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هشدار در مورد گران شدن قيمت تمام شده کاال؛ 
دردسر ارزی جديد

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:
موانع قانونی ترخيص مواد اوليه از گمرک بايد برطرف شود

گویـا قرار نیسـت دردسـر صـدور بخشـنامه هاى ارزى متوالـى در حوزه 
تجـارت خارجـى کشـور بـه پایان برسـد . بـه گفته فعـاالن بازار تـا این 
لحظه حدود 40 بخشـنامه و دسـتورالعمل ارزى از سـوى دولت و بانک 
مرکـزى صـادر شـده کـه هر یـک از آنها چالش هـاى بسـیارى را پیش 
روى اقتصـاد ایران قرار داده اسـت اگرچه برخى از دسـت اندازها برطرف 
شـده امـا واقعیت این اسـت که برخى از نسـخه هایى کـه بانک مرکزى 
بـراى فعـاالن اقتصـادى پیچیـده، وضعیت تجـارت خارجى کشـور را با 
بحـران بیشـترى مواجـه کرده اسـت.  ایـن در حالى که فعـاالن بخش 
خصوصى همچنان نسـبت به بخشنامه بازگشـت ارز حاصل از صادرات 
گالیـه دارنـد و معتقدند دولـت در این خصوص هیـچ توجهى به نظرات 
بخـش خصوصـى نکـرده از ایـن رو رونـد واردات مـواد اولیه با مشـکل 
جـدى مواجـه شـده اسـت .  به گـزارش مهر، بر اسـاس بخشـنامه هاى 
جدیـد بانـک مرکـزى امـکان تامیـن ارز بـراى واردات مـواد اولیـه و 
ماشـین آالتى کـه در اولویت بنـدى دو و سـه قـرار دارنـد، از محـل ارز 
حاصـل از صـادرات وجـود نـدارد و دولـت بـراى ایـن موضـوع تدبیرى 
نیندیشـیده کـه همیـن موضـوع صـداى فعـاالن اقتصـادى را درآورده 
اسـت .  بـر اسـاس آمار بانک مرکـزى، تامیـن ارز بـراى واردات از محل 

دولت و بخش خصوصى به دنبال یافتن راه هاى تازه اند اما امیدواریم 
با راه اندازى کانال ارزى ایران و اروپا و عمل کشورهاى اروپایى به 

وعده هاى پسابرجامى شرایط کمى بهتر شود. (احمدصادقیان)
بهتر است به جاى افزایش نرخ ارز از واقعى شدن نرخ ارز بگوییم. 
ارزى که اکنون در سامانه نیما با نرخ بیش از هفت هزار تومان عرضه 
مى شود، نرخ واقعى ارز است. حباب عجیب وغریبى که در ماه هاى 
گذشته در بازار ارز ایجاد شد، از بین رفته و نرخ ارز در بازار آزاد هم در 
حال نزدیک شدن به نرخ نیمایى است. نرخ نیمایى امروز، محصول 
بیش از پنج سال فشردن قیمت ارز به طور دستورى است و البته 
به طور حتم رشد آن صادرات کشور را تحت تأثیر قرار مى دهد. نکته 
اما این است که بعضى مشکالت پیش روى صادرات اثر افزایش 
نرخ ارز را خنثى کرده. با این نرخ ارز بهتر از گذشته با رقباى خارجى 
در بازارها رقابت مى کنیم اما موانع مربوط به حمل ونقل، بیمه  و 
انتقال پول مشکل زاست. بسیارى از کشورها کاالى ایرانى را از ترس 
آمریکایى ها تحریم کرده اند و خرید از ما کاهش یافته است. اکنون 
بیشتر به کشورهاى کوچک صادر مى کنیم و مشترى هاى عمده 
صادراتى ما از مدت ها پیش سخت گیرى بیشترى نسبت به واردات از 
ایران نشان مى دهند. ژاپن که سال ها به عنوان مشترى فرش ماشینى 
ایران شناخته مى شود از دو سال گذشته به بهانه تحریم ها سفارش 
جدیدى ثبت نکرده است و در سال جارى بیشتر مشتریان اروپایى مان 
را ازدست داده ایم. مشترى اى در عربستان داشتیم که 20 سال از ایران 
فرش مى خرید اما به دلیل مشکالت سیاسى واردات فرش از ایران 
را قطع کرده است. این شرایط اثرگذارى نرخ ارز بر صادرات را خنثى 
مى کند. نکته مثبت اثرگذارى نرخ ارز بر واردات است. درگذشته آنچه 
دامن مى زد سوبسید  به کشور  خارجى  کاالى  بى رویه  واردات  به 
دولت به ارز بود. کاالى ایرانى در آن زمان به سختى بازار داخلى 
را حفظ مى کرد و باید در سنگر صادرات هم مى جنگید. اکنون این 
سوبسید کمرنگ شده و این فرصتى براى کاالى داخلى است. جنبه 
نگران کننده اما اختصاص ارز یارانه اى به بعضى کاالهاست که به 
قاچاق معکوس آن دامن زده است. اختصاص یارانه دولتى به بعضى 
داروها، مواد غذایى یا سوخت زمینه این قاچاق را فراهم کرده است. 
شرایط تجارت هیچ وقت به اندازه امروز سخت نبوده است. حتى در 
زمینه پیدا کردن کانتینر هم مشکل داریم. راه هاى دور زدن تحریم ها 
مسدود شده و دولت و بخش خصوصى به دنبال یافتن راه هاى تازه اند 
اما امیدواریم با راه اندازى کانال ارزى ایران و اروپا و عمل کشورهاى 
اروپایى به وعده هاى پسابرجامى شرایط کمى بهتر شود. پیش بینى 

پذیرى آینده براى تجار ایرانى در شرایط کنونى سخت شده است.

وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت مى گوید: قوانین و مقـررات موجود براى 
شـرایط عـادى وضـع شـده اند و هر کدام که در شـرایط کنونـى مانع به 
شـمار مى آیـد، باید برطرف شـوند تا مـواد اولیه و ملزومات تولید سـریعا 

از گمـرك ترخیص و به کاال تبدیل شـود.
وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت اجراى قوانیـن مختلف را براى شـرایط 

غیرتحریمـى دانسـت و تصریـح کرد: مـواد اولیه و ملزومـات تولید نباید 
بـراى ترخیـص در گمرك معطل شـوند.

