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غالمحسین شافعی در یادداشتی به مناسبت روز ملی صادرات، 
موانع توسعه صادرات کشور را برشمرده است. به نوشته شافعی، 
تحریم، شیوع ویروس کرونا و تصمیمات یکجانبه و خلق الساعه 
اکنون موانع اصلی صادرات هستند. او از دولت خواسته است، مانع 

سوم که کنترلش در اختیار ماست را از سر راه صادرات بردارد. 
در این شرایط که صادرات نفت به حداقل رسیده و جابه جایی وجوه 
ارزی محدودیت های فراوانی را تجربه می کند، بار اصلی تامین منابع 
ارزی بر دوش صادرات غیرنفتی افتاده است. از اواخر سال گذشته 
در کنار مسئله تحریم، مانع دیگری نیز سد راه صادرکنندگان قرار 
گرفت. شیوع ویروس کرونا به کاهش تقاضای جهانی منجر شد 
اقتصادی  فعاالن  برای  صادراتی  بازارهای  فتح  دشواری های  تا 
دوچندان شده باشد. با وجود این می توان پذیرفت که این دو مانع از 
اختیارمان خارج است اما ایجاد مانع سوم از طریق اعمال سیاست های 
داخلی برای فعاالن اقتصادی غیرقابل پذیرش است. آنچه فعاالن 
صادراتی طی ماه های گذشته با آن مواجه شده اند، موانعی است که از 

تصمیمات یکجانبه و خلق الساعه ناشی می شود.
با شرایط جاری اقتصاد ایران، انتظار می رود بخش صادرات در باالترین 
اولویت اقتصادی کشور به لحاظ حمایت و تصمیم سازی های مؤثر 
قرار بگیرد؛ چراکه عبور از چالش تأمین ارز و در ادامه فراهم سازی 
مواداولیه موردنیاز بخش تولید و تأمین کاالهای اساسی، در گرو 
توجه و سیاستگذاری شایسته در این بخش است. با وجود این اما 
سیاستگذاران ارزی مسیر معکوسی را در پیش گرفته اند و فشار بر 
صادرکنندگان به قدری افزایش یافته که میزان صادرات غیرنفتی در 
نیمه نخست امسال افت 35درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته تجربه کرده است. 
روش های  با  ارزی  تعهد  رفع  سیاست  که  گذشته  2سال  طی 
به خطر خروج  بارها نسبت  اجرا شده است،  ابالغ و  غیرمعمول، 
صادرکنندگان خوشنام از چرخه فعالیت، هشدار داده شد. فعاالن 
بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
با تشکیل کمیته ارزی از همان روزهای ابتدایی اعمال تحریم ها، 
مباحث مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات را مورد واکاوی قرار 
دادند و پیشنهادهای مدونی برای اصالح سیاستگذاری در این بخش 
به دولت ارائه کردند اما تصمیمات در این زمینه پشت درهای بسته 
و بدون مشورت با بازیگران اصلی حوزه صادرات اتخاذ شد. جای 
گالیه دارد که حتی همین تصمیمات در مقاطع مختلف تغییر کرد و 
مصوبات جدید که تناقض زیادی با بخشنامه های قبلی داشت، عطف 
به ماسبق شد تا صادرکنندگان را که رئیس جمهور آنها را سرداران 
مبارزه با تروریسم اقتصادی لقب داده است، سرگردان و گرفتار کند.

صادرکنندگانی که بار اصلی ارزآوری به کشور را در شرایط دشوار 
ارزی به دوش گرفته اند، امروز تحت فشارهایی قرار دارند که ناشی 
از رویکردهای فراتحریمی و فراکرونایی است. انتظار می رود مانع 
سوم صادرات از میان برداشته شود تا به مناسبت روز ملی صادرات، 
پیام امیدوارکننده ای به جامعه اقتصادی مخابره شود. همانطور که 
انتخاب صادرکنندگان  مسئولیت  نخستین بار  برای  محترم  دولت 
نمونه و ممتاز کشور را بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور گذاشته 
است، انتظار می رود مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، 
شرایط را برای مشارکت فعاالن بخش  خصوصی در تصمیمات و 

بخشنامه هایی که بر سرنوشت آنها اثرگذار است، فراهم کند.

تشکل جدیدی در حوزه صادرات ایجاد نخواهد شد

ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته آغاز می شود

مهر ابطال دیوان عدالت اداری بر مصوبه دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان

رئیس كنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جلسه دولت و مجلس 
درباره تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، گفت: هدف مجلس از 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن واردات با ارز متقاضی از 
هفته جاری خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که دارای تعهد ارزی در سال 

98 هستند با ارز خود واردات انجام دهند. 
علیرضا رزم حسینی گفت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در 
صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی 

هستند که این اعداد قابل مالحظه است. 
وی افزود: بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد 
مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام 
شد و ما کاالهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم. به گفته 

دیوان عدالت اداری باابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص دریافت 
مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان اعالم کرد: اطالق مصوبـه نسبت 

تشکیل سندیکای صادرکنندگان تسهیل گری است و منظور از آن ایجاد 
یک تشکل دولتی نیست.

