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وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت اعالم کرد :ارزش تجارت خارجی ایران
در  ۵ماه نخس��ت امس��ال به  ۲۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر رسیده که
از ای��ن میزان که  ۱۰میلی��ارد و  ۹۰۰میلیون دالر به صادرات اختصاص
داشتهاست.
بهگ��زارش وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت ،از مجموع  ۵۲میلیون تن
کاال به ارزش  ۲۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر تجارت خارجی ایران در ۵
ماه نخس��ت امسال ،سهم صادرات  ۳۸میلیون تن به ارزش  ۱۰میلیارد و

 ۹۰۰میلیون دالر و سهم واردات  ۱۳.۸میلیون تن به ارزش  ۱۳میلیارد
و  ۷۰۰میلیون دالر است.
براس��اس آمار مبادالت تجاری ایران با کشورهای خارجی در مرداد ماه
امسال به  ۹میلیون و  ۸۲۲هزار تن و ارزش ۵میلیارد و  ۳۷میلیون دالر
رسیده است.
سهم صادرات کشور در این مدت  ۷میلیون و  ۷۸۱هزار تن به ارزش
 ۲میلیارد و  ۱۶۲میلیون دالر بوده و همچنین سهم واردات ۲ ،میلیون و

 ۴۱هزار تن به ارزش  ۲میلیارد و  ۸۷۵میلیون دالر بوده است.
کش��ورهای چین ،عراق ،امارات ،افغانستان و ترکیه  ۵مقصد صادراتی
کشور در این مقطع زمانی بودهاند که از لحاظ وزنی  ۷۳درصد و از لحاظ
ارزش بیش از  ۷۴درصد از صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین آمارهای موجود نش��ان میدهد  ۵کشور اصلی طرف معامله
ب��رای واردات کااله��ای مورد نیاز کش��ور نیز در مرداد ماه س��الجاری
کشورهای چین ،امارات ،ترکیه ،هند و آلمان بودهاند.

حنای تسهیالت هنوز رنگ دارد؟!

این روزها مهمترین نقلقولهایی که درباره تجارت خارجی وبهویژه صادرات به گوش میرسد ،خبرهایی است
که معطوف به ارائه تس��هیالت به فعاالن این حوزه میش��ود .این موضوع به اندازهای مورد توجه مس��ئوالن بوده
ک��ه حتی در اوج روزهایی که رئیس کل بانک مرکزی در حال خط و نش��ان کش��یدن ب��رای بازرگانان درباره رفع
تعهدات ارزی بود ،رئیس سازمان توسعه تجارت از فرصت استفاده میکرد و به بازرگانان خوشحساب وعده تعلق
گرفتن بستههای تشویقی را میداد .آخرین خبرها در اینباره حاکی از تسهیالتی ۱۸گانه است که ازسوی گمرک
کش��ور برای صادرکنندگانی که س��ابقه تخلف گمرکی ندارند در نظر گرفته شده است .اما بهراستی آیا این وعدهها
و تش��ویقها و تس��هیالت میتواند تاثیری در میزان صادرات و تجارت خارجی در روزهای دور از درآمدهای نفتی
کش��ور باشد و آیا فعاالن اقتصادی از اختصاص این تسهیالت استقبال میکنند؟! برخی معتقدند حنای تسهیالت
دیگر رنگی ندارد و در حالی که دستاندرکاران امید دارند با اعطای تسهیالت صادرکنندگان را برای تداوم فعالیت
و رفع نیازهای ارزی کشور تشویق کنند ،به نظر میرسد برخی از فشارهای نهادهای باالدستی گالیه داشته و دیگر
رغبت چندانی برای صادرات ندارند.
در این شماره روزنامه
 ،نظرات دستاندرکاران و کارشناسان اقتصادی کشور را در اینباره مرور میکنیم.
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عکس:

