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ورود موقت از شمول تعهد ارزی خارج شد

لزوم توجه به توسعه شهرک های تخصصی و خصوصی

فهرست پیمان صادراتی به روز شد

بر اساس مصوبه دولت کلیه کاالهای صادراتی مشمول اخذ تعهد 
این مشکل وجود  موقت  ورود  مورد  در  حالیکه  در  ارزی هستند، 
بابت واردات موقت  از دولت  ارزی  داشته که برخی واردکنندگان 
کاالها نخریده بودند، بنابراین با توجه به اینکه ورود موقت ثبت 
درصد   ۸۰ از  بیش  اگر  که  گرفت  تصمیم  دولت  ندارد،  سفارش 
محل  از  صمت،  وزارت  و  گمرک  تشخیص  با  صادراتی  کاالی 

معـاون ارزی بانـک مرکـزی در نامـه ای بـه رئیـس کل سـازمان 
توسـعه تجـارت بر الـزام بازگرداندن ارز حاصل از صـادرات کاال به 

عـراق و افغانسـتان تاکیـد کرد. 
ایـن نامه نـگاری جدیـد در حالـی صـورت می گیـرد کـه فعـاالن 

اقتصـادی بارهـا اعـام کرده انـد کـه صـادرات بـه کشـورهایی 
ماننـد عـراق و افغانسـتان کـه در بسـیاری از مواقـع با اسـتفاده از 
ریـال ایـران انجـام می شـود، نمی توانـد مشـمول حکم بازگشـت 
مقابـل  طـرف  در  امـا  شـود.  کشـور  اقتصـادی  چرخـه  بـه  ارز 
تصمیم گیرنـدگان بـا ایـن تصمیـم درصددنـد بازارهـای لب مرز را 
کـه به واسـطه صـادرات بـر پایه ریـال ایجاد شـده، محـدود کنند. 
بـه گـزارش دنیـای اقتصـاد، صـادرات ایـران بـه دو مقصـد عراق 
و افغانسـتان هنـوز هـم خبرسـاز اسـت. مشـکات صادرکنندگان 
درخصـوص پیمان سـپاری ارزی بارهـا از سـوی فعـاالن اقتصادی 
اعـام شـده اسـت. امـا آخرین خبر از سـوی بانک مرکزی نشـان 
می دهـد کـه ایـن دسـتگاه تصمیم گیـر همچنـان بـر سـر موضع 
خـود پـا فشـاری می کنـد. معـاون ارزی بانـک مرکزی با ارسـال 
نامـه ای بـه رئیـس سـازمان توسـعه تجـارت، بـر بازگردانـدن ارز 

ادامه در صفحه 2حاصـل از صـادرات تمامی صادرکننـد گان از جمله 

ادامه در صفحه 3

نباید با صادرات ارزان منابع 
داخلی کشور را حراج کرد

معاون سازمان توسعه تجارت ایران:  

معاون وزیر صمت در بازدید از دو شهرک صنعتی غیردولتی آذربایجان شرقی تأكید كرد: 

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات 
ضمن  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
تشریح نگاه دولت به صادرات گفت: 
از  یکی  عنوان  به  را  صادرات  دولت 
این  با  دارد  قبول  توسعه  محورهای 
در  داخلی  منابع  داد  اجازه  نباید  حال 
کشور به ارزان ترین قیمت حراج شود.

محمدرضا مودودی در گفت وگو با شاتا ضمن بیان این نکته با 
اشاره به صادرات سیب زمینی به عراق گفت: اقامی مانند سیب 
زمینی با سهم یارانه ای تولید می شوند به این صورت که انرژی، 
نیروی انسانی و هرآنچه برای تولید این محصوالت مورد نیاز است، 
سهم یارانه ای دارد. وی در توضیح این موضوع اضافه کرد: زمانی 
که صادرات با سوخت ارزان، انرژی ارزان و... انجام می گیرد و 
محصول با قیمت پایین به خارج از کشور صادر می شود در واقع 
کشورهای هدف را نیز در یارانه هایی که به محصول تعلق گرفته 
سهیم کرده ایم. مودودی ادامه داد: یارانه تولید به اقام موردنیاز 
مردم نظیر سیب زمینی در شرایطی اعطا می شود که مصرف 
کننده داخلی با قیمت مناسب محصوالت مورد نیاز خود را تهیه کند 
نه اینکه محصوالت با قیمت پایین در اختیار کشورهای خارجی 

قرار گیرد. 
وی در ادامه با اشاره به افزایش تقاضای کشورهای همسایه به 
واردات از ایران گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز ، تجار خارجی 
به واردات از ایران روی آوردند و تقاضا در این زمینه بسیار شدت 
یافت،  اما تا زمانی که قیمت ها تعدیل نشود نمی توان ادعا کرد 
صادرات برای ما سودآور بوده است و این اتهام به سمت صادرات 
است که منابع ملی را به نفع خود مصادره می کند. معاون توسعه 
صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین 
صادرات و ارزآوری را نیاز اصلی کشور در شرایط اقتصادی فعلی 
دانست و افزود: با این حال نباید اجازه داد انرژی ارزان به گونه ای 

باشد که کشورهای همسایه نیز از آن بهره ببرند. 
نیست.  پایدار  گیرد  انجام  شرایط  این  با  صادرات  اگر  واقع  در 
محمدرضا مودودی در ادامه با بیان اینکه نسبت توان تولیدی به 
صادرات بسیار بیشتر است، گفت: با توجه به توان تولیدی در کشور 
به نظر نمی رسد صادرات نیاز بازار داخلی را تحت الشعاع قرار داده 
 باشد و در واقع رقم صادرات نسبت به توان تولیدی بسیار کم 
است. وی با اشاره به آمارصادرات سیب زمینی اضافه کرد: برای 
مثال رشد صادرات سیب زمینی به لحاظ وزنی 15۸درصد اعام 
شده، که وزن صادرات این محصول بنا بر آمار از 79هزار تن به 
14۸هزار تن رسیده است. اما آیا توان تولید سیب زمینی در کشور 

همین اندازه است؟
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران 
با تاکید بر نقش ارائه آمار و اطاعات افزود: الزم است آمار تولید 
و توان تولیدی در این زمینه به صورت دقیق اعام شود تا بتوان 
درباره کمبود یک کاال تصمیم گیری درست کرد. منطقی است که 
صادرات در صورت تامین نیاز داخلی انجام شود اما تصمیم گیری در 
این زمینه بدون توجه به آمارها و منطق ریاضی امکان پذیر نیست.