سندیکای  تشکیل  برای  مجلس  طرح  به  اشاره  با  الهوتی  محمد 
صادرکنندگان خوشنام گفت: مجلس با اعالم طرح تشکیل سندیکای 
برای  را  ویژه ای  مسیر  که  است  آن  دنبال  به  خوشنام  صادرکنندگان 
خدمات رسانی و بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خوشنام که دارای 
بدهی مالیاتی یا بیمه ای نبوده و 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را 
به کشور برگردانده اند، فراهم کند و این به معنای تشکیل یک سندیکای 
دولتی نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در آخرین جلسه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز که برای اولین بار با حضور 
وزیر جدید صمت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع 

وزیر صنعت، معدن و تجارت، از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و 
ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند تا کاال وارد کنند و عالوه براین 
صادرکنندگانی که از سال 98 تعهد ارزی داشتند می توانند از محل تعهد 
صادراتی مجوز واردات کاالهای اولویت دار را دریافت کنند که این موضوع 
باعث می شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه 
تامین شود. وی افزود: در هفته های گذشته با تشکل های بخش خصوصی 
هم اندیشی داشتیم و تا ماه های پایانی سال شاهد رشد صادرات و افزایش 

کاالهای وارداتی خواهیم بود.
به گفته رزم حسینی، سامانه های معامالتی یکی از مسیرهای کاهش 
حضور فیزیکی افراد است، زیرا بروکراسی اداری مخل توسعه کشور است 
و ما در وزارت صمت تالش کردیم این بروکراسی ها را حذف کنیم تا 
مسیرهای تولید و تجارت را آسان تر کنیم. اگر بخش خصوصی اشکاالتی 
در سامانه توسعه تجارت الکترونیکی می بینند حتما به وزارت صمت اطالع 
دهد. وی اظهار داشت: کاالهای وارداتی 2 گروه هستند؛ گروه اول ارز 
۴200 تومانی دریافت می کنند که این کاالها در گمرک باقی می ماند تا 
ارز ۴200 تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص 
می شوند و گروه دوم نیزمتقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می کنند.

رزم حسینی گفت: بر اساس سیاست جدید، متقاضی که اعالم کند نیاز به 
ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می شود و افرادی که نیاز به ارز دارند 

باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کاال صورت گیرد.

بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و 
متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به 

پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خالف شرع شناخته شد.
متن مصوبه ابطال شده هیات وزیران در جلسه 139۷/5/2۴ به شرح زیر 

است:
- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی 
و حواله ارزی پیش از تاریخ 139۷/5/1۶ از طریق بانک یا سامانه نیما 
پذیرفته شده ولکین کاالی مربوط ترخیص نگردیده است )به جز کاالهای 
موضوع بند 1 تصویب نامه فوق الذکر( بانک عامل موظف است با اخذ 
تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان 
تامین تا نرخ ارز بازار ) بازار ثانویه( زمان ترخیص کاال، معادل بیست 
و هشت هزار ) 28,000( ریال به ازای هر دالر ) و متناسب نسبت به 
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مهر ابطال دیوان عدالت اداری بر مصوبه دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان
دیگر ارزها( نسبت به صدور اعالمیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری 

اسالمی ایران )مجوز ترخیص کاال( اقدام نماید.
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی 
و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل )و واریز به حساب 
خزانه داری کل کشور( و حداکثر تا ششماه از تاریخ ترخیص می باشد. در 
مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک 
عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را 
به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و 

تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
متن رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به 
موجب نامه شماره 99/102/1۷۶38- 1399/3/11 اعالم کرده است که: 

موضوع تصویب نامه شماره ۷0220/ت55۶33هـ / 139۷/5/29 هیأت 
وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه 
مورخ 1399/2/23 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار 
گرفت و » اطالق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی 
تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی 
مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، 
خالف شرع شناخته شد.« لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 8۴ و 
ماده 8۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد 88 و 13 
قـانون پیش گفته اطالق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای 

نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

تسهیالت ۱۸ گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی
برای  دولت  سیاست های  راستای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
حمایت از تولید و صادرات، تسهیالت گوناگونی را جهت فعاالن تولیدی و 
تجاری به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در 
نظر گرفته و طی شیوه نامه ای ضوابط برخورداری فعاالن مجاز اقتصادی 
واجد شرایط از این تسهیالت را به گمرکات اجرایی ابالغ کرده است. 

