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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند كلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران

  پیامد سیاست های ارزی دولت؛ 
خروج صادرکننده واقعی از صحنه رقابت

ادامه در صفحه 2 

ادامه در صفحه 3

رئیس كمیسیون مالیات، كار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، ضمن تاکید 
بر تشکیل شورای سیاست گذاری مالیات، بر این باور است که بعضاً در 
سیاست های اجرایی ما اقداماتی را انجام می دهیم که بستر را برای فرار 

مالیاتی ایجاد می کند. 
محمود توالیی در خصوص طرح جامع اصالح ساختار نظام مالیاتی گفت: 

اصالح ساختار مالیاتی را می توان در دو وجه بررسی کرد، یک بخش 
اصالح ساختاری سیستم اداری است که اصالحاتی نیز در سنوات مختلف 
داشته و مدیریت و چارت اداری تغییر کرده است، البته چندان به معنای 

عام نبوده و مردم چندان با آن درگیر نبوده اند. 
را  مالیات ستانی  دیگر، بحث اصالح ساختار  در وجه  داد،  ادامه  وی 
داریم. در این موضوع مهمترین اتفاقی که رقم خورده، تهیه زیرساخت 
نظام جامع مالیاتی است. تهیه این نظام جامع مالیاتی از سالهای پیش 
المللی  بین  کمپانی های  از  افزارها  نرم  و  افزارها  سخت  شده،  آغاز 
خریداری و به روزرسانی و همچنین ایرانیزه شده و حتی در بخشی 
از این روند، مشاورین خارجی آمده اند و کار پیاده سازی و معادل سازی 
آن را انجام داده اند و به صورت کلی این تغییر در نظام مالیاتی در حال 

آماده سازی برای بهره برداری است.
وی معتقد است، در چند سال اخیر بیشترین هم و غم سازمان امور مالیاتی 
اتصال دیتاها بوده است، یعنی بتواند همه پایگاه های اطالعاتی را در این 
سامانه داشته باشد. تا به امروز نیز تقریبا هیچ پایگاه داده ای نیست که در 

رئیس كمیسیون مالیات، كار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مطرح كرد
سیاست ما باید مقابله با فرار مالیاتی باشد نه برخورد با مرجع صادرکننده کارت بازرگانی

ادامه در صفحه 2 

سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: صادرکنندگان را 
نباید کارمندان بانک مرکزی تلقی کرد؛ ممکن است با فشارهای 
بانک مرکزی و سیاست ارزی دولت، صادرکنندگان باسابقه برای حفظ 
اعتبار خود و اجتناب از اینکه انگ خیانت بخورند، از حرفه صادرات 
کناره گیری کنند؛ شاید برخی هم با باالترین قیمت  موجود ارز، از بازار 

ارز تهیه کنند؛ هر دو جای تاسف دارد.
برآیند حرف های سیاستگذاران اقتصادی کشور و نیز معاون اول در 
هفته های اخیر این بود که دلیل اصلی رشد شتابان نرخ دالر در بازار 
آزاد، اواًل سقوط در آمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و ثانیاً عدم 

اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده است.
این گزارش مربوط به میزان ارزهای برگشت نشده که از سوی رئیس 
بانک مرکزی 27 میلیارد دالر اعالم شد و تا دو روز دیگر باید مطابق 
با دستور دولت به شبکه نیمایی فروخته شود موجی از مجادله ها 

برانگیخته است که هنوز ادامه دارد. 
صادرکنندگان و نیز برخی از مدیران و اعضای تشکل های گوناگون 
سیاست های  و  کرده  حمایت  اصیل  صادرکنندگان  از  شجاعت  با 
غیرکارشناسی و یکسویه نگری مبتنی بر منافع دولت را عامل اصلی 
وضعیت موجود دانسته اند. آنها نسبت به اراده دولت که خود را مالک 
قیمت  با  می خواهد  صادرکنندگان  از  و  می داند  صادراتی  ارزهای 
دولت ساخته ارزهای خود را به بانک مرکزی بفروشند، انتقاد کرده و 
می گویند سیاست های ارزی دولت راه را برای ورود کسانی که دنبال 

رانت ارزی بوده اند هموار کرده است. 
حال و در آستانه پایان مهلت دولت و سخت گیری های بی منطق و 
بی پایان بانک مرکزی در روزها و ماه های آینده، احتماال چند رخداد 
مهم در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد که وقوع هرکدام از این رخدادها 
این  میان مدت  و  اهمیت  با  بسیار  اتفاق  دارد.  تاسف خوردن  جای 
است که صادرکنندگان باسابقه، حرفه ای و شناخته شده دربازارهای 
بین المللی، برای حفظ آبرو و اعتبار خود و اجتناب از اینکه انگ خیانت 

بخورند از حرفه صادرات کناره گیری کنند.
را  صادرکنندگان  که  می شنویم  دیگر  هرزمان  از  بیش  روزها  این 
نباید کارمندان بانک مرکزی تلقی کرد وآنها را وادار کرد با این همه 
دردسرهایی که به دلیل سیاست خارجی در فروش کاال و انتقال ارز 
پدیدار شده کاال صادر کنند و آن گاه ارزها را به ارزانترین قیمت در 

شبکه ای بفروشند که منافع دولت را تامین می کنند. 
این یکی از بزرگترین رخدادهای احتمالی در مقوله صادرات است که 
می تواند به انزوای صادرکنندگان اصیل منجر شده و بازار صادرات 

ایران را در اختیار فرصت طلبان بی ریشه بیندازد.
 پیامد منفی دیگر این است که گروهی از صادرکنندگان که به هر دلیل 
نتوانسته اند ارزهای صادراتی را برگردانند برای صیانت از اعتبار و آبروی 
حرفه ای خود به بازار ارز مراجعه کرده و با باالترین قیمت های موجود 
ارز از بازار ارز تهیه کنند و به بانک مرکزی بدهند و گریبان خود را از 
دست دولت خالص کنند و همین مساله می تواند به افزایش قیمت 
دالر منجر شده و این بازار را به بدترین روزهای دهه های اخیر برساند. 
یادمان باشد صادرکنندگان در این روزهای سخت ایران می توانند 
بخشی از گرفتاری بزرگ اقتصاد و سیاست در ایران را با تجربه و 
اعتبار انباشت شده خود برطرف کنند و دور کردن آنها از فعالیت مولد 
و توسعه صادرات غیرنفتی کشور به بهانه های ساختگی یک مصیبت 

بزرگ خواهد بود.