تسهیالت ۱۸گانه گمرک برای صادرکنندگان
گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاستهای دولت برای حمایت
از تولی��د و صادرات ،تس��هیالت گوناگونی را برای فع��االن تولیدی و تجاری
بهوی��ژه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان فاقد س��ابقه تخلف گمرکی در نظر
گرفته و طی ش��یوهنامهای ضوابط برخ��ورداری فعاالن مجاز اقتصادی واجد
شرایط از این تسهیالت را به گمرکات اجرایی ابالغ کرده است.
تسهیالت ۱۸گانه گمرک برای این گروه به این شرح است:
 -۱ترخیص کاال خارج از سطح( ۳مسیر قرمز)؛
 -۲پذیرش ضمانتنامه بانکی حداکثر یک س��اله برای ترخیص قطعی ماده
 ۶قانون امور گمرکی؛
 -۳پذیرش ضمانتنامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویههای ماده ۶
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی؛
 -۴استفاده از تسهیالت ماده  ۵۷آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی؛
 -۵استفاده از تضمین بیمهای برای صادرات؛
 -۶استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید؛

 -۷استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات؛
 -۸تخفی��ف در هزین��ه خدمات انجام امور گمرکی ،موضوع بند الف ماده ۳
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف  ۵۰درصد)
 -۹استفاده از حداقل تضمین در تمامی مواردی که در قانون امور گمرکی
و آییننامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
 -۱۰رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی مجاز بهصورت
فوری و خارج از نوبت در کمیسیونهای پیگیری به اختالفات گمرکی؛
 -۱۱ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی؛
 -۱۲انجام فرآیند اس��ترداد ،مطابق با تس��هیالت پیشبینی شده در بسته
حمایت از تولید با اخذ تعهد؛
 -۱۳نگهداری بخشی از کاال بهعنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیالت
پیشبینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد؛
 -۱۴استفاده از تسهیالت ماده  ۴۲قانون امور گمرکی؛
 -۱۵استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد  ۳-۳۲کنوانسیون تجدیدنظر

شده کیوتو؛
 -۱۶اس��تفاده از تس��هیالت م��اده  ۶قانون امور گمرک��ی کاالی متعلق به
وزارتخانهها و مؤسس��ات دولتی با تعهد مس��ئوالن مالی سازمان و اشخاص با
اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله؛
 -۱۷رس��یدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیینش��ده و
ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی؛
 -۱۸پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان.
به اس��تناد مفاد تبصره یک ذیل بند الف بخش��نامه «دس��تورالعمل نحوه
اخذ ضمانتنامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (درباره پذیرش ضمانتهای
موض��وع بنده��ای  ۲و  ۳و  ۶فوقالذکر) ،ارائه ضمانتنامه بانکی با سررس��ید
حداکثر یکس��اله بابت حقوق ورودی از س��وی ش��رکتهای مصوب ش��ده
بهعنوان فعال اقتصادی مجاز ( )AEOدر هر زمان از س��ال امکانپذیر است.
در ص��ورت احراز و اثبات موارد تخلف ش��رکتها از معیارهای درجش��ده در
شیوهنامه ،تسهیالت اعطایی لغو خواهد شد.

