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 به نام خدا

 

 یاسالم یمجلس شورا در راورکرمان و  مردممحترم  ندهینما - یمیدکتر پورابراه یجناب آقا
 

 صادرکنندگان یارز تعهد رفع وهیش در دنظریتجد درخواستصنعت پسته کشور و  میوخ تیوضع: موضوع
 

 با سالم،

وضعیت وخیم صنعت پسته کشور و  پیرامون ی گفت و گوی استان کرمانی اخیر شورامابین در جلسهفی و مباحثحسب مذاکرات 
رفت از این وضعیت، انجمن پسته ایران ضمن منظور برونتعهد ارزی صادرکنندگان پسته به رفع  نیاز مبرم به تجدیدنظر در شیوه

شرایط بغرنج موجود، نکات زیر را  گشایی ازتشکر وافر از پیشنهاد حضرتعالی و استاندار محترم استان کرمان جهت کمک به گره
 .استحضار می رساندجهت مزید اطالع آن مقام محترم به 

درصد  94 بر بالغغالباً  ن،یباشد. بنابرا یدرصد م دو از کمترصادرکننده  یبرا رانیا یسود صادرات پسته یهیحاش متداولبطور 
، مذکوردرصد  94درصد از  9۹ حدودشود. یمو صدور پسته  یفرآور د،یخر یهانهیصرف هز ،صادرات نیاحاصل از  یدرآمد ارز
ارز حاصل از  دیصادرات پسته با یداخل کیو لجست یفرآور د،یخر یهانهیکه جهت پوشش هز باشدیم یریال یهانهیسهم هز

به بازنگرداندن  یاالقهتوان و ع چیه ران،یا یپسته یصادرکننده نیبه ریال شود. بنابرا لیصادرکننده تبد یلهیصادرات پسته بوس
قادر به تداوم کسب و کار خود نخواهد بود. گواه  گریارز حاصل از صادرات خود به کشور ندارد و در صورت بازنگرداندن ارز خود، د

 یبانک ها یارز یدر حساب ها صادرات از حاصل وجوه افتیدر نی، عملکرد صادرکنندگان پسته در تمام ادوار و همچنمطلب نیا
بودن تجارت پسته،  یتخصص لیتوجه داشت که به دل دیباشد. ضمناً با یم یمیتحر طیاز شرا شیپ شانیتوسط اکشور 

 .میکشور نداشته و ندار یپستهمصرف در صنعت  کباری یصادرکننده

 یکرده، برا نییتع یکه بانک مرکز یموجود کشور، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پسته به کشور به طرق طیشرا در
، انباشت حجم کشور از پسته اتصادر دیشد کاهشمنجر به  ت،یوضع نیاست. ا مشکل و نهیپرهز اریبس یصادرکنندگان قانون

پسته، ضرر هنگفت کشاورزان  متیق دیمحصول، افت شد نیا یآور ارز دیداخل کشور، کاهش شد یاز پسته در انبارها یاسابقهیب
نفر از مردم کشور که  ونیلیم 5۹ بیباغ پسته و متأثر شدن قر هکتار هزار ۹33کشت  ریسطح ز بااستان کشور  04کار در پسته

بیقر یافاجعهاز  یریشگیمعضل و پ نیالزم است تا جهت گشودن ا نیاست، شده است. بنابرا وابسته صنعت نیبه ا آنها شتیمع
 .شود دهیشیاند - یباالخص در دولت محترم و بانک مرکز -امر  نیتوسط مسئول یا، چارهالوقوع

 مشکل را شناخت: یشهیابتدا ر دیکار، با ییجوجهت چاره

ای مویرگی سال است که صادرکنندگان پسته با ایجاد شبکه 53بالغ بر کشورمان، ی خارجی علیه ظالمانه بدلیل شرایط تحریم .5
شان، بازگرداندن آن به کشور و مشتریان ی قابل توجه، امکان وصول ارز حاصل از صادرات خود ازو پیچیده و البته با هزینه

 غیرعلنی و غیررسمی است که در صورت اصرار به  ،ی مویرگیهای این شبکهاند. بیشتر بخشتبدیل آن به ریال را ایجاد کرده
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لیل رسمی شدن آن، شبکه از کارکرد خود باز خواهد ایستاد. باید توجه کرد که بانک مرکزی، ضمن اطالع از این موضوع، بد

