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فرش ماشینی یکی از مهم ترین بخش های صنعت نساجی ایران به شمار 
می رود. بر اساس آخرین آمار موجود، ایران در جایگاه هفتم دنیا در صادرات 

فرش ماشینی قرار دارد.
این در حالی است که ورود به بازارهای جدید بسیار زمان بر و نیازمند صرف 
هزینه های گزافی است. با توجه  به شرایط دشوار کنونی که ناشی از تشدید 
تحریم هاست، حفظ این جایگاه صادراتی بسیار مهم است؛ بنابراین باید 

به نوعی سیاست گذاری شود که تولیدکنندگان ایرانی فرش ماشینی بتوانند 
با کمترین چالش ها و فارغ از موانع داخلی به تولید و صادرات بپردازند. در 
شرایط کنونی اگر موقعیت برای گسترش و توسعه بازارهای صادراتی وجود 

ندارد باید حداقل بازارهای موجود را حفظ کنیم.
 مدیرعامل شرکت فرش فرهی با این حال به فرصت ها و چالش هایی که 
پیش روی صادرات فرش ماشینی ایران وجود دارد گریز می زند و توضیح 
می دهد: افزایش نرخ دالر موجب بهبود وضعیت صادرات خواهد شد، زیرا 
ازآنجا که برخی هزینه های  بخشی از هزینه ها به ریال انجام می شود؛ 
داخلی به  اندازه دالر رشد نداشته است موجب کاهش قیمت صادراتی 
محصوالتمان می شود و درنتیجه مشتریان صادراتی به خرید از ما ترغیب 

می شوند. 
بااین حال فرهی تصریح می کند: شاید به دلیل افزایش نرخ دالر و کاهش 
ارزش پولی، قیمت های محصوالت تولیدکنندگان ایرانی برای مشتریان 
خارجی جذاب شده باشد، اما تحریم ها مشکالت را بیشتر کرده و صدمات 

فراوانی به آنها وارد کرده است.

 قیمت پایه صادراتی؛ چالش صادرکنندگان فرش

رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه با 
توجه به مشکالت تحریم و نحوه فروش محصوالت امکان بازگشت ارز 
طی چهار ماه امکان پذیر نیست، گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی 
تولیدکنندگان صادراتی می توانند تنها 30 درصد از ارز خود را برای واردات 
مواد اولیه خود استفاده کنند؛ ابن در حالی است که برای تامین باقی ارز 

مورد نیاز خود باید دوباره در صف سامانه نیما قرار بگیریم.
مهرداد زکی پور در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا با بیان اینکه محصوالت 
نساجی شامل پوشاک، انواع الیاف، پلی استر، فرش ماشینی، موکت، نخ و 
ازاین دست می شود، افزود: صادرات نساجی و پوشاک کشور حدود یک 

میلیارد دالر است.
وی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: اولین موردی 
که باید مورد توجه قرار داد، این است که صادرکنندگان صنایع نساجی 
و پوشاک باید این امکان را داشته باشند که به دلیل مسائل و مشکالت 
ارزی کشور از ارز حاصل از صادرات خود برای صنعت خود استفاده کنند.

رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: چیزی حدود 
یک میلیارد دالر صادرات محصوالت نساجی ایران است و تقریباً یک 
میلیارد و ۵00 میلیون دالر واردات محصوالت مورد نیاز این صنعت است 
که باید صنعتگران داخلی از یک میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات خود 

برای تامین مواد اولیه استفاده کنند.
به گفته وی، اکنون تولیدکنندگان صادرکننده می توانند 30 درصد از ارز 
حاصل از صادرات خود را برای واردات خود استفاده کنند و ۷0 درصد باقی 
مانده ارز خود را باید در سامانه نیما ارائه دهند. یعنی صادرکننده نساجی و 
پوشاک اگر یک میلیون دالر ارز حاصل از صادرات دارند 300 هزار دالر 
آن را می توانند برای واردات مواد اولیه خود استفاده کنند و ۷00 هزار دالر 
آن را باید در سامانه نیما به دیگران بفروشند و بعد برای تهیه نیازهای ارزی 
خود در صف سامانه نیما بایستند؛ در واقع مثل این است که لقمه را دور 

سر خودمان بچرخانیم.
زکی پور علت این اتفاق را نیاز بانک مرکزی و اقتصاد کشور به ارز دانست و 
گفت: بانک مرکزی به دلیل نیاز به ارزمی خواهد ارز را به صورت مستقیم 
از دست صادرکننده بگیرد و دیگر کاری ندارد که این صادرکننده برای 

خودش نیازهایی دارد که نیازهای کشور هم به حساب می آید.
وی با بیان اینکه برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط عادی کار 
ساده ای است، توضیح داد: در شرایط عادی صادرات از طریق LC یا 
برات صورت گرفته است که این روش سالها است در ایران جمع شده؛ 
چراکه نیازمند ارتباط بانکی است. همچنین اگر به صورت باز فروش رفته 
باشد که صادرکننده حساب بانکی خود را در اختیار خریدار قرار می دهد 
که وجه را به آن حساب واریز کند؛ اما متاسفانه ما سال ها است که ارتباط 
بانکی ایران با دنیا به دلیل مسائل سیاسی و تحریم قطع است و پرداخت 
وجه به صورت مستقیم ممنوع و شامل تحریم است؛ بنابراین باید مسیر 
از جاهای دیگری که ناشناخته است عبور کرده و از آنجا به حساب بانکی 
صادرکننده در خارج واریز شود و در آنجا بماند تا برای کارهای بعدی از 
آن استفاده شود؛ بنابراین بازگشت  ارز به کشور به صورت مستقیم اصوال 
مقدور نیست. رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
گفت: در این شرایط، صادرکنندگان باید دست به دامن دالل ها، واسطه ها 
و شرکت های صرافی مختلف در کل دنیا شوند تا بتوانند این پول را به 
نوعی به چرخه ارزی کشور بازگرداند. همین امر در بسیاری از موارد درصد 
سنگینی هزینه و زمان برای صادرکننده در پی دارد که در برخی موارد کار 

