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بازارچه های مرزی و پیله وری است
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ادامه در صفحه 2

برای جلوگیری از تولید مصوبه های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل 
برای واحدهای تولید کاال و خدمات، حذف نگاه های جزیره ای به 
حوزه های کاری و عدم صدور مصوبه های یک طرفه تعدادی از 
نمایندگان مجلس به دنبال اصالح قانون بهبود مستمر فضای کسب و 
کار هستند در شرایطی که در سال های گذشته به اعتقاد کارشناسان 
و فعاالن بخش خصوصی موارد زیادی از بندهای قانون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار اجرایی نشده است و یکی از بندهای مهم آن در 
ارتباط با مشورت گرفتن از نهادهای بخش خصوصی همچون اتاق 
تهران در تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها هست؛  حاال تعدادی از 

نمایندگان مجلس به دنبال اصالح این قانون و نگاه های سختگیرانه تر 
به اجرای آن هستند. در مقدمه اصالح قانون بهبود مستمر فضای 
کسب و کار نوشته شده:» سختی و نامناسب بودن فضای کسب و 
کار، نه تنها امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی کند، بلکه باعث 
فراری دادن سرمایه های داخلی نیز می شود. رتبه ۱۲۷ بین ۲۰۰کشور 
دنیا در جدب سرمایه گذاری نشان دهنده همین موضوع است. الزم 
است که نه تنها قوانین و مقررات ایجاد کننده مزاحمت برای تولید را 
حذف کرد، بلکه باید از تولید آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها 
و ابالغیه های ایجادکننده مشکل هم اجتناب کرد. برای جلوگیری از 
تولید مصوبه های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای 
تولید کاال و خدمات، حذف نگاه های جزیره ای به حوزه های کاری 

و عدم صدور مصوبه های یک طرفه، این طرح تهیه شده است.«
نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال آن هستند تا امکان اعتراض 
فعاالن بخش خصوصی و نهادهای مرتبط همچون اتاق های بازرگانی 
به آیین نامه ها و دستورالعمل ها را فراهم کنند. در جزییات اصالحیه 
مجلس آمده است:» وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، اقتصاد، بهداشت 
و درمان، راه و شهرسازي، نفت، نیرو، بانک مرکزي، سازمان تامین 
اجتماعي، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و امالک 

مجلس به دنبال اصالح قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار است

جلوگیری از تصویب آیین نامه های مزاحم

علی مالیی معاون کسب وکار اتاق ایران درباره آمار دقیق برگشت ارز 
حاصل از صادرات اعالم کرد: دو سوم صادرکنندگانی که در فهرست بانک 

مرکزی قرار دارند، اصال کارت بازرگانی ندارند.
علی مالیی معاون کسب وکار اتاق ایران با ارائه گزارشی از آمار بازگشت 
ارز حاصل از صادرات طی دو سال گذشته، گفت: متأسفانه برآورد بانک 
مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
ارز آن  این در حالی است که 3۰ درصد صادراتی که  نادرست است. 
بازنگشته است بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه های مرزی و کارت 

پیله وری صورت گرفته است.
گفته  کرد: طبق  اظهار  ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه  با  گفت وگو  در  او 
مسئوالن بانک مرکزی، مبلغ ۲۷ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که بر اساس پیگیری های اتاق ایران 
و برآوردهای صورت گرفته از نهادهای مختلف ازجمله وزارت صنعت، 

معدن و تجارت این رقم درست نیست.
مالیی افزود: ۱۰.5 میلیارد دالر از این عدد مرتبط با صادرات کاالهای 
دولتی است که نباید در جمع مذکور محاسبه و به حساب بخش خصوص 
نوشته شود. عالوه بر این، طبق محاسبه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید حدود ۱6.8 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد که 
محاسبه این عدد هم با توجه به سیاست های غلط در پیش گرفته شده 
صحیح نیست. به این دلیل که بخشی از ارزی که امروز ادعا می شود باید 
به چرخه اقتصادی کشور برگردد به ورود موقت کاالها اختصاص دارد که 
تا قبل از سال 9۷، بخشی از کاالها به صورت مواد اولیه وارد کشور شده و 
پس ازآنکه بحث تعهد ارزی مطرح شده است این کاالها صادرشده اند که 
طبیعتاً نباید مشمول تعهد ارزی شوند. ضمن اینکه بیشتر کاالهایی که 
امروز باید تعهد ارزی خود را ایفا کنند مانند فرش، به صورت امانی صادر 
می شوند که سه ماه مدت بسیار کوتاهی برای دریافت و بازگرداندن ارز 

حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی کشور است.
مالیی با اشاره به فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی و اعالم 
اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی 
کشور برنگردانده اند، گفت: در این فهرست اسامی ۲۱ هزار صادرکننده 
به اصطالح متخلف دیده می شود که در جلساتی که اتاق ایران با نمایندگان 
سازمان توسعه تجارت داشت، مشخص شد که از این تعداد حدود ۱5 هزار 
نفر هیچ ارزی را به کشور برنگردانده اند که از این ۱5 هزار نفر هم تنها 5 

