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نایب رئیس اتاق
بازرگانی ایران

 6تقاضای ارزی بخش خصوصی
مرجان اسالمیفر
خبرنگار

 5روز بعــد از نامهنــگاری غالمحســین
شافعی ،رئیس پارلمان بخش خصوصی
بــه حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری،
حســن روحانی از بانک مرکزی خواســت
که صدای اتاق بازرگانی ایران شنیده شود
و پیشــنهاداتی که غالمحســین شــافعی
بــه صورت مکتــوب به رئیــس جمهوری
داده است در یک فضای کارشناسی بین
بانک مرکــزی و اتاق بازرگانی ایران مورد
بررسی قرار گیرد تا برگشت ارز حاصل از
صادرات با روند سریعتری رخ دهد.
طــی ماههــای اخیــر هــر روز فعــاالن
اقتصــادی از ســازوکار بانــک مرکــزی در
نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات گالیه
کردند و بانک مرکزی هم صادرکنندگان
را متهم به عدم برگشت درآمد ارزی کرد
به گونهای که اعالم شــد  27میلیارد دالر
درآمد ارزی به کشــور برنگشته است ،هر
چند که ســازمان توسعه تجارت این رقم
را بین  7تا  8میلیارد دالر عنوان کرد.
نوســان نــرخ ارز ،تجربــه ارز بــاالی 20
هــزار تومــان و پررنگتر شــدن اتهــام به
صادرکنندگان که در شــرایط فعلی کشور
درآمــد ارزی خــود را برنمیگرداندنــد
باعث شــد تا اول مردادماه غالمحســین
شــافعی رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران
نامــهای را بــه حســن روحانــی رئیــس
جمهوری بنویسد و در آن نامه  6پیشنهاد
ارائــه کند تــا حداقل با اعالم آن از ســوی
رئیــس جمهــوری بانک مرکــزی صدای
بخش خصوصی را بشنود.
طــی ایــن مــدت کــه نــوک پیــکان
اتهامهــای افزایــش نــرخ ارز بــه ســمت
صادرکننــدگان بــود ،بارهــا رؤســای اتاق
بازرگانــی و فعــاالن اقتصــادی از رئیــس
کل بانک مرکزی خواســتند که جلســهای
برگزار شود و یا حتی اسم صادرکنندگانی
کــه ارز خــود را وارد کشــور نکردنــد بــه
اتــاق بازرگانــی بدهند اما هیــچ خبری از
ساختمان میرداماد نشد.
حــال بــا نامهنگاریهایــی کــه انجــام
شــده تــوپ در زمین بانک مرکزی اســت
و بایــد دیــد عبدالناصر همتی در پاســخ
به نامــه رئیس جمهوری چــه میگوید و
آیــا حاضر اســت بــه پیشــنهادات بخش
خصوصــی توجه کنــد و یا بخشــی از آنها
را اجرایــی کنــد ،هر چند کــه او در آخرین
اظهارنظــرش از رئیــس جمهــوری