اقتصادی صادرات را برایش غیراقتصادی می کند.
به گفته وی، یکی از دالیلی که برای بازگشت ارز زمان بیشتری نیاز 
است زمانی است که برای دور زدن تحریم ها و ورود ارز به کشور نیاز 
است؛ چراکه باید افراد مطمئن و معتبری پیدا شوند تا بتوانیم ارز را به 

کشور بازگردانیم.
زکی پور با بیان اینکه صادرات با نام صادرکننده به معنی ایجاد تعهد برای 

بازگشت ارز است، افزود: با توجه به رقابتی که در داخل 
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مدیركل دفتر صنایع نساجی ، پوشاک و سلولزی وزارت صمت: 

نیازمند به روز رسانی در صنعت چرم برای رقابت در بازار هستیم

وضعیت تولید نخ در کشور

محرابی با اشاره به اینکه در صنعت چرم کشور که قدمت بیش از 
۱00 سال دارد بسیاری از واحدها از ماشین آالت قدیمی استفاده 
می کنند، گفت: این صنعت نیازمند به روز رسانی در جهت رقابت 

در بازار است.

بررسی وضعیت تولید و واردات انواع نخ به کشور، موضوع اصلی برنامه 
رادیویی » تابلوی واردات« بود.

 افسانه محرابی  در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما 
گفت:  در صنعت چرم کشور که قدمت بیش از ۱00 سال دارد 
و  کنند  می  استفاده  قدیمی  آالت  ماشین  از  واحدها  از  بسیاری 

نیازمند به روز رسانی در جهت رقابت در بازار هستند. 
وزارت صمت  سلولزی  و  پوشاک  نساجی،  صنایع  دفتر  مدیرکل 
افزود: از سال 9۱ موضوع عوارض برای صادرات ساالمبور ایجاد 

شد. 
محرابی ادامه داد: در ساالمبور خطرهای زیست محیطی، مصرف 
پایین  افزوده خیلی  پایین و ارزش  آب ۷0 درصد، اشتغال بسیار 

وجود دارد. 
وی تصریح کرد: زمانی که زنجیره ارزش ساالمبور تکمیل می 
تا 400 درصد  بین 200  برسد  تولید  به  تا محصول چرمی  شود 

ارزش افزوده خواهیم داشت. 

محمد کاردان پور- تولیدکننده و رئیس کمیته ریسندگی الیاف کوتاه 
انجمن صنایع نساجی ایران- با استناد به جدیدترین آمار تهیه شده 
حال  در  گفت:  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  پایش  کمیته  توسط 
حاضر ظرفیت واحدهای ریسندگی کشور حدود 4۵0 هزار تن است 
هم  بخشی  و  شده اند  تعطیل  واحدها  این  از  بخشی  متأسفانه  که 
کارخانه های قدیمی هستند که مورد نوسازی و بازسازی قرار نگرفتند. 
بالغ بر 40 هزارتن به  البته قابل ذکر است در سال گذشته رقمی 
ظرفیت تولید ریسندگی الیاف کوتاه اضافه شده است و خوشبختانه 
سرمایه گذاری های بسیار خوبی در این صنعت از طریق صندوق توسعه 

ملی و همچنین منابع مالی مدیران کارخانجات صورت گرفت. 
به گفته این فعال صنعت نساجی، میزان واردات نخ - بخش الیاف 
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ادامه از صفحه 1
وضعیت تولید نخ در کشور

کوتاه- در سال 96 حدود 40 هزارتن، سال 9۷ نزدیک به 24 هزارتن 
و سال 98 ، ۵6 هزارتن بود که میانگین ارقام مذکور، ما را به رقم حدود 
40-4۵ هزارتن می رساند که با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده 
و بهره برداری از ظرفیت 40 هزار تن تولید در سال گذشته، می توان 
گفت در زمینه ریسندگی الیاف کوتاه به خودکفایی کامل رسیده ایم و 

کفاف بازار داخل را می دهد.
رئیس کمیته ریسندگی الیاف کوتاه انجمن صنایع نساجی ایران یادآور 
شد: بعضی از کشورها مانند ازبکستان با هدف تمرکز بر صادرات 
کاالهای نهایی و تکمیل شده به سرمایه گذاری های کالن در زمینه 
تولید پنبه و نخ می پردازند و طی چند سال آینده، خام فروشی را به طور 

کامل حذف خواهند کرد. 
وی با اعالم این مطلب که به جز پلی استر که در تولید آن کاماًل 
خودکفا هستیم نیاز مبرم به واردات ویسکوز و پنبه داریم، گفت: در 
حوزه پنبه به دلیل فقدان سرمایه گذاری مناسب، کم توجهی نسبت به 
بازسازی و نوسازی کارخانه های قدیمی و عدم حمایت مسئوالن از 

پنبه کاران با کاهش چشمگیر تولید مواجهیم.
کاردان پور ضمن انتقاد به برخی قوانین و مقررات ضدتولید بیان داشت: 
قیمت تمام شده پایین محصوالت، موجب خرسندی تولیدکنندگان 
است زیرا افزایش فروش و رضایت مصرف کنندگان را در پی دارد و 
موجب پویایی چرخه اقتصاد کشور خواهد شد اما یکی از مشکالتی که 
بارها در جلسات مشترک با مسئوالن دولتی اعالم کرده ایم،  پرداخت 
چندبرابری مالیات بر ارزش افزوده است؛ در حالی که باید به تولیدکننده 

داخلی مانند واردکننده محصوالت خارجی نگاه کرد.