هزار نفر کارت بازرگانی داشته اند.
معاون کسب وکار اتاق ایران خاطرنشان کرد: اینکه گاها می بینیم اتاق 
بازرگانی  کارت  دارندگان  یا  بازرگانی  کارت  در صدور  مقصر  به عنوان 
بخش  و  واقعی  صادرکنندگان  به  اجحاف  می شوند،  معرفی  متخلف 
خصوصی است. چراکه همان طور که آمار هم نشان می دهد دوسوم رقمی 
که بر اساس اعالم بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکرده اند اصاًل 
کارت بازرگانی ندارند. مالیی افزود: متأسفانه استدالل و اطالعات ارائه 
شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعلیق کارت بازرگانی کسانی 
که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده اند، شفاف نیست و 
بسیاری از دارندگان کارت بازرگانی که امروز کارت آنها تعلیق شده است، 
واردکنندگان مواد اولیه هستند و با این اقدام شاهد ایجاد اخالل در خط 

تولید کارخانجات هستیم.
به گفته معاون کسب وکار اتاق ایران، رفع تعهد ارزی کسانی که کارت 
بازرگانی آن ها تعلیق شده است با توجه به بروکراسی های موجود بین 
زمان بر  مرکزی عماًل  بانک  و  وزارت صنعت  تجارت،  توسعه  سازمان 
است و همین مدت منجر به ایجاد خسارت برای کارخانجات تولیدی و 

صادرکنندگان واقعی خواهد شد.

ادامه در صفحه 2

سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی تا دو ماه دیگر فعال می ماند

بی مهری به صنعت فرش ماشینی

جعفر سرقینی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو نامه 

توانستیم با توسعه این صنعت در کشور، محصوالت متناسب با سلیقه 

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران و به دلیل نواقصی که سامانه 
جدید صدور کارت بازرگانی دارد، دستور داد تا سامانه قبلی صدور کارت 
بازرگانی به مدت دو ماه دیگر به فعالیت ادامه دهد تا مشکالت فنی 

سامانه جامع تجارت برطرف شود. 
جعفر سرقینی در نامه ای به رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
دستور داد به موازات سامانه جدید صدور کارت بازرگانی، سامانه قبلی 

نیز به مدت دو ماه دیگر به فعالیت خود ادامه دهد. 
یکپارچه  سامانه  استقرار  و  ایجاد  است:  آمده  ابالغیه  این  در 
کارت  تمدید  و  صدور  برای  اعتباری  رتبه بندی  و  اعتبارسنجی 
بازرگانی، به دقت عمل و شفافیت در این خصوص کمک شایانی 
کرده؛ ازاین رو به منظور رفع ایرادات و نواقص احتمالی سامانه و در 

ایرانی را تولید کنیم. تولیدکنندگان ایرانی اکنون فرش هایی 9۰ رج و ۱۰۰ 
رج تولید می کنند که در دنیا بی نظیر است و خالقیت طراحان داخلی به 
تولید فرش هایی کمک کرده که چشم ها را خیره می کند. کیفیت و 
شباهت فرش های ماشینی ایرانی با فرش دستباف به اندازه ای است که 

برای بعضی، تشخیص این دو از هم کار دشواری است.
احمدصادقیان

صنعت فرش ماشینی در ایران، صنعتی پویا و توانمند است. گذشته و تاریخ 
ما در بافت و طراحی فرش دستباف باعث شده، دیدگاه صاحب نظران 
ایرانی به تغییرات عمده در فناوری های مورد نیاز در تولید فرش ماشینی 
بینجامد و ماشین آالت و تجهیزات تازه با راهنمایی این عزیزان ساخته 
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سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی تا دو ماه دیگر فعال می ماند
نظر گرفتن آن دسته از متقاضیان و فعاالن اقتصادی که تاکنون 
ضروری  نکرده اند،  پیدا  تسلط  و  آشنایی  جدید  سامانه  فرآیند  به 
است ترتیبی اتخاذ شود تا به مدت دو ماه، هر دو سامانه به صورت 
هم زمان و به موازات، به فعالیت خود ادامه دهد. این ابالغیه در پی 
نامه ای صادر شد که غالمحسین شافعی خطاب به سرپرست جدید 

وزارت صنعت نوشته است.
به  سرقینی  جعفر  به  خود  نامه  در  بخش خصوصی  پارلمان  رئیس 
مشکالت سامانه جامع تجارت در فرایند صدور کارت بازرگانی اشاره 
کرده و خواستار اجرای آزمایشی آن به منظور رفع ایرادات فنی شده 
است. او موانع فنی برای تمدید یا صدور کارت در این سامانه را موجب 

خسران برای فعاالن اقتصادی دانسته است.
متن نامه غالمحسین شافعی به جعفر سرقینی به شرح زیر است:

»احتراما با آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و همکاران محترمتان 
و پیرو نامه شماره ۱۰/۱/448۰/ص مورخ ۱399/5/۲8 در خصوص 
مسائل و مشکالت سامانه ی جامع تجارت در فرآیند صدور و تمدید 
کارت های بازرگانی به استحضار می رساند: متاسفانه عدم آماده سازی 
کامل سامانه جامع تجارت و ایرادات فنی وارده بر آن و نیز اختالل 
در ارتباط سامانه مذکور با سامانه کارت هوشمند بازرگانی اتاق ایران 
در تبادل اطالعات، منجر به بالتکلیفی و سردرگمی فعاالن اقتصادی 
و ایجاد مشکالت در عرصه فعالیت های گمرکی از جمله ترخیص 

کاالهای وارده به گمرک شده است. 