صادرکنندگان میلی به فعالیت ندارند
در حال��ی که دس��تاندرکاران دولت در حوزه اقتصاد امی��د دارند با اعطای
تس��هیالت و مش��وقهای گوناگون صادرکنندگان را برای تداوم فعالیت و رفع
نیازهای ارزی کش��ور تش��ویق کنند ،به نظر میرس��د بس��یاری از فعاالن این
حوزه از فش��ارهای نهادهای باالدس��تی به تنگ آم��ده و رغبت چندانی برای
صادرات ندارند.
حمیدرضا صالحی درباره این موضوع در گفتوگو با
اظهارکرد :امروز
ش��رایط کش��ور بسیار دش��وار و پیچیده است .از س��ویی دولت برای مدیریت
اقتص��ادی نی��از به ارز دارد و از س��وی دیگر ،بخ��ش خصوصی برای صادرات و
بازگرداندن ارز با مشکالت و دغدغههای جدی رو به رو است .تنها راهکار عبور
از این ش��رایط این اس��ت که دو طرف موقعیت یکدیگر را درک کنند و با توجه
به شرایط تصمیم بگیرند .اینکه همه فشار را بر گردن بخش خصوصی بیندازیم،
قطعا راه بهجایی نخواهد برد.
صالحی با اش��اره به این موضوع که صادرات با توجه به ش��رایط سیاس��ی و
اقتصادی امروز کشور ،کار بسیار پیچیده و دشواری است ،بیان کرد :در حالی
که با تحریمهای امریکا مواجه هستیم و در عین حال کشور در فهرست سیاه
 FATFق��رار دارد و بان��ک بینالمللی با ما کار نمیکند ،نهادهای باالدس��ت
داخلی نیز این فعاالن اقتصادی را در تنگناهای اقتصادی قرار دادهاند.
وی در اینباره تصریحکرد :هنوز گویا تعدادی از مدیران کشور قبول نکردهاند
تحریم هس��تیم و ش��رایط مانند گذش��ته نیس��ت و هنوز بهدنبال آن هستند
که با سیس��تم دس��توری بخش خصوص��ی را مجبور به تحوی��ل ارز کنند .در
چنین شرایطی ،طبیعی است که تعداد زیادی از صادرکنندگان حتی با وجود
طرحهای تشویقی و تسهیالتی ترجیحدهند کار خود را تعطیل کنند.
صالحی در این زمینه تاکیدکرد :بهترین مش��وق برای صادرکنندگان ما این
است که به بخش خصوصی از سوی دولت اعتماد شود .ما باید این اطمینان را
به یکدیگر داشته باشیم و در مسیر اهداف اقتصادی کشور ،حمایتهای الزم را
انجام دهیم؛ وگرنه نه بازگشت ارز مقدور خواهد بود و نه دیگر بخش خصوصی

با قدرت در این عرصه فعالیت میکند.

 بهترین تسهیل ،کمکردن مداخله است

مجیدرضا حریری ،فعال و کارشناس تجاری در اینباره در گفتوگو با
عنوانکرد :مشکل تجارت کشور م هم در زمینه صادرات و هم در حوزه واردات
وجود دارد و این مش��کالت بیش از اینکه مربوط به تعداد این قوانین باش��د،
بهدلیل تعدد نهادهای دخیل و سیاستهای جزیرهای مربوط به آنهاست .مثال
در حوزه واردات محصوالتی مانند لوازم بهداشتی و کاالهای طبی ،واردکننده
ع�لاوه ب��ر رعایت تمام دس��تورالعملهای معمول در جه��ان و پس از دریافت
مجوزهای س��ازمان غذا و دارو ،تازه باید مجوز اداره اس��تاندارد را دریافت کند
در صورتی که عرف بر این است که متولی این موضوع یک سازمان باشد.
وی در اینباره افزود :در موضوع غذا نیز میبینیم که قوانین قرنطینه در همه
جای جهان وجود دارد ،اما چندمتولی بودن و ناهماهنگی بین نهادهای دخیل
در موض��وع و در عی��ن حال نبود یک پنجره واحد در مبداء واردات کش��ور که
بتواند همه این قواعد و قوانین را در مس��یر یک فیلتر قرار دهد باعث میش��ود
فرآیند واردات برای فعاالن این حوزه ،تبدیل به یک کار بسیار طاقتفرسا شود.
این وضعیت عالوه بر اینکه بازرگانان و واردکنندگان را در تنگنا قرار میدهد،
برای گمرک کشور که در واقع مجریان این قواعد و قوانین و دروازهبان تجاری
کشور هستند نیز مشکل آفرین هستند.