مدیر اداره صادرات بانک مركزی عنوان كرد؛  

جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 1397 و 1398

بی ثباتی نرخ ارز؛ پاندمی ویرانگر تولید

مدیر اداره صادرات بانک مركزی در گفتگویی به بیان جزییات ارزهای 
برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 1397 و 1398 پرداخت 
و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال 1399 را تشریح کرد. 

 به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 

سومبات هاكوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران
صحبت کردن در مورد بهای ارز شبیه حرکت در فضایی معلق می ماند که 
انسان برای ترسیم جغرافیای حضورش بیشتر از هر چیز به دنبال نقطه 

یاد شده بالغ بر 25 میلیارد یورو )27 میلیارد دالر( است که از این میزان 
حدود 6/8 میلیارد یورو )7/6 میلیارد دالر( مربوط به 250 صادرکننده 

حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضاییه است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صمد كریمی در خصوص میزان 
ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش های 
مقاطع  در  ارزهای صادراتی  بازگشت  را در خصوص  تحلیلی مختلفی 
مختلف تهیه و برای دستگاه های اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور 
نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسالمی 
طی سال های 1397 و 1398 مبلغ 56/1 میلیارد یورو )بدون احتساب 
صادرات شرکت های ملی نفت ایران، ملی پاالیش و پخش فرآورده      های 
نفتی ایران و ملی گاز ایران( صادرات صورت گرفته است،  از این میزان 
تا روز 1399/3/31 فقط مبلغ 33/6 میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه 
اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری 
مبلغ 22/5 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور 

اتکا می گردد تا روی آن بایستد و باثباتی که به دست آورده است، تصاویر 
مربوط به محیط پیرامونش را ارائه دهد.

شما تغییر و تحوالت نرخ ارز، فرازها و فرودهایش در همین چند روز 
گذشته را بررسی کنید آن وقت شاید بهتر بتوان این تعلیق و بی ثباتی حاکم 
بر فضای اقتصادی را ترسیم کرد. به هر حال سناریوی ارز و بهای آن 
به نظر نگارنده نقطه عطف نمایش حضور در تعلیق یا تحرک در فضای 
بدون ثبات است؛ چون دشوار می توان از سیاست هایی سخن گفت )یا آنها 
را واکاوی کرد( که محدوده تغییر و تحوالت بهای ارز را تعیین می کنند. 
آن وقت در چنین شرایطی هر از گاهی نیز شنیده می شود که افزایش بهای 
ارز به سود تولیدکنندگان یا صادرکنندگان است و آنها می توانند با اتکا به 
رشد نرخ ارز شرایط بهینه تری را تجربه کنند. بی تردید در فضای تعلیق و در 
تحلیل داده های اقتصادی خطای راهبردی به وفور اتفاق می افتد؛ اما تکیه 
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این سامانه نباشد و سازمان امور مالیاتی تمام اطالعات را در اختیار دارد.
توالیی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت طرح جامع مالیاتی گفت: 
طرح جامع مالیاتی در حال اجراست و خیلی از این عملکردها که به درستی 
انجام می شود نیازی به فریاد ندارد، یعنی وقتی که مسیر باز است نیازی به 
اعالن نداریم. سازمان امور مالیاتی هم در آن محل هایی که مسیرش بسته 
می شود آژیر می زند و در آن جایی که مسیرش باز است با آرامش به سراغ 

تراکنش ها و گردش ها می رود و کار خود را انجام می دهد.
این نماینده بخش خصوصی در مورد ایرادات موجود در بحث مالیات ستانی 
نیز گفت: زمانی که بودجه ابالغ می شود تقسیم بندی صورت می گیرد 
و اعالم می شود که در هر منطقه چقدر مالیات باید وصول شود و به هر 
استانی اعالم می شود که چقدر مالیات باید اخذ کند. این در حالی است که 
در برخی استان ها رکود وجود دارد و تولید کنندگان نتوانسته اند به آن اندازه 

سود کسب کنند.
وی افزود، این موضوع تا حوزه ممیزی نیز پیش می رود و ما می شنویم که 
ممیز می گوید که امثال من باید 30 درصد مالیات بیشتری بگیرم حال این 
موضوع مربوط به صنفی است که درآمد چندانی نداشته است و باید برای 
آنها حجم مالیاتی کمتری در نظر گرفته شود اما در اینجا آن عدالت مالیاتی 
رعایت نمی شود. برای آنکه این کار را جلو ببرند، از ابزارهایی که به عنوان 
ابزارهای تشخیصی در اختیار دارند استفاده می کنند. اگر این کارها را صورت 

ندهند نمی توانند آن مبلغ مشخص شده را وصول کند.
نسبت  از  شده  ارائه  آمارهای  خصوص  در  توضیحاتی  ارائه  با  توالیی 
مالیات به تولید ناخالص ملی گفت: به طور مکرر شنیده می شود که در 
مصاحبه های مختلف می گویند نرخ مالیات در مقابل تولید ناخالص ملی 
ما عدد مناسبی نیست. سازمان های دولتی اعالم می کنند که این رقم در 
حدود 9 درصد است. همین دستگاه ها اعالم می کنند که در کشور حدود 
50 تا 60 درصد مالیات پرداخت نمی کنند. وی افزود، ممکن است حدود 
20 درصد از این عدد معافیت های مالیاتی یا حوزه هایی باشد که مشمول 
مالیات نیستند )مثل کشاورزی( و البته بخشی از این عدد را نیز فرارهای 
مالیاتی تشکیل می دهد. زمانی که این ارقام را مطرح می کنیم باید بیاییم و 
این معافیات ها را از آن کم کنیم، چرا که تمامی این ارقام در تولید ناخالص 

ملی محاسبه می شود.
بنابراین ما باید بگوییم که یک کیک اقتصادی داریم که از 40 تا 50 درصد 
آن، 9 درصد مالیات می گیریم، زمانی که این رقم را در کل ضرب کنیم در 

حدود 20 درصد می شود. پس برمبنای این رقم ما جز کشورهایی هستیم 
که در حوزه منطقه بجز یک کشور، هیچ کشور دیگری در تراز ما نیست.