براساس شکایات واصله از اتاق های بازرگانی سراسر کشور، تعداد قابل 
توجهی از متقاضیان تمدید کارت بازرگانی به خاطر مشکالت مزبور 
متحمل هزینه های گزاف انبارداری و دموراژ کاال گردیده و بعضا خطر 
فسادپذیری بسیاری از کاالهای موجود در اماکن گمرک کشور بدلیل 
عدم امکان تمدید کارت در سامانه جامع تجارت و ابهام در ارسال و 
انتقال اطالعات از سامانه مزبور به سامانه کارت هوشمند بازرگانی 

موجب خسران مالی فعاالن اقتصادی خواهد شد. 
بر همین اساس به منظور رفع مشکالت واردکنندگان و صادرکنندگان 
کشور وجلوگیری از رسوب کاال در گمرکات کشور و تحمیل ضرر 
و زیان مالی به نامبردگان خواهشمند است دستور فرمایید مسائل و 
مشکالت مربوط در سامانه جامع تجارت با حضور نمایندگان اتاق ایران 
در حداقل زمان ممکن مرتفع گردد و در صورت زمان بر بودن فرآیند 
مزبور، دستور فرمایید فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی ابتدا در 
برخی از اتاق های کشور به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از 
رفع ایرادات فنی موجود در هر دو سامانه، برای اجرا در سایر استان ها 

به صورت گسترده ابالغ شود.«
ایران موافقت سرپرست  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با درخواست اتاق ایران را به فال نیک 
می گیرد و ضمن تشکر از طرف فعاالن اقتصادی و اتاق های استانی 
این را نشانه ای بر توجه این مقام دولتی به نظرات بخش خصوصی 

می داند.

ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات هزار و شصتمین  نشست هیأت مدیره

هزارو شـصتمین نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع 
نسـاجی ایران  با حضـور اكثریت اعضـای  هیات مدیره 
در روز یکشـنبه مـورخ 99/06/02 در محـل دفترانجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران  برگزار شـد و نسـبت بـه موارد 
ذیـل بحـث و تبـادل نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن ها 

اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هـزارو پنجـاه و نهمین نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ 99/۰5/۱9 قرائـت و به 

امضـاء حاضریـن در نشسـت مذکور رسـید.
۲- آقـای مهنـدس حمیـدی توضیحاتـی را در خصـوص لزوم 
همـکاری بیشـتر انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران و برگـزاری 
سـمینارهای تخصصی نسـاجی با موضـوع معرفـی توانمندی 
ها و ظرفیت های سـرمایه گذاری و تولید و حمایت از سـاخت 
داخل در کشـور ارائـه فرمودند که پس از آن آقایـان الجوردی، 
سـجادی، فرهـی توضیحاتـی را در ایـن خصـوص و برگزاری 

نمایشـگاهی بـا این عنوان در شـهر کاشـان ارائـه فرمودند.
3- آقای سـید رضا الجوردی گزارشـی از تولید الیاف اکریلیک 
و میـزان نیـاز کشـور بـه این الیاف و جلسـات مرتبطـی  که در 

شـهر کاشـان و اصفهان برگزار شـده بود ارائه فرمودند.
4- آقـای لبـاف طـی تماس تلفنـی با اشـاره به موضـوع لزوم 
حضـور نماینـده انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران درجلسـات و 
کمیتـه هـای مرتبط بـا تصمیم گیـری در خصوص مـواد اولیه 
صنایع نسـاجی از انجمن خواسـت تا بطـور جدی پیگیر حضور 

نماینـده انجمن در جلسـات مذکور باشـد.
5- مقرر شـد برای یکی از جلسـات هیات مدیـره از نمایندگان 
اتـاق تعـاون و وزارت صنعـت، )کـه در کمیتـه نـرخ گـذاری 

محصـوالت پتروشـیمی حضـور دارنـد ( دعـوت گردد.
6- بـه پیشـنهاد آقـای مهنـدس حمیـدی مقـرر گردیـد آقای 
دکترکاظمـی گزارشـی از وضعیت تحصیالت دانشـگاهی، آمار 
اشـتغال و بیـکاری فـارغ التحصیالن دانشـگاهی تهیه فرمایند 
تـا براسـاس آن مکاتبـه ای بـا نهادهـای ذیربـط در خصـوص 

مشـکالت موجـود در ایـن حـوزه صـورت پذیرد.
۷- موضـوع اسـتعفای دبیـرکل بـا توجه به شـرایط جسـمانی 
پیـش آمده بـرای آقای مهندس نیلفـروش زاده مطرح گردید و 
بحـث و تبـادل نظـری در این خصـوص صورت پذیرفـت و در 
نهایـت پـس از بحـث و تبـادل نظـر و رأی گیری کتبـی آقای 
مهندس سـیدجواد سـجادی بیدگلی  به عنوان دبیرکل انجمن 

صنایع نسـاجی ایران انتخاب شـدند.
8- مقـرر گردیـد موضـوع بررسـی اساسـنامه پیشـنهادی بـه 

جلسـه آتـی هیـات مدیـره موکـول گـردد.
9- جلسـه در سـاعت۱8:۰۰  بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل 

محمـد خاتمـه یافت.       

