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  فقدان استراتژی مدون صنعتی به بی برنامگی و 
ضعف بهره وری منجر شده است
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اعمال  به  اشاره  با  زادبوم  حمید  تجارت،  توسعه  سازمان  گزارش  به 
محدودیت در ثبت سفارش برخی اقالم کاالیی دارای مشابه داخلی افزود: 
سال گذشته یک هزار و ۶۰۰ کاال با کد هشت رقمی اچ. اس ممنوعیت 
واردات داشتند که این رقم در امسال به ۲ هزار و ۴۰۰ کاال رسیده است 
که از سویی به دلیل نبود ارز قابل تخصیص به این اقالم ورود آنها با 
محدودیت مواجه شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
۸۴ درصد اقالم وارداتی شامل مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای است که 

برای تولید و ادامه فعالیت واحدها، ضروری هستند.
وی با اشاره به اینکه واردات بی رویه کاالیی وجود نداشته است؛ تصریح 
کرد: ۸۴ درصد اقالم وارداتی مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای بوده اند و 

بیش از ۱۴ درصد نیز شامل کاالهایی مصرفی شدند که برنج و موبایل 
به عنوان کاالهای ضروری برای کشور از جمله آنها محسوب می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات ۱۱ میلیارد دالری در 
چهارماهه نخست امسال اضافه کرد: تالش داریم با رصد هفتگی کاالهای 
وارداتی ثبت سفارش کاالهایی که مشابه داخلی آنها وجود دارد را کاهش 
دهیم و به تدریج در آینده ای نزدیک به طور کلی واردات این محصوالت 
را در جهت رونق تولید داخل ممنوع اعالم کنیم.در سه ماهه نخست سال 
۹۸ رقمی معادل ۱۱.۴ میلیارد دالر صادرات و ۱۰.۴ میلیارد دالر واردات 
بوده و مجموع تجارت کشور در این مدت ۲۱.۸ میلیارد دالر رسیده است 
در حالی که این ارقام در بهار سال جاری رقمی معادل ۶.۴ میلیارد دالر 
صادرات و ۷.۶ میلیارد دالر واردات را تجربه و رقم کل تجارت در فصل 
بهار به ۱۴ میلیارد دالر ثبت کرده است. واردات ایران طی سه ماهه نخست 
امسال عدد ۷.۶ میلیارد دالر را پشت سر گذاشته است که نسبت به واردات 
۱۰.۴ میلیارد دالری مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۲۶.۸ درصدی 
بودیم و با این حال از نظر وزنی، واردات ایران طی این مدت رقمی معادل 
۸.۹ میلیون تن بوده که تنها هشت دهم درصد از مدت زمان مشابه سال 
قبل کمتر است. ایران در سه ماهه نخست سال ۹۸ رقمی معادل ۹ میلیون 
تن کاال وارد کرده بود. متوسط قیمت واردات کاالهای تجاری ایران در 
بهار ۹۹ برابر با ۸۵۴ دالر به ازای هر تن بوده که ۲۶.۲ درصد کمتر از مدت 
زمان مشابه سال ۹۸ است. میانگین قیمت هر تن کاالی وارداتی ایران در 

سال ۹۸ برابر با یک هزار و ۱۵۷ دالر بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد:
اعمال ممنوعیت بر 2400 تعرفه وارداتی در سال 99

رئیس اتاق ایران نبود برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی 
کشور را از عواملی می داند که به اقدامات و برنامه ریزی های مقطعی 
و کوتاه مدت دامن زده است. غالمحسین شافعی با اشاره به اینکه 
مشکالت بخش صنعت و معدن فراتر از موضوع تأمین مالی است، 
تدوین استراتژی توسعه صنعتی را شاهراه برون رفت از بن بست توسعه 

عنوان کرد.
گفت:  ایران  كشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
مشکالت بخش صنعت و معدن کشورمان امروز تنها به موضوع 
تأمین منابع مالی خالصه نمی شود و موضوع بهره گیری و بهره برداری 
کارآمد از منابع مذکور نیز یک دغدغه مهم به شمار می آید و احتیاط 
بانک ها در تخصیص تسهیالت نیز شاید به واسطه همین امر باشد، 
اعتبارات و تسهیالت،  این  بهره وری  به کارآمدی و  چراکه نسبت 