شهرک  دو  از  بازدید  جریان  در  نجفی  صادق  شاتا،  گزارش  به 
کرد:  اظهار  شرقی،  آذربایجان  در  غیردولتی  تخصصی  صنعتی 
توجه به شهرک های صنعتی تخصصی یک رویکرد در کشورهای 
واحدهای  افزایی  هم  در  مهمی  نقش  می تواند  و  بوده  پیشرفته 
تولیدی ایفا کند. وی افزود: توجه به ایجاد شهرک های صنعتی 

کاالی ورود موقت تولید شده باشد، مشمول تعهد صادراتی  نشود و 
این مصوبه اباغ شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: پایه قیمتگذاری نیز یکی دیگر 
از مواردی است که مشکات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد 
کرده است که بر این مبنای نرخ ارزش گذاری کاالهای صادراتی 
ارز 4۲۰۰  البته نرخ تسعیر  بود.  ثانویه خواهد  بازار  بر اساس نرخ 

تومان خواهد بود.
خسروتاج گفت: ممکن است نوسان نرخ ارز و افزایش آن، برای 
اما به هر حال  عده ای منفعت و برای عده ای دیگر ضرر باشد، 
باشد. خسروتاج در خصوص صادرات  باید حاکم  ارز  نرخ منطقی 
ریالی به عراق و افغانستان گفت: اگر صادرات ارزآوری نداشته باشد، 
خیلی حائز اهمیت نیست؛ در بخش صادرات به این دو کشور، با 
این  به  برگزار شده است،  افغانی و عراقی جلساتی  صرافی های 
آن  ریال  ولی  انجام می شود،  به عراق دالری  معنا که صادرات 
نماینده صرافی عراقی یا افغانی در داخل کشور صورت می گیرد، 

هیچ یک از صرافی ها نگفتند که ارز را به دوبی یا 

شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  توجه  مورد  خصوصی 
صنعتی ایران بوده و در این راستا حمایت های الزم را به عمل 

خواهد آورد. 
وی بر تامین کامل زیرساخت های الزم در شهرک های صنعتی 
خصوصی تاکید کرد و گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان 
ها نیز آماده هر گونه همکاری برای توسعه این شهرک ها هستند. 
صادق نجفی در جریان سفر به آذربایجان شرقی از دو شهرک 
صنعتی تخصصی و غیر دولتی چرم و کفش و برق و الکترونیک 

تبریز دیدن کرد. 
وی همچنین از شهرک صنعتی عالی نسب و پروژه ایجاد تصفیه 
سازمان  مدیرعامل  و  صنعت  وزیر  معاون  کرد.  بازدید  آن  خانه 
لکه  از  همچنین  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 
صنعتی اراضی اطراف کاشی تبریز و فاز توسعه این شرکت بازدید 

به عمل آورد.



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

خالصه مذاکرات  نهصد  و  نود و ششمین  
نشست هیئت مديره انجمن صنايع 

نساجي ايــران
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 996 
در روز یکشنبه مورخ 97/07/15 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و 
تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
مورخ  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 995  مذاکرات  1- خاصه 

97/۰7/۰۸ قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
۲- آقای مهندس نیلفروش زاده گزارشی از جلسه کمیته رنگرزی، 
مهندس  آقای  که  فرمودند  ارائه  مورخ 97/7/9  تکمیل  و  چاپ 
سرشارزاده بعنوان رئیس کمیته مذکور انتخاب گردیده اند و مقرر شده 

است این کمیته بطور ماهیانه نشست مشترک داشته باشد. 
3 -  گزارش دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی پوشاک 
مورخ 97/7/1۰ توسط آقای مهندس نیلفروش زاده ارائه گردید و 
پس از قرائت نامه تهیه شده توسط دبیرخانه خطاب به آقای مهندس 

صالحی نیا، هیئت مدیره انجمن با مکاتبه مذکور موافقت نمود. 
4- آقای مهندس فرهی گزارش مبسوطی از جلسه کمیته فرش 
ماشینی مورخ 97/7/15 ارائه فرمودند که جدول نرخ ارزش پایه 
صادراتی فرش ماشینی مصوب کمیته و همچنین موضوع تخصیص 
ارزی سامانه نیما برای تامین هزینه های نمایشگاه دموتکس و 
تامین بخشی از هزینه های حضور در نمایشگاههای بین المللی و 
نیز پیگیری معافیت پیمان سپاری ارزی برای ورود موقت در قبال 

صادرات مهمترین مصوبات این کمیته بود . 
5- آقای دکتر کاردان توضیحاتی را درخصوص مشکات ایجاد شده 
برای ترخیص ماشین آالتی که بیش از نه ماه از اسناد خرید آن گذشته 
باشد ارائه فرمودند و خواستار پیگیری این موضوع توسط انجمن صنایع 

نساجی ایران شدند. 
6- آقای مهندس شهایی گزارش مبسوطی از کمیته بررسی ظرفیت 
واحدهای مصرف کننده مواد پلیمری ارائه فرمودند و آقای دکتر 
کاظمی گزارشی از ظرفیت سنجی های انجام شده در صنایع پایین 
دستی پتروشیمی در حوزه صنایع نساجی به شرح گزارش مکتوب 