خواســت تا از صادرکنندگانی که ارز خود
را به داخل برگرداندهاند تقدیر شود.
ارائــه پیشــنهادات به منظور تســهیل
و تســریع در فرآینــد بازگشــت ارزهــای
صادراتــی بــه چرخــه اقتصادی کشــور 6
موضــوع مهم دارد کــه در این گزارش به
آن اشــاره خواهیم کــرد .اولین پیشــنهاد
بخش خصوصی این اســت کــه نیازهای
ارزی واحدهــای تولیــدی صادراتــی از
محــل ارزهــای صادراتــی خــود تأمیــن
شــود .دومیــن نکتــهای کــه فعــاالن اتاق
بازرگانی خواستار آن شــدند ،صادرات از
محل ورود موقت مواد اولیه و نهادههای
تولیــد ،از ایفــای تعهــدات ارزی معــاف
شــود .ســوم ،ارزش پروانههای صادراتی
به جهت پوشــش هزینههای ارزی سربار
صــادرات ،حداقــل  ۲۰درصــد تعدیــل
شــود و چهارم دســتورالعمل اخیر بانک
مرکزی عطف بهماسبق نشود.
پنجمین نکتهای که بخش خصوصی
خواهان آن شــده این است که در راستای
تســریع بازگشــت ارزهــای صادراتــی بــه
چرخــه اقتصــادی کشــور و نیــز پوشــش
هزینههای واحدهای تولیدی صادراتی با
توجه به تورم دورقمی در کشــور ،ارزهای
حاصــل از صادرات غیرنفتــی بنگاههای
کوچــک و متوســط با نرخهــای ترجیحی
توســط بانــک مرکــزی خریــداری شــود و
شمشــین نکتــه این اســت که بــه منظور
رســیدگی به مشــکالت صادرکنندگان در
حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاســخگویی
به سؤاالت مطروحه و ابهامات موجود در
این زمینه ،بانک مرکزی نسبت به ایجاد
واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی
بــه مشــکالت جــاری صادرکننــدگان در
تهران و مراکز استان اقدام عاجل کند.
در بخــش دیگــر از نامــه رئیــس اتاق
بازرگانــی خطــاب بــه رئیــس جمهــوری
آمده است :اتاق بازرگانی ایران به عنوان
مشــاور قوای ســه گانه در امور اقتصادی،
معتقــد بــه برگشــت ارزهــای حاصــل از
صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
اســت و بــر آن تأکیــد مــیورزد و اعــام
میدارد اندک افرادی که به عمد ارزهای
صادراتــی خــود را بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور وارد نکردهاند ،مستوجب برخورد
قانونی خواهند بود.
در ایــن میــان یحیــی آل اســحاق،
وزیــر اســبق بازرگانــی هــم گفتــه بــود که
صادرکننــدکان اصیــل و صاحــب نام به

هیچ عنوان مخالف برگشت ارز حاصل از
صادرات خود نیســتند و همواره خواهان
ایــن موضوع هســتند که بــرای جلوگیری
از نوســان اقتصادی در کشور تمام تالش
خود را بکنند.
خیلــی از تجــار و فعــاالن اقتصــادی
هــم در گفتوگــو بــا روزنامــه «ایــران»
تأکید کردنــد که صادرکنندگان ســربازان
اقتصادی هســتند و در این شــرایط همه
بایــد بــه یکدیگــر کمک کننــد تا ایــران از
التهابهای به وجود آمده فاصله بگیرد
و بتوانــد بــه آرزوی دیرینــه خــود یعنــی
اقتصاد بدون نفت دست پیدا کند.
فعاالن اتاق بازرگانی اظهارمیکردند
صادرکنندگان ســالهای متمادی اســت
از سیاســتگذاران میخواهنــد کــه کشــور
وابســته به اقتصاد نفتی نباشــد اما هیچ
زمــان چنیــن اتفاقــی رخ نداد امــا اکنون
به واســطه تحریمهای ظالمانه ،ایران در
حال فاصلــه گرفتــن از درآمدهای نفتی
اســت و میخواهــد درآمــد صادراتــی را
در اقتصــاد هزینه کنــد ،از این رو فرصت
خوبی است تا صادرکنندگان خودشان را
ثابت کنند.
رئیــس اتاق بازرگانی ایــران در بخش
دیگــر از نامــه خــود به میــزان صــادرات
کشــور پرداخته بود .او عنوان کرده بود که
کل صادرات کشــور طی ســالهای ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸حــدود  ۸۵میلیــارد دالر بــوده
اســت .برابر آمار اعالمی بانک مرکزی از
ایــن مقدار حــدود  ۲۷.۵میلیــارد دالر به
چرخه اقتصادی کشــور برنگشــته اســت
که با توجه به ســهم حداکثر  ۲۰درصدی
بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور ،به
نظر میرســد درصــد کمــی از مبلغ فوق
الذکر به بخــش خصوصی واقعی تعلق
داشــته باشــد .ایــن امــر ناشــی از فروش
امانــی برخــی از کاالهــا ماننــد فــرش
دســتباف ،فــروش کاالهــای صادراتــی
بــه کشــورهای منطقــه از جمله روســیه،
صادرات به برخی کشــورها مانند سوریه
که امکان بازگشــت ارز و کاالهــا از آنها به
دلیل تحریم وجود ندارد .صادرات ریالی
بــه عــراق و افغانســتان و مهلــت کوتــاه
چهــار ماه برای برگشــت ارز به کشــور و...
میباشــد که مطمئناً بیشــتر این ارزها در
آینــده و بتدریــج وارد چرخــه اقتصــادی
کشور خواهد شد.
پیــش از ایــن جمشــید نفــر ،رئیــس
کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی،