نگرانی هایی دارند.
دبیرخانه شورای  جلسه  هفتمین  و  هفتاد  در  شافعی،  غالمحسین 
گفت وگوی خراسان رضوی، افزود: ضعف موجود از فقدان برنامه و 
استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور نشأت گرفته و این مسئله 
به نوعی نااطمینانی در میان واحدهای صنعتی منجر شده است. هر 
دولتی در بازه حضور خود در این باب ادعاهای زیادی داشته است 
و حتی خود را موظف دانسته تا برای نقشه راه و استراتژی صنعتی 
کشور اقدامی را صورت دهد اما باوجود همه این تالش ها، هنوز هیچ 
سند جامعی در این حوزه وجود ندارد و صرفاً بعضی اقدامات مقطعی 

محقق شده اند.
شافعی اظهار کرد: ما در این بخش با نوعی بی برنامگی مواجهیم. نگاه 
تکثرگرا در ایجاد واحدهای تولیدی کشور نیز باعث شده تا ظرفیت های 
ایجادی، با بهره وری که از آن بخش حاصل می آید، تناسبی نداشته 
باشد. حتی اگر امروز، مانع تحریم از شانه اقتصاد سبک شود و دغدغه 
تأمین مالی نیز مرتفع گردد، باز این تعداد واحد تولیدی که با یک بازار 
اشباع شده مواجه اند؛ نمی توانند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند و 
در عرصه داخلی یا بازار رقابت بین المللی، حضوری مؤثر داشته باشند.

از  انتقاد  با  اظهارات خود  از  دیگری  در بخش  اتاق مشهد،  رئیس 
دیدگاه هایی که صرفاً اقناع نظر توده ها را مدنظر دارند پس افق های 
بلندمدت را نادیده گرفته و بر منافع کوتاه مدت تأکید می ورزند، گفت: 
تجربه نشان داده که حل مقطعی مشکالت مردم و ارائه راهکارهای 
موقت باعث شده تا مشکالت به قوت خود باقیمانده و مکرر بروز کنند.

شافعی تأکید کرد: متأسفانه دیدگاه هایی درباره جلب رضایت توده مردم 
از سوی برخی از مسئوالن وجود دارد؛ اما به این نکته توجه نمی شود 
که این رضایت در بلندمدت به نفع توده مردم نیست؛ راه درست این 
نیست که به سمت توزیع پول برای رفع مشکالت روزمره مردم برویم. 

اگر راه این باشد پس برای آینده چه باید کرد؟
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اگر به دنبال چاره جویی مؤثر برای 
بردن  باال  بگیرد.  پایدار شکل  توسعه  باید یک  مشکالت هستیم 
سطح رفاه عمومی در جامعه می تواند مشکالت را از میان ببرد؛ توسعه 
اشتغال، کاهش تورم و نهایتاً باال بردن درآمد سرانه کشور را منجر شود 

و گرفتاری ها را رفع ورجوع کند.
او افزود: رسیدن به چنین اهدافی شاید در کوتاه مدت نارضایتی را 
به دنبال داشته باشد اما باید تبعات آن را به نفع تحقق هدفی واالتر 
بپذیریم. اگر بخواهیم شان مردم را در نظر بگیریم باید به این مسئله 
توجه کنیم که اعانه دادن در هیچ جامعه ای باعث توانمندی آن نشده و 

اتفاقاً در عمده موارد، عقب ماندگی ها را تشدید کرده است.
رفع  برای  اصلی  عامل  کرد:  خاطرنشان  شافعی 

نیازهای ارزی کشور از طریق منابع بانک مرکزی و نیما تامین شد

عمده ترین چالش بخش خصوصی، وابستگی به بانک برای تأمین مالی ریالی و ارزی است

رئیس كل بانک مركزی گفت: نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به وجود حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد 