رضـا رحمانى در شـانزدهمین نشسـت کارگـروه تنظیم بازار، افـزود: هر 
مانعـى بـراى ورود مواد اولیه و ملزومـات تولید، بایـد در داخل وزارتخانه 
برطـرف تـا مـواد اولیه هر چه سـریع تر بـه چرخـه تولیـد وارد و به کاال 
تبدیـل شـود. وى تصریـح کـرد: قوانین و مقـررات براى شـرایط عادى 
-نـه شـرایط غیرعـادى و تحریم- وضع شـده اند؛ بنابراین هـر مقرره اى 
کـه در شـرایط کنونـى مانـع به شـمار مى آیـد، بایـد برطرف شـود؛ این 

تکلیـف امروز مـا و همه دستگاه هاسـت.
وزیـر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشـت: در ایـن زمینه هرگونه مانع 

از جملـه در حوزه ضوابط ثبت سـفارش وجود دارد، باید برطرف شـود.
خصوصـى،  بخـش  نماینـدگان  حضـور  بـا  کـه  نشسـت  ایـن  در 
سـازمان هاى  گمـرك،  اقتصـادى،  امـور  و  بهداشـت  وزارتخانه هـاى 

ادامه در صفحه 2

سـامانه نیما روان تر شـده و سـرعت بیشـترى گرفته اسـت، اما هسـتند 
واردکنندگانى که همچنان پشـت در سـامانه نیما در بالتکلیفى محض 
به سـر مى برند و کسـب وکار آنها بـراى تامین مواد اولیه و ماشـین آالت 

مورد نیاز تولیدشـان دچار مشـکل شـده اسـت . 
ایـن شـرایط در حالى اسـت که برخـى واردکننـدگان مـواد اولیه بخش 
تولیـد بـر ایـن باورنـد کـه تاخیـر هـر روزه در تامیـن مـواد اولیـه مورد 
نیازشـان، ضـرر هنگفتى به کارگـران و کارفرمایان مى زنـد و همین امر 
سـرعت رشـد تولیـد را کـم مى کنـد و قیمـت تمام شـده را بـاال مى برد . 
ایـن اتفـاق در حالـى رخ مى دهد که مـردم براى خریـد کاالى نهایى با 

مشـکالت فراوانـى دسـت و پنجه نـرم مى کنند . 
بـا نزدیـک شـدن نـرخ ارز سـامانه نیمـا بـه بـازار آزاد، بسـیارى از 
واردکننـدگان ترجیـح مى دهنـد پروسـه طوالنـى تامیـن ارز از ایـن 
سـامانه را نادیـده بگیرنـد و بـراى خریـد ارز مـورد نیاز خـود روانـه بازار 
آزاد و صرافى هـا شـوند . بـه همیـن دلیل یکـى از محل هایـى که طبق 
بخشـنامه ها و دسـتورالعمل ها، راه را براى تامین ارز مورد نیاز واردات باز 

کـرده اسـت، خریـد ارز صادراتـى اسـت . 

ادامه در صفحه 2

کانال ارزی ايران و اروپا، 
اميد تجارت ايران

تسريع در رسيدگی به پرونده های قاچاق

ادامه در صفحه 3

مویـدى خـرم آبادى رییس سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز در نشسـت 
خبـرى با اشـاره به طـرح مقابله با قاچاق پوشـاك در کشـور اظهـار کرد: 
مقابله با برندهاى قاجاق در راسـتاى حمایت از تولید داخلى جزو مطالبات 
مـردم و بازاریـان و تولیدکننـدگان داخلـى اسـت کـه بـا همـکارى و هم 

اندیشـى خبرنـگاران مى تواند به نتیجه برسـد. 
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان ، رییس سـتاد مبارزه بـا قاچاق کاال 
وارز افزود: تشـکیل دبیرخانه به منظور اطالع رسـانى انجام شـده اسـت و 
کمیتـه هاى مربوطـه به صورت مجـزا این موضـوع را پیگیرى مى کنند. 

وى ادامه داد: از ابتداى دى ماه ضمن اعالم هشـدار و اخطار به متخلفین، 
برخـورد بـا برندهـاى فعـال در زمینه پوشـاك قاچـاق آغاز خواهد شـد و 
تـالش خواهیـم کرد که بـا مافیایى که با خارج کـردن ارز از کشـور اقدام 
بـه واردات کاالهـاى بنجـل قاچاق مـى کنند، مقابله کنیم. بـه گفته وى؛ 
برندهایـى کـه بـدون مجـوز اقـدام بـه واردات پوشـاك قاچـاق مى کنند 
بایـد از مـردم عذرخواهى کننـد و این موضوع با هماهنگى دسـتگاه ها از 
تهـران آغـاز مى شـود. مویدى بیـان کـرد: 100 نقطه در تهران کـه اقدام 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

موانع قانونی ترخيص مواد اوليه از گمرک بايد برطرف شود
ادامه از صفحه 1

نشست مزبور راس ساعت 14 و با یاد و نام خداوند متعال در محل 
ساختمان انجمن تشکیل گردید و موارد و مباحثى به شرح زیر مطرح شد 

و نسبت به برخى از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات هزار و دومین نشست هیات مدیره انجمن مورخ 

97/09/07 قرائت و به امضاى حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- آقاى منزوى زاده از شرکت قالى سلیمان که به عنوان میهمان در 
جلسه حضور داشتند توضیحات مبسوطى را درخصوص مشکالت ایجاد 
شده براى شرکت هاى تولید فرش ماشینى که به عنوان غرفه گذار در 
نمایشگاه دموتکس حضور دارند ارائه نمودند. همچنین ایشان توضیحاتى 
را درخصوص مشکالت مربوط به حمل و نقل محصوالت صادراتى پس 
از اعمال تحریم ها ارائه نموده و از انجمن صنایع نساجى ایران خواستند 

که پیگیر حل این مشکالت باشد. 
شرکت  نماینده  آزلباز  خانم  از  شد  مقرر  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس 
برگزار کننده نمایشگاه دموتکس دعوت بعمل آید تا در جلسه هفته آتى 
انجمن حضور داشته باشند و توضیحات الزم را درخصوص نحوه حمل و 