روحانی :بخش دولتی باید پیشتاز مقابله با گرانی باشد
دولت

خوش هموار شود.
بدینجهــت صادرکنندگان بــا اصالت و ریشــه دار ایرانی
هــم بــه مثابه یک قشــر از همه اقشــار ایــران باید این مســیر
و هــدف را در صــدر فعالیتهــای خــود بگنجاننــد و ضمــن
نگهــداری از ســرمایه و بنگاه خــود در این روزهای دشــوار در
کنار نهاد دولت بایستند.
از ســوی دیگــر نهــاد دولــت و بویــژه بانــک مرکــزی کــه
ایــن روزهــا زیر شــدیدترین فشــارها بــرای تنظیم بــازار ارز و
جلوگیری از طغیان نرخ ارز قرار دارد ،بدون چون و چرا باید
بپذیرد که برای عبور اقتصاد از روزگار ناخوش باید به بخش
خصوصــی تکیــه دهد و اجــازه دهــد در این شــرایط ناهموار
بخش خصوصی واقعی و دلسوز ،دولت را همراهی کند.
اتــاق بازرگانــی و صنایع و معــادن و کشــاورزی ایران یک
نهاد قانونی است و ضمن اینکه وظیفه دارد به دولت و سایر
قــوای اداره کننده کشــور مشــورت دهــد بایــد از منافع بخش
خصوصــی و از جملــه صادرکننــدگان دفــاع و حمایت کند و
البتــه اگر در میــان اعضای اتــاق ،تخلفهایی باشــد دربرابر
آن بایســتد کــه کمــاکان چنیــن رویــه در تشــکلهای بخــش
خصوصی و اتاق بازرگانی حکفرما بوده است.
واقعیــت ایــن اســت کــه در هفتههــای تازه ســپری شــده
تعامــل بانــک مرکــزی و اتــاق بازرگانــی ایــران از تعــادل و
تــوازن منطقی ،الزم و کافی ،اندکی منحرف شــده و این مایه
ناخشــنودی همه کســانی اســت کــه نمیخواهنــد نهادهای
مدنی و دولت در تعاملی سازگار و برپایه درک واقعیتهای
سخت و تلخ مفاهمه داشته باشند.
حــاال که رئیس جمهور محترم در پاســخ به نامه ریاســت
اتــاق ایران از آقای همتی خواســتهاند که پیشــنهادهای اتاق
بازرگانی بررســی شود ،بهترین موقعیت برای راستیآزمایی
و برطــرف کردن تردیدها درباره مقاصــد ،نیات و هدفهای
دو نهاد مهم فراهم آمده است.
تجربه نشــان داده اســت ســخن گفتــن با حســننیت و با
این راهبــرد که منافع ایــران درصدر باشــد کارآمدترین ابزار
و ســاح در این موقعیت اســت .تردیدی نیســت کــه در دور
تازه گفتوگوها که باید با شــتاب الزم شــروع شــود بازرگانان
و صادرکننــدگان ایرانــی برای حفظ منافع ملــی و صیانت از
این آب و خاک بیشترین فدارکاری در چارچوبهای منطقی
را بــرای برگرداندن ارزهای صادراتی در این شــرایط ســخت
خواهند داشت.
بانــک مرکــزی نیز توجه داشــته باشــد کــه صادرکنندگان
باید برای همیشــه در صحنه بمانند تا مقوله صادرات ادامه
داشــته باشــد و چراغ تأمین ارز روشــن بماند؛ به این ترتیب
شــنیدن و اجــرای آن بخــش از خواســتههای منطبق بر خرد
اقتصادی و ماندگاری مقوله صادرات باید در دستور کار همه
بخشهای دولتی از جمله بانک مرکزی باشد .باید دست به
دســت هم دهیم تا در مســیر گذر از یک دوره ســخت ایران،
کمترین آسیب به منافع ملی و منافع شهروندان وارد شود.
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گزارش «ایران» از دستور رئیس جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی درخواست بخش خصوصی