تسهیالت 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است :
1- ترخیص کاال خارج از سطح3 )مسیر قرمز(

2- پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 
۶ قانون امور گمرکی

3- پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه های ماده 
۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۴- استفاده از تسهیالت ماده 5۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 
5- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

۶- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید
۷- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات 

8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )حداکثر تا سقف 50 درصد(

9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و 
آیین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

10- رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی مجاز به صورت 
فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به اختالفات گمرکی

11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیالت پیش بینی شده در بسته 

حمایت از تولید با اخذ تعهد
مطابق  نوبت  از  خارج  وثیقه  به عنوان  کاال  از  بخشی  نگهداری   -13

تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
1۴- استفاده از تسهیالت ماده ۴2 قانون امور گمرکی

15- استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر 
شده کیوتو

1۶- استفاده از تسهیالت ماده ۶ قانون امور گمرکی کاالی متعلق به 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئوالن مالی سازمان و اشخاص 

با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
1۷- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و 

ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان به استناد مفاد 
تبصره 1 ذیل بند الف بخشنامه »دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت نامه 
ضمانت های  پذیرش  )درخصوص  ایران  گمرک  کل  رئیس  بانکی« 
موضوع بندهای 2 و 3 و ۶ فوق الذکر(، ارائه ضمانت نامه بانکی با سررسید 
حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت های مصوب شده 
به عنوان فعال اقتصادی مجاز )AEO( در هر زمان از سال امکان پذیر 
است. در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت ها از معیارهای مندرج 

در شیوه نامه، تسهیالت اعطایی لغو خواهد شد. 

تشکل جدیدی در حوزه صادرات ایجاد نخواهد شد
تسهیالت برای صادرکنندگان متعهد مطرح  شد که پیرو آن، نشست هایی 
نیز در مجلس با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شده که ماحصل 

آن، تسهیل فرآیندهای پیش روی صادرکنندگان است.
وی با بیان این که هدف وزارت صمت و مجلس از ایجاد سندیکای 
بلکه هدف  صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک تشکل جدید نیست، 
نهایی، ایجاد کانالی برای شناسایی صادرکنندگان متعهدی است که در 
بازه زمانی فعالیت  خود، بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه ای و نیز ارزی نداشته 
و سابقه خوبی را از عملکرد خود به جای گذاشته اند، گفت: به هیچ عنوان 
تشکیل یک تشکل جدید مورد نظر مجلس و دولت نیست، زیرا تشکیل 
یک سندیکای جدید مغایر با قانون بهبود فضای کسب و کار است و  اتاق 
نیز مخالف آن است و دولت نیز قطعا به دنبال چنین موضوعی بر خالف 
قانون نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از طرح این 
مسأله برخی تصور می                                   کنند که منظور از سندیکای صادرکنندگان خوشنام، 
تشکیل یک انجمن و یا تشکل جدید است، در حالی که محتوای جلسات 
برگزار شده در این باره حاکی از آن است که دولت به هیچ عنوان قصد کار 

اجرایی در این خصوص را ندارد.
وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس داده هایی که 
در اختیار دارد، می تواند به راحتی عملکرد صادرکنندگان را مورد بررسی 
قرار دهد، همانطور که این امر، در حوزه واردات نیز اتفاق افتاده و فعالیت 

کارت های بازرگانی رصد می شود؛ به طوری که کارت های بازرگانی که 
سابقه کار منفی یا عدم بازگشت ارز ندارند، توسط وزارت صمت شناسایی 
شده و بر این اساس در زمان واردات، از دارندگان این کارت های بازرگانی 

مالیات علی الحساب اخذ نمی شود.
الهوتی معتقد است که با توجه به تسهیل گری که مجلس به دنبال آن 
بوده و توافقاتی که بین وزارت صمت و مجلس  اتفاق خواهد افتاد، اکثر 

صادرکنندگان می توانند از این شرایط بهره مند شوند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران 
با تأکید بر این که تعداد افرادی که از کارت های بازرگانی برای صادرات 
سوءاستفاده کرده یا کارت های خود را برای صادرات در اختیار دیگر افراد 
قرار داده اند، بسیار اندک هستند، گفت: بنابراین اگر شرایط تسهیل گری 
مبنای کار قرار گیرد بالغ بر 90 درصد کارت های بازرگانی فعلی می توانند 

از این تسهیالت استفاده کنند.
وی همچنین در خصوص صادرکنندگان کارتن خواب که توسط رییس 
بانک مرکزی مطرح شده نیز گفت : نفس اینکه فردی در این شرایط 
بتواند حائز شرایط اخذ کارت بازرگانی تشخیص داده شود بسیار بعید است 
ولی چنانچه این اتفاق افتاده باشد بیانگر اتخاذ تصمیمات و سیاست های 
ناکارامد است که چنین رخدادهای نادری را رقم می زند پس بازنگری در 

سیاست ارزی و اصالح ان ضرورت بیشتری پیدا می کند.