پیوست ارائه فرمودند. 
7- آقای علی مرادی مدیرعامل شرکت سامع پاد نوین و مجری 
نمایشگاه ایرانتکس 97 طبق دعوت قبلی در جلسه حضور یافتند و 
توضیحاتی را درخصوص نمایشگاه بین المللی نساجی و پوشاک 
ارائه فرمودند  قیمت هر مترمربع غرفه در نمایشگاه امسال مانند سال 
گذشته 1۲۰ هزار تومان  می باشد و برای شرکت های نمایندگی 
خارجی که معرفی نامه از شرکت مادر داشته باشند متری یک میلیون 
و دویست هزار تومان و برای شرکت های خارجی متری ۲15 یورو در 

متر مربع می باشد. 
۸- گزارش جلسه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 97  
مورخ 97/7/14 در سازمان توسعه تجارت ایران ارائه شد که شرکت 
الیاف ساینا، شرکت قیطران طایی کاشان و شرکت نوین بافان پرنگ 
بعنوان صادرکنندگان نمونه گروه الیاف، فرش و پوشاک مطرح شدند.  
9- به پیشنهاد آقای مقدم مقرر شد تا انجمن نسبت به مکاتبه و 
مذاکره با دفتر اداره کل صنایع نساجی و معاونت تولید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص تعیین سقف رقابت در بورس پیگیری 

الزم را بعمل آورد. 
1۰- آقای الجوردی طی سخنانی از هیئت رئیسه خواستند تا نسبت 
به رعایت زمانبندی جلسه و مدیریت زمانبندی دستور جلسه دقت نظر 

بیشتری مبذول فرمایند. 
تاریخ  شماره 5۲57  به  ارس  کاران  جلفا  نامه شرکت  همچنین 
97/7/14 مطرح گردید و مقرر شد تا از آقای عظیم دالویز مدیرعامل 
این شرکت دعوت گردد تا در جلسه آتی هیئت مدیره حضور یابند تا 
موضوع نامه مذکور بطور فنی و تخصصی بررسی و جمعبندی گردد . 
همچنین موضوع مکاتبه شرکت فرش شیخ صفی اصفهان مطرح 
گردید و مقرر شد تا آقای مهندس نیلفروش زاده اقدام مقتضی در این 

خصوص معمول فرمایند . 
11- جلسه در ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد وال محمد خاتمه 

یافت .
میهمان : آقای علی مرادی مدیرعامل شركت سامع پاد نوین 

غایبین آقایان:   دكتر علیمردان شیبانی  و عبدالحسین اخوان 
مقدم

عـراق و افغانسـتان تاکیـد کرده اسـت امـا فرمولی بـرای آن ارائه 
نـداده اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه صادرکننـدگان بـه ایـن دو 
کشـور مشـکلی بـا بازگردانـدن ارز ندارنـد؛ اما مشـکل آنهـا نحوه 
و روش بازگردانـدن ارز اسـت. بـه همیـن دلیـل هفته گذشـته، در 
جلسـه ای از نماینـده بانـک مرکزی خواسـته شـد تـا راهکارهای 
بانـک مرکـزی در این خصوص بررسـی و اعام شـود. درحالی که 
فعـاالن اقتصـادی در انتظـار ارائـه ایـن راهکارهـا ازسـوی بانک 
مرکـزی بودنـد، نامـه ای از سـوی معـاون ارزی بانـک مرکـزی 
خطـاب بـه رئیس سـازمان توسـعه تجارت منتشـر شـد کـه تنها 
بـه تاکیـد بـر بازگرداندن ارز صادراتی این دو مقصد، بسـنده شـده 

است.
برخـی از فعـاالن اقتصـادی می گوینـد ایـن رفتـار از سـوی بانک 
مرکـزی ناشـی از عـدم هماهنگـی در بدنـه بانک مرکزی اسـت. 
در  تصمیم گیـر  مهـم  دسـتگاه  ایـن  نماینـدگان  به گونه ای کـه 
جلسـات حضـور می یابنـد و صحبت هـا را می شـنوند. امـا بخـش 
دیگـر گویـا بی اطـاع از آنچـه در جلسـات می گذرد، نامه ارسـال 
می کنـد. امـا در طرف مقابل موافقـان الزام بازگشـت ارز حاصل از 
صـادرات از عـراق و افغانسـتان معتقدند مبادالت ریالـی با این دو 
کشـور همسـایه منجـر بـه شـکل گیری بازارهای لبه مرزی شـده 
اسـت. تصمیم گیرنـدگان درصددند بـا الزام بازگشـت ارز حاصل از 
صـادرات بـه عـراق و افغانسـتان بازارهـای لبـه مـرزی را محدود 
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عـراق و افغانسـتان دو کشـور مقصـد عمـده صـادرات کاالهـای 
ایرانـی هسـتند کـه اگرچـه سـهم قابل توجهـی از صـادرات را به 
خـود اختصـاص داده انـد، اما از زمانـی که به منظـور مدیریت بازار 
ارز، سیاسـت های جدیـدی اعمـال شـد، فـراز و فرودهـای زیادی 
در تجـارت بـا ایـن کشـورها به وجـود آمـد. مشـکات تجـارت با 
عـراق و افغانسـتان زمانـی نمایـان شـد کـه صادرکننـدگان ملزم 

بـه تعهد ارزی شـدند. 
اتفاقـی کـه کام صادرکننـدگان به ایـن دو مقصد صادراتـی را تلخ 
کـرد. چراکـه اسـاس مبـادالت تجـاری آنها بـا این دو کشـور، ارز 
محلـی اسـت و عمـا ارز دیگـری بیـن آنهـا مبادله نمی شـود که 
بتواننـد بـرای آن، تعهـد بدهنـد. به عنوان مثـال ارز محلـی عراق 
)دینـار( در سـامانه نیمـا تعریـف نشـده اسـت و از ایـن رو در ایـن 