مرکزی و هم از سامانه نیما، در حال تأمین است، و علیرغم افت قابل 
مالحظه درآمدهای دولت از فروش نفت، با کمک صادرکنندگان تالشگر، 

تأمین ارز برای کاالهای ضروری و مواد اولیه در جریان است.
بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه  رئیس کل  عبدالناصر همتی، 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تالش مداوم برای ایجاد بی ثباتی 
در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی آمریکا و همدستان او تازگی ندارد، 
هدف همه این اقدامات، بخصوص در یک سال اخیر، ایجاد انتظارات منفی 

در مردم برای به زانو درآوردن اقتصاد کشور بوده است.
وی افزود: علیرغم اینکه این فشارها مشکالت و سختی هایی برای 
به اهداف اصلی خود  نتوانسته  ایجاد کرده، ولی، به طور قطع  مردم 
طریق  از  تورم  ابر  و  نقدینگی  انفجار  القای  متخده،  تدابیر  با  برسد. 

صنعتی راکد در سطح کشور اشاره و تصریح کرد: عمده ترین چالش کنونی 
بخش خصوصی، وابستگی به بانک برای تأمین مالی ریالی و ارزی است.

به گزارش شاتا، محسن صالحی نیا در نشست شورای اداری شهرستان 
تربت  حیدریه افزود: بر اساس هدف  گذاری این وزارتخانه ظرف امسال 
حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سطح کشور فعال شده و به 

چرخه کار و تولید باز می گردند.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب تا کنون ۵۱۲ واحد صنعتی که پیش از 

این فعالیت شان متوقف شده بود، به چرخه تولید بازگشتند.
نیا به ممنوعیت واردات دو هزار و ۶۰۰ قلم کاال به کشور  صالحی 
در همین راستا اشاره و اضافه کرد: این ممنوعیت که مصوبه مجلس 

ادامه در صفحه 2
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نیازهای ارزی کشور از طریق منابع بانک مرکزی و نیما تامین شد
همتی،  گفته  به  است.  شده  مواجه  ناکامی  با  نیز،  انتظارات  تحریک 
ناشی از  افزایش موقتی نرخ تورم در ماه های ابتدای سال که عمدتاً 
شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود، با اقداماتی که در حال انجام است، 
کنترل شده و تالش جدی برای نیل به هدف تورمی اعالم شده، انجام 

و استمرار خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: نیازهای اساسی کشور به نحو 
مطلوبی تأمین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی 
و هم از سامانه نیما، در حال تأمین است، و علیرغم افت قابل مالحظه 
درآمدهای دولت از فروش نفت، با کمک صادرکنندگان تالشگر، تأمین ارز 

برای کاالهای ضروری و مواد اولیه در جریان است.
ادامه  اساس  بر  را،  خود  برنامه های  مرکزی،  بانک  داشت:  اظهار  وی 
تحریم های امریکا تنظیم کرده است و این اطمینان را داریم که نفس های 
پایانی تحریم ها و دولت فعلی آمریکا نیز نمی تواند به برنامه های ما در حفظ 

پایداری بازارها آسیبی وارد کند.
همتی گفت: بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری 
از نوسانات ناشی از سفته بازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصاد و 
تولید قرار داده است و با رصد مستمر متغیرهای کالن اقدامات ضروری در 

بازارهای پول و ارز، انجام خواهد داد.

ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و نهمین  نشست هیأت مدیره

هـزار و پنجـاه و نهمیـن نشسـت هیأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایران با حضـور اكثریت اعضـای هیات 
مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 99/05/19 در محل دفتر 
انجمـن صنایـع نسـاجی ایران برگزار شـد و نسـبت به 
مـوارد ذیـل بحـث و تبـادل نظـر و نسـبت به برخـی از 

آن هـا اتخاذ تصمیـم به عمـل آمد.
۱- خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و هشـتمین نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ ۹۹/۰۵/۰۵ قرائـت و به 

امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
۲- مکاتبـه شـماره ۱۴/3۵۴۲/ص مـورخ ۹۹/۰۴/3۱ مبنـی بر 
تعییـن تکلیـف نماینده انجمـن در اتـاق بازرگانی ایـران قرائت 
شـد و بحـث و تبادل نظـری در این خصوص صـورت پذیرفت 
و در جمع بنـدی مقـرر شـد طبق توافق قبلی کـه انتخاب برای 
مـدت دوسـال بوده اسـت، عمـل شـود و آقای مهنـدس علی 
فرهـی بـه عنـوان نماینـده انجمـن بـرای سـال دوم بـه اتاق 

بازرگانـی صنایع ، معـادن و کشـاورزی ایران معرفـی گردند.
3- در خصـوص موضـوع مصاحبـه مطبوعاتـی از هیات مدیره 

محترم اسـتعالم نظر شـد .
۴- مقـرر گردیـد مکاتبه ای بـا وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
صـورت پذیرد و درخواسـت گردد تا مبنای محاسـبات حقوق و 
عـوارض گمرکی و ارزش افزوده برمبنای ارز تخصیصی باشـد.

۵- مقـرر شـد موضـوع اعمال اصالحـات نهایی در اساسـنامه 
پیشـنهادی در جلسـه آتی مطـرح گردد.

۶- جلسـه در سـاعت ۱۸:۰۰  بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل 
محمد خاتمـه یافت.       

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:
مهنـدس حسـن نیلفـروش زاده، سـید رضا الجـوردی ، مهندس 
مهنـدس  مقـدم،  محمدرضـا  بیدگلـی ،  سـجادی  سـید جواد 

عبدالحسـین اخـوان مقـدم

صورتجلسه

ادامه از صفحه 1

عمده ترین چالش بخش خصوصی، وابستگی به بانک برای تأمین مالی ریالی و ارزی است
افزوده  ارزش  ایجاد  اشتغال موجود و  با هدف حفظ  شورای اسالمی 
بیشتر است، شامل آن دسته از کاالها می باشد که امکان تولید آن ها 

در داخل وجود دارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران ادامه داد: همچنین به منظور حمایت و تقویت صنایع بومی 
و ملی، هر واحد تولیدی جدید که در کشور پا به عرصه فعالیت بگذارد، 
نیز گرفته  تولید داخلی  بالفاصله جلوی واردات کاالی خارجی مشابه 

می شود.
صالحی نیا به نتیجه این اقدام حمایتی اشاره و بیان کرد: تا پارسال و به دلیل 
وجود نمونه خارجی برخی کاالها در کشور بسیاری از تولیدات واحدهای 

صنعتی داخلی در انبارها ذخیره شده  بود، اما درپی حمایت از کاالهای 
وطنی، امروز همان انبارها خالی شده اند، زیرا کاالهای ساخت داخل جای 

نمونه مشابه خارجی خود را گرفته اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم توسعه شهرک های صنعتی بر 
اساس امکانات زیرساختی و نیازهای زنجیره  تولید تأکید و بیان کرد: توسعه 
شهرک ها و نواحی صنعتی با استفاده از منابع داخلی در اولویت برنامه ها 

قرار گرفته است.
صالحی نیا اضافه کرد: بر این اساس موضوع تأمین و تخصیص زمین برای 
دایر شدن واحدهای صنعتی در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی فقط پنج 

درصد مشکل را برطرف می کند.

رونق صنایع نساجی در اولویت سازمان صمت استان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، 
حمیدرضا علمدار در نشست بررسی مسائل و مشکالت واحدهای 
نساجی استان افزود: رونق صنعت نساجی از اولویت صنایع استان است. 
وی اظهار داشت: در پرداخت تسهیالت رونق تولید تبصره ۱۸ یکی 
از شاخص های مد نظر کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید ، در زمینه 

نساجی و پوشاک است.
علمدار یزدی افزود: در پرداخت تسهیالت اولویت ما طرحهای نیمه 
تمام نساجی و پوشاک است و مشوق های تشویقی  برای طرحهای 

یاد شده در نظر گرفته می شود 
وی تعداد پروانه های صادر شده صنعتی در استان را  قریب به سه 
هزار پروانه  بیان کرد و گفت: از ۸۰۰ نوع کاالهایی که در استان تولید 