توالیی در خصوص نقش مالیات در افزایش ورود سرمایه به بخش تولید 
گفت: اینکه کسی به سمت تولید برود یا خیر، بخشی از آن بحث مالیاتی 
است که تاثیر کمی در این موضوع دارد. مهمترین تاثیر بستری است که 
برای کار وجود دارد و پس از آن موضوع ورود و خروج در بازار مورد نظر و 
نرخ ریسک در بازار هدف قرار دارد. اینها به ما فرمان می دهد که پول به 

کدام سمت باید حرکت کند. 
وی گفت: در حال حاضر همه عالمت های به سمت تولید منفی است و 
شما نمی توانید با یک عالمت مثبت ایجاد انگیزه کنید. البته در دو سال 
گذشته خواسته اند در بعضی از موارد به صورت تحمیلی مشکل تولید را 
حل کنند مانند کارهایی که ستاد تسهیل تولید یا ریاست قوه قضاییه 
انجام می دهند و گفتند که بانک ها حق ندارند در کارخانه ها را ببندند. 
توالیی با اشاره به شیوه برخوردها با فرار مالیاتی گفت: ما به جای آنکه 
با سیاست هایی که این حفره ها را باز می کند مقابله کنیم، با مرجع صدور 
کارت های بازرگانی برخورد می کنیم و این در حالی است که این کار 
برمبنای اطالعات و آموزش های داده شده، وی ادامه داد، صورت گرفته 
است. اگر واقعاً شرایط افراد را در نظر نگرفتند و کارت صادر کردند، بله 
باید با آنها برخورد شود اما اگر ما چراغ قرمز را خودمان قطع کردیم و 
افرادی بدون حساب و کتاب می آیند و می روند دیگر تقصیر مرجع صدور 

گواهینامه نیست.
توالیی با اشاره به مشکالت به وجود آمده در بخش صادرات گفت: با 
فشارهای این چنینی که در حال حاضر وارد می شود، قاچاق بر این جنس 
کاالهای صادراتی را افزایش خواهد یافت. امروز بخشی از صادرات که به 
شکل شفاف صادرات خود را انجام داده به دلیل نرخ تعرفه نامناسب دچار 
مشکل شده است. به طور نمونه ارزش یک کاال 12 دالر است اما گمرک 
به قیمت 18 دالر ثبت می کند. صادرکننده این 6 دالر اختالف را از کجا 

باید بپردازد؟ برای اصالح یک تعرفه نیز یک دنیا کار باید انجام شود. 
وی در پایان تاکید کرد، برای کشوری که تحت تحریم قرار می گیرد، 
دو اتفاق جدیدی متصور است. کشوری که تحت تحریم است کاالی 
خارجی را گران تر می خرد و کاالی خود را ارزان تر می فروشد. اگر این 
دو اصل را حداقل در روابط تجاری رعایت کنیم بسیاری از مشکالت ما 

حل خواهد شد.

رئیس كمیسیون مالیات، كار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مطرح كرد
سیاست ما باید مقابله با فرار مالیاتی باشد نه برخورد با مرجع صادرکننده کارت بازرگانی

ادامه از صفحه 1

مدیر اداره صادرات بانک مركزی عنوان كرد؛  

جزییات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 1397 و 1398
برنگشته است. وی افزود: عالوه بر ارقام مذکور، مبلغ 2/5 میلیارد یورو 
مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 1397/1/22 
الی 1397/5/16 است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 2 شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در 
سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ 
ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، 
میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های 1397 و 1398 

معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد.   
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش های تحلیلی 
تعداد  ج.ا.ا  گمرک  از  دریافتی  صادراتی  پروانه های  اطالعات  دیگر، 
از یک میلیون یورو  2 هزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش 
از روز  تا 70 درصد(  از 70 درصد )صفر  ارز کمتر  بازگشت  با نسبت 
1397/1/22 لغایت 1398/12/28 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن 
حاکی از این بود که این گروه بالغ بر 24 میلیارد یورو صادرات داشته اند 
و از روز 1397/1/22 لغایت روز 1399/3/31 تنها نسبت به بازگشت  
6/4 میلیارد یورو اقدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود 17/7 میلیارد 
یورو ) حدود 20 میلیارد دالر( توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون 

به چرخه اقتصادی برگشت نشده است. 
کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطالعات، میزان تعهدات آنها 6/8 میلیارد 
از این رقم فقط 466/6  یورو )معادل 7/6 میلیارد دالر( بوده است که 
میلیون یورو معادل 7 درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه های صادراتی 
و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان )از تاریخ 1397/1/22 الی 

1397/5/16( به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. 
شرکت های  عملکرد  خصوص  در  مرکزی  بانک  صادرات  اداره  مدیر 
پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: علی رغم برخی 
ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می شود الزم به 
توضیح است که این شرکت ها بخش زیادی از تعهدات شان را ایفا کرده اند، 
به طوری که 58 شرکت صادر کننده پتروشیمی از تاریخ 22//1397 الی 
1398/12/28 به میزان 17/1 میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این 
میزان مبلغ 14/4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399/3/31 به چرخه اقتصادی 
برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت ها در بازگشت 
ارز صادراتی معادل 84 درصد بوده است. همچنین تعداد 12 شرکت عضو 
گروه ایمیدرو از تاریخ 1397/1/22 الی 1398/12/29 به میزان 5/3 میلیارد 
یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ 4/4 میلیارد یورو را تا تاریخ 

1399/3/31 به چرخه اقتصادی برگردانده اند.
بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت ها در بازگشت ارز صادراتی 

معادل 83 درصد بوده است. 
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابالغی، کلیه صادرکنندگان 
مکلفند حداقل 80 درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 
20 درصدرا  به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین 
بنگاه های تولیدی/ صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می 
توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و الزم 
است مابقی ارز حاصل از صادرات )حداقل 70 درصد( را به صورت حواله 

ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند. 

ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و هفتمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو پنجـاه و هفتمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران  بـا حضـور اكثریـت اعضـای  
هیات مدیره در روز یکشـنبه مـورخ 99/04/22 در محل 
دفترانجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت 
بـه مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت بـه برخی از 

آن هـا اتخاذ تصمیـم به عمـل آمد.
1- خالصـه مذاکـرات هزارو پنجاه و ششـمین نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ 99/04/08 قرائـت و به 

امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
آقـای مهنـدس  نیلفـروش زاده مکاتبـه  آقـای مهنـدس   -2
شـاه کرمی رییـس هیـات مدیـره انجمـن صنفـی کارفرمایان 
نسـاجی اسـتان اصفهـان قرائـت فرمودنـد و پـس از آن آقـای 
مهندس شـهالیی توضیحاتی را در خصوص لـزوم اجرای مفاد 
اساسـنامه در مورد غیبت های اعضای هیات مدیره در جلسـات 
هیـات مدیـره مطـرح و در ادامـه آقایان مهندس فرهـی ، دکتر 
شـیبانی ، دکتر عامری، سـید رضا الجوردی، سـید جواد سجادی 
بیدگلـی، مطالبـی را مطرح فرمودنـد که پس از بحـث و تبادل 
نظـر بسـیار ، جمع بنـدی و مصوبـه مشـخصی در جهت تعیین 
رویـه تا پایان دوره جاری و اصالح اساسـنامه بهمراه نداشـت و 
مقرر شـد مکاتبـه شـماره 7016 مـورخ 99/04/15 کان لم یکن 

تلقـی گردد.
3- آقـای مهنـدس نیلفـروش زاده توضیحاتـی را در خصـوص 
تاریخچـه ارائـه جـداول ماهیانـه نـرخ محصـوالت تولیـدی 
واحدهـای نسـاجی عضـو انجمـن ارائـه فرمودنـد و از هیـات 
مدیـره انجمـن درخصوص تداوم انتشـار این لیسـت اسـتعالم 
نظـر نمودنـد کـه در نهایـت پـس از بحـث و تبادل نظـر مقرر 
شـد مکاتبـه ای بـا وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در ایـن 
خصـوص صـورت پذیرد کـه با مسـتندات مربوط بـه تغییرات 
نـرخ ارز و عـدم ثبات قیمت هـا و همچنیـن واردات بی رویه ، در 
حـال حاضـر امـکان انتشـار لیسـت قیمت ها تـا اطـالع ثانوی 

میسـر نیست.
4- درخواسـت پیشـنهادی کمیته صـادرات به اصـالح فروش 
100 درصـد ارز حاصـل از صـادرات بـا نـرخ آزاد بـا عنایـت به 
حـذف نـرخ ارز نیمایـی در ثبت سفارشـات اخیر مطـرح گردید 

کـه مقرر شـد مکاتبـه ای در این خصـوص صـورت پذیرد. 
5- طبـق قـرار قبلـی آقایـان زینالـو و مطهـری رییـس و دبیر 
کمیتـه ریسـندگی الیـاف بلنـد آقایـان محمـد کاردان پـور و 
سـید تورج شـهرجردی رییـس و دبیـر کمیته ریسـندگی الیاف 
کوتاه و آقای مهندس سرشـارزاده رییس کمیته رنگرزی ، چاپ 
و تکمیـل انجمن صنایع نسـاجی ایـران طبق دعـوت قبلی در 
جلسـه حضور یافتند و مسائل و مشـکالت اعضای کمیته های 

تخصصی مربوطـه را مطـرح فرمودند.
6- آقـای دکتـر کاظمـی گزارشـی از پیگیری هـای مربـوط به 
افزایـش عرضـه مواد اولیه پتروشـیمی در بـورس ارائه فرمودند 
و لزوم پیگیری بیشـتر انجمن درخصـوص افزایش کف عرضه 

در بورس را خواسـتار شد.

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان :  
محمدرضا مقدم، مهندس عبدالحسین اخوان مقدم
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با وجود طرح شفاف پیشنهادها هنوز نمی دانیم چرا بانک مرکزی به 
یک شیوه و عدم ارزش گذاری بر ارز صادراتی تاکید دارد. این تاکید 
درحالی انجام می شود که هیچ صادرکننده دارای اهلیتی موافق عدم 

بازگشت ارز صادراتی نیست. )جمشید نفر(
رئیس جمهور پیشنهادهای اتاق بازرگانی درباره بازگشت ارز صادراتی 
به  اقدام  این  است  بعید  اما  است  داده  ارجاع  مرکزی  بانک  به  را 
ارز بینجامد. به طور  گشایشی در امور صادرکنندگان در بازگشت 
معمول نامه های مربوط به این مسائل از سوی رییس جمهور به بانک 
مرکزی ابالغ می شود. این یک روند همیشگی در کار دستگاه های 
دولتی و بانک مرکزی است اما اینکه تا چه اندازه در بهبود شرایط 
صادرکنندگان نقش تعیین کننده ای ایفا کند، محل تردید است. ما 
نهادهای ذی ربط  با  ارزی صادرکنندگان  پیشتر درباره چالش های 
مذاکره کرده ایم با این حال به نتیجه نرسیدیم. به نظر می رسد بانک 
مرکزی از پیشنهادات خود مبنی بر بازگشت ارز صادراتی با روش های 
محدود به حواله و اسکناس کوتاه نمی آید درحالیکه تنها نرمش بانک 
مرکزی است که می تواند رخدادهای خوب در حوزه صادرات را رقم 
بزند. گذشته نشان داده است که بانک مرکزی به سختی به انجام 

