما فاصله چشم گیری پیدا کرده است. گرچه براساس اظهار نظر 
مسئوالن، ممکن است معامالت ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز 

بازهماوضاعبهنفعپتروشیمیهاشد
مورد تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت ها 
در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر 

منفی می گذارد.
فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما

وی افزود: اگر انتظار این است که کل ارز صادراتی از طریق سامانه نیما 
وارد و مصرف شود، پس بانک مرکزی بایستی تدابیری را اتخاذ کند که 
نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بهم نزدیک شوند، چراکه در غیراین صورت 
صادرکنندگان کاالهای غیر پایه نفتی، باید مواد اولیه خود را در بازار با نرخ 
ارز آزاد تهیه کرده و با تعهد ارزی با نرخ نیما که 50 درصد کمتر از قیمت 
آزاد است واگذار کنند که عمال امکانپذیرنیست. الهوتی با تاکید بر ضرورت 
کاهش فاصله میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردین 
امسال با تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دالر، اعالم کرد که تنها این نرخ 
را به رسمیت می شناسد و هیچ گونه معامله خارج از این نرخ مجاز نیست. 
در حالیکه برنامه ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت. به همین 
دلیل فاصله نرخ دالر دولتی با بازار آزاد، جذابیت های زیادی را برای دریافت 
ارز دولتی فراهم کرد و سوءاستفاده هایی را شکل داد و در نهایت دولت 
تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دالر 4200 تومانی استفاده کرده اند 
با کنترل قیمت ها یا دریافت مابه التفاوت ارزی، این فاصله را جبران کند. 
وی افزود: بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکت ها و اسامی 
شکل گرفت که دالر دولتی با نرخ 4200 تومانی را دریافت کرده اما تخلف 

کرده اند اما آیا نتیجه مورد نظر بدست آمد؟!
خطر افزایش واردات

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر نیز 
نرخ دالر نیمایی با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همین امر می تواند جذابیت 

واردات را مجددا افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود.
این عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این در 
حالی است که بازار باید براساس سیاست شناور مدیریت شود و پیش رود 
و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین 
ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر یک یا دو درصد حفظ کند. در غیراین 
صورت، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد ارزی، عالوه بر اینکه بازار 
ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل 

مواجه خواهد شد.
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امکاندسترسیبخشخصوصی
بهسامانهنیمافراهممیشود/
اطالعاتارزیارائهشدهشامل
چهمواردیخواهندبود؟

بدین وسیله به اطالع تمام اتاق ها، انجمن ها و اتحادیه های محترم 
می رساند بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش 
ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی 
الزم برای ارائه ی اطالعات مربوطه به فعاالن مرتبط با حوزه ی 

ایشان را دارد.
به گزارش اقتصادآنالین، بدین منظور الزم است اتاق ها، انجمن ها و 
اتحادیه های مذکور ضمن دریافت تاییدیه از فعاالن مرتبط با حوزه ی 
فعالیت خود، طی نامه ای نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس 

رابط را با پیوست زیر به معاونت ارزی این بانک ارسال فرمایند.
پیوست مشخصات فعاالن اقتصادی:

فهرست اشخاص حقیقی شامل
* نام و نام خانوادگی

* کد ملی
* شماره تلفن همراه

فهرست اشخاص حقوقی شامل
* نام شرکت

* شناسه ملی شرکت
* نام و نام خانوادگی مدیرعامل

* کدملی مدیرعامل و
* شماره موبایل مدیرعامل

تذکر: دریافت تائیدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست 
برای دسترسی به اطالعات ایشان بر عهده اتاق، انجمن و صنف 
مربوطه است و ایشان موظف به حفظ محرمانگی اطالعات مذکور 

هستند.
تذکر: به منظور اطالع فعاالن محترم اقتصادی، یک هفته پیش از 
ایجاد دسترسی مذکور، فهرست های ارسالی به این بانک به تفکیک 

درخواست کننده در سایت بانک مرکزی قرار می گیرد.
تذکر: اطالعات قابل ارائه صرفا شامل معادل یورو ارزهای فروخته 
شده و خریداری شده در سامانه نیما و پرتال ارزی خواهد بود و دیگر 
اطالعات از قبیل نوع ارز، کشور مقصد، مشخصات فروشنده خارجی، 

کارگزار، و بانک عامل به صورت محرمانه ارائه می شود.
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