خالصه مذاکرات هزار و شصت و سومین  نشست هیأت مدیره

خالصه مذاکرات هزار و شصت و چهارمین  نشست هیأت مدیره

هزارو شـصت  وسـومین نشسـت هیأت مدیـره انجمن 
صنایع نسـاجی ایـران  با حضور اكثریـت اعضای  هیات 
محـل  در  مـورخ 99/06/30  یکشـنبه  روز  در  مدیـره 
دفترانجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت 
بـه مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت بـه برخی از 

آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.
1- خالصـه مذاکـرات هـزارو شـصت ودومین نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ 99/0۶/23 قرائـت و به 

امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- مصـوب گردید هفته آتی جلسـه هیات مدیـره برای نهایی 

کردن اصالحات پیشـنهادی اساسـنامه برگزار گردد.
3- آقـای حامـد یزدانـی مدیـر فـروش و خانـم قاسـم زاده از 
شـرکت اتوماسـیون اداری آی- کن در جلسـه حضور یافتند و 
توضیحات مبسـوطی را در خصوص سیستم اتوماسیون مذکور 

ارائـه فرمودند.
۴- آقای مهندس سـجادی گزارشـی از جلسـه  سازمان توسعه 
تجـارت )دفتـر آقـای بـدری( ارائه فرمودنـد که پیرو پیشـنهاد 
کمیتـه صادرات مقرر شـد صرفاً تولیدکننـدگان امکان صادرات 
داشـته باشـند، همچنیـن مقـرر شـد دبیرخانـه انجمـن پیگیر 
موضـوع تهاتـر ارز حاصـل از صـادرات صادرکنندگان نسـاجی 
بـرای تخصیص بـه واحدهای تولیـدی  صنایع نسـاجی  برای 
واردات مـواد اولیـه و ماشـین آالت باشـد و مکاتبـه ای با بانک 
مرکـزی در ایـن خصـوص صـورت پذیرد تـا براسـاس آخرین 
بخشـنامه تخصیص ارز ایـن موضوع برای صنعت نسـاجی در 

دسـتور کار قـرار گیرد.
5- جلسـه در سـاعت18:00  بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل 

محمـد خاتمـه یافت.       

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:  
مهنـدس حسـن نیلفـروش زاده، محمدرضـا مقـدم، مهنـدس 

عبدالحسین اخوان مقدم   

هزارو شـصت  وچهارمین نشسـت هیأت مدیره انجمن 
صنایع نسـاجی ایـران  با حضور اكثریـت اعضای  هیات 
محـل  در  مـورخ 99/07/06  یکشـنبه  روز  در  مدیـره 
دفترانجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت 
بـه مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت بـه برخی از 

آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.
1- خالصـه مذاکرات هزارو شـصت وسـومین نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ 99/0۶/30 قرائـت و به 

امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- در خصـوص موضـوع اصـالح اساسـنامه و بـه خصوص 
نقـش زیـر صنعـت هـا و رشـته فعالیـت هـای مختلـف در 
ترکیـب هیـات مدیـره بحـث و تبادل نظـر بسـیاری صورت 
پذیرفـت و در نهایـت تصمیـم گیـری در ایـن خصـوص بـه 

جلسـات آتـی موکول شـد.
3- جلسـه در سـاعت18:00 پـس از پخـش فیلم بزرگداشـت 
مرحـوم تفضلـی با ذکر صلـوات بر محمـد وآل محمـد خاتمه 

یافت.       

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

اخـوان  مقـدم عبدالحسـین 
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بازار  بر  قیمتی  رقابت های  کنار  در  پایه  قیمت های  صعودی  روند 
محصوالت پتروشیمی آنچنان سایه افکنده است که زنگ خطر بروز 
صدا  به  است  چندی  کشور  پرافتخار  صنایع  این  در  را  رکود-تورمی  

درآورده است.
اجرای برخی طرح ها که از سوی نهادهای متولی طی هفته های اخیر 
برگزیده شده سبب شد که بازار محصوالت پتروشیمیایی دستخوش 
این  شدن  اجرا  از  هفته  چند  که  تاکنون  شود.  گوناگونی  تغییرات 
رویکردها در این بازار می گذرد بررسی این طرح ها به همراه بازخورد 

گرفتن از نتایج آنها بسیار مهم ارزیابی می شود. 
از این رو »دنیای اقتصاد« به گفت وگو با مرضیه طهماسبی، رئیس 
دفتر توسعه صنایع تکمیلی شركت ملی صنایع پتروشیمی پرداخته 

تا این موارد را بررسی کند. 