پیشنهادهای بخش خصوصی رضایت می دهد.
پیشنهادهای بخش خصوصی به بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز 
صادراتی به روشنی بیان شده است. هیچ صادرکننده دارای اهلیتی 
پیشنهاد عدم بازگشت ارز صادراتی را نداده است. پیشنهاد شفاف 
ما این بوده که بانک مرکزی اجازه دهد صادرکننده بخشی از ارز 
صارداتی را در مقابل واردات به کشور باز گرداند. در این روش به طور 
خودکار، ارز صادراتی دارای ارزشی می شود که مابه التفاوت هزینه ها 
را پوشش می دهد از جمله هزینه تبدیل پول. همین انگیزه ای برای 
صادرکنندگان است تا به هر نحو ارز خود را بازگردانند. پیشنهاد بخش 
خصوصی این است که دست صادرکننده را در انتخاب روش های 
بازگشت ارز صادراتی باز بگذارد و اجازه دهد صادرات در مقابل واردات 
انجام شود. این پیشنهاد درحالی مطرح می شود که شیر واردات همواره 

دست دولت است. 
وزارت صمت به هر کاال به میزان مشخص و با اولویت های مشخص 
ارز  بازگشت  برای  را  واردات  امکان  اگر  و  می دهد   واردات  اجازه 
صادراتی در نظر بگیریم، صادرکننده و وارد کننده با هم به تفاهم 
می رسند، درحالیکه منافع دولت هم تامین شده است. در بعضی موارد 
تبدیل ارز و بازگشت آن برای صادرکننده کم هزینه است و در مورد 
بعضی مقاصد صادراتی، هزینه تبدیل ارز باالست. صادرکننده برای 
انجام کار خود در اسرع وقت به ریال احتیاج دارد و واردات به ازای 
صادرات یک روش خوب برای تامین نیازهای صادرکننده است. با 
وجود طرح شفاف پیشنهادها هنوز نمی دانیم چرا بانک مرکزی به 
یک شیوه و عدم ارزش گذاری بر ارز صادراتی تاکید دارد. این تاکید 
درحالی انجام می شود که هیچ صادرکننده دارای اهلیتی موافق عدم 

بازگشت ارز صادراتی نیست.

ارائه خدمات مشاوره ای 
درخصوص مسائل و مشکالت واحدهـای 
عضو انجمن صنایع نساجی ایران

1- خدمات مشاوره حقوقی
)دکتر صادق مهردوست(  

2-خدمات مشاوره ای تامین اجتماعی و 
روابط کار و مشاغل سخت و زیان آور  

اصابتی( محمد  )مهندس   

بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی از 
مسیر واردات رضایت می دهد؟

021 - 26200196

ادامه از صفحه 1
بی ثباتی نرخ ارز؛ پاندمی ویرانگر تولید

بر این باور که می توان در هنگامه رشد بهای ارز به افزایش راهگشای نرخ 
صادرات نیز دل بست، خطای فاحش راهبردی است که حتما اقتصاد را با 

دست انداز های زیادی همراه می کند. 
 مگر می شود وقتی به بازارهای خارجی دسترسی وجود ندارد از جهش 
صادراتی نیز سخن گفت؟ در هر اقتصادی نرخ ارز یک محیط بیرونی را 
در مقابل خود دارد و در یک محیط درونی نیز در فعل و انفعاالت اقتصادی 
نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. جریان ارز در ایران بیشتر کارکردی درونی 
دارد، چون نقشی در بهینه سازی فضای بیرونی اقتصاد ندارد و نمی تواند به 
خاطر همان تعلیق و بی ثباتی حتی به شکل گیری اندیشه ای سازنده برای 

دستیابی به دنیای بیرون کمک کند.
گفته می شود که افزایش بهای ارز برای صادرات مفید است؛ اما دیده 
نمی شود بازارهای جهانی آن طور که باید رو به اقتصاد ایران دریچه ای 
ندارند تا بتوان از صادرات شادمان شد. نقطه تلخ، اما واقعی ماجرا اینجاست 
که تولیدکننده نیز دوری از صادرات را یک تصمیم عقالیی می داند؛ چون 
از بی ثباتی واهمه دارد و هر لحظه در این تصور غوطه می زند که از سوی 
این آشفتگی اقتصادی شکار می شود و موجودیت خود را از دست می دهد. 
عین این ماجرا در صنعت پوشاک رخ داده است. ما در دهه 70 تولید 
کنندگانی داشتیم که پوشاک تولیدی خود را به بازارهای اروپایی صادر 
می کردند؛ اما به راحتی مقهور بازی ارزی شدند که ریسمان آن در اختیار 
سیاست گذاران اقتصادی بود. اکنون نیز همان واهمه با همان هیبت در 
مقابل ما ایستاده است.  آیا صادرکننده می تواند مطمئن باشد آن سیاستی 
که امروز افزایش بهای ارز را مفید به حال صنعت تشخیص داده است 
فردا مسیر بازگشت قیمت ها را آن هم به صورت ضربتی فراهم نمی کند؟ 
صادرات نیاز به مشوق دارد؛ اما امروز هزینه تعلیق اقتصادی را پرداخت 