وی در پاسخ به این سوال که امتیاز کیفی محصوالت داخلی را از یک 
تا ده چه رقمی اعالم می کنید، گفت: به کیفیت محصوالت ایرانی، 

امتیاز ۱0 و به کاالهای وارداتی 6-۷ امتیاز می دهم.
مسعود ابریشمی- واردکننده الیاف اکریلیک، نخ کنف و مواد اولیه تولید 
فرش ماشینی- نیز در این برنامه رادیو اقتصاد، ابراز داشت: در سال  های 
دور، دو کارخانه در شمال کشور به تولید نخ  کنف می پرداختند اما به 
دلیل افزایش هزینه های تولید در ایران و قیمت پایین تر نخ های کنفی 
بنگالدش، تولید این نوع نخ در کشور مزیت نسبی به شمار نمی آید و 

نیاز واحدهای داخلی به کنف از طریق واردات برطرف می شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ناپسند 
دانستن واردات تمام کاالها و مواد اولیه، صحیح نیست زیرا در تولید 
برخی محصوالت و مواد اولیه دارای مزیت نسبی نیستیم و واردات 

گریزناپذیر است.
ابریشمی در ادامه به موضوع جایگزینی بسیاری از کاالهای تولید داخل 
در مقابل کاالهای وارداتی پرداخت و گفت: با واقعی شدن قیمت ها، 

تمام مسائل اقتصادی در مسیر صحیح قرار خواهد گرفت. 
به گفته وی، دچار به هم ریختگی در ارکان هماهنگی دولت نسبت 
به تولید، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، ترخیص کاال و امثالهم 
هستیم که با توجه به افزایش تحریم ها باید تدابیری برای این گونه 
مسائل توسط دولت اندیشیده شود اما در عمل هیچ اقدام منسجم، 

کاربردی و اساسی صورت نمی گیرد.
به  را  امتیاز 8  و  داخلی  تولیدات  کیفیت  به  را  امتیاز ۱0  ابریشمی، 

محصوالت وارداتی اختصاص داد.  

https: //telegram. me/aiti1395

وی بابیان اینکه دشواری تهیه قطعات یدکی و مواد اولیه، ارسال کاال و 
انتقال پول ازجمله مشکالت ناشی از تحریم ها هستند، تاکید می کند: عالوه 
بر این، مسائل داخلی همچون مشکالت مربوط به تعهدات ارزی به بانک 

مرکزی بر چالش های تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران افزوده است.
 

 مشکالت صادركنندگان؛ دستورالعمل دشوار رفع تعهدات ارزی
فرهی با توضیح اینکه معموال بانک مرکزی از زمان صدور کاال مهلتی 
چهارماهه برای بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان می دهد، 
اظهار می کند: این در حالی است  که گاهی کاال یک ماه تا چهل روز زمان 
می برد تا به مقصد برسد؛ ضمن اینکه صادرکنندگان ناچارند با مشتریان 
قدیمی خود به صورت اعتباری با سررسید 4 تا 6 ماهه از زمان تحویل 
کاال کار کنند. مدیرعامل شرکت فرش فرهی بابیان اینکه گاهی پیش 
می آید که تعهد ارزی صادرکننده سررسیده، اما پولی از مشتری خود دریافت 
نکرده است، اضافه می کند: بنابراین صادرکننده ناچار است از سرمایه خود 
به صورت آزاد ارز تهیه کند و به سامانه نیما بدهد؛ به این ترتیب متحمل 

هزینه تفاوت نرخ ارز نیز می شود. 
البته این  همه مشکل صادرکنندگان نیست، چراکه فرهی غیرواقعی بودن 
قیمت پایه صادراتی را چالشی دیگر بیان می کند و می گوید: با افزایش نرخ 
دالر باید قیمت پایه صادراتی نیز کاهش یابد، اما هر کاالیی در سامانه 

 قیمت پایه صادراتی؛ چالش صادرکنندگان فرش

گمرک قیمت پایه صادراتی ثابتی دارد و نمی توان کمتر از آن فروخت. 
به گفته وی اگر صادرکننده ای کاالی خود را کمتر از قیمت پایه صادراتی 

بفروشد، باید مابه التفاوت آن را ارز تهیه کرده و در سامانه نیما عرضه کند.
 

نرخ متغیر ارز از چالش های صادركنندگان است
فرهی با تاکید بر اینکه دولت برای ساماندهی این مشکل باید نرخ دالر 
را ثابت نگه دارد، تصریح می کند: اگر دولت قادر به کنترل نوسان دالر و 
ثابت کردن نرخ آن نیست باید تمهیدی بیندیشد تا همان طور که متناسب 
با نرخ دالر قیمت دالری تغییر می کند، تعهد ارزی نیز که قیمت واحدی 
بر مبنای نرخ دالر سال گذشته دارد، تغییر کند؛ چراکه با روال کنونی کار 

برای صادرکنندگان بسیار دشوار است. 