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان :  
دکتـر محمـد علـی عامـری، ، محمدرضـا مقـدم، مهنـدس 

عبدالحسـین اخـوان مقـدم

صورتجلسه
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بی مهری به صنعت فرش ماشینی
شود. ما در دنیا، در طراحی و بافت فرش دستباف حرف اول را می زنیم 
و اکنون با اجرای دیدگاه های تازه متخصصان ایرانی در حوزه فناوری 
صنعت فرش ماشینی، تغییرات عمده ای در کیفیت فرش های ماشینی 
ایرانی نسبت به سال های گذشته ایجاد شده است. صنعت فرش ماشینی 
در ایران جوان است و تا پیش از سال های پیروزی انقالب اسالمی، ۱۰ 
تنها در کاشان  امروز،  اما  تا ۱۲ کارخانه در کشور فعالیت می کردند 
بیش از یک هزار واحد کوچک و بزرگ در این صنعت مشغولند و با 
کمک فناوری با کیفیت ترین و زیباترین فرش ها را طراحی و تولید 
می کنند. در کشور نزدیک به ۱5۰ میلیون متر مربع فرش با کیفیت و 
ظریف ماشینی تولید می شود که 5۰ درصد آن دربازار داخل به مصرف 
می رسد و 5۰ درصد دیگر صادر می شود که البته در سال های اخیر، 
به دلیل تحریم ها، صادرات فرش ماشینی ایرانی با چالش هایی همراه 

بوده است.
فرش دستباف ایرانی و فرش ماشینی، جایگاه خاص خود را دارند. فرش 
دستباف، یک کاالی با ارزش و هنری است که ریشه در تاریخ کشور 
ما دارد و در خارج از ایران هم به عنوان اثر هنری ایرانی دیده می شود. 
ظرفیت بافت فرش دستباف در ایران ساالنه کمتر از پنج میلیون متر 

مربع است و این با نیازهای داخل و مصرف کشور همخوانی ندارد. 
زمانی که پای مصرف به میان می آید، این صنعت است که می تواند 
به نیاز جامعه پاسخ دهد. فرش دستباف ایرانی جایگاه واالی خود را 
دارد اما کاالی مصرفی نیست، بنابراین صنعت به کمک آمده تا به 
نیاز داخل پاسخ دهد. پیش از توسعه فرش ماشینی ایرانی، فرش های 
ماشینی ترک و آلمانی به کشور وارد می شد اما توانستیم با توسعه 
تولید  را  ایرانی  سلیقه  با  متناسب  در کشور، محصوالت  این صنعت 
کنیم. تولیدکنندگان ایرانی اکنون فرش هایی 9۰ رج و ۱۰۰ رج تولید 
می کنند که در دنیا بی نظیر است و خالقیت طراحان داخلی به تولید 
فرش هایی کمک کرده که چشم ها را خیره می کند. کیفیت و شباهت 
فرش های ماشینی ایرانی با فرش دستباف به اندازه ای است که برای 

بعضی، تشخیص این دو از هم کار دشواری است.  
با وجود این سطح از توان تولید و طراحی های بی نظیر، فرش ماشینی 
به دلیل  قرار گرفته و  ایران کمتر مورد توجه رسانه های داخلی  در 
تحریم ها، صادرات آن هم با مشکالتی رو به رو شده است. مباحثی 
مثل پیمان سپاری ارزی هم از محدودیت های عمده ای است که 

مسیر را برای عرضه هرچه بیشتر فرش ماشینی ناهموار کرده است.

کشور مکلفند پیش نویس هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه 
و ابالغیه را قبل از صدور، بمدت یک هفته کاري در سایت خود 
آگهي عمومي کرده و دراختیار اتاق هاي بازرگاني، صنایع و معادن 
و کشاورزي ایران، تعاون، اصناف و خانه صنعت و معدن و تجارت 
ایران، قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض تشکل هاي ذکر شده غیر 
دولتي نسبت به اصالح آن بمدت حداکثر دو روز از زمان پایان فرصت 

اعتراض اقدام کنند.«
همچنین در بخش دیگری از اصالحیه مجلس نوشته شده:» معترضین 
مکلفند رونوشت اعتراض خود را براي وزیر اقتصاد ارسال دارند. در 
صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دستگاه صادر کننده پس از دو 
روز از زمان پایان مهلت اعتراض، وزیر اقتصاد به عنوان رییس هیات 
مقررات زدایي مکلف است ظرف مدت چهار روز نسبت به صدور حکم 

تایید، اصالح و یا لغو مصوبه اقدام کند. درصورت عدم واکنش مثبت 
و یا منفي وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تایید و 
یا اصالح مصوبه صادره، هر شخص حقیقي و یا حقوقي می تواند 
نسبت به مصوبه موصوف به معاون اول رییس جمهور و یا معاون اول 
قوه قضاییه حسب مورد شکایت کند. معاون اول رییس جمهور و یا 
معاون اول قوه قضاییه حسب مورد مکلفند به محض وصول شکایت 
حداکثر بمدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نمایند. 
خسارت احتمالي ناشي از تایید مصوبه توسط معاون اول قوه مجریه و یا 
قضاییه، مسئولیتي را متوجه آنها نخواهد کرد. در صورت عدم رسیدگي 
به شکایت و ورود خسارت، فرد مقصر داراي مسئولیت مدني و جبران 
ضرر و زیان وارده است. مقررات این ماده مانع طرح شکایت در دیوان 