می کند. نرخ ارز درست در این معرکه ایستاده است. 
چون تحرک آن از فرامین اقتصادی و تحوالت اصیل اقتصادی تبعیت 
نمی کند، برای همین بی ثباتی به تصویری مانا برای اقتصاد ایران تبدیل 
حضور  برای  را  توانایی  بهترین  ما  صنعتگران  از  بسیاری  است.  شده 
که  است  پوشاک  صنعت  همین  مثالش  دارند.  خارجی  بازارهای  در 
تولیدکنندگان آن با پیشینه تاریخی خود، از بهترین توانمندی ها برای 
حضور در بازارهای خارجی بهره مند هستند، اما یا سال ها تاوان حضور 
قاچاق در بازارهای کشور را پس داده اند یا اسیر سیاست هایی بوده اند که 

صنعت پوشاک را به حاشیه رانده است. 
 امروز نیز که شهروندان و سیاست گذاران دانسته اند، صنعت پوشاک 
می تواند برای هر کشوری، صنعتی توسعه ساز باشد بازهم تولیدکنندگان 
نرخ  بی ثباتی  اولیه،  مواد  تامین  گردش،   در  سرمایه  گرفتار  پوشاک 
ارز )برای ارائه داده های خود به بازارهای جهانی( و دردسرهای الوان 
دیگری هستند که رهایی از آنها نیاز به جهدی طاقت فرسا دارد. من 
با قاطعیت می گویم که اگر از صنعت پوشاک حمایت می شد عالوه بر 
آن که می توانست لکوموتیو صنعت نساجی باشد، یک گردش سرمایه 
20 میلیارد دالری نیز برای اقتصاد ایران به ارمغان می آورد و به سادگی 
مسیر حضور در بازارهای خارجی را برای تولید کنندگان ایرانی تثبیت 
می کرد. منتهی این امر نیاز به ثبات و حمایت دارد. بازهم می گویم، 
و  صادراتی  سوبسیدهای  بدون  ساخت.  پشتوانه  باید  صادرات  برای 
همه  که  داشت  انتظار  نمی توان  راهبردی  حمایتی-  خدمات  ارائه 
تولیدکنندگان با تکیه بر مواجی نرخ ارز دل به دریا بزنند و دست بر 
شانه صادرات بگذارند. ما بدون تعارف در یک دور تسلسل هستیم. نرخ 

ارز باال می رود. از سیاست مشخصی تبعیت نمی کند. 
 دودش قبل از هرکس )بر عکس ادعاهای موجود( به چشم تولیدکننده 
می رود )چون او باید تاوان تصمیم سازی های غیراستاندارد را بدهد(. ثبات 
کرد.  اطمینان  ارزی  تحوالت  به  نمی توان  ندارد، پس  وجود  اقتصادی 
بازارهای صادراتی شکل نمی گیرند و همین گونه همه چیز می چرخد، ما 
دوباره به ابتدای خط برمی گردیم و بازهم در این دور تسلسل می ایستیم. 
نتیجه نهایی آن نیز دوری از بازارهای خارجی می شود. بدون بازارهای 
خارجی و ثباتی که چارچوب های اقتصادی را بسازند، افزایش نرخ ارز 
اتفاقا به یک ویرانگر برای تولید کننده تبدیل می شود چون دارایی های 
صنعتگران را بر باد می دهد، مسیر سرمایه گذاری را مسدود می کند و قدرت 
خرید مردم را نیز کاهش می دهد. پس تا اطالع ثانوی که تغییرات نرخ 
ارز از سیاست های استاندارد تبعیت کنند، صادرات به حمایت های راهبردی 
تکیه بدهد و ثبات نیز سرلوحه عمل در اقتصاد ایران باشد، لطفا از ارتباط 
بهینه میان نرخ ارز و صادرات سخن نگوییم. برای درک این ماجرا و 
و سرنوشت  است می توان سرگذشت  نهفته  آن  در  عمق معضلی که 
صادرکنندگان پوشاک در تغییر و تحوالت ارزی دهه 70 را یکبار دیگر 

دوره کرد.

در سه ماهه نخست سال جاری:
تجارت خارجی ایران به 1۴میلیارد دالر رسید

ایران در سه ماهه نخست امسال رقمی معادل 6/4 میلیارد دالر صادرات و 7.6 
میلیارد دالر واردات داشته که بر این اساس رقم کل تجارت در فصل بهار به 
14 میلیارد دالر رسیده است. به گزارش اقتصادآنالین، معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تجارت کاالیی ایران در سه ماهه 
نخست امسال پرداخته و نوشته است: ایران در سه ماهه نخست سال 98 رقمی 
معادل 11/4 میلیارد دالر صادرات و 10/4 میلیارد دالر واردات داشت و مجموع 

تجارت کشور در این مدت 21/8 میلیارد دالر بود.
صادرات ایران در فصل بهار 99 به 6/4 میلیارد دالر رسید که این رقم 44 
درصد از صادرات 11/4 میلیارد دالری مدت مشابه سال قبل کمتر است. 
صادرات ایران از نظر وزنی نیز در بهار سال 98 رقمی معادل 40/0 میلیون تن 
بود که در مدت زمان مشابه امسال این رقم به 21/9 میلیون تن کاهش یافته 
است. مقایسه این دو رقم حاکی از کاهش 45/1 درصدی صادرات ایران طی 

فصل بهار 99 است. همچنین ایران طی این مدت واردات ایران 7/6 میلیارد 
دالر داشته که نسبت به واردات 10/4 میلیارد دالری مدت مشابه سال قبل 
26/8 درصد کاهش داشته است. با این حال از نظر وزنی واردات ایران طی این 
مدت رقمی معادل 8/9 میلیون تن بوده که تنها 0/8 درصد از مدت زمان مشابه 
سال قبل کمتر است. ایران در سه ماهه نخست سال 98 رقمی معادل 9.0 
میلیون تن کاال وارد کرده بود. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت صادرات 
کاالهای تجاری ایران طی سه ماهه نخست امسال 290 دالر برای هر تن 
بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 2/1 درصد افزایش را به 
ثبت رسانده است. با این حال متوسط قیمت واردات کاالهای تجاری ایران در 
بهار 99 برابر با 854 دالر به ازای هر تن بوده که 26/2درصد کمتر از مدت 
زمان مشابه سال 98 است. میانگین قیمت هر تن کاالی وارداتی ایران در سال 

98 برابر با یک هزار و 157 دالر بود.