شرایط كنونی حتی امکان برنامه ریزی  كوتاه مدت را نمی دهد
مدیرعامل شرکت فرش فرهی با اظهار اینکه در ایران شرایط به گونه ای 
است که امکان برنامه ریزی حتی کوتاه مدت وجود ندارد، اضافه می کند:  
هرروز اتفاق جدیدی روی می دهد و مشکل جدیدی پیش می آید و مدیر 
یک شرکت در خوش بینانه ترین حالت می تواند برای یک هفته شرکت 
برنامه ریزی کند؛ بنابراین انجام کارها بدون برنامه ریزی موجب استرس، 

نگرانی و نارضایتی از عملکرد خود می شود.

ادامه از صفحه 1

مدیركل دفتر صنایع نساجی ، پوشاک و سلولزی وزارت صمت: 

نیازمند به روز رسانی در صنعت چرم برای 
رقابت در بازار هستیم

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت 
گفت: صادرکنندگان ساالمبور مانع رشد این صنعت به دلیل خام 

فروشی شده اند. 
وی افزود: در سال 9۱ دولت در ستاد تدابیر ویژه موضوع عوارض 
را مطرح کرد که مقرر شد از ۵ درصد شروع و در طی سالیان به 
این ۵ درصد اضافه شود ولی در سال 92 در دولت جدید اعالم 
شد تمامی مواردی که در ستاد تدابیر ویژه بود باید از هیأت دولت 
مصوبه دریافت کند که در سال 93 این عوارض دریافت نشد 
ولی از سال 94 این عوارض با ۱0 درصد شروع و در سال 9۵ 

به ۱۵ درصد رسید. 
اینکه در کشور چرم سبک و سنگین  با اشاره به  محرابی 
داریم و واحدهای بسیار خوبی در چرم سنگین فعال هستند 
گفت: تولید محصول در چرم سبک برای پوشاک استفاده 
می شود ولی چرم سنگین برای تولید کفش و غیره است 
به سمت  کنندگان  تولید  تا  موجب شده  موضوع  همین  و 

ارتقاء حرکت کنند. 
وی ادامه داد: در حال حاضر چرم سنگین از نظر کیفیت رقابت 

خوبی در دنیا دارد. 
وزارت  سلولزی  و  پوشاک   ، نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
تومان  میلیارد   4۵ حدود   9۷ سال  بودجه  در  گفت:  صمت 
موافقتنامه بین وزارت صمت و سازمان برنامه مصوب شد 
ولی در پایان سال این مبلغ به 6 میلیارد و هشتصد میلیارد 
تومان رسید و این مبلغ در سال اول به عنوان یارانه سود 
با همکاری بانک کشاورزی و سود 9 درصد در  تسهیالت 

اختیار تولید کنندگان قرار گرفت. 
محرابی گفت: طبق برنامه ریزی، بازسازی و نوسازی صنعت 
چرم کشور باید انجام و تکنولوژی آن ارتقاء پیدا کند و به سمت 

تولید محصوالت صادرات محور حرکت کنیم. 
وی با اشاره به اینکه رتبه چهارم پوست گوسفند و رتبه سوم 
پوست بز را در دنیا داریم افزود: در حال حاضر واحدهای تولیدی 
با ظرفیت کم و تکنولوژی پایین و فرسودگی ماشین آالت 
فعالیت می کنند ولی ساالمبور نیازمند تکنولوژی خاصی نیست 

و صادر می شود. 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت 
تصریح کرد: واحدهای موفق چرم سنگین در چرم شهر داریم 

که تولیدات خود را صادر می کنند. 
محرابی گفت: برنامه راهبردی برای صنعت پوشاک، کفش 
و  گذاری  سرمایه  و  صادرات  طراحی،  برندسازی،  موضوع  و 

همچنین کارگروه ملی کفش را در وزارت صمت داریم. 
وی افزود: با ممنوعیت واردات کفش، فرصت خوبی را در اختیار 
تولید کنندگان قرار دادیم و تمامی محصوالت موجود در بازار، 
تولیدات داخلی است. او از تولید کنندگان خواست تا از توان و 
تجربه خود بهره بگیرند که بتوانیم کل عوارض صادرات را به 

این صنعت برگردانیم.

ادامه از صفحه 1

امسال سامانه جامع اطالعات تجارت کشور تکمیل می شود

تجارت  توسعه  مرکز  آمادگی  از  ایران  تجارت  جامع  سامانه  مدیر 
الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری سامانه 

جامع اطالعات تجارت کشور خبر داد.
به نقل از وزارت صمت، محمد شیرازیان افزود: سامانه جامع اطالعات 
تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال 9۵ بهره برداری خود را 
آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری الزم ایجاد نماید امسال این 

سامانه به بهره برداری کامل می رسد.