عدالت اداري بر اساس قوانین مربوطه نخواهد بود.«

مجلس به دنبال اصالح قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار است

جلوگیری از تصویب آیین نامه های مزاحم

جناب مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی 
دبیركل محترم انجمن صنایع نساجی ایران

احترامـا، انتخـاب حضرتعالـی را بـه سـمت دبیـر كل 

انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران تبریک عـرض نموده 

و بـرای حضرتعالی در سـمت جدید، موفقیـت بیش از 

پیـش مسـألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران
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و  ضرورت  با  رابطه  در  قمری  احسان  شاتا،  گزارش  به 
دو سال  در  ما  و صادرات  واردات  واردات گفت:  آسیب های 
اخیر هیچ تناسب و ارتباطی با هم نداشتند، اما شرایط تحریمی 
و محدودیت صادرات نفت که علیه ایران اعمال شد بیشتر از 

اینکه صادرات غیرنفتی ما را تهدید کند یک فرصت بود.
وی افزود: در حال حاضر نقشه راه ما، درون زایی و برون گرایی 
اقتصاد )اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی( و اولویت 
برای  ارز  تأمین  هم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  فعلی 
نیاز  مورد  تجهیزات  و  اولیه  مواد  اساسی،  کاالهای  واردات 

واحدهای تولیدی و صادراتی است.
مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران 
بیان کرد: اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 

برنگردد، واردات کشور هم به شدت متاثر خواهدشد.
قمری گفت: از آنجایی که خیلی از واحدهای تولیدی عالوه بر 
تأمین تقاضای داخل، صادرات هم انجام می دهند، لذا بخش 
باید  اقتصادی  با همه سختی ها و شرایط خاص  دولتی هم 
صادرات این واحدها را تسهیل و تسریع و به بخش خصوصی 

کمک کند.
وی با اشاره به بازگشت ۱۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات 
توسط دو هزار و 56 صادر کننده در سال های 9۷ و 98، گفت: 
9۰ درصد این صادرکنندگان واحدهای تولیدی دارند که هم 
صادرات انجام می دهند و هم در موعد مقرر ارز صادراتی خود 

را به کشور برمی گردانند.
تجارت  توسعه  سازمان  بازرگانی  خدمات  توسعه  مدیرکل 
مشکالت  حل  برای  سازمان  این  آمادگی  اعالم  از  ایران 
ارز صادراتی خود مشکل  بازگشت  برای  صادرکنندگانی که 
اقدام  »کارگروه  تیرماه  اواسط  از  ما  گفت:  و  داد  خبر  دارند 
به جلسات متعددی که  توجه  با  و  دادیم  را تشکیل  ارزی« 
برگزار شده قطعاً هفته آینده خبرهای خوشی را اعالم خواهیم 

کرد.
قمری متذکرشد: جامعه صادرکنندگان ما نجیب و به قواعد 
کاری خودشان وفادار هستند، اما بنده فردی را سراغ دارم که 
از سال 9۷ تاکنون صادرات کرده و با وجود اینکه روش های 
مختلفی را برای بازگشت ارز صادراتی تعیین کردیم اما هنوز 

هم حاضر به بازگرداندن ارز حاصله به کشور نیست.
این مقام مسئول صادرکنندگان را سربازان جبهه اقتصادی 
صادراتی  مشوق های  پرداخت  کرد:  عنوان  و  خواند  کشور 
و  شده  لحاظ  ارز  بازگشت  اولویت  با  امسال  بودجه  در 
قطعًا  گردانند  برمی  کشور  به  را  ارزشان  که  صادرکنندگانی 

مورد تشویق سازمان توسعه و تجارت قرار خواهند گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره واردات بی رویه و راهکارهای 
جلوگیری از آن گفت: بنده اصطالح واردات بی رویه را قبول 
ندارم، چون ما در طول یکی دو سال اخیر واردات بی رویه 
مجازی  شبکه های  در  که  هم  را  اطالعاتی  لذا  نداشتیم، 
مبنی بر واردات بی رویه منتشر می شود تکذیب می کنم، اما 
معتقدم که واردات بی رویه در هر جامعه ای اولین ضربه را به 
تولیدکننده می زند و تولیدکننده هم این ضربه را به نیروی کار 

منتقل می کند.

بسته های تشویقی به صادرکنندگان متعهد 
تعلق می گیرد

https: //telegram. me/aiti1395

آخرین وضعیت صادرکنندگان تعلیق شده

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: پیگیری وضعیت صادرکنندگانی 
که به دلیل ایفا نکردن تعهدات ارزی با تعلیق کارت های بازرگانی مواجه 

شده اند، ادامه دارد.
محمد الهوتی گفت: در ماه های گذشته یکی از اصلی ترین مسائلی که در 
مسیر فعالیت صادرکنندگان محدودیت به وجود آورده بحث ایفای تعهدات 
ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. با توجه به تداوم تحریم ها و 
شیوع ویروس کرونا، صادرکنندگان این خواسته را داشتند زمان اعالم شده 
برای بازگشت ارزها تمدید شود اما بانک مرکزی این خواسته را رد کرد و 