سـامانه خریـد و فروش نمی شـود. 
بنابرایـن در ایـن راسـتا فعـاالن اقتصـادی اعتقـاد دارنـد کـه باید 
راهـکار بازگردانـدن ارز حاصـل از صـادرات بـه چرخـه اقتصـادی 

کشـور از این دو مسـیر، مشـخص شـود. 
فعـاالن بخش خصوصـی عنـوان می کننـد: بـا توجـه بـه اینکـه 
بانک هـای عراقـی به دلیـل تحریم هـا از طریـق دالر حاضـر بـه 
همـکاری بـا ایران نیسـتند و از طرفی هم یـورو کاربردی در عراق 
نـدارد و اساسـا نسـبت به آن شـناختی در این کشـور وجـود ندارد، 
همچنیـن با توجه بـه مجهز نبودن افغانسـتان به سیسـتم بانکی، 
پرسـش ایـن اسـت کـه در شـرایط فعلـی راهـکار بانـک مرکزی 
بـرای بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات چیسـت؟ اگـر راهـکاری 
وجـود دارد، بایـد ارائـه شـود تا تجـار بداننـد چگونه ارزشـان را به 

چرخـه اقتصـاد بازگردانند. 
سیسـتم بانکـی چنـدان در ایـن دو کشـور جـا نیفتـاده اسـت. 
نظـام بانکـی عـراق بـه روز نیسـت و بیشـتر شـبیه صندوق هـای 
سـرمایه گذاری و صرافی اسـت که حتی شـعبه های آن هم بسـیار 
محـدود اسـت. از ایـن جهت، برقراری سـوئیفت برایشـان اهمیت 
زیـادی دارد و نمی خواهنـد ایـن ریسـک را بپذیرنـد کـه به دلیـل 
همـکاری بـا ایران از سیسـتم سـوئیفت و درآمد روزانه شـان که از 
ایـن طریـق درحـال انجام اسـت، محروم شـوند؛ بنابرایـن احتیاط 

زیـادی در همـکاری بانکی بـا ایـران دارند. 
بانک هـای افغانسـتان هـم فاقـد سیسـتم نظام منـد هسـتند و از 
ایـن رو، امـکان مبـادالت بانکـی بـا این کشـور نیـز وجود نـدارد. 

البتـه موضـوع بازگشـت ارز صادراتـی از طریـق پـول ملـی عراق 
یـا افغانسـتان چنـدی پیـش از سـوی وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت هـم مطـرح شـده اسـت؛ موضوعـی که پیـش از ایـن از 
سـوی بخش خصوصـی به عنـوان پیشـنهاد ارائـه شـده بـود کـه 
گفتـه می شـود بانـک مرکـزی در این خصـوص پاسـخی نـداده 
اسـت. براسـاس فرمـول اعـام شـده بـرای بازگشـت ارز حاصل 
از صـادرات بـه ایـن دو مقصـد، بـه چرخـه اقتصـادی کشـور کـه 
محمـد شـریعتمداری قـول اجـرای آن را به تجـار داده بـود، تمام 
قراردادهـای الزم االجـرای ریالـی موجـود میـان صادرکننـدگان 
و  می شـد  انجـام  ریالـی  به صـورت  کشـور  دو  ایـن  بـا  ایرانـی 
صادرکننـدگان می توانسـتند در معامـات خـود بـا این دو کشـور 
همسـایه، ارز حاصـل از صـادرات  شـان را بـا پـول ملی آنهـا وارد 
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امـا هنـوز در این باره تصمیم قاطع و رسـمی اعام نشـده اسـت. 
حـال آخریـن اخبار نشـان می دهـد غامرضا پناهی، معـاون ارزی 
بانـک مرکـزی در نامـه ای بـه رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت 
ایـران بـار دیگـر تاکیـد کرده کـه صادرکننـدگان کاال بـه عراق و 
افغانسـتان نیـز باید ارز حاصل از صـادرات را به کشـور بازگردانند. 
امـا ایـن نامه، چیـزی نبود که فعـاالن اقتصادی منتظـرش بودند. 
قـرار بـود بانـک مرکزی راهـکار بازگردانـدن ارز صادراتـی به این 
دو مقصـد را ارائـه دهـد کـه گویـا هنـوز خبـری از ایـن راهکارها 
نیسـت و از سـوی دیگـر وعده وزیـر صنعت، معـدن و تجارت نیز 

تـا کنون اجرایی نشـده اسـت. 
درخصـوص صادرات به عراق و افغانسـتان در بخشـنامه ای اعام 
شـد کـه صادرکننـدگان به این دو مقصـد صادراتـی، از ارائه ارز به 
سـامانه نیمـا مسـتثنی هسـتند. اما هنگامـی که بخشـنامه پیمان 
سـپاری ارزی اباغ شـد، معافیت این صادرکنندگان برداشـته شد. 
ایـن مسـاله صادرکنندگان بـه عراق و افغانسـتان را ملزم به پیمان 
سـپاری ارزی می کـرد. درحالی کـه بـه دالیـل مذکـور عما تعهد 
ارزی بـرای ایـن صادرکنندگان امکان پذیر نبـود. فعاالن اقتصادی 
اعتقـاد دارنـد کـه بی توجهی دولـت به ایـن موضوع، صـادرات به 