وی ادامه داد: رصد و پیگیری کاال تا حد عرضه محصول به عنوان یک 
موضوع مهم و اولویتمند یاد می شود در این راستا در خصوص کاالی 
تایر سنگین، اختالف نرخ کاال نسبت به بازار آزاد به ۵ درصد رسیده 
و این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیش از این رقم بوده است. 
شیرازیان از آمادگی کامل زیرساخت های این سامانه خبر داد و افزود: 
اگر دیگر ارگان ها همکاری الزم ایجاد نمایند شاهد بهره برداری های 

مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود.
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چرا اصالح سهمیه های پلی پروپیلن در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت؟

همچنین  و  شیمیایی  پلی پروپیلن های  کاالیی  گروه  دو 
پلی پروپیلن های نساجی در هفته های اخیر با رشد جدی رقابت برای 
فیلم سه گروه  پلی پروپیلن های  روبه رو شده اند که در کنار  خرید 
کاالیی ملتهب پلیمری در بورس کاالی ایران را تشکیل می دهند.

 این در حالی است که بیشترین رقابت برای خرید در تاریخ بازار 
پلیمرهای بورس کاال به  همین گروه های کاالیی باز می گردد که 
در بعضی موارد پس از ثبت رقابت باالی 90 درصدی شاهد ابطال 
بازار  از  این وضعیت به معنی آن است که پس  معامالت بودیم. 
PVC این گروه های کاالیی به مدیریت جدی و توجه محسوس 
وزارت صمت، وزارت کار و رفاه و کمیته تخصصی پتروشیمی ستاد 

تنظیم بازار نیاز دارند. 
 به گزارش اینپیا، خریداران  PVCS65 در ابتدای سال جاری طعم 
تلخ رقابت های شدیدی را در بازار بورس کاال چشیده اند به طوری 
که تا انتهای هفته دوم مهر تقریبا 3۵2 میلیارد تومان هزینه برای 

این رقابت ها پرداخت شده است.
رقابت های 40 تا ۵0 درصدی و حتی 80 درصدی در هفته اول 
این معامالت شد، وضعیتی که اکنون  ابطال  خرداد که منجر به 
گریبان بازارهای دیگر را هم گرفته است. از جمله پلی پروپیلن ها که 
این هفته شاهد ابطال معامالت در این بازار بوده ایم. رقابت های 80 
تا 96 درصدی که برای تولیدکنندگان این صنعت قابل باور نیست. 
از  تقریبا  عرضه  کف  ایران  پلیمر  ملی  انجمن  بررسی های  طبق 
ابتدای سال رعایت شده است. در این ماده به طور میانگین در 26 
هفته ۱0 هزارتن PVCS65 عرضه شده است و حتی صادرات کمتر 
از ۱0 درصد نیز شاهدی بر این موضوع است. اما تقاضاهای باور 
نکردنی که گاهی به 30 هزارتن در هفته نیز رسیده گواه آن است 
که تقاضاها کاذب بوده و نشان دهنده ورود تولیدکننده نماها در این 
بازار است. تولیدکننده نماهایی که با کاهش سهمیه هایشان در بازار 

PVC وارد بازارهای دیگر شده اند. 
سهمیه های غیراصولی و غیرتخصصی تخصیص یافته به واحدهای 
تولیدی از علل اصلی رقابت های سرسام آور در بازار پلیمرهاست. اما 
شاید بتوان گفت برای اولین بار وزارت صمت در سال های گذشته 
در این حجم وسیع اقدام به پایش و اصالح سهمیه های تخصیص 
داده شده به مصرف کنندگان مواد اولیه پلیمری کرده و شروع این 

کار هم با ماده ای پر التهابی چون PVC بوده است. 
درست است که سهمیه خرید بسیاری از واحدها دستخوش تغییر 
اما  است  گرفته  قرار  بازبینی  مورد  مجددا  آن ها  از  برخی  و  شده 

شاید این موضوع که از سهمیه دو سال گذشته برای تولیدات آینده 
استفاده شود کاری اصولی نباشد. در هر حال می توان آن را شروع 
جریانی نامید که می تواند رقابت ها و پول های کالنی را که از جیب 

تولیدکنندگان می رود، کاهش دهد.
نمی توان منکر آن شد که اصالح بعضی از سهمیه ها به این صنعت 
آسیب پذیر، زیان بیشتری را وارد کرده است اما نباید از این نکته 
غافل شد که این صنعت در شرایطی که قیمت پایه آن رشد ۱2۵ 
درصدی را به طور میانگین تجربه می کند همراه با رشد ۷4 درصدی 
قیمت دالر نیمایی اگر درگیر رقابت می شد می توانست چه شرایط 

بدتری را تجربه کند و چه ضربه مهلکی به این بازار وارد می شد.
همانطور که در پلیمرهای دیگر شاهد آن هستیم.

موضوعی که شاید هیچ صنعت گری به آن فکر هم نمی کرد. اما 
تقاضاهای  به  توجه  با  که  است  این  می شود  مطرح  که  پرسشی 
کاذب و رقابت های شدید و شرایط اقتصادی که به جنگ اقتصادی 
تشبیه شده است راهکار اصلی کنترل تقاضا چیست؟ راهی که تمام 
تولیدات پتروشیمی ها به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و دست 

دالالن از این بازار کوتاه شود.
نکته دیگر آن که فاصله قیمتی دالر آزاد و نیمایی به باالترین میزان 
در تاریخ شکل گیری این قیمت رسمی )نیمایی( رسیده است که 
خود محرکی برای رشد تقاضا به دلیل ترس از رشد بیشتر قیمت ها 

بدل شده است. 
این در حالی است  که پیشنهاد محاسبه قیمت های پایه بر مبنای 
متوسطه ماهانه بهای نیمایی ارز می تواند از شتاب رشد قیمت ها 
بکاهد اما باید توجه داشت که در صورت عقب گرد بهای ارز الزم 