می شود ۱۰ درصد آن مربوط به نساجی است.
علمدار یزدی  ادامه داد: از مجموع پروانه های  صادر شده ۵۱۸  عدد 

آن مربوط به نساجی و پوشاک است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه استان 

یزد از لحاظ تعداد واحدهای نساجی در کشور رتبه دوم را دارد گفت : در 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزون ۶ هزار مصوبه برای ۵ هزار و 

۶۰۰ پرونده تصویب شد.
علمدار یزدی افزود: از مجموع پرونده های یاد شده نزدیک به یکهزار 

مورد آن مربوط به واحدهای نساجی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: از سال ۹۵ 
تا کنون، به ۷۸۱ واحد به مبلغ یکهزار و 3۴۸ میلیارد تومان تسهیالت 
رونق تولید پرداخت شده است. علمدار یزدی یاد آور شد: ۲۵ درصد 

تسهیالت یاد شده  به واحدهای نساجی تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: تسهیالت پرداخت شده به غیر از تسهیالت مستقیم که 

بانک ها به واحدهای نساجی پرداخت کردند میباشد.
وی گفت : از دیماه سال گذشته تاکنون ۹ هزار و ۷۵۰ پرونده در استان 

ثبت سفارش شد که یکهزار و 3۸۰ فقره آن مربوط به نساجی است.
علمدار یزدی خاطر نشان کرد:عمده ثبت سفارش در زمینه ماشین آالت 

و مواد اولیه نساجی است.

پاسخ کانون صرافان به نقاط تاریک نقل و انتقال پول

در روزهای اخیر یکی از مقامات اتاق بازرگانی خراسان اظهاراتی 
را در خصوص صرافی های کشور بیان کرد که به نظر می رسد از 
اطالعات نادرست منشا میگیرد. کانون صرافان ایرانیان ضمن حفظ 
حق پیگیری قانونی خود الزم می داند برای تنویر افکار عمومی در 

این خصوص نکاتی را به اطالع می رساند.
نکته اول اینکه در شرایط فعلی تمام بار نقل و انتقال وجوه کشور بر 
عهده صرافان قرار دارد و صرافان یک تنه در خط مقدم، مسئولیت 
دریافت ها و پرداخت ها را بر عهده دارند. همین امر موجب شده 
است اعضا این صنف گاه و بیگاه مورد هجوم خارجی قرار گیرند 
اما از دوستان داخلی توقع بی مهری نمی رود و انتظار خنجر از 

پشت سر نداریم.
نکته دوم اینکه سالهاست صرافان رسمی کشور با تولیدکنندگان 
عزیز همکاری تنگاتنگ و نزدیک داشته و روزانه دهها عملیات 

انتقال وجوه برای تولیدکنندگان انجام می شود. 

کارمزد رسمی و اعالمی بانک مرکزی برای عملیات مذبور ده الی 
پانزده برابر کمتر از میزانی است که مقام اتاق بازرگانی خراسان 

ادعا می کند.
و  مند  ضابطه  کامال  رسمی،  صرافان  عملیات  اینکه  سوم  نکته 
تحت نظارت بانک مرکزی است و میزان کارمزد ایشان نیز کامال 
پا گذاشتن  زیر  افراد قصد دور زدن و  اگر برخی  مشخص است. 
قوانین را داشته و برای این کار به اشخاص بدون مجوز ۱۲ یا ۱۵ 

درصد پرداخت می نمایند ارتباطی به شرکت های صرافی ندارد.
بنابرین بر خالف اظهار نظر مقام اتاق بازرگانی خراسان صرافان نه 
تنها بالی جان تولید نیستند بلکه همراه تولیدکنندگان بوده و در 
غیاب نظام بانکی، تمام توان خود را برای انتقال وجوه صادرات و 

واردات و رفع نیازهای کشور به کار بسته اند.
و رسیدگی هرگونه  دریافت  آمادگی  کانون صرافان  است  بدیهی 

شکایات و انتقادات از صرافان کشور را به صورت کتبی دارد.