آورد. در این به درستی ممانعتی از کارکرد این شبکه به عمل نمی 90الزامات کارکرد در شرایط تحریمی، تا پیش از سال 
ی پسته در بعد رابطه باید به این خصوصیت مهم و منحصر به فرد صنعت پسته نیز توجه کرد که تنها دو عرضه کننده

ی آمریکا نیز هستند ی ایران، همزمان مشتری پستهمریکا. تقریباً تمامی مشتریان پستهالمللی در دنیا وجود دارند: ایران و آبین
های آمریکا ی آنها از تحریمی ترس و واهمهیعنی آمریکا دارند. بنابراین، درجه ی ایرانو اتکای زیادی به رقیب تجاری پسته

مشتریان ان خارجی کاالها و خدمات ایران است. وسواس ی سایر مشتریعلیه تجارت با ایران بسیار بیشتر از ترس و واهمه
شان بسیار زیاد بوده و از هر نوع های ایرانیدر مخفی نگه داشتن مراودات تجاری و مالی خود با طرف ی ایرانخارجی پسته

برگرداندن ارز  هتجسال اخیر  53ی کشور، در ی رسمی با ایران گریزانند. در چنین شرایطی، اغلب صادرکنندگان پستهمراوده
اصرار بانک مرکزی  ،. برای صنعت پسته ایراناندمتوصل شدههای غیررسمی صرافی ی تجار وباالجبار به شبکهخود به کشور 

های مجاز، به معنای کاهش شدید صادرات رسمی و قانونی پسته از به انجام نقل و انتقاالت ارزی صرفاً از طریق صرافی
ای که متأسفانه در دو سال اخیر اتفاق افتاده و منجر به سوق پیدا کردن صادرات پسته به سمت عهضای ؛کشور خواهد بود

 کشور شده است.و خارج های صوری در داخل سندسازیها و تراکنشیا  مسیرهای غیرقانونی و

 یدرات خود در نرخصادرات پسته، در صورت اجبار صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صا نییپا اریسود بس هیحاش لیبدل .0
را  یااجاره یبازرگان یهاکارت قیا از طریقدرت رقابت با صادرات قاچاق  یقانون یاز نرخ ارز در بازار آزاد، صادرکننده ترنییپا

 یااجاره یبازرگان یهاا استفاده از کارتی سود صادرات قاچاق و یهیکه حاش یتا زمان بعالوه،بطور کامل از دست خواهد داد. 
، سود حیصح یاستیالزم است تا با اتخاذ س ن،یوجود نخواهد شد. بنابرا دهیدو پد نیمؤثر با ا یقابل توجه باشد، امکان مقابله

پسته حداقل به  یقانون یخواهد رفت که نرخ فروش ارز صادرکننده نیاز ب یسود وقت نیبرد. ا نیها را از بروش نیتوصل به ا
 تا ۹33 کیارز حاصل از صادرات پسته نزد یداریاکنون نرخ خرنرخ ارز در بازار آزاد باشد. الزم به ذکر است که هم یاندازه
 یهیبا حاش یفروش یدرصد رو ۹ یال 0 بیقر یاضاف ینهیهز یتفاوت به معنا نیباشد. ا یتومان کمتر از نرخ آزاد م 433
 درصد است! 0سود 

 ست؟یراه چاره چاما 

قاالت ارزی و تنقل و ان کنترلبانک مرکزی ضمن حصول اطمینان از برگشت ارز صادرکنندگان، از اصرار بر  شودمی پیشنهاد .5
ی جامع تجارت با ریالی مرتبط با صادرات پسته دست بردارد. بدین منظور، ثبت تهاتر ارز صادرکننده و واردکننده در سامانه

الخطاب باشد و نیاز به سند دیگری فع تعهد ارز حاصل از صادرات کافی و فصلی کوتاژهای صادراتی و وارداتی برای رارائه
 منجمله گواهی انتقال ارز از صادرکننده به واردکننده -ی اقتصادی کشور جهت اثبات بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه

ها بصورت صوری اکنون نیز این گواهیهم نباشد. الزم به ذکر است -یا گواهی واریز ریال از سوی واردکننده به صادرکننده 
عمالً در اغلب موارد صادرکننده از طریق صراف خود و واردکننده از طریق صراف خود اقدام به  آنکه؛ حالشوندتنظیم می