 در یکصد و هفتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایطی كه سخت ترین تحریم ها به 
ارتقا  كشور تحمیل شده، سعی شد ظرفیت های صادرات غیرنفتی 
ارزش محصوالت صادراتی  است  مکلف  گمرک  كرد:  تصریح  یابد، 
متناظر  صادراتی  پایه  ارزش  مبنای  بر  را  پتروشیمی  شركت های 
اعالمی كه به صورت هفتگی توسط شركت ملی صنایع پتروشیمی 
به  به گمرک  تکلیف محول شده  این  كند.  اعالم می شود، محاسبه 

چه معناست؟
قیمت پایه محصوالت پتروشیمی که در بورس کاال عرضه می شود 
توسط دفتر صنایع پایین دستی شرکت صنایع ملی پتروشیمی محاسبه 
برای  که  می شود  گرفته  معتبری  نشریات  از  قیمت ها  این  می شود. 
به دست آوردن قیمت های جهانی مدنظر قرار می گیرند. این قیمت ها به 

دلیل آنکه بین المللی هستند، برحسب دالر منتشر می شوند. 
را محاسبه کنیم حاصل ضرب  پایه  نرخ های  هنگامی که می خواهیم 
قیمت های جهانی را در نرخ ارز و ضریب 95 درصد به دست می آوریم. 
ولی قیمت دالری محصوالت، قیمت پایه ارزشی در گمرک به شمار 
می رود. به این معنی که گمرک جمهوری اسالمی ایران این معادله را 

مبنای قیمت صادراتی شرکت های پتروشیمی قرار می دهد. 
قیمت  میان  تفاوت  که  است  این  دارد  وجود  اینجا  در  که  مساله ای 
دالری اعالمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قیمت صادراتی واقعی 

شرکت های پتروشیمی موجب بیش اظهاری یا کم اظهاری می شود.
این تفاوت به این دلیل است که هنگامی که اقدام به محاسبه قیمت ها 
می کنیم،  تعدادی از شرکت های پتروشیمی که تولید یک محصول را 
انجام می دهند در نظر گرفته می شوند،که هر کدام از این شرکت ها با 

بازار هدف مجزایی مواجه هستند. 
از آنجا که قصد بر این است که منافع همه آنها تاحدودی تامین شود، 
از این رو متوسط قیمت بازارهای هدف این شرکت ها در نظر گرفته 
می شود سپس با کاستن هزینه حمل از آن، ) با احتساب ضریب 95 
زمانی که هر  منتها  داخلی محاسبه می شود.  قیمت  به عنوان  درصد ( 
هدف  بازار  به  دهد  انجام  را  کار  این  می خواهد  پتروشیمی  شرکت 
مشخص خود توجه می کند از این رو این قیمت اعالمی از سوی آنها 
ممکن است از متوسطی که از سهم هر شرکت در بازار جهانی درنظر 

گرفته می شود متفاوت باشد و اختالفی را نشان دهد.
ملی  صنایع  شرکت  اعالمی  قیمت  میان  اصلی  اختالف  نهایت  در 
پتروشیمی به گمرک و آن قیمتی که شرکت های پتروشیمی بر مبنای 

آن اقدام به صادرات می کنند ایجاد می شود. 
شرکت های  سوی  از  اعالمی  دالری  قیمت  دقیق تر،  عبارت  به 
پتروشیمی ممکن است از متوسط مبنای قیمت صادراتی که ما محاسبه 
می کنیم، باالتر یا پایین تر باشد. هر دو این رخدادها به خاطر تعهدات 
ارزی که شرکت های پتروشیمی دارند در نهایت سبب جریمه شدن این 

شرکت ها می شود. 
بر این اساس مکاتبات زیادی از سوی شرکت صنایع ملی پتروشیمی 
به  ما  سوی  از  اعالمی  قیمت های  این  براینکه  مبنی  گرفته  صورت 

تنهایی نمی تواند مبنا قرار گیرد و به اعمال تغییراتی نیازمند است. 

  مدیركل دفتر توسعه صنایع تکمیلی شركت ملی صنایع پتروشیمی : 

چاره جویی ها برای پتروشیمیایی ها
و محول شدن  است  افتاده  اتفاق  تاکنون  بیان شد  که  مواردی  این 
این موضوع به گمرک هنوز به شکل رسمی به شرکت صنایع ملی 

پتروشیمی ابالغ نشده و جزئیات آن توضیح داده نشده است. 
ولی مساله ای که منجر به ابالغ این مصوبه شده است مغایرت هایی 
است که در باال به آنها اشاره شده است. چنانچه این دستور ابالغ شود 

و هدف آن مشخص شود می توان توضیحات دقیق تری ارائه کرد.   

 دلیل كاهش اخیر حجم عرضه های محصوالت پتروشیمیایی در 
بورس كاال را چه می دانید؟

شاید بتوان اصلی ترین دلیل آن را مربوط به کاهش ) تزریق ( خوراک 
شرکت هایی دانست که محصول پلی پروپیلن تولید می کردند. حداقل 

حدود 5 تا ۶ هزار تن در این محصول با کمبود مواجه شدیم. 
کف عرضه های این محصول رعایت شده است اما به خاطر اینکه پیش 
از این از کف عرضه بیشتر عرضه می کرده، اکنون با کمبود عرضه 
مواجه شده ایم. همچنین سه پتروشیمی مارون، الله و مهر به دلیل 
تعمیرات اضطراری توقف تولید داشتند. از این رو بخش عمده کاهش 

عرضه مربوط به این موارد است.
 