 قانون باید تسهیلگر باشد

سیدمرتضی افقه ،اقتصاددان نیز بر این موضوع تاکید دارد که ایجاد تسهیل
در موضوع صادرات خوب اس��ت ،اما این تس��هیلگری باید بهعنوان یک قانون
مطرح باشد ،نه یک امتیاز.
افق��ه در گفتوگو با
ضمن اش��اره به اینک��ه در موضوع صادرات باید
از وضع قوانین و دس��تورالعملهای خلقالس��اعه در ح��وزه تجارت جلوگیری
ش��ود ،گفت :موضوع قوانین تجارت در کش��ور ما اجرا نشدن قوانینی است که
درحالحاضر در این حوزه وجود دارد که اگر این اتفاق میافتاد و قوانین موجود

بهدرستی انجام میشد ،نیاز مدام به وضع قوانین تکمیلی نبود.
افق��ه بی��ان ک��رد :ما در کش��ور هر س��اله با حج��م قوانین ،بخش��نامهها و
دس��تورالعملهایی در حوزه تجارت و اقتصاد مواجه هس��تیم که تا پیش از آن
وجود نداشتهاند .وضع قوانین جدید و پیدرپی نمیتواند متضمن یک اقتصاد
پویا و توس��عه تجاری مطلوب باش��د .یک اقتصاد موفق نیاز به بس��تر آرامش و
ریسک و احتمال خطر پایین دارد تا فعاالن اقتصادی در آن بتوانند بدون نگرانی
از دغدغهه��ای متعاقب تغییر قوانین به فعالیت مس��تمر و دامنهدار بپردازند؛
بس��تری که معموال در اقتصاد و تجارت کش��ور ما وجود نداش��ته و فعاالن این
بخش را ب هش��دت تحت فش��ار قرار داده است .و اال با ارائه تسهیالتی که امروز
هست و شاید فردا دیگر نباشد نمیتوان به یک ثبات تجاری ملموس رسید.

سیدمرتضی افقه

سخن آخر
هرچند دستاندرکاران دولتی حوزه صادرات بارها اعالم کردهاند که کشور
در ش��رایط کنونی بیش از هر زمان دیگ��ری نیازمند فعالیت صادرکنندگان
اس��ت ،اما اقدام��ات عملی در بدنه دولت چندان هم��گام و هماهنگ با این
هدف نیست .کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که راهحل ترغیب بازرگانان
چ و خمی است که
به فعالیت مس��تمر در این حوزه ،س��ادهتر از مسیر پر پی 
دولت در حال طی کردن آن اس��ت .این گروه سادهسازی قوانین را راهحلی
میدانند که میتواند بار محدودیتهای خارجی در حوزه تجارت را کم کند
تا بازرگانان با فراغبال بیش��تر بتوانند در توس��عه تجاری و اقتصادی کش��ور
نقش داشته باشند.
با این حال ،گویا هنوز زمان الزم است تا بخشهای گوناگون دولت در این
تصمیمگیری در این موارد به نقطه مش��ترکی برس��ند تا مشکالت دامنهدار
موج��ود در این حوزه ،با رضایتمندی فعاالن حوزه صادرات به پایانی خوش
بینجامد.

مجیدرضا حریری

حمیدرضا صالحی

رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد

تداوم معافیت مالیاتی تولیدکنندگان فرش دستباف
رئیس مرکز ملی فرش ایران اعالمکرد :براساس پیگیریهای
بهعم��ل آم��ده از س��وی وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت و
مرکز ملی فرش ایران و تش��کلهای فعال فرش دس��تباف در
جلس��ه کمیس��یون اقتصادی دولت ،معافیت ماده  ۱۴۲قانون
مالیاتهای مس��تقیم کارگاههای فرش دستباف به قوت خود
باقی ماند.
بهگزارش ایلنا از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،فرحناز رافع
افزود :سال گذشته پیشنویس الیحه اصالح قانون مالیاتهای
مستقیم با هدف کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از سوی وزارت
امور اقتصادی و دارایی تدوین و به کمیس��یون اقتصادی هیات
دولت ارسال شد.
راف��ع توضیح داد :براس��اس م��اده  ۱۴۱ص��د درصد درآمد