نقل محصوالت براى نمایشگاه دموتکس ارائه نمایند .
اتاق  پیشنهادى  بسته  از  مختصرى  گزارش  شیبانى  دکتر  آقاى   -3 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران براى رقابت پذیر بودن زنجیره 
ارزش صنایع کشور که با پیگیرى آقاى دکتر پدرام سلطانى تهیه شده 
است ارائه فرمودند. همچنین گزارشى از حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در نمایشگاه بین المللى نساجى و پوشاك ارائه فرمودند و همچنین 
موافقت شوراى رقابت با حضور نماینده انجمن در کارگروه تنظیم بازار 
را به انجمن تبریک گفتند که پس از بحث و تبادل نظر درخصوص 
حضور نماینده انجمن در این کارگروه مصوب گردید آقاى دکتر علیمردان 
شیبانى براى مدت یکسال آینده بعوان نماینده انجمن در این کارگروه 

حضور داشته باشند. 
از حضور وزیر صنعت،  آقاى مهندس شهالیى گزارش مختصرى   -
معدن و تجارت در نمایشگاه نساجى ایرانتکس و نشست مشترك ایشان 

با نمایندگان تشکل هاى نساجى و پوشاك ارائه فرمودند. 
نساجى  صنایع  انجمن  از  سخنانى  طى  حمیدى  مهندس  آقاى   -5
ایران خواستند تا نسبت به موضوع سرمایه گذارى پوشاك در روستاها 
و همچنین محوریت منطقه آزاد بندر انزلى در موضوع صنعت پوشاك 
مدیره  هیات  گذشته  جلسات  مباحث  پیرو  و  دهد  نشان  عکس العمل 
مخالفت خود را با این دو طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 

نماید. 
6- گزارش نمایشگاه نساجى و پوشاك تهران و حضور انجمن صنایع 
نساجى ایران در این نمایشگاه توسط آقاى مهندس امامى رئوف ارائه 

گردید. 
7- آقاى مهندس نیلفروش زاده گزارشى از میزان حق عضویت و ورودیه 
انجمن صنایع نساجى ایران و عدم تغییر رقم مذکور از سال 1388 تا کنون 
ارائه فرمودند و از هیات مدیره انجمن براى تغییر میزان حق عضویت 
اعالم نظر خواستند که مقرر شد موضوع بررسى و در صورت موافقت 
با تغییر میزان حق عضویت ها، موضوع از ابتداى سال آتى اجرائى شود. 

8- جناب آقاى الجوردى گزارش مالى خزانه دارى انجمن را از فروردین 
لغایت آبان ماه 97 ارائه فرمودند و درخصوص موضوع منابع و مصارف 
درخصوص  دبیرخانه  گردید  مقرر  که  نظر شد  تبادل  و  بحث  انجمن 

موضوع افزایش اعضاى انجمن برنامه ریزى جدى ترى داشته باشد. 
9- روسا و دبیران کمیته هاى تخصصى انجمن که طبق قرار قبلى در 
جلسه حضور داشتند ضمن معرفى خود دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح 
کمیته هاى  روساى  از  نیلفروش زاده  مهندس  آقاى  فرمودند همچنین 
تخصصى درخواست نمود تا حداقل ماهى یکبار در جلسه هیات مدیره 
حضور داشته باشند و نظرات کارشناسى و تخصصى کمیته را به دبیرخانه 

انجمن منعکس فرمایند. 
10- متن مکاتبه انجام شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت که با همت 
تشکل هاى نساجى و پوشاك و با موضوع تامین مواداولیه صنایع نساجى 

و پوشاك تهیه شده است قرائت گردید. 
11- جلسه در ساعت 18:15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه 

یافت.               
عدم حضور:  محسن آهنگریان و محمدرضا مقدم 

میهمانان آقایان: على زینالو، سید تورج شهرجردى، مهدى سمائیان، نوید 
منزوى زاده، عباس سرشار زاده، محمدحسین اخوان و محمد کاردانپور

خالصه مذاکرات هزار و سومين 
نشست هيأت مديره

ادامه از صفحه 1

هشدار در مورد گران شدن قيمت تمام شده کاال؛ 
دردسر ارزی جديد

برنامه وبودجـه و سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان 
برگـزار شـد، آخریـن وضعیـت تخصیص و تأمیـن ارز و سـطح عمومى 
قیمـت کاالهـاى اساسـى و نیـز طرح مصوبـه اصالحى کمیتـه تنظیم 

بـازار محصـوالت فـوالدى بحـث و بررسـى شـد.
بازنگـرى در تعرفه هـاى خدمـات تشـخیصى و درمانـى و ارائـه گزارش 
از سـوى سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان، از دیگـر 
مباحـث مطـرح در ایـن نشسـت بـود. بـر اسـاس گـزارش گمـرك 

جمهـورى اسـالمى، مهم تریـن اقـالم وارداتـى در هشـت ماه نخسـت 
امسـال، ذرت دامـى بـه ارزش یک میلیـارد و 282 میلیون دالر و سـهم 

ارزشـى چهـار و 34 صـدم درصـد بود.
قطعـات منفصـل بـراى خودرو سـوارى بنزینـى با حجم سـیلندر 2000 
سى سـى بـا سـاخت داخـل 14 تـا کمتـر از 30 درصـد (به اسـتثناى 
السـتیک) بـه ارزش یـک میلیـارد و 134 میلیون دالر و سـهم ارزشـى 

سـه و 84 صـدم درصـد در رده بعـدى جـاى گرفـت.