در پایان تیر ماه، میزان تعهد ارزی ایفا شده، محاسبه شد.
به گفته وی، از همان زمان تعدادی از شرکت ها و صادرکنندگان فعال در 
فضای اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی با جریمه هایی 
چون تعلیق کارت های بازرگانی مواجه شدند که برای آنها مشکالتی را 

به وجود آورد.
اتاق  زمان  همان  از  اینکه  بیان  با  ایران  کنفدراسیون صادرات  رییس 
بازرگانی پیگیری شرایط صادرکنندگان تعلیق شده را آغاز کرد، توضیح 
داد: پس از آنکه بانک مرکزی، فهرست این صادرکنندگان را در اختیار 
اتاق قرار داد، به شکل هفتگی جلساتی با تعدادی از این صادرکنندگان 
برگزار شد تا دالیل تعلیق و مشکالت آنها به طور کامل بررسی شود. 
خوشبختانه در همین مدت، تعدادی از شرکت ها و صادرکنندگانی که 
تعلیق شده بودند با پیگیری مشکالت، رفع تعلیق شده و کار خود را 

از سرگرفتند.
الهوتی ادامه داد: در کنار جلسات اتاق بازرگانی، جلساتی نیز در کمیته 
ویژه سازمان توسعه تجارت در حال برگزاری است که با حضور نمایندگان 
دولت اشکاالت و دغدغه های فعاالن اقتصادی، مورد بررسی قرار گیرد و 
در یکی از این جلسات، نمایندگان اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند. توقع 
این است که با شنیدن مشکالت صادرکنندگان و با توجه به واقعیت های 

کاهش  برای  راه هایی  است،  درگیر  آنها  با  امروز  کشور  که  اقتصادی 
مشکالت و تعلیق کارت ها پیش بینی شود.

به گفته وی، در این زمینه اولویت با این است که شرایط صادرکنندگانی 
که نتوانسته اند ارز خود را بازگردانند به طور دقیق بررسی شود و علت و 

چرایی موضوع ریشه یابی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی 
چراغ سبزی برای بازگشت گزینه واردات در ازای صادرات نشان داده 
نیز گفت: جز راهکار محدودی که در رابطه با کاالهایی خاص و برای 
شرکت هایی محدود باز شده تا بتوانند ارز خود را به شکل تهاتری با 
خواسته  این  و  نداده  رخ  دیگری  گشایش  هنوز  بازگردانند،  کاالها 

صادرکنندگان مسکوت مانده است.
پس از آنکه بانک مرکزی اعالم کرد صادرکنندگان که تعهدات ارزی 
مربوط به سال های گذشته خود را تا پایان تیر ماه ایفا نکنند با مجازات هایی 
مانند تعلیق کارت های بازرگانی مواجه می شوند، صادرکنندگان از دولت 
خواستند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این مهلت را تمدید کند که 

با موافقت مواجه نشد.
اختالف  بازرگانی  اتاق  و  مرکزی  بانک  میان  گذشته،  هفته های  در 
نظرهایی درباره میزان ارز بازنگشته به کشور وجود داشته است و بانک 
مرکزی اعالم کرده نام تعدادی از صادرکنندگان را به قوه قضاییه تحویل 

داده است.
در سال های گذشته و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی، دولت بخش 
زیادی از ارز مورد نیاز خود برای واردات را از طریق صادرات غیر نفتی 

تامین کرده است.
آمارها نشان می دهد که ایران در سال 98، حدودا 44 میلیارد دالر صادرات 
غیر نفتی داشته است. این عدد در سال جاری و تحت تاثیر شیوع کرونا، 

احتماال کاهشی قابل توجه را تجربه خواهد کرد.

رفع تعهد ارزی؛ عامل کاهش یا افزایش نرخ ارز

بانک مرکزی در بسته سیاستی جدید خود شرایط جدیدی را برای 
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 مشخص کرد. با توجه 
به این تصمیم، صادرکنندگان ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات 
خود درباره تعهدات ایفا نشده سال های 9۷ و 98 در سامانه نیما هستند.

اهمیت این موضوع که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود 
را به کشور بازگردانند بر کسی پوشیده نیست اما چگونگی این کار 
موضوعی ست بسیار مهم، که در صورت عدم توجه به آن ممکن است 

اثرات جبران ناپذیری بر جای بگذارد.
یکی از مشکالتی که در رفع تعهد ارزی ایفا نشده سال های پیش 
وجود دارد این است که مدت زمان زیادی از صادرات صادرکنندگان 
می گذرد و به احتمال زیاد ارز حاصل از صادرات آنها یا در بازار آزاد به 
فروش رسیده است و یا به صورت واردات و یا شیوه های دیگر خرج 

شده است.
بنابرین صادرکنندگان، ارزی برای ارائه در سامانه نیما ندارند؛ اما از 
سویی دیگر ملزم به ارائه این ارز در سامانه هستند چراکه در صورت 
عدم ارائه، کارت بازرگانی آنها باطل می شود و تا زمان رفع کامل تعهد 