است مکانیزمی برای تعدیل نرخ پیش بینی شود.
از سوی دیگر مدتی است که بهای نفت خام در بازارهای جهانی 
رشد نرخ برجسته ای نداشته و حتی در روز پایانی هفته میالدی 
گذشته شاهد افت قیمت این ماده پایه است. این در حالی است 
امکان  و  گرفته  فاصله  افزایشی خود  از شتاب  پلیمرها  بهای  که 
تعدیل این نرخ در هفته های آینده وجود دارد. در هر حال قیمت های 
قرار  تاریخ  ارقام در  باالترین  آزاد در  بازار  فعلی در بورس کاال و 
گرفته مخصوصاً بازار آزاد که به قیمت هایی دست یافته که شاید 
قابل  نیز غیر  بازار  این  برای فعاالن حرفه ای  ماه های گذشته  در 
پیش بینی و حتی غیر قابل باور بوده است. بنابراین توجه به این بازار 

و مدیریت نرخ را باید در دستور کار قرار داد.

صادرکنندگان از محل ورود موقت صرفا مابه التفاوت صادرات و واردات 
را در تعهدات ارزی خواهند داشت

بر  گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس کل  و  وزیر  معاون 
از  اساس آیین نامه تنظیم شده نحوه تعهد ارزی صادر کنندگان 

محل ورود موقت تعیین تکلیف می شود.
  به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم 
در جلسه کارگروه توسعه صادرات در استان زنجان اظهار داشت: در 
این خصوص آیین نامه ای با حضور سازمان توسعه تجارت، گمرک، 
بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی تنظیم شد که 
بر اساس آن مابه التفاوت قیمت صادرات و واردات در تعهد ارزی مد 

نظر قرار گرفت. 
وی افزود: با ابالغ این آیین نامه از سوی بانک مرکزی از این پس 
صادرکنندگان از محل ورود موقت، صرفا مابه التفاوت صادرات و 

واردات را، در تعهدات ارزی خواهند داشت.
زادبوم با بیان اینکه حمایت از صادرات غیرنفتی ضرورتی انکارناپذیر 
بوده و حمایت تمامی دستگاه ها را می طلبد، گفت: با توجه به اینکه 
از ۱20 شرکت درگیر در تعهد ارزی صادرکنندگان از محل ورود 
موقت، 49 شرکت از  صادرکنند گان روی استان زنجان هستند، با 
تعیین تکلیف این امر مشکل بخش عمده ای از صادرکنندگان روی 

استان مرتفع شده است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در 6 
ماهه نخست سال جاری به دلیل شرایط حاکم، شاهد کاهش 34 
درصدی صادرات در کشور بودیم که سهم استان زنجان در این 

کاهش ۱۱ درصد برآورد شده است.
وی بیان داشت: این میزان کاهش در صادرات استان زنجان نسبت 
مسائلی  اگر  و  است  استان  خوب  وضعیت  نشان دهندۀ  کشور  به 
از قبیل بسته شدن مرزها در میان نبود قطعاً می توانستیم شاهد 

افزایش صادرات نیز باشیم.
زادبوم گفت: در نیمه اول امسال ۱3.۵ میلیارد دالر صادرات و ۱6.۷ 
میلیارد دالر واردات انجام شده که این میزان عملکرد کاهش 34 
درصدی ارزش صادرات را در کشور نشان می دهد، هر چند این روند 

در حال اصالح است.
اثر  در  آمده  پیش  شرایط  به  توجه  با  مجموع  در  داد:  ادامه  وی 
بیماری کرونا، تجارت بین المللی ۱4 درصد کاهش پیدا کرده است و 
کشورهایی که بیشتر درگیر این بیماری شده اند و خود را بسته اند با 

کاهش بیشتری مواجه شده اند .

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تاکید کرد: وزارت صمت هیچ بخشنامه ای در خصوص لزوم ویرایش 
ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته و همانگونه که بارها تاکید 
شده، این دفتر ضمن موافقت با تسهیل در واردات و عدم رسوب کاال در 
گمرکات کشور، آماده هرگونه همکاری با گمرک در این خصوص است.

 سعید عباسپور در مورد تقاضای گمرک جمهوری اسالمی برای اعالم 
نظر وزارت صمت در خصوص اینکه اگر وارد کننده ای در یک گروه 
کاالیی واردات داشته و اگر جابجایی در گروه های متفاوت داشت، آیا 
واردات بالمانع است یا نه، توضیح داد: با توجه به رویه جاری و قوانین 
و مقررات مربوطه، از جمله ضرورت اخذ تاییدیه های بانکی و مجوزها 
و استانداردهای مرتبط،، وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در این 

خصوص اعالم نظری اولیه داشته و بخشنامه ای صادر ننموده است. 
وی تصریح کرد: این اعالم نظر مبنایی برای تغییر رویه نمی باشد و 
حتماً رویه  جاری همچنان برقرار است و اگر نیاز باشد وزارت صمت 
اعالم نظر صریحی در این خصوص انجام دهد از طریق دفتر مقررات 
صادرات و واردات بخشنامه الزم را صادر و اعالم عمومی می کند. 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تاکید کرد: متاسفانه گمرک اعالم نظر اولیه وزارت صمت را به عنوان 
بخشنامه تلقی و به واحدهای اجرایی خود ابالغ نموده که هیچگونه 
ضرورتی نداشته است. عباسپور گفت: با این حال و برای رفع موانع و 
مشکالت موجود در روند ترخیص کاالها در بنادر که مورد تاکید ویژه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ جلسه ای با گمرک برگزار می شود 

تا موارد احصا و به اتفاق نظر برسیم.