ق یک بصورت جداگانه از طریفروش ارز هرو ر خرید دصادرکننده و کنند. چنانچه آزادی عمل واردکننده خرید و فروش ارز می
با تهاتر کوتاژها اطمینان کامل از  آنکهحال ؛متوقف خواهد شدبسیار دشوار و عمالً صراف خود از آنها گرفته شود، کار آنها 

 .نخواهد بودارز صادراتی جهت واردات حاصل شده و نیازی به سختگیری بیشتر از استفاده 

پسته و سایر محصوالت کشاورزی، صنایع دستی و خدمات  ی قیمت ارز آزاد و ارز حاصل از صادراتجهت از بین بردن فاصله .0
ارزهای با ترین راهکار برای بانک مرکزی و کشور، هدایت تقاضاهای مجاز وارداتی مازاد بر بهترین و ارزان، مهندسی-فنی

د شوپیشنهاد می. بدین منظور ارز حاصل از صادرات کاالهای مورد اشاره است به سمتیا سوبسیدی  منشاء دولتی
 :های زیر اتخاذ گرددسیاست
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  مهندسی به -، صنایع دستی و خدمات فنیکاالهای کشاورزی کنندگانصادرتصویب امکان رفع کامل تعهد ارزی

 روش واردات در مقابل صادرات

  ایجاد مسیر جدید سریعساعته و عدم مداخله 64تسریع( السیری بانک مرکزیFast Track  در ثبت سفارش و )
و  ، صنایع دستیاردات کاالهای مجاز مشروط بر تأمین ارز آنها از محل صادرات کاالهای کشاورزیتخصیص ارز و

 مهندسی-خدمات فنی

، ی هیدروکربنی و معدنی، در تولید محصوالت کشاورزیبا پایهکشور الزم به ذکر است از آنجا که برخالف کاالهای صادراتی 
رانت انرژی بسیار ناچیزی بهره برده شده است، تمایز پیشنهادی در امکان  مهندسی از سوبسید و-و خدمات فنی صنایع دستی

ی تهاتر ارز حاصل از صادرات آنها نسبت به سایر کاالهای صادراتی، کمترین امتیازی است که جهت جبران بخشی از نحوه
مهندسی قائل -و خدمات فنی ، صنایع دستیتوان برای جهش تولید و صادرات کاالهای کشاورزیبر، میرانت صنایع انرژی

ی دو رقیب فرض کرد که هر دو یک باغ پسته را به مثابه ی پتروشیمی ویک کارخانهتوانشد. جهت تبیین بیشتر موضوع می
یک بازار رقابتی کاالی  هستند که پس از تولید آن )صادرات محصول خود( در "دالر"مشغول تولید کاالی واحدی به نام 

سنت  ۹3پتروشیمی( هر واحد از تولید این کاالی مشترک )دالر( حدود  یکی )صاحب کارخانه کنند. برایخود را عرضه می
گوید که بروید بانک مرکزی به هر دو می ،سنت. حال 94ی پسته( ی تمام شده دربرداشته و برای دیگری )صادرکنندههزینه

ی کار چیزی دیهی است در صورت عدم اصالح این وضع، نتیجهبا هم رقابت کنید. بفروش ارز حاصل از صادرات و در بازار 
های رانت انرژی در کشور نخواهد جز دست کشیدن باغدار پسته از تولید پسته و پیوستن وی به خیل متصلین به سرچشمه

 بود.

درات امروز ارزش پنج علیه کشورمان که باعث شده هر یک دالر صاآمریکا سال اخیر  دوامید است در شرایط تحریم های ظالمانه 
بتواند زمینه برداشتن گامی مهم و درازمدت در ، را برای کشور داشته باشد، تسریع در رفع این معضل آندالر صادرات زمان قبل از 

مولد های رشد چشمگیر اشتغال پایدار در بخش ،ی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و گازلاقتصاد متولید و  جهش راستای
در صورت صالحدید، نمایندگان انجمن پسته ایران آمادگی دارند  را ایجاد کند.و افزایش درآمد کارگران و کشاورزان ایران اقتصاد 

جای این پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی که همواره دغدغه توسعه اقتصادی جایجهت ادای توضیحات تکمیلی شرفیاب شوند. 
 اید سپاسگزارم.سرزمین را داشته

 

 با احترام،                                                                                       
 

 محمد صالحی                                                                                       

 رئیس هیئت مدیره                                                                                       
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 استاندار محترم کرمان –جناب آقای دکتر فدایی  -
 ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان –جناب آقای طبیب زاده  -

 