خود، کارت بازرگانی آنها احیا نمی شود.
در این شرایط صادرکنندگان اقدام به فروش ارز در سامانه نیما بدون 
پشتوانه ارزی می کنند. به طور واضح تر، آنها ارزی که وجود خارجی 
ندارد را به فروش می رسانند. بعد از ثبت درخواست فروش آنها در 
سامانه نیما، عده ای از صرافان و واردکنندگان برای خرید این ارز اقدام 
می کنند ولی صادرکنندگان قبل از تحویل ارز به خریدار، معادل ریالی 

آن را از آنها درخواست می کنند.
در ادامه، صادرکنندگان با ریالی که از خریدار دریافت کرده اند اقدام به 
خرید ارز در بازار آزاد می کنند که این خود یک موضوع مخاطره آمیز 
برای فضای ارزی کشور است. چراکه این خود عامل افزایش تقاضای 
خرید ارز از شبکه داخل کشور می باشد که یکی از عوامل افزایش 

نرخ ارز می باشد. صادرکنندگان زمانی که ارز را از بازار آزاد خریداری 
می کنند، ارز خریداری شده را با حاشیه سودی در سامانه نیما عرضه 
می کنند که این خود باعث می شود تا نرخ ارز در سامانه نیما افزایش 
یابد و به تبع این افزایش نرخ در سامانه نیما، نرخ در بازار آزاد نیز به مرور 

افزایش می یابد و این چرخه معیوب ادامه پیدا می کند.
در این شرایط که صادرکننده به دنبال تامین ارز مورد نیاز خود برای 
فروش در سامانه نیما می باشد، پای یک عده افراد سودجو به این 
میان باز می شود که وعده تامین ارز را به صادرکنندگان می دهند 
و از آنجایی که این صادرکنندگان مهلت زیادی برای تامین این ارز 
ندارند و موعد تحویل آن به خریدار فرا می رسد، در تنگنا قرار می 
گیرند و تصمیمات عجوالنه ای می گیرند که در برخی موارد مشاهده 
شده است که این افراد سودجو ریال را از صادرکنندگان می گیرند ولی 
ارزی که وعده آن را داده بودند را تحویل نمی دهند و یا با تاخیر و 
قیمت باالتر تحویل می دهند. که در این صورت هم صادرکننده و هم 
صراف و هم واردکننده نسبت به رفع تعهد خود دچار مشکل می شوند 

و زنجیره مشکالت بزرگتری شکل می گیرد.
برای اجرای درست این سیاست های بازگشت ارزی و برای آنکه تاثیر 
مثبتی بر بازار ارز داشته باشند می بایست بانک مرکزی تمهیداتی را 
بیندیشد تا این سیاست ها و تصمیمات بیشترین تاثیرات مثبت خود 
را در فضای ارزی داشته باشند و بتوان اثرات منفی آن را به حداقل 

ممکن رساند.
است  کرده  اکید  توصیه  خود  به صرافان  ایرانیان  کانون صرافان 
که در ابتدا حتما از وجود ارز مطمئن شوند و سپس اقدام به خرید 
و تسویه کامل با فروشنده کنند تا درگیر مشکالتی از این قبیل 
نشوند. بنابرین صرافان رسمی کشور باید با دقت بیشتری عمل 
کرده و با احتیاط بیشتری اقدام به خرید ارز صادرکنندگان کنند./ 

کانون صرافان ایرانیان
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در  خود  ارزی  تعهدات  کامل  رفع  به  نسبت  صادرکننده  دولتی۲۰56 
سال های 9۷ و 98 اقدام کرده اند که میزان صادرات این گروه به ۲/ ۱4 
میلیارد یورو می رسد. در واقع از این مقدار رفع تعهد ارزی، 9۲ درصد توسط 

بنگاه های تولیدی صورت گرفته است.
در عین حال آمار دیگری نیز از ترکیب صادرکنندگانی که هنوز به تعهدات 
ارزی خود عمل نکرده اند از سوی اتاق ایران اعالم شده است. ارزیابی های 

بخش خصوصی نشان می دهد حدود ۱5 هزار نفر هیچ ارزی به کشور 
بازنگردانده اند.

اما تنها 5 هزار نفر از این افراد، دارای کارت های بازرگانی هستند و حدود 
۱۰ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی و از طرق دیگر مانند کارت های 
پیله وری و مرزنشینی و روش های متداول در بازارچه های مرزی اقدام به 
صادرات کرده اند. یک سوم ارزهای بازنگشته به کشور نیز متعلق به همین 

گروه از صادرکنندگان است که فاقد کارت های بازرگانی هستند.

آخرین آمار ارزهای بازگشته و بازنگشته به کشور اعالم شد؛  

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
دستورالعمل پیشنهادی تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی توسط کمیته 
تخصصی تنظیم بازار پتروشیمی در جلسه کارگروه ملی مطرح و کلیات 

آن به تصویب رسید.
به گزارش شاتا، محمدرضا کالمی اعالم کرد: در این جلسه مقرر شد 
نظر دستگاه های مختلف در زمینه قیمت عرضه محصوالت پتروشیمی، 
سیاست های افزایش عرضه و تولید مواد پتروشیمی و همچنین روند 
واقعی سازی طرف تقاضا با پیش بینی ابزار های سیاستی الزم از جمله 
تامین مواد اولیه، صادرات و استفاده از ظرفیت دستگاه های نظارتی برای 

تحقق تکالیف کف عرضه، در قالب کمیته ای با حضور دستگاه های 
نظارتی نهایی و با ابالغ دبیرخانه تنظیم بازار کشور اجرایی شود. دبیر 
ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص وضعیت تامین کاالهای ضروری و 
اساسی نیز تصریح کرد: در راستای رفع مشکالت نقل و انتقال ارز و امکان 
استفاده از منابع در اختیار، هماهنگی الزم از سوی بانک مرکزی جهت 
بکارگیری ظرفیت های دیپلماسی این بانک و وزارت امور خارجه در تعامل 
با کشورهای مرتبط متناسب با نوع ارزهای موجود صورت پذیرد و نماینده 
ای از سوی بانک مرکزی جهت پیشبرد این اهداف تعیین و در کشورهای 

مربوطه مستقر شود.