ایـن دو مقصـد مهم را مختـل می کند. 
حمیـد حسـینی، دبیرکل اتاق مشـترک ایران و عـراق درخصوص 
نامـه پناهـی بـه خسـروتاج گفـت: در جلسـه ای که هفته گذشـته 
برگـزار کردیـم، قـرار بـود راهکاری از سـوی بانک مرکـزی برای 
بازگردانـدن ارز صادراتـی از عـراق و افغانسـتان ارائـه شـود. بعیـد 
می دانـم کـه این نامه پاسـخی بـه آن درخواسـت و قرار ما باشـد. 
او تاکیـد کـرد: هیـچ صادرکننـده ای نمی گویـد کـه ارزش را بـه 
کشـور بازنمی گردانـد. امـا آنهـا در پـی راهـکار هسـتند. بـه گفته 
حسـینی، در جلسـات سـران سـه قـوه، اختیـارات خوبی بـه بانک 
مرکـزی داده شـده اسـت کـه جامعیـت دارد و می تـوان گفـت 
درحال حاضـر تصمیم گیـر اصلـی در حـوزه ارزی، بانـک مرکـزی 

اسـت. امـا آنچـه ابـاغ می شـود، کلیات اسـت. 
بـرای اجـرای آن نیاز به جزئیات و دسـتورالعمل و راهکار داریم. او 
گفـت: ایرانی هـا امـکان واردات از عراق را ندارنـد. چراکه در عراق 
کاالیـی بـرای واردات بـه ایـران وجود نـدارد. گمرکات مـرزی ما 
بـا عـراق اغلـب گمـرکات صادراتی هسـتند و برخـی از آنها حتی 

کـد وارداتی هـم ندارند. 
بنابرایـن نمی تـوان از گزینـه واردات در مقابل صـادرات برای این 
کشـور اسـتفاده کـرد. از سـویی شـبکه بانکی عـراق رابطـه ای با 
ایـران نـدارد و این مسـاله، تعهـد ارزی را تحت تاثیر قـرار می دهد. 
حسـینی امـا خبر خوبی هم از صـادرات به عراق داشـت. او عنوان 
کـرد: به رغـم تمـام مشـکاتی کـه وجـود دارد، از هفتـه گذشـته 
مجـددا صـادرات بـه عـراق اوج گرفتـه و بـه روزانـه 3۰ میلیـون 
دالر رسـیده اسـت. بنابرایـن باید این مسـاله بـرای تصمیم گیران 
روشـن شـود که مشـکل صادرکننده بازنگرداندن ارز نیسـت بلکه 

شـیوه بازگرداندن ارز اسـت که مشـکل سـاز شـده است.

فهرست پیمان صادراتی به روز شد ادامه از صفحه 1صورتجلسه
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چندی پیش رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز  
با اشاره به لزوم مقابله با قاچاق کفش به کشور عنوان کرد: 
بنابر ارزیابی های انجام شده،سالیانه قریب به 5۰۰ میلیون دالر 
کفش به کشور قاچاق می شود این در شرایطی است که زمینه 
تولید 4۰۰ میلیون جفت در قالب تولید داخلی دراین مرز و بوم 
وجود دارد  . حال آنکه در مقابل این حجم انبوه از قاچاق،تنها 
شاهد صادرات 1۲۰ میلیون دالر کفش به کشورهای همسایه 

هستیم  . 
رئیس اتحادیه کفش دوزان دست دوز می گوید: در طول سال، 
قریب به ۲5۰ میلیون کفش در ایران تهیه و استفاده می شود 
)که این عدد و رقم نیز وجهی دیگر از ظرفیت باال و بالقوه 

موجود برای اشتغالزایی در این صنعت به شمار می رود  .(
در  دنیا  تمامی  در  کفش  صنعت  می کند:  عنوان  شجری 
در  ویژگی  این  و  می رود  به شمار  اشتغالزا  فعالیت های  زمره 
کشورهایی همچون آمریکا، چین، هند و  .  .  . که از جمعیت باال و 

قابل توجهی برخوردار هستند بیشتر به چشم می آید  . 
رئیس اتحادیه کفش ماشینی )علی اژدرکش( نیز معتقد است: 
ظرفیت های بالقوه و کم نظیر صنعت مذکور، به تنهایی قادر 
است بخش قابل توجهی از معضل بیکاری در کشور را تعدیل 

و مرتفع کند  . 
وی ضمن انتقاد از جایگاه کفش ایران در بازارهای بین المللی، 
می گوید: از مجموع گردش مالی 1۲۰ میلیارد دالری کفش 
در جهان، سهم ایران قریب به یک درصد برآُورد می شود )که 
تاریخی،  حیث  از  ایران  که  عرصه ای  برای  رقم  و  عدد  این 
تولیدی و کیفی در آن توانمند است، بسیار اندک و ناچیز به 

نظر می رسد  . (
برنامه ریزی  یک  ماشینی،با  کفش  اتحادیه  رئیس  به زعم 
صادرات  ساله،   5 تا   3 زمانی  بازه  یک  در  می توان  مناسب 

کفش کشور را تا دو میلیارد دالر افزایش داد  . 
بابک یزدان بین، یکی از فعاالن حوزه تولید و توزیع کفش  در 
تشریح ظرفیت های بالقوه اقتصادی موجود در این حوزه اظهار 
کرد: در نگاه اول، زمینه و فرصت های شغلی صنعت کفش 
به همین محصول خاصه می شود اما در واقع امر با توسعه 
این صنعت، عرصه های دیگر همچون صنعت چرم طبیعی، 
مصنوعی، پلیمر، پتروشیمی بسته بندی، قالب سازی، نساجی، 
توزیع، خدمات و تعمیرات و  .   .   . نیز شکوفا خواهد شد و این 
فرصت های  ایجاد  برای  نهفته ،  و  متعدد  ابعاد  موید  زنجیره 

شغلی هر چه بیشتر در این عرصه است  . 
نشان  رسانه ها  اخبار  و  آمار  که  آنچنان  متاسفانه  افزود:  وی 
از  کشور  به  قاچاق  بی رویه  واردات  افزایش  ضریب  می دهد 
سال ۸۰ به بعد افزایش یافته و می طلبد برای کاهش بیشتر 

این عارضه، تاش افزون تری لحاظ و عملیاتی شود  . 
یزدان بین معتقد است؛ این عارضه در شرایطی بر صحنه تولید 
کفش کشور سایه انداخته که صنعت کفش می تواند به عنوان 
شایسته تری  نحو  به  کشور  اقتصاد  حرکتی  پیشران  و  موتور 
نقش آفرینی کند که تحقق این امر مستلزم فرهنگ سازی در 
مصادیق  از  یکی  عنوان  به  ایرانی  کفش  از  حمایت  راستای 
فزاینده تر  کمک  و  پشتیبانی  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت 

دستگاه های ذی ربط و متولی است  . 