امـا بـر اسـاس بخشـنامه هاى صـادر شـده از سـوى بانـک مرکـزى، 
تمهیـدات الزم بـراى تسـهیل تجارت خارجى اندیشـیده نشـده اسـت . 
بنابرایـن تقاضـا از بانک مرکزى آن اسـت که به این موضوع رسـیدگى 

و بـراى آن راه حلـى در نظـر گرفته شـود . 
بـر همین اسـاس عضو کمیتـه ارزى اتـاق بازرگانـى، صنایع، معـادن و 
کشـاورزى ایران گفت: مشـکلى که هم اکنـون واردکنندگان مـواد اولیه 
در بخـش تولیـد با آن دسـت به گریبان هسـتند آن اسـت کـه اگر مواد 
اولیـه یا ماشـین آالت مورد نیـاز آنها در اولویت بندى هـاى صورت گرفته 
از سـوى دولـت، در اولویـت دو باشـد اجـازه اسـتفاده از ارز صادراتـى را 
ندارنـد؛ ایـن در حالـى اسـت کـه بـا نزدیک شـدن نـرخ ارز در سـامانه 
نیمـا بـه بـازار آزاد کـه با مجموعه سیاسـت هاى بـه کار گرفته شـده از 
سـوى بانک مرکزى محقق شده است، بسـیارى از واردکنندگان ترجیح 
مى دهنـد از صف هـاى طوالنـى سـامانه نیما بـراى تامیـن ارز بگذرند و 
بـا اختـالف قیمت نه چندان زیـاد، ارز مورد نیاز خـود را از صادرکنندگان 

کنند. تامین 
محمـد الهوتـى افزود: در حـال حاضر چنین امکانى بـراى واردکنندگان 
وجـود نـدارد و بـه نظـر مى رسـد در این شـرایط، بخشـنامه آخـر بانک 
مرکـزى بـراى رفع تعهد ارزى صادرات، مى تواند اصالح شـود و شـرایط 
اسـتفاده از ارز صادراتـى را بـراى واردات تمام گروه هـاى کاالیى، فارغ از 

اولویت بندى هـاى صورت گرفتـه از سـوى دولت، مجاز بشـمارد.
بـه گفتـه الهوتى، امـروز البتـه صادرکنندگان بـا بخشـنامه اخیر بانک 
مرکـزى در آبان مـاه مشـکالت جـدى دارنـد کـه اول از همـه، عطـف 
بماسـبق شـدن ایـن بخشـنامه اسـت، به ایـن معنا کـه این بخشـنامه 
در آبـان مـاه امسـال صـادر شـده و صادرکننـدگان را مکلف کـرده تا از 
فروردیـن مـاه 97، ارز حاصـل از صـادرات خـود را با شـرایط و ضوابطى 
کـه بانـک مرکـزى تعیین کـرده به کشـور برگرداننـد در حالـى که این 
موضوع هیچ گاه مسـبوق به سـابقه نبوده اسـت.  در واقع صادرکنندگان 
بایـد بـراى زمانى تعهد دهند که چنین تصمیمى از سـوى دولت تکلیف 
نشـده بـود و این ناقض حقوق یـک فعال اقتصادى اسـت . این در حالى 
اسـت کـه قانـون نیز چنین اجـازه اى را به مجـرى نداده اسـت که فعال 
اقتصـادى را ملـزم به تعهـدى کند که در گذشـته در مـورد آن اطالعى 

نداشـته است . 
وى گفـت: در خصـوص واردات مـواد اولیـه نیز مشـکلى که وجـود دارد 
ایـن اسـت کـه امـروز یـک صادرکننده، اگـر کاالیـى را صـادر مى کند، 
میـزان تعهـد ارزى دارد کـه بایـد آن را رفـع کند . پس بـه منظور تامین 
مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود مى توانـد در مقابـل صادراتـى کـه انجـام 
مى دهـد، واردات مـواد اولیـه کارخانـه خـود را انجـام دهد، اما مشـاهده 
شـده بـه دلیل اینکه کاالى وارداتى در اولویـت دو قرار ندارد، صادرکننده 
قـادر نیسـت از ارز حاصـل از صادرات خود اسـتفاده کند. پس مجدد باید 

در صـف بایسـتد تـا بتواند از سـامانه نیمـا ارز دریافت کند.
رییـس کنفدراسـیون صـادرات ایران اظهار کرد: پیشـنهاد و درخواسـت 
فعـاالن اقتصادى این اسـت که اگـر صادرکننده، ارز صادراتـى در اختیار 
دارد و مى خواهـد بـراى تولیـد خـود، از ارز حاصـل از صـادرات خـودش 

اسـتفاده کنـد و واردات مـورد نیازش، جـزو کاالهاى مجاز اسـت، دولت 
اجـازه دهـد از ارز صادراتى اسـتفاده کند و مشـمول رعایـت اولویت هاى 

کاالیى نشـود.
البتـه ایـن مشـکالت در حالـى اسـت کـه بـه پیشـنهاد محمدرضـا 
پورابراهیمـى رییـس کمیسـیون اقتصـادى مجلس در جلسـه شـوراى 
گفت وگـوى دولـت و بخـش خصوصـى، مقـرر شـد تـا ظـرف یـک 
هفتـه، جمع بنـدى نظـرات کارشناسـى اتـاق بازرگانـى ایران بـه همراه 
صادرکننـدگان روى بخشـنامه اخیـر ارزى بانک مرکزى در جلسـه آتى 
شـورا کـه ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شـد، ارائه شـود تـا در مورد 
اصالحـات بخشـنامه تصمیم گیـرى الزم صورت گیرد. طـى چند هفته 
اخیـر بارهـا فعـاالن اقتصـادى نسـبت به بخشـنامه هاى ضـد و نقیض 
بانـک مرکـزى و وزارت صنعت گالیه کرده و در نشسـت هاى گوناگون 
اعتـراض خـود را بـه دولـت مطـرح کرده اند . اما بـا این وجـود همچنان 
اظهارنظرهاى متفاوتى از سـوى مسـووالن مطرح مى شـود که وضعیت 

تجـارت خارجـى کشـور را در ابهـام قرار داده اسـت . 
بـر همیـن اسـاس رضـا رحمانـى وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت، در 
واکنـش بـه اینکه بر اسـاس بخشـنامه بانـک مرکـزى، صادرکنندگان 
امـکان اسـتفاده از ارز حاصل از صـادرات بـراى واردات کاالهایى که در 
اولویـت اول ارزى قرار ندارند، گفت: بر اسـاس بخشـنامه بانک مرکزى، 
این مجوز داده شـده اسـت و صادرکننـدگان این اجازه را دارنـد که از ارز 
حاصـل از صـادرات خود بـراى واردات کاالهاى مورد نیاز اسـتفاده کنند؛ 
بـه طـورى کـه در این بخشـنامه اولویت بنـدى هم مطرح نیسـت مگر 