وزارت صمت بخشنامه ای در خصوص لزوم ویرایش 
ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته است

تامین مواد اولیه بدون ارز دچار مشکل است
بین صادرکنندگان مختلف برای صادرات کاالهای مشابه وجود دارد، 
مشتری بر اساس نرخ ارز آزاد از ما قیمت می خواهد؛ چراکه مشتری های 
کشورهای اطراف به بازار داخلی ایران دسترسی دارند و می دانند که اگر 
فرش ماشینی متری 400 هزار تومان فروخته می شود، با دالر آزاد مثاًل 

20 دالر می شود؛ بنابراین قیمت را بر اساس ارز آزاد از ما می خواهند.
وی ادامه داد: در این شرایط باید کاال را با ارز آزاد خریداری کرده و ارز 
حاصل از فروش آن را در سامانه نیما عرضه کنیم که همین جا کار از 
نظر اقتصادی غیراصولی و غیرموجه می شود؛ به همین دلیل هم بسیاری 
از صادرکنندگان در چند ماه اخیر از کار منصرف شده و وارد بازار داخلی 
شدند یا این که کاالی خود را در داخل به فرد دیگری فروخته اند تا وی 
برای صادرات آن اقدام کند که به دلیل شرایط نامشخص تعهدی برای 

بازگشت ارز ندارند.
رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید کرد: این 
افراد به عنوان کارتهای یکبار مصرف یا کارتهایی که به هر حال به دلیل 
ارتباطاتی که وجود دارد می تواند به نوعی از زیر تعهد شانه خالی کند، 
صادرات را انجام می دهند و بسیاری از صادرکنندگان اصلی و با تجربه ما 

از چرخه صادرات خارج شدند.
وی با بیان اینکه با توجه به نحوه معامله کاالهای مختلف صنعتی و سنتی 
در جهان زمان بازگشت ارز برای کاالهای مختلف نمی تواند یکسان باشد، 
افزود: در مورد ارز نساجی و پوشاک با توجه به زمانی که برای دریافت 
ارز وجود خواهد داشت و زمان پرداخت در شبکه و سیستم بانکی کشور 
هم طوالنی و هزینه بر است و همینطور در رقابت با فروشندگان خارجی 
باید امتیازهایی برای زمان پرداخت داده شود تا مشتریان خارجی پای 

محصوالت ما بماند.
به گفته زکی پور، زمانی برای تولید نیاز است و پس از ان زمانی طول 
می کشد تا کاال به دست مشتری برسد و بعد برای بازگشت ارز توسط 
مشتری نیز بسته به اینکه چگونه و چند ماهه به مشتری فروخته شده 

است، زمان های متفاوتی الزم است.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط یاد شده مدت زمان چهار ماه اصواًل زمان 
منطقی برای بازگشت ارز نیست و حداقل زمانی که برای برای بازگشت 

ارز در ساده ترین معامالت باید در نظر گرفته شود حداقل 6 ماه است.

ادامه از صفحه 1
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سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد: بر مبنای گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول بیش از 3.۵ 
میلیارد دالر سهمیه ارزی، ۵ قلم کاالی اساسی تخصیص یافته است.

 محمدرضا کالمی گفت: تدارک تامین کاال از حوزه حفظ تعادل عرضه 
و تقاضا در بازار برقرار شده است. وی افزود: ۵ قلم کاالی اساسی شامل 
ارز 4200 هستند و سهمیه ارزی حدود 6 میلیارد دالر برای یکسال 

برای این ۵ قلم کاال در نظر گرفته شده است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور اضافه کرد: این ۵ قلم شامل روغن 

خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت می باشند.
کالمی افزود: بر مبنای گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول بیش 

از 3.۵ میلیارد دالر این سهمیه تخصیص یافته است.
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت  سرپرست معاونت 

اعالم کرد: حدود 3 میلیارد دالر این اعتبار نیز در شش ماهه اول 
سال تامین ارز شده است. وی ادامه داد: فرآیند تخصیص و تامین 
ارز این نوید را می دهد که با توجه به موجودی خوب ذخایر روند 
مناسب تامین کاالهای اساسی استمرار دارد. سخنگوی ستاد تنظیم 
بازار تصریح کرد: با مصوبه معاون اول رییس جمهور در بازدیدی که از 
گمرمات بندرعباس داشتند، مقرر شد تمام کاالهایی که بندرهای کشور 

بصورت رسوب وجود دارند ترخیص گردد.
کالمی تاکید کرد: این اقدامات فضای آرامش بازار را حفظ می کند .

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعالم کرد: نباید به فضای روانی متاثر از 
نوسانات قیمت ارز دامن بزنیم. کالمی گفت: مقادیر تامین و تخصیص 
ارز باالی ۵0 درصد است عالوه بر کاالهایی که در بندر بوده و تعیین 

تکلیف شده است، مابقی کشتی های حمل بار نیز در راه هستند.