به نفع ایران تصمیم بگیریم

ســربلندی و مانــدگاری همــراه
بــا بهــروزی ســرزمین ایــران و
شهروندان بردبار و مداراجوی این
مرزو بوم باید در پله نخســت اراده
هر شــخص و گروهی باشد .در این
روزهای ســخت کشــور هر فعالیت
و تصمیمی بایســتی به نفــع ایران
باشد و راه برای رسیدن به روزهای
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رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر مقابلــه مؤثــر بــا افزایش
غیرقابل توجیه قیمت برخی از کاالها ،تصریح کرد :همزمان
بــا تالشها بــرای رونق تولید و ســرعت و بهبود کیفیت تولید
کاالها ،عرضه کاال به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به
همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت ،حســن روحانی روز
یکشنبه در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت ،عرضه
کاالها به قیمت مناسب را از برنامههای اصلی دولت در کنار
رونق تولید برشمرد و افزود :باید با اصالح مسیر تولید ،توزیع
و تعریــف فرایندهــا در ایــن زنجیــره ،در رونــد تعیین قیمت
کاالها شفافسازی انجام گیرد .رئیس جمهوری افزود :مقابله
با گرانی بدون دلیل ایجاب میکند در کنار اعمال نظارتهای
تعریف شــده بــرای دســتگاههای مرتبط ،با ایجاد شــفافیت،
زمینــه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم .روحانی تأکید کرد:
مــردم باید بدانند قیمــت مواد اولیه برای ســاخت محصول
و تمــام شــده تولید محصــوالت چگونه اســت و وقتی کاالیی
به دســت مردم میرسد ،چه مســیری برای تعیین قیمت را
طی کرده اســت .این شــفافیت هم موجب نظارت عمومی و
مقابله با فســاد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد
رقــم خواهد زد .رئیس جمهوری افــزود :همه تولید کنندگان
بویژه دستگاههای دولتی موظف هستند فرآیند قیمتگذاری
و عرضــه ســریع و آســان کاالهای تولیــدی بویژه مــواد اولیه را
مشــخص کــرده و بــرای مقابله بــا معضــل گرانــی اقدامات
مؤثــر را انجــام بدهنــد .روحانی با بیان اینکــه افزایش قیمت
درمــورد کاالهایــی که در بخــش دولتی و عمومــی غیردولتی
تولید میشود به هیچ عنوان قابل قبول نیست ،گفت :بخش
عمومــی بایــد در زمینــه کنتــرل قیمتهــا با تعریــف فرآیند
تعیین قیمتها و مقابله با گرانی پیشــتاز باشــد تا بتوانیم در
شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل
کرونا ،فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
رئیس جمهوری تأکید کرد :بورس کاال باید تقویت شود و با
شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه،

صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران درباره
بازگشت ارز حاصل از صادرات به «ایران»
گفته بود :معتقدم صادرکنندگان واقعی
و دارای اهلیــت ارز خــود را برمیگردانند
یا همــه تالش خود را برای رفع تعهدات
ارزی انجــام میدهنــد .وی افــزوده بود:
ممکــن اســت صادرکننــدگان در برخــی
از مراحــل دچــار مشــکالتی از قبیل عدم
پرداخــت مشــتریان خــاص خود شــوند
کــه ایــن موضــوع تأخیــر در برگشــت ارز
ایجــاد میکند امــا افرادی کــه ارز حاصل
از صــادرات را پرداخــت نمیکننــد،
صادرکننــده نیســتند ،اینهــا افــرادی
هســتند که بر مبنای بخشنامههای غلط