اینکه اصـوال واردات کاال ممنوع باشـد . 
وى افـزود: صادرکننـدگان مى تواننـد بـراى واردات مـواد اولیـه مـورد 
نیـاز تولیـد خـود، ارز حاصـل از صـادرات خـود را اسـتفاده کننـد . بر این 
اسـاس بانـک مرکزى بـراى ایـن کار به صادرکننـده مجوز داده اسـت، 
ضمـن اینکه صادرکننده مى توانـد ارز حاصل از صـادرات را براى واردات 

شـخص دیگرى اختصـاص دهد.
وى تصریـح کـرد: در این زمینه اولویت بندى مطرح نیسـت؛ هر کاالیى 
کـه قابل ورود اسـت و از سـوى وزارت صمت، ثبت سـفارش مى شـود، 
مى توانـد از سـوى صادرکننـدگان با اسـتفاده از ارز حاصـل از صادراتش 
مـورد اسـتفاده قرار گیرد . به گفتـه رحمانى، هیچ مشـکلى در این رابطه 
وجـود ندارد، اگـر صادرکنندگان در این زمینه مشـکلى دارنـد، مى توانند 

بـه وزارت صنعـت اعالم کنند.
در حالـى کـه وزیر صنعت اعالم کرده در زمینه بخشـنامه بانک مرکزى 
اولویت بنـدى مطرح نیسـت امـا واقعیت این اسـت که در شـرایط فعلى 
فعالیـن اقتصادى در بالتکلیفى به سـر مى برند و نمى تواننـد براى آینده 
خـود برنامه ریـزى کننـد چرا کـه هـر روز با بخشـنامه هاى جدیـدى از 
سـوى دولتمـردان مواجـه مى شـوند کـه فعالیـت آنهـا را بـراى مدتـى 
متوقـف مى کنـد . از ایـن رو بـه نظـر مى رسـد کـه دولـت باید بـه جاى 
ابالغ بخشـنامه هاى بدون بررسـى، مشـورت هاى الزم را با صاحبنظران 
اقتصـادى و فعـاالن بخـش خصوصـى انجام دهد و سـپس بخشـنامه 

نهایـى را با قاطعیت صـادر کند .
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آمارهـاى مقدماتـى گمـرك ایران نشـان مى دهـد تورم نقطـه به نقطه 
کاالهـاى وارداتـى بـه ایران بـر حسـب ارزش ریالى، در فصل تابسـتان 
امسـال نسـبت به تابسـتان پارسـال آنها 73/3 درصد بوده و واردات کاال 
بـه ایـران در این فصل نسـبت به سـال قبـل 73,3 درصـد گران تر تمام 
شـده در حالى که تورم دالرى این کاالها در تابسـتان امسـال نسـبت به 
تابسـتان پارسـال فقط 0/1 درصد بوده اسـت. شـاخص قیمت کاالهاى 
وارداتـى در فصـل تابسـتان 1397 نسـبت بـه فصل مشـابه سـال قبل 
(تـورم نقطه به نقطـه) 73/3 درصـد رشـد کـرده؛ یعنـى واردات کاال بـه 
ایـران در ایـن فصـل نسـبت بـه سـال قبـل 73/3 درصد گران تـر تمام 
شـده اسـت. بر اسـاس گـزارش مقدماتـى مرکز آمـار ایران از شـاخص 
قیمت کاالهاى وارداتى در فصل تابسـتان سـال 1397، شـاخص قیمت 
ریالـى کاالهاى وارداتى در این فصل نسـبت به فصل بهـار 16.8 درصد 
رشـد کرده و تغییرات چهارفصل منتهى به فصل جارى امسـال نسـبت 
به دوره مشـابه سـال قبـل (نرخ تـورم سـاالنه واردات) 28.5 درصد بوده 
اسـت. آمارها نشـان مى دهد شـاخص قیمـت دالرى کاالهـاى وارداتى 
در فصل تابسـتان سـال 1397 نسبت به فصل بهار امسـال،  4/2 درصد 
رشـد کرده و تغییرات آن نسـبت به فصل مشـابه سـال قبل نیز به 8/7 
درصد رسـیده اسـت. تـورم سـاالنه کاالهـاى وارداتى بر اسـاس ارزش 
دالرى، در چهارفصـل منتهـى بـه فصـل جارى نسـبت به دوره مشـابه 

سـال قبل 0/1 درصد اعالم شـده اسـت.
مقایسـه آمارهـاى مربوط بـه تورم ریالـى و دالرى کاالهـاى وارداتى به 
ایـران نشـان مى دهد در طول یک سـال گذشـته قیمـت جهانى کاالها 
تقریبـاً رشـدى نداشـته و بـا تـورم ناچیـز 0/1 درصـدى مواجه بـوده اما 
بـه دلیـل تضعیـف ارزش ریـال، این تـورم در ایـران به مراتب شـدیدتر 

احسـاس شـده است.
 بـر اسـاس داده هـاى مقدماتى گمـرك ایـران، در یک سـال منتهى به 
فصـل جارى باالترین بیشـترین تورم ریالـى کاالهاى وارداتـى به گروه 
«پوسـت خـام، چرم و اشـیاى سـاخته شـده از ایـن مـواد...» اختصاص 

داشـته اسـت. بر اسـاس ارزش ریالى تـورم واردات این گـروه کاالیى در 
فصل تابسـتان امسـال نسـبت بـه فصل بهـار 14/7 درصد و نسـبت به 
فصل مشـابه سـال قبل 98/5 افزایش یافته اسـت. این گروه کاالیى در 
محاسـبات دالرى شـاخص تورم کاالهاى وارداتى باالترین نرخ تورم را 
بـه خـود اختصاص داده اسـت به گونه اى که قیمـت دالرى واردات گروه 
«پوسـت خـام، چـرم و اشـیاى سـاخته شـده از ایـن مـواد... » در فصل 
تابسـتان امسـال نسـبت بـه فصـل قبـل 7 درصـد و نسـبت بـه فصل 
مشـابه سـال قبل 40/7 درصد رشـد کرده اسـت. تورم سـاالنه شاخص 
دالرى واردات ایـن گـروه در 4 فصـل منتهـى بـه فصـل جـارى 33/3 