بانک مركزی هشدار داد؛ 
برخورد قضایی با متخلفان ارزهای صادراتی

بانک مرکزی در راستای سیاست های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده 2 مصوب شورای یادشده، 
اقدامات الزم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از 
صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی 

نکات بسیار حائز اهمیت است.
بانک مرکزی اعالم کرد: مطابق با تبصره ذیل ماده یک مصوبات چهاردهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعالم 
بانک مرکزی به قوه قضاییه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفان برخورد 
قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت 
تولیدی و دارویی نبوده و با وجود پیگیری های مکرر حتی یک دالر ارز را به 

چرخه اقتصادی کشور برنگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.

به گزارش  روابط عمومی بانک مرکزی،  پیرو اعالم پایان تیرماه به عنوان 
آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطالعات و آمار بازگشت ارز 
حاصل از صادرات تا روز 1399/4/31 در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا 
به دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب 
بسته سیاستی جدید مصوب روز 1399/4/22 کمیته ماده 2 مزبور، اقدامات 

تشویقی یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود.
ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادرکنندگانی که با 
وجود اطالع رسانی های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به 
قوه قضاییه ارسال خواهد شد. شایان ذکر است صادرکنندگان باید نسبت به 
بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز 

با توجه به نسبت های اعالمی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.
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 افتتاح طرح توسعه شرکت ساوین تاب با حضور مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت
مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با استقبال 
وارد  بازرگانی  اتاق  رئیس  دارابی  مهاجر  و  مازندران  استاندار  حسین زادگان 

مازندران شد و طرح توسعه شرکت ساوین تاب را افتتاح نمود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری چند واحد صنعتی 
و بازدید از پروژه های صنعتی به استان مازندران سفر کرد.  در این سفر دو روزه 

بیش از 1580 میلیارد تومان طرح های صنعتی افتتاح گردید.
طرح توسعه شرکت ساوین تاب با حضور سرپرست وزارت صمت، استاندار 
مازندران،  رئیس سازمان صمت، نمایندگان  مجلس، رئیس اتاق بازرگانی و 

رئیس انجمن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران به بهره برداری رسید.
 با راه اندازی طرح توسعه این واحد صنعتی با اعتبار 400 میلیارد تومان، 15000 

تن تولیدات این شرکت افزایش و تعداد 200 نفر اشتغال زایی انجام شد . 
در این سفر مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت عالوه 
بر طرح توسعه واحدهای صنعتی ساوین تاب، واحد تولید شیر خشک و پودر 
کنسانتره پروتئینی آب پنیر شرکت سولیکو کاله با 400 میلیارد تومان اعتبار 
نیز افتتاح نمود. سرپرست وزارت صمت در ادامه سفر خود به مازندران در روز 
پنجشنبه در بازدید از مرکز لجستیک و  پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی 
روماک در جریان آخرین وضعیت راه اندازی این پروژه زیرساختی صادراتی 
قرار گرفت. همچنین شرکت آرین شیمی توسط رئیس جمهور و بصورت 
ویدئو کنفرانسی و با حضور سرپرست وزارت صمت و استاندار مازندران در 

بندر امیرآباد افتتاح شد.

عضو جدید

مدیرعامل:  علی مقیم
محل شركت: کاشان

زمینه فعالیت: فرش ماشینی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت صنایع بافندگی یکتا الماس کاشان 
را به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای 
و  نموده  عرض  آمد  خوش  مقیم  علی 

موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  صنایع بافندگی یکتا الماس 
کاشان را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت صنایع بافندگی یکتا الماس كاشان

انجمن  عضو  محترم  صادركنندگان 
صنایع نساجی ایران كه قبال درخواست 
درصد  میزان  از  اطالع  بر  مبنی  كتبی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحویل 
دبیرخانه انجمن داده اند می توانند جهت 
ارز  بازگشت  درصد  میزان  از  اطالع 
دبیرخانه  با  خود  صادرات  از  حاصل 

انجمن تماس حاصل فرمایند.

آنطور که معاون فنی گمرک ایران می گوید با اقدامات انجام شده تمامی 
کاالهای اساسی به محض دریافت مجوز و اعالمیه تأمین ارز به صورت 
اعتباری امکان ترخیص فوری دارند. کاالهای غیراساسی نیز به تشخیص 

وزارت صمت فورا ترخیص خواهند شد.
رایزنی های صورت گرفته در مورد تسهیل ترخیص حدود شش  از  بعد   
میلیارد دالر کاالی رسوب کرده در گمرک و بنادر و موافقت رئیس جمهور با 
پیشنهادهای گمرگ در این رابطه، امکان ترخیص فوری کاالهای اساسی و 

غیراساسی با اولویت کاالهای تولیدی فراهم شده است. 
به گزارش ایسنا،در همین زمینه مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران-  در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص کاال  توضیحاتی 
به ایسنا ارائه کرد که در مجموع نشان دهنده ترخیص فوری کاالهای اساسی 

و غیراساسی تولیدی است. 
ارونقی با اشاره به شرایط ترخیص کاالهای اساسی گفت : با توجه به مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است 
تمامی کاالهای اساسی به محض اینکه صاحبان آن ها با مراجعه به بانک 
عامل بتوانند اعالمیه تأمین ارز به صورت اعتباری دریافت کنند فوری ترخیص 
خواهند شد، بعد از آن نیز بانک ظرف سه ماه پیگیری ها و رسیدگی های بعدی 

