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"تولید برای صادرات"  
 

 بسمه تعالی

 

فنادر سی جناب آقای  

تشکلهای اتاق ایرانمحترم عاون م  
 

 با سالم؛

مجموعه نظرات و پیشنهادات اعضاء این تشکل را ذیال به  31/02/97ص مورخ /1879/43عطف به نامه شماره احتراماً 

 استحضار می رساند:

ست که به جهت حمایت از صادرات الزم و ضروری است که در این مرحله بخش یننکته بسیار مهم و حائز اهمیت ا

مبرهن و  را خاطر نشان می نماید که واضح ، در این راستا نکات مهمی ی از مصوبات اخیر ارزی معاف گردد،خصوص

؛کامال منطقی است  

بخش خصوصی به دلیل تهیه مواد اولیه با قیمت هایی بسیار باالتر از قبل امکان فروش محصوالت خود را با ارز  -1

نخواهد داشت. یریال 42000  

تواند نیازهای آن بخش از تقاضا را که در دستورالعمل ارزی ارائه ارزهای صادراتی توسط بخش خصوصی واقعی می -2

بانک مرکزی وجود ندارد تامین نماید و با شناختن بازار ثانویه توسط دولت این معامالت شفاف و قابل کنترل انجام 

 خواهد شد.

در تولید واقعی  یافت تولید، بیکاری نیروی کار و زیان بخش کاهش صادرات، اعمال فشار بر بخش خصوصی باعث-3

 خواهد بود.

بازار ثانویه و باقیمتهای  از بخش خصوصی برای انجام امور نمایشگاهی و مسائل حمل و نقل خود ناچار به تهیه ارز-4

ریالی در  42000به دلیل عدم ارائه فاکتور فروش ارز خارج از سیستم ریالی است از طرفی  42000ر متفاوت با نرخ بسیا

نزدیک مسائل جدید با ادارات مالیاتی بوجود ایجاد خواهد شد و در آینده  هشرکتها مشکالت عدیدسیستمهای مالی 

.خواهد آمد  

راههایی جهت به صورت مویرگی تحریم شرکتهای خصوصی فقط و فقط با تالش خودشان  ی تحتدر طول سالها-5 

نیازهای اساسی کشور و  قابل دسترس به مقیاس زیادی کمک به و این حجم ارزنقل و انتقال وجوه ارزی خود یافته اند 

حتی خود دولت نموده است و معرفی این محل ها در سامانه نیما موجب شناسایی و مسدود شدن این مسیرها خواهد 

صادرات است.امر ی هم اکنون راههای پیش رو همگی منجر به ایجاد محدودیت و شکست در لوگردید  

 

 

http://www.examie.org/


3107/97شماره:                                                                                            انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی  

01/03/97تاریخ:  

 (، طبقه ششم غربی102)پالک  110تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابان خردمند جنوبی و ایرانشهر، ساختمان 

 888 25 239 – 888 44 703فکس:             888 32 523 – 888 32 528تلفن:           1584774858کد پستی: 
www.examie.org              E-mail: info@examie.org 

 

 

انجمن:پیشنهادات   

ارف ارزی غیر ضروری اقدام نماید عاقالنه ترین کار که حفظ منافع چنانچه دولت میخواهد نسبت به کاهش مصالف(

مقدار مورد نیاز یست که به محصوالتملی و رشد تولید کشور در آن مشهود خواهد بود جلوگیری از واردات انواع 

و البته واردات اتومبیل از این قضیه  واردات آنها نمی باشد در داخل تولید شده و احتیاجی به تامین منابع و کشور

 مستثنی است.

ریال اعمال  42000بهترین کار دولت به جای فشار بر شرکتهای خصوصی جهت فروش ارزهای صادراتی به نرخ ب(

 متعدد در تولید بهره می برند تا  هایکه از رانتی است لتفشار بر شرکتهای دولتی، نهادها، سازمانها و شرکتهای خصو

ریال به سیستم وارد نمایند و از طرف دیگر با آزاد گذاشتن بخش خصوصی  42000خود را به نرخ صادراتی ارزهای 

صادراتی را با نرخ توافقی بدهد. اجازه فروش ارز  

 

دزنی است و نهایتا با توجه خوگردد از دیدگاه انجمن طرح حاضر محکوم به شکست بوده و نوعی می در پایان متذکر 

رکود و کاهش صادرات عوایدی نخواهد  تشدیدگذشته به دفعات این تجربه شده است که به جز ایجاد فشار، به سوابق

 داشت.
 

 با تشکر و سپاس

 علی فرزاد مهاجری

 دبیرکل
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