درصد افزایش داشـته اسـت. 
بـر اسـاس آمارهـا بیـش از یک چهـارم واردات ایران در فصل تابسـتان 
امسـال، بـه گـروه «ماشـین آالت و وسـایل مکانیکـى، ادوات برقـى و 
قطعـات آنهـا، دسـتگاه هاى پخـش صـوت و تصویـر، تلویزیـون و ...» 
اختصاص داشـته که تـورم ریالى آن در 4 فصـل منتهى به فصل جارى 
/32/3 درصـد بـوده اسـت. تـورم ریالـى واردات ایـن گـروه کاالیـى در 
فصل تابسـتان نسـبت به فصل بهار 27/5 درصد و نسـبت به تابسـتان 
سـال قبل 98/1 درصد اسـت.تورم کاالهاى وارداتى گروه «ماشین آالت 
و وسـایل مکانیکـى، ادوات برقـى و قطعـات آنهـا، دسـتگاه هاى پخش 
صـوت و تصویـر، تلویزیون و ...» برمبناى ارزش دالرى آنها در تابسـتان 
امسـال منفـى 1/1 درصـد بـوده و تـورم فصلـى و نقطه به نقطـه آن نیز 
بـه ترتیـب 8 و 14/9 درصـد محاسـبه شـده اسـت.تورم شـدید ریالـى 
برخـى از کاالهـاى وارداتـى در مقابـل تـورم منفـى ارزش دالرى آنهـا، 
در گروه «ماشـین آالت و دسـتگاه هاى اپتیک، عکاسـى، دقت سـنجى، 
دسـتگاه هاى طبـى جراحـى و ...» نیـز تجربـه شـده به گونـه اى که این 
گـروه باوجود تـورم دالرى منفـى 10/2 درصـدى در 4 فصل منتهى به 
فصـل جـارى، بـا تـورم ریالـى 38/1 درصدى مواجه شـده اسـت. تورم 
نقطه به نقطـه ایـن گروه نیز بـر اسـاس ارزش ریالـى 128/8 درصد و بر 

اسـاس ارزش دالرى 11 درصـد بوده اسـت.

واردات در تابستان امسال ۷۳/۳ درصد از پارسال گران تر شد

تسريع در رسيدگی به پرونده های قاچاق

غالمحسـین شـافعى، رئیـس اتاق ایـران، به اسـتناد تبصره 2 
مـاده 15 قانـون اتـاق بازرگانـى، صنایـع، معادن و کشـاورزى 
ایـران، 4 نماینـده پارلمان بخش خصوصـى در انجمن نظارت 
بـر نهمیـن دوره انتخابات اتاق هـاى بازرگانـى، صنایع، معادن 

و کشـاورزى سراسـر کشـور را منصوب کرد.
 بر این اسـاس، علیرضا اشـرف، محسـن محبى، حسـین میر 
محمدصادقى و حسـین نقره کار شـیرازى به عنـوان 4 نماینده 
اتـاق ایـران در انجمـن نظـارت بـر نهمیـن دوره انتخابـات 

اتاق هـاى سراسـر کشـور حضـور خواهند داشـت.
بـر اسـاس مـاده 15 قانون اتـاق بازرگانـى، صنایـع، معادن و 
کشـاورزى ایـران، انتخابـات هـر یـک از اتاق هـا در یک روز 
انجـام مى شـود و انتخابـات سراسـر کشـور ظرف مـدت یک 
مـاه پایـان مى پذیـرد. در تبصـره یـک این مـاده، اتـاق ایران 
مکلـف شـده اسـت دو ماه قبل از پـــایان هـر دوره انتخابات 
هیئـت نماینـدگان دوره بعـد را برگـزار کند. بر اسـاس تبصره 
2 ایـن مـاده بـراى انجـام انتخابـات نماینـدگان اتـاق تهران 
و شهرسـتان ها، یـک انجمـن نظارت بـر انتخابـات مرکب از 
یـک نفـر نماینـده از وزارت بازرگانى به معرفـى وزیر بازرگانى 
و چهـار نفـر نماینـدگان اتـاق ایـران بـه معرفـى رئیـس اتاق 

مى شود. تشـکیل 
ایـن انجمـن براى انجـام انتخابـات اتاق شهرسـتان ها هیأتى 
را کـه کمتـر از سـه نفـر نباشـد متشـکل از یک نفـر نماینده 
وزارت بازرگانـى و مابقـى از اعضـاى خوش نام اتـاق بازرگانى 
شهرسـتان مربوطـه انتخـاب خواهـد کـرد و انجمـن مذکـور 
به وسـیله آگهـى در یکى از جراید کثیراالنتشـار، تاریخ شـروع 
انتخابـات و خاتمه آن و شـرایط انتخابـات را به اطالع اعضاى 

اتاق هـاى مربـوط خواهد رسـانید.

نمايندگان اتاق ايران در انجمن نظارت
بر انتخابات اتاق ها منصوب شدند
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به فروش برندهاى غیر مجاز پوشـاك مى کنند، شناسـایى شـده اسـت و 
از دى مـاه تابلـوى آنها پایین اورده مى شـود.

وى افـزود: پرونـده قاچـاق خـودرو در اختیـار قـوه قضاییـه اسـت و بـا 
همـکارى ضابطـان قضایـى و قـوه قضائیه رو بـه اتمام اسـت.وى ادامه 
داد: با کسـى رودربایسـتى نداریم و در صورت مشـاهده قاچاق کاال اگر 
دسـتى وصل به سـاختاردولتى باشـد آن را معرفى مى کنیم و در جنگ 
افتصـادى حاضریـم جان خود را در دفاع از مردم از دسـت دهیم. مویدى 
بـا گالیه از شـرکت هاى بیمـه بیان کرد: بـراى بیمه انبارهـاى کاال در 
قاچـاق اقداماتـى صورت گرفته و نیاز به همکارى بیشـتر شـرکت هاى 
بیمه اى اسـت که متاسـفانه کمترین همکارى از سـوى بیمه ها صورت 
گرفته اسـت. رئیس سـتاد مبارزه بـا قاچاق ،کاال و ارز ادامـه داد: برخى از 
شـرکت هاى بیمـه اقداماتى در جهـت افزایش همکارى انجـام داده اند 
و امیداوریم این وضع تا پایان سـال به شـرایط مطلوبى برسـد. به گفته 
وى؛ سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز هیچگاه در پى مـچ گیرى نبوده 
اسـت و سـعى ندارد دسـتگاهى را به صورت ناحق به حاشـیه بکشـاند. 
وى ادامـه داد: بـا مـردم تعـارف نداریـم و بایـد واقعیت هـا را به صورت 
کامـل بـه آنها بیان کـرد. تا پایان سـال گزارش کاملى حتى از دسـتگاه 
هـاى امنیتـى و انتظامى به مـردم ارائه خواهد شـد. مویدى دربـاره الزام 
پیوسـتن سـامانه امور گمرکى به سـامانه جامـع امور تجارت بیـان کرد: 
سـتاد در ایـن زمینـه برنامه هاى خـود را آماده کـرده اسـت و امیدواریم 
تـا پایان سـال ایـن مطالبات محقق شـود. بـه گفته وى؛ مشـکالتى از 
قبیـل نبود هماهنگى بین دسـتگاهى و مشـکالت فنى، اعتبـار و منابع 
باعـث شـده بـود کـه این اتصـال انجام نشـود.وى با اشـاره به نشسـت 
اخیـر مدیـران وزارتخانـه هـاى اقتصـاد و صمـت و دسـتگاه هـاى زیر 
مجموعـه ایـن وزارتخانـه ها با رئیس جمهـورى گفت: در این نشسـت 
به دسـتگاه هاى وزارت اقتصاد و صمت مهلتى داده شـد. پیشـرفت کار 