حاصل از ص��ادرات خدمات و کااله��ای غیرنفتی و
محص��والت بخش کش��اورزی و  ۲۰درص��د درآمد
حاص��ل از ص��ادرات مواد خ��ام مش��مول مالیات با
ن��رخ صفر میش��ود ،همچنین براس��اس ماده ۱۴۲
قانون مالیاتهای مس��تقیم درآمد کارگاههای فرش
دس��تباف و صنایعدس��تی و ش��رکتهای تعاونی و
اتحادیههای تولیدی مربوط از پرداخت مالیات معاف
است.
این مقام مس��ئول گفت :هنر-صنعت فرش دس��تباف ایران
مص��داق بارز اقتصاد مقاومتی و حائز ویژگیهای غیرقابل انکار
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بوده و از ویژگیهای منحصر به
فرد فرش دس��تباف ایران ،ضمانت بقای اش��تغال روستاییان و

اقشـار آس��یبپذیر ،تثبیت یا افزایش سرانه اشتغال
ارزان وابس��ته ب��ه بخش خصوصی در ی��ک زنجیره
اشتغال  ۲میلیون نفری را میتوان برشمرد.
وی اضافه ک��رد :وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
ب��رای نیل به اهداف س��ال «جه��ش تولید» و توجه
ویژه به رفع برخی از مش��کالت فعاالن هنر-صنعت
فرش دس��تباف ،اقدامهای عملی خود را برای حذف
پیشنهادهای اصالحی بر قانون مالیاتهای مستقیم با مشارکت
تشکلهای تولیدی و صادراتی فرش دستباف را اجرایی کرد.
رئیس مرک��ز ملی فرش ای��ران تاکید ک��رد :تاثیرات منفی
اصالح پیش��نهادی مربوطه که نتیجه آن کاهش اش��تغال در
حوزه فرش دس��تباف و از دس��ت رفتن اش��تغال ارزان وابسته
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ب��ه بخش خصوص��ی در روس��تاها و مهاجرت روس��تاییان به
شهرها و پیامدهای آن از قبیل درخواست ایجاد فرصت شغلی
گرانقیمت که دولت مسئول ایجاد آن است ،مرکز ملی فرش
ت�لاش هم��ه جانبهای را برای ح��ذف این دو م��ورد از الیحه
پیشنهادی یادشده انجام داد.
وی اضاف��ه کرد :در کمیس��یون اقتصادی دولت ،پیش��نهاد
حذف بند اصالح ماده  ۱۴۲به تصویب رس��ید و براین اس��اس
معافیته��ای مالیاتی ماده  ۱۴۲همچنان ب��ه قوت خود باقی
است.
رافع در پایان از هیات دولت درخواس��ت کرد با تصویب این
الیح��ه از هنر-صنعت فرش دس��تباف ایران حمایت الزم را به
عمل آورند.

به راههای
عملی
فکر کنیم

یادداشت

 ۲۴میلیارد دالر
ارزش تجارت
خارجی ایران

آیا آرامش به خانه
برمیگردد؟!