سهم یک درصدی ایران از گردش ۱۲۰ 
میلیارد دالری صنعت کفش جهان؛ 5۰۰ 

میلیون دالر واردات قاچاق در سال
مجمع جهانی اقتصاد جدیدترین نسخه از گزارش ساالنه شاخص 
رقابت پذیری جهانی را منتشر کرد که بر اساس این گزارش ایران در 

رتبه ۸9 جهان قرار گرفته است. 
بر اساس این گزارش که با لحاظ کردن 4 زیرشاخص و 1۲ رکن 
تنظیم شده و اطاعات 14۰ کشور جهان در آن جهت رتبه بندی مورد 
بررسی قرار گرفته، ایران توانسته است 54.9 امتیاز از 1۰۰ امتیاز ممکن 
را کسب  کند. این در حالی است که در گزارش سال گذشته که با 
فرمتی متفاوت تنظیم شده بود، ایران با کسب 4.3 از 7 امتیاز ممکن، 
رتبه 69 جهان را به خود اختصاص داده بود. البته مجمع جهانی اقتصاد 
رتبه بندی سال گذشته را نیز بر اساس معیارهای جدید تغییر داده است 
که این مسئله باعث تغییر رتبه سال گذشته ایران از 69 به ۸۸ شده 
است.جایگاه منطقه ای ایران در رتبه بندی جدید شاخص رقابت پذیری 
جهانی به مانند سال های گذشته همچنان نازل است به طوری که در 
بین کشورهای مورد بررسی در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها سه کشور 

الجزایر، مصر و یمن در جایگاهی پایین تر از ایران قرار گرفته اند. 

ایران در اغلب ارکان دوازده گانه شاخص رقابت پذیری جهانی امتیاز 
پایینی کسب نموده و به تبع آن رتبه ای نه چندان مناسب را به خود 

اختصاص داده است. 
بدترین عملکرد ایران در دو رکن بازار کاال و بازار کاال بوده است، 
به طوری که ایران با کسب امتیاز 4۲.۰ در رکن بازار کاال و 43.1 
در رکن بازار کار، در بین 5 کشور قعرنشین جهان )14۰ کشور مورد 

بررسی( جای گرفته است. 
بهترین عملکرد ایران نیز در دو رکن اندازه بازار و قابلیت نوآوری بوده 
است. جدول زیر امتیاز و جایگاه ایران را در هر یک از ارکان دوازده گانه 

شاخص رقابت پذیری جهانی  نشان می دهد. 
در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، کشورهای آمریکا، سنگاپور، 
گذشته،  سال  به  نسبت  تغییری  هیچ گونه  بدون  سوئیس  و  آلمان 
رتبه های اول تا چهارم را در شاخص رقابت پذیری جهانی به خود 
اختصاص داده اند. کشورهای ژاپن، هلند، هنگ کنگ، انگلیس، سوئد و 

دانمارک نیز در رتبه های پنجم تا دهم جای گرفته اند.

جزئیات گزارش شاخص رقابت پذيری جهانی؛ ايران در جايگاه 89 جهان

سایر کشورها منتقل کنیم؛ بنابراین صرافی ها می گفتند که اگر قرار 
باشد ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان را به کشور دیگری 
منتقل کنیم، امکانش وجود دارد، اما به دلیل تحریم ها امکان انتقال 
این ارز به ایران وجود ندارد. وی اظهار داشت: ما در سامانه نیما 
امکان خرید ارز دینار را هم داریم و بنابراین اگر پافشاری کنیم، ارز 
صادراتی به عراق و افغانستان را هم به کشور بازخواهیم گرداند 
و بنابراین مشکات را هم حل می کنیم؛ اما صادرکنندگان باید 
احساس مسئولیت کنند و امسال با روند کنونی 9 میلیارد دالر به 
عراق و 3.4 میلیارد دالر به افغانستان صادرات خواهیم داشت که 

بخشی از ارز حاصل از صادرات باید برای واردات اختصاص یابد.
خسروتاج با بیان اینکه بر روی صادرات دو گروه کاالیی، حساسیت 
ارز  با  صادراتی  کاالهای  اولیه  مواد  از  بخشی  گفت:  دارد  وجود 
یارانه ای تامین خواهد شد، بنابراین صادرات این چنینی هنر نیست. 
آن  صادرات  باید  قطعا  دارند،  یارانه ای  ارزبری  که  کاالهایی  لذا 
ممنوعیت شود، البته ما نظرمان این است که به جای ممنوعیت، 
اما پروسه طوالنی دارد. به همین  عوارض صادراتی وضع کنیم؛ 
دلیل موقتا صادرات را ممنوع کردیم. اما در گروه دوم که ارزبری 
هستند،  مردم  پرمصرف  و  ضروری  اقام  ولی  ندارند  ای  یارانه 
صادرات آنها ممنوع شده است. وی اظهار داشت: تمام ممنوعیت ها 