قابل توجه اسـت ولى کافى نیسـت و تا پایان سـال باید عملیاتى شـود 
کـه اراده مجلـس و دولـت و همـه قوا بر تحقـق این برنامه اسـت. وى 
میـزان پیشـرفت کار را 60درصـد اعالم کرد و افزود: مابقـى کار تا پایان 

سـال اتفاق مـى افتد.
وى درباره مسـاله سـوخت و مبـارزه با قاچـاق آن از افزایش 62درصدى 
میـزان کشـفیات در این ارتباط خبـر داد و افزود: در بحث سـوخت اقدام 
هاى بزرگى انجام گرفته، اما ایران کشـورى بزرگ اسـت و کشـورهاى 
همجـوار عطـش زیـادى نسـبت بـه قاچـاق سـوخت بـه دلیـل قیمت 
پایینـش دارنـد و از تمـام مراجـع نهایت سـوء اسـتفاده را دارنـد. مویدى 
تصریـح کـرد: تـا یـک قطـره قاچاق سـوخت هم بـراى ما تکلیـف آور 
اسـت و نبایـد بـه این میـزان تالش قانع شـد و نباید قطره اى سـرمایه 
مـردم و امانـت مـردم بـه ناحـق خـارج شـود. وى با بیـان این کـه باید 
تمهیـدات الزم در صیانـت از سـرمایه سـوخت از نقطـه تولید تـا توزیع 
اندیشـیده شـود گفت: با توجه خاص دولت این تمهیدات شـروع شـده و 
روزافـزون اسـت اما چون سـوخت کاالیى اسـت که در جغرافیـاى ایران 
بایـد توزیع شـود قطعا در مسـیر دچار انحراف مى شـود. مویـدى افزود: 
مـا هیـچ وقـت نمى گوییـم قاچاق فقـط در صفر مـرزى اسـت قطعا از 
نقطـه اى از درون کشـور بـه نقطه صفر مـرزى انتقال پیدا کرده اسـت. 
وى گفـت: از نقطـه تولیـد تـا مصـرف باید مباحـث کنترلـى، صیانتى و 
حفاظتـى و امنیتـى در عـدم انحـراف در ایـن سـرمایه ملى ایجاد شـود. 
70درصـد از ایـن تمهیـدات صورت گرفتـه و به دلیل باقى ماندن سـایر 
تمهیدات، شـاهد چنیـن اتفاقهایى از قبیل قاچاق هم هسـتیم.مویدى با 
اشـاره بـه کاهش زمان رسـیدگى به پرونـده قاجاق در کشـور بیان کرد: 
زمان بررسـى بـه پرونده هاى قضایـى و تعزیرات حکومتى در بسـیارى 
از اسـتان هـا بـه صفر رسـیده اسـت و در برخى از اسـتان ها بیـن 20 تا 

30 روز زمـان مـى برد.
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در نامه ای به وزير صنعت درخواست شد؛ 
٨درخواست توليدکنندگان نساجی و پوشاک از وزير صنعت

تشـکل ها و تولیدکننـدگان فعـال در حـوزه نسـاجى و پوشـاك 
در نامـه اى بـه وزیـر صنعـت، مهمتریـن خواسـته هاى خـود را 

کردند. بیـان 
تشـکل ها و تولیدکننـدگان فعـال در حـوزه نسـاجى و پوشـاك 
در نامـه اى هشـت بنـدى از وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
درخواسـت کردنـد تـا رونـد فعالیـت واحدهـاى تولیدى پوشـاك 

و نسـاجى دسـتخوش تغییـرات اساسـى شـود.
تشـکل هاى نسـاجى و پوشـاك  در نامه اى هشـت بندى به رضا 
رحمانـى -وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت- خواسـتار تغییـر در 
رونـد تامیـن ارز مـواد اولیه نسـاجى و پوشـاك، تامیـن نقدینگى 
ایـن واحدهـا،  فعال سـازى مجـدد کارگـروه دسـتورالعمل  ثبـت 
نمایندگـى برندهـاى خارجـى، جلوگیرى از ورود پوشـاك خارجى 
تکلیـف  تعییـن  کاال،  شناسـه  طـرح  اجـراى  آزاد،  مناطـق  بـه 
ماشـین آالت و معافیـت سـود بازرگانى واردات ماشـین آالت خط 

تولید نسـاجى و پوشـاك شـدند.
در بنـد اول ایـن نامـه تشـکل ها و تولیدکننـدگان فعـال در حوزه 
تمـام  ارز  تامیـن  اولویـت  تغییـر  خواسـتار  پوشـاك  و  نسـاجى 
مـواد اولیـه نسـاجى و پوشـاك از اولویـت سـه بـه دو شـدند تـا 
صـدور مجـوز واردات مـواد اولیـه و ملزومـات بـراى سـه گـروه 
الـف: واحدهـاى تولیدى و نسـاجى پوشـاك فعـال، داراى پروانه 
صنعتـى معتبـر کشـورى معـادل بـا ظرفیت هاى اسـمى سـالیانه 