 تغییر معادله كشف نرخ پایه محصوالت پتروشیمیایی از میانگین 
هفتگی به میانگین ماهانه را چطور ارزیابی می كنید و نظر شما درباره 

این طرح چیست؟
این طرح مساله ای بود که در کمیته تخصصی پتروشیمی مطرح شد 
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندان موافق اجرایی شدن آن نبود. 
آن هم به این دلیل که رقابت در بازار هنگامی اتفاق می افتد که تفاوت 
روند  ارز  بهای  و  دارد  وجود  آزاد  و  نیمایی  ارز  نرخ  میان  معنی داری 

صعودی داشته باشد. 
اجرایی  با  اما  افزایشی داشته است،  ارز که مدت ها روند  نرخ  جریان 
شدن این طرح تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد نیز افزایش پیدا می کند. 
این تفاوت به هر میزان که باشد در تناژهای باال حدود 100 هزار یا 

200 هزار تن بسیار برجسته خواهد شد. 
قاچاق محصوالت  انگیزه جهت  افزایش  برای  روزنه ای  این موضوع 
پتروشیمی به شمار می رود. از این رو بنده به عنوان نماینده شرکت ملی 
پتروشیمی  انجمن صنفی  پتروشیمی همچنین بورس کاال و  صنایع 
مخالف این طرح بودیم. اما کمیته تخصصی هفت عضو دارد و باقی 
اعضا با این طرح موافقت خود را اعالم کردند و برمبنای این موافقت 

طرح اجرا شد. 
پیش بینی  و  بود  بازار  در  التهاب  ایجاد  نیز  ما  مخالفت  اصلی  دلیل 
می کنیم احتمال دسترسی تولیدکنندگان واقعی به محصول کم خواهد 
شد. البته این دالیل برآورد ما بوده و طی هفته های اجرایی این طرح 
تاحدودی رقابت های قیمتی در دادوستدهای بورس کاال بیشتر شده 
است اما امیدواریم چنین برآوردی اشتباه باشد و این طرح بتواند آرامش 

نسبی را به بازار بازگرداند.
 

موثر  را  نساجی  پروپیلن های  پلی  سهمیه های  اصالح  نتایج    
می دانید؟

ارزیابی این موضوع کمی پیچیده است. چرا که با وجود اجرایی شدن 
این  طرح اصالح سهمیه ها هنوز هم رقابت قیمتی در دادوستدهای 

گروه محصوالت دیده می شود. 
اما خبر امیدوارکننده ای که درخصوص این محصول می توان بیان کرد، 
که  پاالیشگاه  این  است.  تولید  به خطوط  شازند  پاالیشگاه  بازگشت 
تامین  را  پروپیلن (  سازها  ) پلی  تا 30 درصد خوراک پ پ  حدود 20 
می کرد اخیرا فعالیت خود را آغاز کرده است که می توان شرایط بهتری 

را برای تامین خوراک پ پ سازها متصور بود. 
پتروشیمی  شرکت های  گروه  این  برای  خوراک  کمبود  همچنان  اما 
وجود دارد و با وجود اصالح سهمیه ها آرامش قیمتی از سوی متقاضیان 

احساس نشده است.

کارنامه تسهیالت دهی بانکها به تولید

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با 
حذف گام ۴5 فرآیند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی، اشخاص 
حقوقی پس از ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان 

مالیاتی مودی تلقی می شوند.
به گزارش ایلنا از سازمان مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به 
رویکرد اساسی نظام مالیاتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، 
عنوان داشت: روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد 
پنجره واحد شروع کسب و کار باعث شده، فعاالن اقتصادی در 
شرایطی ایده آل تر و به دور از پیچیدگی های اداری، مجوزهای 
الزم کسب و کار را اخذ نمایند. وی خاطرنشان کرد: پیش از این، 
به  اقتصادی  نام و تخصیص شماره  فرایند ثبت  اجرای گام ۴5 
اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می برد که 
هم اکنون، با حذف این گام، فعاالن اقتصادی از همان زمان ثبت 
شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، 
»مودی« تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل 
راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعالم دیگری نمی 
باشد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه 
کرد: با موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصالح 
فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره )3( ماده 1۶9 قانون مالیاتهای 
مستقیم مصوب 139۴/۴/31، ضمن صدور بخشنامه ای از سوی 
سازمان امور مالیاتی کشور، گام ۴5 در سامانه مالیاتی، در خصوص 