  فقدان استراتژی مدون صنعتی به بی برنامگی و 
ضعف بهره وری منجر شده است

عقب ماندگی، بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. 
به تبع آن نیز، ایجاد دیدگاه های بلندمدت و هموارسازی مسیر فعالیت 
این بخش بر عهده مسئوالن است تا خدمتی واقعی به مردم ارائه کنند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش در باب چالش های 
فعاالن اقتصادی در مواجهه با سیستم بانکی کشور، گفت: رفتار برخی 
از بانک ها با بخش خصوصی در پروژه ها، رفتار شراکتی نیست. این یک 
مسئله کلی و اساسی است که ما در سود و زیان با یکدیگر شریک 
هستیم و غیر از بانک های توسعه ای در بعضی دیگر از مؤسسات پولی 

و مالی کشور، این رویکرد و دیدگاه را مشاهده نمی کنیم.
شافعی یادآور شد: وقتی نرخ تسهیالت مشخص می شود، بانک ها 
بندهایی نسبت به ارائه تسهیالت مطرح می کنند که برای بخش 
تسهیالت  تمدید  برای  مثال،  به طور  می شود.  مشکل زا  خصوصی 
گذشته، بانک تأکید بر کارشناسی دوباره وثیقه قبلی دارد و برای 
انجام یک کار کارشناسی نیم ساعته، حداقل ۱۵ میلیون تومان مطالبه 
می کند. این هزینه تراشی ها و مانع تراشی ها، بخش خصوصی را توانمند 
نخواهد کرد. او ادامه داد: برخی تصمیمات بانکی با کارشناسی الزم 
و یا نظرخواهی از بخش خصوصی انجام نمی گیرد. از سویی شاهدیم 
که بنگاه های اقتصادی برای ورود مواد اولیه و تأمین قطعات یدکی 
خود با چالش روبه رو هستند و حتی کارخانه عظیمی ناگزیر خط تولید 
خود را به خاطر یکی از قطعات یدکی به قیمت دو تا سه هزار دالر، 
تعطیل می کند. وقتی پیگیر مشکالت آن می شویم، می بینیم موضوع 
تخصیص ارز یا ترخیص کاالی او با چالش مواجه شده و تبعاتش به 
توقف تولید منجر گردیده است. چطور این عملکرد بانک ها را می توان 

در راستای تحقق شعار »جهش تولید« ارزیابی کرد؟
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سیدروح اله لطیفی اظهار داشت: عالوه بر فعال سازی کریدور کتای 
که شامل کشور های ایران، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان است 
و کریدور ایران، افغانستان و ازبکستان، کریدور هند، ایران و افغانستان 
بر اهمیت مرز های ایران و افغانستان افزوده است، توسعه و تقویت 
مناسبات کشور های این مسیر با تجهیز و تقویت مرز های دو کشور 
ایران و افغانستان باید همراه باشد که در این راستا گمرک ایران به 

دنبال افزایش فعالیت های مرزی دو کشور است.
میلک،  مرز های  فعالیت  سازی  روان  راستا،  همین  در  افزود:  وی 
دوغارون و ماهیرود در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان 
رضوی و خراسان جنوبی در دستور کار گمرک و سازمان های همجوار 
قرار دارد. همچنین اصالح مسیر های تردد، افزایش امکانات کنترلی، 
نیروی انسانی و ساعات اداری و تقویت زیر ساخت های گمرکات 

مرزی از مواردی است که در حال انجام است.
لطیفی یادآور شد: با اعالم مقامات استان خراسان جنوبی مبنی بر ۲۴ 
ساعته شدن فعالیت های مرز ماهیرود و تقویت زیرساخت ها و انتقال 
آب شرب و برق سراسری به این مرز که با همکاری مناسب مقامات 
استانی انجام شده و فعالیت این مرز ۱۲ ساعت در روز شده است، 
امیدواریم با فراخوان معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک مبنی بر 
انتقال پرسنل گمرکات دیگر به این گمرک، به زودی ساعت کاری 