بر اساس ماده 11 قانون مکرر واردات و صادرات است. در آنجا گفته 
شده که این تغییر شرایط مشمول قراردادهای سابق یا اعتبارات 
اسنادی سابق نخواهد شد، بنابراین اگر صادرکننده ای بتواند ثابت 
کند که قرارداد یا ال سی از قبل دارد معاف از ممنوعیت صادرات 
با گمرکات، وزارت  نیز در صورت مشکل  خواه. مرجع تشخیص 
باید دو  به گفته خسروتاج، هر ممنوعیت صادراتی  صنعت است. 
هفته جلوتر به فعاالن اقتصادی اطاع داده شود؛ رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران گفت: حفظ بازار هدف صادراتی برای ما بسیار 
مهم است، تداوم پایداری در بازار هم مهم است.خسروتاج گفت: 
به  ایم،  داشته  نیما  سامانه  ارز  فروش  با  رابطه  در  را  ما صحبتی 
این معنا که نرخی که در صرافی صورت می گیرد، مبنای تجارت 
ما نیست؛ نرخ واردات ما با 4۲۰۰ تومانی یا سامانه نیما است، ارز 
شود،  می  اعمال  صرافی ها  در  ارز،  نداریم،  واردات  برای  دیگری 
تقاضای غیرتجاری دارد که بیشتر مسافری است. صادرکنندگان 
اگر مبنای کارشان نرخ صرافی باشد، به صرفه نیست و اینجا دم 
خروس بیرون می زند. ارز صرافی ها برای خروج سرمایه و مسافرت 
است. نرخی که در سامانه نیما است برای واردات و تجارت خارجی 
کشور است، پس نمی توانیم تجارت خارجی کشور را به سمت نرخ 

ارز صرافی ببریم.

ورود موقت از شمول تعهد ارزی خارج شد
ادامه از صفحه 1

از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد:

www.aiti.ir
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جزئیات تجارت با عراق و افغانستان
بررسی های  معاونت  سوی  از  شده  منتشر  گزارش  براساس 
نیمه نخست 97، عراق دومین مقصد  اتاق تهران، در  اقتصادی 
صادراتی ایران و افغانستان چهارمین مقصد صادراتی ایران بوده 

است.
با رشد 45 درصدی صادرات ایران به عراق در این مدت نسبت 
به نیمه نخست سال 96، عراق که در پنج ماه نخست 97 سومین 
ایران بوده، در پایان شهریور 97در جایگاه دوم  مقصد صادراتی 
میان مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته است. صادرات ایران به 
افغانستان نیز در نیمه نخست 97 نسبت به نیمه اول سال گذشته 
رشد 31 درصدی داشته است. صادرات ایران در 6 ماه منتهی به 
قبل حدود 13 درصد رشد  به مدت مشابه سال  نسبت  شهریور 
داشته است که مهم ترین عامل اثرگذار بر آن، افزایش صادرات به 
عراق بوده است. آمارها نشان می دهد سهم عراق و افغانستان از 
رشد 13 درصدی ارزش صادرات کاالهای بدون نفت خام کشور 
بوده  واحد درصد  واحد درصد و ۲  ترتیب 7  به  در مدت مذکور 
است. بررسی روند ماهانه صادرات ایران به عراق نشان می دهد 
صدور کاال از ایران به این کشور، در 1۲ ماه منتهی به شهریور 
97 به طور متوسط ماهانه 9/  5 درصد رشد کرده است. در نیمه 
ابتدایی سال 97 روند رشد ارزش و مقدار صادرات به عراق )به جز 
در خرداد ماه( صعودی بوده است؛ به گونه ای که در شهریور 97 
صادرات ایران به عراق از نظر ارزشی و وزنی به باالترین سطح 
خود در یک سال اخیر رسیده است. اما یکی از نکات قابل توجه 
در روند صادرات به عراق در 6 ماه منتهی به شهریور ماه 97 این 
است که در شهریور ماه صادرات به عراق از نظر ارزشی نسبت 
وزنی 1۰6 درصد  نظر  از  و  داشته  ماه ۲۸ درصد رشد  مرداد  به 
رشد کرده است. به عبارت دیگر متوسط قیمت کاالهایی که در 

شهریور ماه به عراق صادر شده، کاهش یافته است. 

و  سرمایه گذاری  اینکه  بیان  با  عمان  و  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
صادرات به کشور عمان از خطر پذیری پایینی برای سرمایه گذاران 
برخوردار است گفت: تجار ایرانی مشمول معافیت مالیاتی این کشور 

قرار گرفته اند.
شها عموری رئیس اتاق اهواز با اشاره به سفر هیئت تجاری ایران 
متشکل از رئیس، نواب رئیس و دبیر اتاق ایران و عمان، به بندر و 
منطقه آزاد صاله برای دیدار و رایزنی با مقامات عمانی، افزود: در 
این سفر که محسن ضرابی رئیس اتاق ایران و عمان ریاست هیئت 
ایرانی را بر عهده داشت، با احمد بن ناصر المحرزی مدیرعامل بندر 

و منطقه آزاد صاله دیداری انجام شد.
منطقه  در  ایران  تجارت  برنده  برگ  اکنون  عمان  داد:  ادامه  وی 
از  باید  گذاران  سرمایه  و  اقتصادی  فعاالن  و  شود  می  محسوب 

موقعیت فراهم شده بازار عمان نهایت استفاده و بهره را ببرند.
مزیت های  این سفر  در  اینکه  بیان  با  اهواز  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ارتباطی تجاری و سرمایه گذاری با عمان مورد ارزیابی قرار گرفت 
افزود: امکانات و زیرساخت های ایجاد شده بندر صاله برای حضور 

تجار ايرانی مشمول معافیت مالیاتی در صادرات به عمان شدند
تجار از نزدیک بررسی شد و عاوه بر این در خصوص چگونگی 
این منطقه و تسهیاتی که برای  ایرانی در  حضور شرکت  های 

فعالیت اقتصادی ایران ارایه خواهد شد، نشست هایی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه قرار شد با هماهنگی میان دو طرف تسهیات 
الزم در خصوص حمل کاال، تعامات و همکاری تجاری و فعالیت 
سرمایه گذاری مشترک دو کشور فراهم شود، گفت: منطقه آزاد 
صاله برای جذب سرمایه گذار در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی، 
انبار، سردخانه و دفاتر تجاری و همچنین صادرات مجدد کاال به 