طرحی نو در
حمایت از تولید و
افزایش قدرت خرید

روزنـامه دیـگر
خریـدار نـدارد؟

قدیر قیافه

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

صادرات کشور امروز دچار مشکالت زیادی
اس��ت که همه ما از آن آگاهی داریم و نیازی
به ش��رح و تفصیل آن نیس��ت .ام��ا این تنها
مشکلی نیس��ت که صادرکنندگان و تجارت
کش��ور که نیازمند صادرات غیرنفتی است ،با
آن روبهرو است.
در حقیقت فش��ارهایی ک��ه امروز از داخل
به صادرکنندگان اعمال میشود ،عمدهترین
چالش و مش��کلی اس��ت که صادرکنندگان
و فع��االن تج��اری ما ب��ا آن دس��ت و پنجه
نرم میکنن��د و نمیتوان ب��ا در نظر گرفتن
تس��هیالتی که بای��د جزو حق��وق بازرگانان
باش��د ،آنها را به تداوم فعالیت در این مسیر
دلگ��رم کرد .امروز وضع عوارض ،تعداد باالی
بخشنامههای صادرشده ،ممنوعیت صادرات
برخی کاالها و اس��تفاده نامناس��ب از سامانه
جام��ع تجارت از چالشها و مس��ائلی اس��ت
ک��ه عملکرد صادرکنندگان را تحتتاثیر قرار
میدهد.
وقتی ص��ادرات یک محصول بهطور قانونی
انجام میشود نباید هیچ مانعی با عنوانهای
مختل��ف از جمل��ه تنظیم ب��ازار در برابر این
اقدام ایجاد ش��ود ،چراکه در اح��کام دائمی
برنامه شش��م توس��عه به صراحت اعالمشده
ک��ه هیچک��دام از مراک��ز تصمیمگیری حق
وضع ع��وارض ،ایجاد ممنوعیت و محدودیت
صادراتی روی هیچ کاالی��ی با عنوان تنظیم
ب��ازار ندارن��د؛ در صورتی که ام��روزه چنین
اتفاقی رخ نمیدهد.
ما با بررس��ی آمارهای صادراتی در کشور و
با در نظر گرفتن مش��کالت مربوط به شیوع
کرونا درمییابیم که صادرات کش��ور نسبت
به سال گذشته با کاهش قابلتوجهی روبهرو
بوده اس��ت؛ پس در این شرایط چرا به جای
حمایت از صادرات ،ش��اهد رفتار نامناسب و
ایجاد موانع جدید در مسیر آن هستیم؟! چرا
با عنوانهای گوناگون صادرکنندگان را دچار
تحریمهای داخلی میکنیم و بعد میخواهیم
این مش��کالت را با ارائه تسهیالت و مشوقها
برطرف کنیم؟!
بخشنامههای خلقالساعه که در بدنه دولت
صادر میش��ود ،حکم تحریمه��ای داخلی را
دارند.
ص��ادرات در حوزه تامی��ن مالی و در بحث
جابهجایی پول که موضوع بس��یار دش��واری
است ،مش��کل اساس��ی دارد .صادرکنندگان
ب��ا قبول زحم��ت تمام س��ختیها را به جان
خریدند ،اما متاس��فانه دائ��م مورد رفتارهای
آزاردهنده قرار میگیرند.
موضوع نرخگ��ذاری در داخل گمرکات نیز
چالش دیگری است که صادرکنندگان با آن
مواجه هستند.
صادرکنن��دگان برای ارس��ال کاالها به هر
نقط��ه دنیا بای��د از مس��یرهای متعدد عبور
کنن��د که این موض��وع هزینه گزاف��ی را به
صادرکنندگان تحمیل میکند.
پس از خلق تمام این مش��کالت ،فهرستی
بلن��د ب��اال را بهعن��وان تش��ویق و تس��هیل
مقابل روی صادرکنن��ده میگذاریم و انتظار
خوش��حالی او را نی��ز داریم .مهمت��ر از این
فهرس��تهای بلند باال ک��ه هرازچندگاهی از
س��وی دولت منتشر میشود ،خروجی عملی
آنهاس��ت ک��ه میتوان��د در این راس��تا حائز
اهمیت باشد.
امروز همه فعاالن و دس��تاندرکاران حوزه
صادرات میدانند که وجود بس��تر مناس��ب
کسبوکار ،کاهش ایستگاههای مداخلهگر در
ح��وزه تجارت خارجی و ادغام و ایجاد پنجره
واحد که سالهاس��ت از آن صحبت میشود،
دغدغه اصلی فعاالن این حوزه است و راهحل
بسیاری از مشکالت بازرگانان کشور برطرف
شدن این مشکالت است.
امروز کمتری��ن مش��کل صادرکنندگان و
واردکنندگان ما در راس��تای توسعه و جهش
صادرات با گمرک اس��ت ،زیرا این س��ازمان
تنها مجری بخش��نامهها و مانعتراش��یهایی
است که ازسوی س��ازمانهای دیگر از جمله
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ایجاد شدهاند.
در حال حاضر ،مشکلگش��اییهای عملی در
م��واردی مانند اصالح قیمته��ای صادرات،
بی��ش از فهرس��تهای بلندباالی تش��ویق و
تسهیل میتواند گرهگشای صادرات و تجارت
خارجی کشور باشد.