این مرز با تقویت تعداد پرسنل، افزایش یابد.
وی تاکید کرد: مناسبات تاریخی و ریشه های مشترک فرهنگی دینی 
و زبانی ایران و افغانستان، پیوند های ناگسستنی را بین دو ملت ایجاد 
کرده و تقویت مناسبات تجاری نیز از خواسته های دو ملت است، 
رونق کریدور های تجاری، افزایش تعامالت سیاسی و اقتصادی در 

همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته لطیفی، در حال حاضر افغانستان چهارمین مقصد کاال های 
صادراتی ایران بوده و ایران نیز اولین کشور تامین کننده کاال های 
وارداتی به کشور افغانستان است؛ به گونه ای که در سال ۹۸ از حدود 
هفت میلیارد دالر واردات افغانستان نزدیک به دو و نیم میلیارد دالر 

کاال از ایران به این کشور صادر شده است.

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   

افزایش فعالیت مرز های ایران با افغانستان

021 - 26200196

2/5 میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور بازگشت
رئیس كل بانک مركزی با بیان اینکه همه صادرکنندگان مکلف هستند 
تا ارز خود را به سامانه نیما بفروشند، گفت: ۲/۵ میلیارد دالر ارز صادراتی 

ظرف هفته های گذشته به کشور برگشته است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند بازگشت ارز 
حاصل از صادرات مطلوب بوده، گفت: در فرصتی که مقرر کردیم حدود 
دو و نیم میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان تامین شد 

و واردکنندگانی که منتظر گرفتن گواهی تامین ارز از بانک مرکزی بودند 
توانستند ارزشان را تامین کنند.

وی افزود: اکنون هم باتوجه به اینکه صادرکننده ها باید ارز خود را در سامانه 
نیما عرضه کنند، عرضه ارز بسیار بهتر شده و به تدریج به سمتی می رویم 

که میان عرضه و تقاضای ارز، توازن و ثبات برقرار می شود.

ضوابط صدور کیف الکترونیک پول اعالم شد
 باتوجه به توسعه فضای کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه 
پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران 
کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف  الکترونیک 
پول نامیده می شوند، به منظور تسهیل پرداخت های بسیار خرد )پرداخت 

ریز( و برون خط ظهور کرده اند. 
بر این اساس مؤسسات اعتباری می توانند»کیف الکترونیک پول« مبتنی بر 
حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با 
راهبران » کیف الکترونیک پول« و انجام تراکنش های برون خط در شبکه 

پرداخت کشور، میسر سازند. 
به استناد بند »الف« ماده »یک« تصویب نامه شماره ۱۰۷۸3۷.ت ۵۴۲۵۱ 

مورخ ۱۵ آبان ماه ۱3۹۷ هیأت وزیران و بند »ب« ماده ۱۰ قانون پولی 
و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی 
از خریدهای با مبالغ بسیار خرد )پرداخت ریز(، خدمات مربوط به کیف 
پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده 
و صالحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد 

ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف های 
الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش های درون و برون شبکه را مطابق 

با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می کند.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

https: //telegram. me/aiti1395

حبس منابع صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی

یک مقام مسئول با اشاره به عدم استرداد به موقع منابع مالی صادرکنندگان 
در قالب مالیات بر ارزش افزوده گفت: پیگیر استرداد این منابع مالی حبس 

شده در شورای عالی صادرات هستیم.
احسان قمری گفت: بر اساس قانون، یک ماه پس از انجام صادرات باید 

مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مسترد شود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: 
پیگیری های الزم در این خصوص از سوی سازمان توسعه تجارت ایران 

در حال انجام است و در کارگروه اقدام ارزی و اقدام صادراتی و همچنین 
در شورای عالی صادرات، این موضوع در دستور کار است.

گفت:   ۹۹ و   ۹۸ های  سال  صادراتی  بسته های  خصوص  در  قمری 
مشوق های صادراتی خوبی دیده شده و امسال سازمان برنامه و بودجه 
کمک نمود تا بخشی از مشوق های صادراتی را در اوایل سال دریافت 
کنیم و امیدواریم با همکاری اتاق تعاون و کارشناسان این حوزه تعاونی های 

صادرات محور را در اولویت قرار دهیم.