در جلسه مشترک فعاالن اقتصادی با نمایندگان دستگاه های دولتی، 
مقرر گردید تا عالوه بر برگزاری نشست های متعدد میان دستگاههای 
تصمیم گیر، حداکثر ظرف مدت ده روز کاری، ناهماهنگی های به وجود 
آمده، برطرف شده و سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به رفع ایرادات 

سامانه جدید دستورات و اقدامات الزم را به ثمر رساند.
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، با توجه به تغییر 
فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و همچنین طوالنی شدن این فرآیند 
که گالیه مندی بسیاری از تجار را در پی داشت، لذا این موضوع در دستور 
کار جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران قرار 
گرفت و به این منظور، بررسی موانع پیش روی صدور و تمدید کارتهای 

بازرگانی، صورت گرفت.
در این جلسه که نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مدیرکل دفتر 
مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان تهران، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و معاونت کسب و کار اتاق 
بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، ضمن بررسی مسائل و مشکالت پیش 
روی صدور و تمدید کارتهای بازرگانی در سامانه جدید طراحی شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر گردید تا عالوه بر برگزاری 
نشست های متعدد میان دستگاههای تصمیم گیر، حداکثر ظرف مدت ده 
روز کاری، ناهماهنگی های به وجود آمده، برطرف شده و سازمان توسعه 
تجارت ایران، نسبت به رفع ایرادات سامانه جدید دستورات و اقدامات الزم 

را به ثمر رساند.
در این نشست ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان نهاد ناظر، نسبت 
به روند کنونی صدور و تمدید کارتهای بازرگانی و اشکاالت به وجود آمده 
در سامانه و کند شدن روند تمدید و صدور کارت های بازرگانی را غیرقابل 
قبول دانست و مقرر نمود ظرف مدت ۱۰ روز موانع و  مشکالت کنونی، 

مرتفع شود.

تکلیف جدید سازمان توسعه تجارت ایران در اصالح فرایند صدور و تمدید کارت های بازرگانی

همتی: تمدید قانون تسهیل بدهی تولیدکنندگان به بانک ها

رییس کل بانک مرکزی گفت: قرار است نامه مشترکی با امضای بنده 
و رییس کمیسیون اقتصادی برای تمدید قانون تسهیل پرداخت بدهی 
تولیدکنندگان به بانک ها تا پایان امسال به رییس مجمع تشخیص ارسال 

شود.
 عبدالناصر همتی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: سال گذشته 
قانون تسهیل پرداخت بدهی های بدهکاران تولیدی به بانک ها ابالغ شد 
ولی از زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را به بانک 
مرکزی ابالغ کرد و ما توانستیم آن را به بانک ها ابالغ کنیم، مدت زمانی 

طی شد که با شیوع ویروس کرونا گره خورد. 

به گزارش مهر، وی افزود: بانک ها نتوانستند در این مدت کاری انجام 
دهند بنابراین این قانون تا پایان شهریور امسال تمدید شد.همتی تاکید 
کرد: تاکنون ۱۱ هزار درخواست از سوی تولیدکنندگان بدهکار شبکه 
بانکی دریافت شده که دو هزار مورد آن رد و 9 هزار درخواست تایید 
شده است. رییس کل بانک مرکزی مبلغ بدهی 9 هزار پرونده بدهکاران 
تولیدکننده را چهار هزار و 5۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در جلسه 
با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار شد نامه مشترکی با امضای 
رییس کل بانک مرکزی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قانون یادشده تا پایان 
امسال تمدید شود. به گفته همتی، تمام تالش بانک مرکزی و دولت این 
است که بهره مرکب از مردم دریافت نشود. محمدرضا پورابراهیمی رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار داشت: یکی از جلسات نظارتی 
این کمیسیون به دلیل اهمیت اجرای قانون تسهیل بدهی تولیدکنندگان 

بدهکار به شبکه بانکی با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد. 
وی ادامه داد: قانون یادشده سال گذشته به دلیل اختالف مجلس و شورای 

نگهبان به مجمع تشخیص رفت و مجمع نظر مجلس را تایید کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد 
قانون تسهیل بدهی تولیدکنندگان به شبکه بانکی به خوبی اجرا نشده 
بنابراین در این  جلسه قرار شد این قانون با همکاری مجمع تشخیص 

مصلحت نظام تا پایان امسال تمدید شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار كشور اعالم كرد:

تصویب کلیات دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی
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ریسندگی صوفی آباد دار فانی را وداع و دعوت 

حق را لبیک گفتند.
ضمن عرض تسلیت به همکاران گرامی در 
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