سهم ۳۱ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی بانک ها

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابالغیه معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: براساس 
این ابالغیه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ 
روز کاری، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که 
مطابق اعالمیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تعهد ارزی 

خود عمل کرده اند، اقدام کند.
حمید زادبوم با بیان این خبر اظهار داشت: براساس بند اول تصمیمات 
اقتصادی دولت مورخ ۱3  جلسه یکصد و هفتادم ستاد هماهنگی 
مهرماه 99، که به تایید ریاست جمهوری رسیده است، سازمان امور 

مالیاتی کشور مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری، نسبت به 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که مطابق اعالمیه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تعهد ارزی خود عمل کرده اند، اقدام 
کند. وی افزود: این حکم در مورد صادرکنندگانی که نسبت به ایفای 
درصدی از تعهدات ارزی خود اقدام کنند، متناسب با همان میزان اجرا 
می شود. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه 
کرد: همچنین بانک مرکزی ایران مکلف است میزان ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان را به صورت هفتگی به سازمان امور مالیاتی کشور 

اعالم کند.

رییس سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: تعداد صادرکنندگانی 
که تا پایان مرداد ماه امسال ۱00 درصد تعهدات ارزی خود را ایفا 

کرده اند 2286 نفر است.
بانک  مرکزی چندی پیش اعالم کرده بود که 2۷ میلیارد یورو ارز از 
سوی بخش خصوصی به کشور بازنگشته است و حاال در تازه ترین 
اعالم شد: صادرکنندگان  بانک مرکزی  از سوی رییس کل  خبر 
بیش از 8 میلیارد دالر از تعهدات ارزی 2۷ میلیارد دالری ایفانشده 
شان، مربوط به پروانه های صادراتی سال های ۱39۷ - ۱398 خود 
را به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنها به 

حدود ۱9 میلیارد دالر کاهش یافته است.
حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: تاکنون 
نشانگر  امر  این  و  است  بازگشته  کشور  به  ارز  یورو  میلیارد   3۵
بازگشت 68 درصدی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است. 
وی گفت: بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی هر کشوری به 
طور قطع در توسعه اقتصادی آن تاثیرگذار است و در واقع جریان 

رفت و آمد ارز مانند گردش خون در رگ هاست.
زادبوم همچنین با اشاره به اینکه 2۱ هزار و 2۵4 نفر صادرکننده در 

مدت زمانی 22 فروردین 9۷ تا فروردین 99 ارز خود را به اقتصاد 
کشور بازگرداندند، تصریح کرد: تعداد صادرکنندگانی که تا پایان 
کرده اند  ایفا  را  خود  ارزی  تعهدات  درصد  امسال ۱00  ماه  مرداد 
2286 نفر صادرکننده بود که این رقم در بازه زمانی فروردین تا 

تیرماه، 20۱4 نفر بود.
تراز  و  پرداختی  تراز  اینکه  بیان  با  تجارت  توسعه  رییس سازمان 
تجاری دو شاخص مهم در اقتصاد است، تاکید کرد: تراز پرداختی 
همان ورود و خروج ارز است که کشورها نیز به دنبال متعادل سازی 
آن هستند چرا که اگر دچار کسری شوند باید به فکر تامین ارز از 

منابع دیگر باشند. 
وی با تاکید بر اینکه روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی 
بهبود یافته و صادرکنندگان بیشتری این قانون را رعایت کردند، 
گفت: 322۵ نفر صادرکننده تعهدات ارزی خود را بین یک تا 99 
درصد ایفا کرده اند که ۱9 درصد از تعداد کل صادرکنندگان بوده و 
۵3 درصد از میزان صادرات و همچنین ۵4 درصد از میزان بازگشت 

ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده اند.

بازگشت ۶۸ درصدی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

رفع تعهد ارزی از سوی صرافی های بانک ملی و توسعه صادرات تا اطالع ثانوی
بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، صرافی های بانک ملی و بانک 
توسعه صادرات تا اطالع ثانوی، ارز حاصل از صادرات سال های 9۷ و 
98 را به صورت حواله با نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، از 

صادرکنندگان خریداری خواهند کرد.
اگرچه بانک مرکزی آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سال های 9۷ و 98 را تا پایان تیرماه سال جاری اعالم کرده بود، اما 
اکنون صرافی های بانک توسعه صادرات و ملی به عنوان صرافی های 
منتخب اجازه یافته اند تا اطالع ثانوی، ارز حاصل از صادرات سال های 
یادشده را به صورت حواله با نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی 

خریداری کنند.

بر این اساس، دریافت اسکناس به منظور رفع تعهدات صادراتی جاری 
تا سقف های تعیین شده توسط بانک مرکزی، کماکان ادامه خواهد 

داشت.
یک مقام مسئول در نظام بانکی اعالم کرده که برای دریافت اسکناس 
به منظور رفع تعهدارزی سنوات گذشته، این دو صرافی منتخب در 
انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی و دریافت اطالعات در مورد میزان 

و نرخ آن هستند.
بر این اساس صادرکنندگان می توانند اگر ابهامی در حوزه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات خود دارند، به شعب بانک توسعه صادرات و یا 

صرافی های آن مراجعه نمایند.

استرداد ۱5 روزه مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا کرده اند عضو جدید

مدیرعامل: رضا خالقی
محل شركت: آران و بیدگل
زمینه فعالیت: فرش ماشینی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
به  را  کاشان  آریایی  شاهکار  شرکت 
آقای  جناب  ویژه  به  واحد  آن  مدیران 
و  نموده  آمد عرض  رضا خالقی خوش 

موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  شاهکار آریایی کاشان را 
آرزومند است.
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