کشورهای مختلف زمینه را مهیا کرده است. 
ادامه داد:  اهواز  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  رئیس 
دولت عمان زیرساخت ها را در منطقه فراهم کرده و ساخت و ساز 
را به سرمایه گذار با متراژهای درخواستی از طرف سرمایه گذار و به 

قیمتی مناسب واگذار کرده است. 
نایب رئیس اتاق ایران و عمان در ادامه با اشاره به مساحت سه هزار 
و 5۰۰ هکتاری منطقه صاله گفت: در این منطقه گیت گمرکی 
وجود ندارد و کاال بر مبنای خوداظهاری و اعتماد به صاحب کاال 

وارد می شود. 
بنا به اعام گمرک ایران در سه ماه نخست امسال 734 هزار تن 

کاال به ارزش ۲۲3 میلیون دالر از ایران به عمان صادر شد.
استان ظفار،  از شهر مسقط، »صاله«، مرکز  است، پس  گفتنی 

بزرگ  ترین بندر در عمان و دومین شهر بزرگ کشور عمان است.
شهر  آن  پایتخت  و  است  پادشاهی  کشوری  ُعمان  سلطان نشین 
مسقط است. عمان از غرب به دریای عرب و از شمال به دریای 
با  از غرب  و  با یمن  از جنوب  این کشور  منتهی می شود.  عمان 
عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه است. عمان دارای 

مرز دریایی با ایران است.
بخش کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار دارد که 

مسندم نام دارد که این بخش از سرزمین اصلی جدا افتاده است.

اطالعـات مالیاتـی بنگا ه هـای 
اقتصادی در اختیار وزارت صمت 

قرار می گیرد

با  متوسط  به طور  عراق  به  صادراتی  کاالهای   97 شهریور  در 
ارزش 35۲ دالر به ازای هر تن صادر شده اند؛ درحالی که متوسط 
قیمت در مرداد 97 معادل 566 دالر به ازای هر تن بوده است. 
 3   /۲ مجموع  در  ماه  شهریور  به  منتهی  ماه   6 طی  همچنین 
میلیون تن کاالی بدون نفت خام به ارزش 7/  1 میلیارد دالر به 
با مدت مشابه سال  افغانستان صادر شده که در مقایسه  مقصد 
گذشته، از رشد 15 درصدی در وزن و رشد 31 درصدی به لحاظ 
ارزش برخوردار بوده است. بررسی روند ماهانه صادرات ایران به 
افغانستان نشان می دهد ارزش صادرات کاالیی بدون نفت خام 
به این کشور طی 1۲ ماه منتهی به شهریور 97 به طور متوسط 
ماهانه 4/  1 درصد رشد کرده است. در نیمه نخست سال 97 
ارزش و مقدار صادرات به افغانستان تقریبا روندی نوسانی داشته 
است. باالترین مقدار صادرات ایران به این کشور در مدت مذکور 
مربوط به اردیبهشت ماه است که ارزش صادرات ایران به 4۰5 
میلیون دالر رسیده که در 1۲ ماه منتهی به شهریور 97 بی سابقه 
بوده است. به نظر می رسد یکی از دالیل افزایش صادرات ایران 
گازهای  سایر  صادرات  رشد  ماه  اردیبهشت  در  افغانستان  به 
نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به افغانستان در 
اردیبهشت و کاهش مجدد آن در خرداد ماه بوده است. در خرداد 
در  را  درصدی   5۰ کاهش  افغانستان  به  ایران  صادرات   97 ماه 

مقایسه با اردیبهشت همین سال تجربه کرده است.
در ماه های تیر و مرداد صادرات ایران به افغانستان افزایش یافت 
اما در شهریور ماه با کاهش حدود ۲۸ درصدی صادرات ایران به 
به  بوده است. همچنین متوسط صادرات کاال  افغانستان روبه رو 
ازای هر تن بوده  افغانستان در شهریور 97 حدود 545 دالر به 
که نسبت به فروردین سال 97، حدود 167 دالر به ازای هر تن 

افزایش یافته است.

 با تصویب هیئت وزیران، اطاعات مالیاتی بنگاه های اقتصادی 
این  اختیار  به مدت یکسال در  از وزارت صمت  دارای مجوز 

وزارتخانه قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس در، این تصویب نامه که از سوی 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اباغ شد، آمده 
به پیشنهاد شماره  است: هیئت وزیران در جلسه 1397/7/4 
معدن  صنعت،  وزارت   1397  /5  /۲9 مورخ   6۰  /14۲445
قانون  مکرر   )169( ماده   )4( تبصره  استناد  به  و  تجارت  و 

مالیات های مستقیم مصوب 1394 تصویب کرد: 
1- اطاعات مالیاتی بنگاه های اقتصادی دارای مجوز از وزارت 
بر  مالیات  و  مالیات مستقیم  از  اعم  تجارت  و  صنعت، معدن 
ارزش افزوده با حفظ طبقه بندی مربوط، صرفا به منظور ارائه 
و  مذکور  بنگاه های  به  منابع  مناسب  توزیع  و  بهینه  خدمات 
نظارت موثرتر بر عملکرد آنها، به مدت یکسال در اختیار وزارت  
مدت  از  بیش  برای  اطاعات  ارائه  و  می گیرد  قرار  شده  یاد 
امور  وزاتخانه های  مشترک  گزارش  ارائه  به  منوط  شده،  یاد 
اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به هیئت وزیران 

می با شد. 
الزم  تمهیدات  است  موظف  کشور  مالیاتی  امور  سازمان   -۲
برای ارسال سامانه ای )سیستمی( این اطاعات را تا یک ماه 

پس از اباغ این تصویب نامه فراهم نماید. 

با تصویب هیئت وزیران؛

نایب رئیس اتاق ایران و عمان خبر داد:
تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join
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