فرایند راستی آزمایی حذف شده است . 
مسیحی، با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی جهت اخذ مجوزهای 
الزم برای شروع کسب و کار، نیازی به شماره اقتصادی ندارند، 
تصریح کرد: در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان، اشخاص 
حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و 
اتحادیه ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی 
به محض ثبت در اداره ثبت شرکت ها، در سامانه سازمان امور 
مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می شوند و اطالعات هویتی 
آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور 
منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی 
اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار 
قلمداد می گردد. وی تاکید کرد: اجرای گام ۴5 در سامانه تخصیص 
شماره اقتصادی به فعاالن اقتصادی، باالخص در نظام مالیات بر 
ارزش افزوده مشکالتی را برای مودیان ایجاد کرده بود که با این 
مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و 
جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، نیازی به دریافت 

گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور خبر داد: 

اخذ مجوز کسب و کار بدون نیاز به شماره اقتصادی

 بنا به اعالم بانک مرکزی، تسهیالت پرداختی بانک ها طی شش 
مبلغ ۶9۶۷,2  اقتصادی  به بخش های  ابتدای سال 1399  ماهه 
با دوره مشابه سال قبل  هزار میلیارد ریال است که در مقایسه 
مبلغ 31۴5,8 هزار میلیارد ریال )معادل 82,3 درصد( افزایش داشته 
است. بر این اساس، سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در 
گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی این مدت مبلغ ۴22۶ هزار 
میلیارد ریال معادل ۶0,۷ درصد کل تسهیالت پرداختی است که در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 211۴,3 هزار میلیارد ریال 
معادل 100,1 درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیالت 
پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 
شش ماه نخست سال جاری معادل 1۶13,۴ هزار میلیارد ریال 
بوده که حاکی از تخصیص 38,2 درصد از منابع تخصیص یافته 
به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی )مبلغ ۴22۶ هزار 
میلیارد ریال( است. از 2128,۴ هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی 
در بخش صنعت و معدن معادل ۷5,8 درصد آن )مبلغ 1۶13,۴هزار 
میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر 
توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها 

در سال جاری است.
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عبدالناصر همتی، رئیس كل بانک مركزی گفت: با اجرای مقررات 
جدید که در یکی دو روز آینده ابالغ می شود روند بازگشت ارز صادر 

کنندگان تسهیل خواهد شد. 
بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت قرار شد شیوه های برگشت 

تعهد  رفع  اینکه روش های  بیان  با  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ارزی تسهیل می شود، گفت: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی دارند، 
می توانند مواد اولیه و یا کاالهای ضروری اولویت بندی شده توسط 
نمایند. ارزی  تعهد  رفع  گونه  بدین  و  کرده  وارد  را  صمت   وزارت 

علیرضا رزم حسینی گفت: سیاست جدید واردات در مقابل صادرات تا 
چند روز آینده ابالغ خواهد شد.

ارز صادرکنندگان به گونه ای باشد که بتوانند به ازای آن مواد اولیه 
کارخانه ها را وارد کنند و اینکه خالی فروشی یا ادعا های غیر واقعی در 

آن وجود نداشته باشد.
وی گفت: در یکی دو روز آینده رئیس جمهور مصوبه را ابالغ می کند و 
صادرکنندگان می توانند از روش های مختلف ارز خود را ارائه کنند که 
از جمله آن سامانه  نیما است که تقویت شده و مانند گذشته تامین ارز 
خواهد کرد و همچنین می توانند واردات در مقابل صادرات داشته باشند 

که به صورت تهاتری و با نظارت وزارت صمت انجام می شود.
همتی افزود: افراد موظفند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در 
 سامانه تجارت ثبت و به صورت برخط به بانک مرکزی اطالع دهند.

واردکنندگان  و  است  اشخاص  ارز  دیگر  موضوع  گفت:  وی 
می توانند از طریق ارز خود و اشخاص دیگر واردات انجام دهند، 
سامانه  و  مرکزی  دربانک  ثبت  را  خود  ریالی  گردش  باید  اما 

تجارت ثبت کنند.

وی گفت: این فرصت خوبی است و سبب افزایش صادرات و تأمین 
 مواد اولیه و کاالهای ضروری در شش ماهه دوم سال خواهد شد.

رزم حسینی در ادامه با اعالم اینکه سیاست وزارت صمت در جهت 
فراوانی و عرضه کاال است، بیان کرد: باید کاال در بازار فراوان شود 

چراکه با افزایش عرضه قیمت ها نیز کاهش می یابند.