را انجام می دهد و در این رابطه هیچ مشکلی وجود ندارد. 
اما ارونقی درباره کاالهای غیراساسی در گروه )2( نیز توضیحاتی ارائه کرد که 

طبق آن لیست کاالهایی که تا قبل از 20 تیرماه امسال به گمرک اظهار و 
دارای قبض انبار هستند در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و از سوی دیگر 
لیست کاالهایی که تا این تاریخ اظهار نشده بودند از سوی سازمان بنادر به 
وزارت صمت ارائه شده  است، بر این اساس به تشخیص وزارت صمت، با 
اولویت کاالهای تولیدی و مواد اولیه تولید در رابطه با ترخیص آن ها فوری 
اقدام خواهد کرد که این کاالها با ارز اشخاص یا سایر رویه ها و با صدور مجوز 

از بانک مرکزی ترخیص می شوند. 
وی همچنین اشاره ای به  اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی به وضعیت 
ترخیص کاالها داشت و گفت که طی اطالعیه ای از کلیه صاحبان کاال اعم 
از حقیقی یا حقوقی خواستیم تا چنانچه درخواستی مبنی بر ترخیص درصدی 
یا کامل کاالهای درصف تخصیص خود به گمرک های اجرایی یا گمرک 
ایران  دارند، یا آنهایی که تاکنون مشکل ترخیص کاالهای ثبت سفارش شده 
آنها حل نشده و نتوانسته اند ترخیص انجام دهند، به گمرک اعالم کنند. این 
مقام مسئول در گمرک ایران افزود: بر این اساس، روز گذشته )شنبه( در میز 
خدمتی که با حضور نمایندگان وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی تشکیل 
شد حدود 200 مراجعه صورت گرفت که بعد از بررسی های انجام شده 20 
درصد آن ها توانستند تعیین تکلیف شوند و 80 درصد دیگر نیز به وزارت صمت 
اعالم شد که قرار است طی امروز رسیدگی های الزم صورت گرفته و به بانک 

مرکزی اعالم شود که ادامه فرایند ترخیص کاال صورت بگیرد

معاون گمرک اعالم كرد: 
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سیاست های صنعتی و تجاری در سه صنعت نهایی شد
و  برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن  و  مدیركل دفتر سیاست گذاری 
تجارت گفت: سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری در حال تدوین می باشد و 
در سه صنعت خودرو، پتروشیمی و نساجی نهایی شده است. محسن اتابکی 
در پنجمین جلسه ویدئوکنفرانسی با مدیران برنامه ریزی سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها بیان کرد: سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری به 
صورت افقی )بین بخشی( و به صورت عمودی )خاص یک صنعت( در حال 
تدوین است. به گزارش ایلنا، وی افزود: در این سیاست ها، موضوعات مرتبط با 

همه دستگاه ها و سازمان های مرتبط با تولید دیده شده است. 
اتابکی موضوع زنجیره ارزش را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: زنجیره ارزش 

تولید برای محصوالت اولویت دار به عنوان یکی از برنامه های معاونت طرح 
و برنامه در حال پیگیری می شود. مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی 
همچنین گفت: برنامه های ابالغی وزارتخانه در سال جاری به صورت کمی از 
استان ها پیگیری و رصد می شود. وی افزود: عملکرد استان ها بر اساس اهداف 
کمی هر استان مشخص می شود. اتابکی در این جلسه تصریح کرد: سند 
آمایش استان ها توسط سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین است و ما نظرات 
حوزه صنعت، معدن و تجارت را در این سند دنبال می کنیم. وی افزود: اگر 
استان ها در خصوص بخش صنعت، معدن وتجارت سند آمایش نکاتی دارند، 

به وزارت خانه منعکس کنند تا در سند نهایی آمایش هر استان لحاظ شود.

هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و دومین 
جلسه با موضوع بررسی آخرین وضعیت 486 واحد تولیدی تملک شده 

توسط بانک ملی برگزار شد.
 در ابتدای جلسه نماینده بانک ملی با تشکر از ستاد برای ورود به موضوع 
واحدهای تملک شده گفت: اقدام ستاد برای ورود به این موضوع قابل 
تقدیر بوده و بانک ملی نیز تمام تالش خود را برای تعیین تکلیف سریع تر 

این واحدها به کار خواهد گرفت.
به گزارش شاتا ، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه 
جلسه با اشاره به نام گذاری سال 99 به نام جهش تولید افزود: متاسفانه 
واحدهای تولیدی زیادی توسط بانک ها تملک و بعضا تعطیل شده است. 
موانع  رفع  قانون  ماده 61  در  مندرج  قانونی  تکلیف  استناد  به  ستاد  این 
تمام  از  و  داشته  تعطیل  واحدهای  بازگشایی  برای  جدی  عزم  تولید، 
ظرفیت های قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد. ضمنا از 
درخواست  بازرسی کل کشور  سازمان  به خصوص  نظارتی  دستگاه های 

می شود در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به 
تعطیلی واحدهای تولیدی می شود با جدیت جلوگیری کرده تا کشور بتواند 

از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهر ه مند شود. 
زالی در این جلسه از حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات ستاد 
و کارگروه های استانی آن خبر داد و گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل 
کشور هیچ دستگاهی نباید به بهانه ورود این سازمان یا سایر نهادهای 
نظارتی از اجرای مصوبات خودداری کرده که به موجب قانون، مصوبات 
صادره برای همه مخاطبان الزم االجرا است. زالی ضمن تشکر از بانک 
ملی ایران، از پیشنهاد آن بانک برای واگذاری واحدهای تملک شده خبر 
داد و گفت: در این جلسه به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای 
تملک شده به مالکان قبلی با اخذ 5 درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ 
سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط 
7 ساله بررسی شد و مقرر شد این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد مطرح شده 

و در مورد آن تصمیم گیری شود.

پیشنهاد جدید درمورد بازگشت واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی
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