درپروانه،  منـدرج 
ب: واحدهـاى تولیـدى نسـاجى و پوشـاك فعـال داراى جـواز 
اتحادیه هـاى صنفـى معـادل ظرفیت هـاى  از  تولیـدى صـادره 
تاییـد شـده توسـط اتحادیه هـاى مربوطـه و کارت بازرگانـى بـه 

نـام دارنـده جـواز تولید و 
ج: شـرکت هاى تعاونـى صنفـى مرتبـط بـا صنایـع نسـاجى و 
پوشـاك جهـت تامین مـواد اولیـه و ملزومات واحدهـاى تولیدى 
کوچک پوشـاك (که سـازوکار واردات رسـمى را ندارنـد) در نظر 

شـود. گرفته 
دومیـن بنـد این نامه تسـریع هرچه بیشـتر فرآیند ثبت سـفارش 
و تامیـن ارز جهـت مواد اولیه نسـاجى و پوشـاك به ویـژه الیاف 

پنبـه اسـت و در سـومین بند تامیـن نقدینگى واحدهاى نسـاجى 
و پوشـاك از طریق افزایش سـقف اعتبارات متناسـب با افزایش 

هزینه هـاى تولیـد ناشـى از تغییر ارز عنوان شـده اسـت.
نمایندگـى  ثبـت  دسـتورالعمل   کارگـروه  مجـدد  فعال سـازى 
برندهـاى خارجـى و پیگیـرى تصویـب دسـتورالعمل در هیـات 
دولـت، چهارمیـن درخواسـت تشـکل ها و تولیدکننـدگان فعـال 
در حوزه نسـاجى و پوشـاك اسـت و در پنجمین درخواسـت این 
تشـکل ها، جلوگیـرى از ورود پوشـاك خارجـى به مناطـق آزاد با 
توجـه بـه ممنوعیـت ورود پوشـاك و کنترل خروجى پوشـاك از 

مناطـق آزاد بـه سـرزمین اصلـى مدنظـر قـرار گرفته اسـت.
ششـمین مـورد بـه اجـراى طـرح بسـیار مهـم شناسـه کاال در 
اسـرع وقـت در مراکـز عرضـه بـراى شناسـایى کاالهـاى محرز 
قاچـاق مربـوط مى شـود و در هفتمیـن بند آمده اسـت که تعیین 
تکلیف ماشـین آالت مربوط به اعتبارات اسـنادى گشـایش شـده 
قبـل از 16 مردادمـاه سـال جارى کـه تامین ارز نشـدند و داراى 
گواهـى ثبـت آمـارى معتبر بودنـد و هم اکنـون به تعـداد فراوان 
در گمـرکات رسـوب کردنـد و صاحبـان کاال تحـت هیـچ عنوان 
نـه قادرنـد و نـه راضى که بـا نرخ ارز دیگـرى غیـر از ارز بانکى 

ماشـین آالت را ترخیـص کنند.
گفتنـى اسـت در آخریـن مـورد معافیـت سـود بازرگانـى جهـت 
ماشـین آالت خـط تولیـد نسـاجى و پوشـاك و قطعـات یدکـى 
مرتبـط (تبصـره: کلیـه قطعـات یدکـى ماشـین آالت تحـت یک 

تعرفـه قـرار گیرنـد) درخواسـت شـده اسـت.
در پایان این نامه تشـکل هاى فعال در حوزه نسـاجى و پوشـاك 
بـا تاکیـد بـر لـزوم مشـارکت تشـکل هاى صنفـى و صنعتـى در 
تصمیم گیـرى مهـم وزارت صنعـت، معـدن و تجارت درخواسـت 
کردنـد مقرر شـود کارگروهى متشـکل از نمایندگان تشـکل هاى 
مربوطـه و مدیـرکل دفتر نسـاجى و پوشـاك کـه وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت جهت نظارت بـر اجراى صحیـح و قانونى مفاد 
فوق الذکـر تشـکیل و وظیفـه تدویـن آیین نامـه  اجرایـى تمامـى 

مـوارد فوق را برعهـده گیرد.

کرده  اعالم  تازگى  به  ترکیه  گردشگرى  و  فرهنگ  وزارت 
است که این کشور در نظر دارد با راه اندازى دیتاسنترهاى 
حجم  مربوطه،  اطالعات  تحلیل  و  گردشگرى  مخصوص 
برابر میزان کنونى آن  به دو  را  ورود توریست هاى خارجى 
به  ترکیه  در  گردشگرى  و  فرهنگ  وزارت  دهد.  افزایش 
اختصاص  با  که  است  کرده  اعالم  گفت وگویى  در  تازگى 
مراکز  و  دیتاسنتر  دارد  نظر  در  کالن  گذارى  سرمایه  یک 
ورود  تحلیل  به  بتواند  تا  کند  راه اندازى  را  پیشرفته اى  داده 
و خروج مسافران خارجى، میزان درآمدزایى حاصل از ورود 
مخارج  میزان  ترکیه،  به  مختلف  کشورهاى  از  گردشگران 
آنها و پاسخ به تفریحات موردنیاز و خواسته هاى آنها بپردازد.
بر اساس گفته هاى وزیر فرهنگ و گردشگرى ترکیه، این 
کشور بدین ترتیب قصد دارد میزان ورود گردشگران خارجى 
در سال 2023  که  گونه اى  به  دهد  افزایش  برابر  دو  به  را 

میالدى این میزان را به 70 میلیون گردشگر برساند.  
ورود  حجم  شده،  منتشر  آمارهاى  تازه ترین  اساس  بر 
میالدى   2018 سال  در  کشور  این  به  خارجى  گردشگران 
از مرز 40 میلیون نفر نیز عبور کرده است که بیشتر آنها از 
این کشور  به  روسیه  و  آلمان  ایران، گرجستان،  کشورهاى 

سفر کرده اند.
دیتاسنترها  این  راه اندازى  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
از  ترکیه  خروج  و  توریسم  صنعت  رونق  به  بسزایى  کمک 
گردش  که  همان طور  کرد،  خواهد  اقتصادى  بحران هاى 
مالى ناشى از ورود و خرید گردشگران خارجى به این کشور  
تاکنون به زیرساخت هاى اقتصادى این کشور کمک کرده 

است، از این پس نیز به کمک آن خواهد آمد.

ترکیه براى جذب بیشتر گردشگران 
خارجى دیتاسنتر راه مى اندازد
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