 این بار رئیس جمهور بخشنامه شیوه بازگشت ارز صادراتی را ابالغ می کند

صادرکنندگان مواد اولیه و کاالهای ضروری را با ارز صادراتی خود وارد کنند

در  مناسبی  وضعیت  نساجی  صنعت  گفت:  اصفهان  استاندار 
اصفهان دارد و در زمان حاضر حدود ۶0 درصد این صنایع کشور در 

استان اصفهان مستقر است.
استانداری  اموربین الملل  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش   به 
اصفهان، عباس رضایی استاندار اصفهان با اشاره به فعالیت صنایع 
نساجی در این استان اظهار داشت: این صنعت وضعیت مناسبی در 
اصفهان دارد و در زمان حاضر حدود ۶0 درصد این صنایع کشور 

در استان مستقر است.
شورای  جلسه  آخرین  برگزاری  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
استان  بازرگانی  اتاق  در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 

خاطرنشان کرد: از جمله مسائل مورد تاکید در این جلسه فرآوری 
تولید پوشاک است که  تولیدات صنعت نساجی و شهرک  بیشتر 
باعث رونق این صنعت می شود که در این زمینه قرار شد نماینده ای 
از انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان جهت 

پیگیری و هماهنگی های بعدی معرفی گردد.
رضایی اظهارداشت: درباره تولید پوشاک در استان به عنوان بحث 
مناسب  ارزآوری  و  پارچه  فرآوری  و  اشتغالزایی  باعث  که  جدی 
می شود، تصمیماتی هم اتخاذ شد؛ همچنین در این جلسه درباره 

مواد اولیه مورد نیاز برخی از کارخانه های استان نیز بررسی شد.

۶۰ درصد صنعت نساجی کشور در اصفهان مستقر است

مدیر كل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، 
خانه  بازرگانی،  اتاق  با  از هم فکری  گفت: پس  و تجارت  معدن 
صنعت و دیگر انجمن ها و تشکل ها، فهرستی از موانع داخلی و 

بیرونی بخش تولید و تجارت کشور تهیه شده است.
به گزارش ایسنا، احمد تشکینی در کارگروه پایش فضای کسب و 
کار که به صورت هفتگی در معاونت طرح و برنامه برگزار می شود، 
اظهار کرد: شناسایی گلوگاه ها و موانع پیش روی بخش صنعت، 
معدن و تجارت از مهمترین ماموریت هایی است که در دستور کار 
قرار گرفته است که در راستای مرتفع شدن موانع و انجام اقدامات 

عملیاتی مرتبط انجام می شود.
تشکینی گفت: بخشی از موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت می باشد که در این خصوص رزم حسینی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، ضمن تاکید بر احصای کامل آنها برای بررسی و 
رفع موارد دستور ویژه صادر کرده است.  بخشی از این موانع هم 
که در خارج از وزارتخانه است، دسته بندی شده تا با استفاده از 

ظرفیت هایی چون قرارگاه رفع موانع تولید بررسی و مرتفع شوند.
به گفته این مقام مسئول برای تعیین اولویت های گلوگاه های کسب 
و کار جلساتی با صاحب نظران و فعاالن حوزه تولید و بازرگانی 

کشور برگزار شده است.  
در همین راستا در سامانه بهین یاب بخشی را برای نظرخواهی از 
عموم تولید کنندگان و تجار ایجاد کردیم تا نظرات آنان نیز از این 

طریق اخذ شود.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت، با 
دعوت از همه فعاالن بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برای 
اعالم نظرات خود در این خصوص موارد موجود تاکید کرد: قطعًا 
نتایج این پایش اعالم عمومی خواهد شد. در همین راستا، فعاالن 
اقتصادی می توانند برای اعالم نظر در خصوص موانع کسب و کار 
به آدرس https://behinyab.ir/?req=questionnaire مراجعه و 

موارد مدنظر خود را مطرح کنند.

فراخوان عمومی وزارت صمت برای شناسایی موانع کسب  و  کار

عضو جدید
گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

https: //telegram. me/aiti1395

»دوازدهمین نمایشگاه بین المللی  مشاركت كنندگان گرامی در 
ایران كارپت اكسپو« به اطالع می رساند، با توجه به شیوع موج 
سوم كرونا در شهرهای ایران و هماهنگی های صورت گرفته در 
جلسه دیروز با شركت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، 
تمامی نمایشگاه ها منجمله این نمایشگاه حدود دو تا چهار هفته 
)از امروز یازدهم آبانماه( به تعویق خواهد افتاد، لذا تاریخ جدید 
بعد از اعالم شركت سهامی نمایشگاه ها به استحضار خواهد 

رسید. 
بدیهی است با توجه به اینکه تعویق تاریخ نمایشگاه به دلیل 
شرایط فورس ماژور در كل كشور اتفاق افتاده است، انصراف از 

نمایشگاه مورد قبول ستاد نمی باشد.
این ستاد امیدوار است تا با همراهی مشاركت كنندگان عزیز،  

نمایشگاه پربار تری را نسبت به تاریخ قبل برگزار نماید. 
بامید جهانی عاری از بیماری و آرزوی سالمتی برای یکایک شما 

گرامیان و خانواده های محترمتان.
ستاد برگزاری نمایشگاه

 »اطالعیــه«
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