قیمت کاالهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.
روحانــی بــا قدردانی از افزایش ســطح تولیــد در کاالهایی
ماننــد فوالد و پتروشــیمی که در ســالهای قبل در فهرســت
کاالهــای وارداتــی کشــور بودنــد و اکنون به فرصــت صادراتی
کشــور تبدیل شــدهاند ،تأکید کرد :در کاالهایی که کشــور مازاد
تولیــد دارد با شــفاف کردن بــازار میتوان بــه قیمت منطقی
دست یافت و در این رابطه دستورات الزم را به وزارت صمت
و ســازمان بــورس صــادر کــرد .رئیس جمهــوری همچنین با
قدردانی از فعاالن اقتصادی کشــور در همراهی با سیاستها
و برنامههــای دولــت در ایــن زمینه ،گفت :در شــرایط خاص
اقتصادی که با هیچ زمان دیگری در تاریخ کشور قابل مقایسه
نیســت ،دولــت بــا همــکاری مؤثــر و مجاهدانــه کارآفرینان،
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان معتبــر ،اقتصاد بدون نفت را
عملیاتــی و در این شــرایط ســخت اقتصاد کشــور را مدیریت
کرده اســت .روحانی با تبیین اهداف جنگ اقتصادی دشمن
که فروپاشــی کشــور اصلیترین محــور آن بود ،گفــت :برنامه
دشــمنان ایــن بــود کــه تحریمها و فشــارها بــه گونــهای تأثیر
بگــذارد که مــردم حتی برای تأمیــن مایحتاج ضــروری خود
نیز با مشکل مواجه شوند اما امروز بعد از گذشت بیش از دو
سال از تحریمها ،دولت توانسته با همکاری وهمراهی مردم و
فعاالن اقتصادی ،نه تنها در تأمین کاالهای اساسی و ضروری
جامعه بلکه در زمینه تأمین مواد اولیه تولید کاالها موفقیت
داشته باشد ضمن آنکه توانسته در این مسیر حتی به رونق و
جهش تولید ســرعت بدهد .در این جلسه رئیس کل بانک
مرکــزی گزارش منابع و مصارف ارزی کشــور برای ســال  99را
به ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد .رئیس جمهور
نیز بر اجرای سیاستهای ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید
ابالغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تأکید کرد .روحانی
با اشــاره به تداوم فشــار اقتصادی دشــمن اعالم کــرد :دولت
مصمــم اســت برغم تمامــی فشــارها برنامه منظمــی برای
تامین نیازهای ارزی کاالهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای
واحدهای تولیدی اجرا و در بازار ارز تعادل الزم را ایجاد کند.

صادرکننــده موقــت و دارای کارتهــای
بازرگانی یکبار مصرف شدند و متأسفانه
ایــن افــراد بــه اصــل صــادرات لطمــه
میزنند .رئیس کمیسیون صادرات اتاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران عنــوان کــرده بــود :نکتــه دیگــر در
برگشت ارز حاصل از صادرات این است
کــه ارز صادراتی باید بهعنوان یک ارزش
تلقی شود و بانک مرکزی یا خریداران ارز
که واردکنندگان هســتند ایــن ارز را با نرخ
ترجیحی خریداری کننــد .وی تأکید کرد:
به هــر ترتیب باید پذیرفت که اقتصاد بر
اساس احکام دستوری نیست و بلکه باید
منطقی و عملیاتی باشد.

«الزم بــه توضیــح اســت کــه یــک
مردادماه غالمحســین شافعی به حسن
روحانــی نامــهای دو صفحــهای نوشــت
و روز گذشــته محمــود واعظــی ،رئیــس
دفتــر رئیــس جمهــوری در نامــهای بــه
عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل بانــک
مرکــزی نوشــت :در نامه اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــا
موضــوع «ارائــه پیشــنهادات بــه منظور
تســهیل و تســریع در فرآینــد بازگشــت
ارزهــای صادراتی بــه چرخــه اقتصادی
کشــور» به اســتحضار ریاســت جمهوری
رســید و پینوشت کردند« :اقدام الزم به
عمل آید».