دولت در یکسال باقی مانده از عمر خود پیگیر رفع موانع تولید باشد

ایران  اتاق  نفر، رئیس كمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی  جمشید 
می گوید: الزمه تحقق اقتصاد بدون نفت این است که در وهله اول 
بتوانیم موانعی که زنجیروار منجر به ایجاد مانع برای فعاالن اقتصادی 
و بهبود تولید شده را برداریم. به خصوص در سالی که با عنوان » جهش 

تولید« نام گذاری شده است.
دولت دوازدهم، ماه های پایانی فعالیت خود را سپری می کند؛ آن هم 
در شرایطی که با محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسیده و صادرات نیز 

محدود شده است. 
به باور فعاالن اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگ ترین تنگنای دولت 
برای اداره اقتصاد در بخش های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است 
که آثار ناخوشایندی بر فعالیت های اقتصادی و متغیرهای کالن برجای 
گذاشته است. در همین ارتباط است که » توسعه صادرات و حمایت از 
صادرکنندگان« به عنوان اولین و تنها راه حل جبران کمبود درآمدهای 
ارزی دولت عنوان می شود و فعاالن بخش خصوصی تاکید می کنند 
که دولت در یکسال باقی مانده،باید پایه گذار جریان تازه ای در مسیر 

صادرات باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در همین زمینه بر 
این باور است بزرگترین دغدغه دولت در این مدت باید رفع موانع تولید 

باشد تا صادرات پایدار محقق شود.
الزمه تحقق اقتصاد بدون نفت این است که در وهله اول بتوانیم 
موانعی که زنجیروار منجر به ایجاد مانع برای فعاالن اقتصادی و بهبود 
تولید شده را برداریم. به خصوص در سالی که با عنوان » جهش تولید« 
نام گذاری شده است. اگر این اعتقاد نزد سیاست گذار وجود داشته باشد 
که تنها راه جهش تولید، توجه به امر صادرات است، باید شرایطی را 
به گونه ای برای تسریع و تسهیل صادرات فراهم کنند که هیچ مانعی در 
مقابل صادرات نباشد. اما به رغم آنکه تصور  می شود مقامات در شرایط 
تحریم به فکر صادرات هستند، اما آن چنان که شایسته است، به این 

امر توجه نمی شود.
نفر با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هدایت 
نقدینگی به سمت تولید، ادامه می دهد: تحقق این گفته عملیاتی نیست 
مگر با رفع موانع تولید. اما متأسفانه شاهدیم که به جای حمایت از تولید 
و تولیدکنندگان، سرمایه ها از بخش تولید و صادرات به سمت سفته بازی 
سوق پیدا کرده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق 
ایران در ادامه بر ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی تأکید و آن 

را الزمه تحقق جهش تولید عنوان می کند.
رانت  بدون  واقعی و  از بخش خصوصی  باید  نفر، دولت  به عقیده 
مشورت بگیرد و این یک نیاز برای دولت است.  او می گوید: مشکالت 
اصلی ما در صادرات عدم وجود زیرساخت ها، مشکالت در بخشنامه ها 
و مدیریت است و اگر می خواهیم به صادرات بها دهیم، باید با تدابیر 

بخش خصوصی و حاکمیت برای این مشکالت چاره جویی شود.
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مدیرعامل شركت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 
حمایت جدی از تولیدکنندگان برای ارایه دستاوردهای صنعتی و صنایع 
نو پدید و ارتقای کمی و کیفی نمایشگاه های تخصصی صادرات محور 

را دستور کار ویژه این مجموعه در سال جهش تولید عنوان کرد. 
از شرکت های  بهمن حسین زاده همچنین حمایت  به گزارش شاتا، 
فناوری،  و  علم  عرصه  در  فعال  جوانان  و  استارت آپ ها  دانش بنیان، 
در  شرکت ها  با  همکاری  متعدد  قراردادهای  و  تفاهم  نامه ها  امضای 
بر  تاکید  بین المللی،  نمایشگاه  فضاهای  نوسازی  و  بازسازی  توسعه، 
و  رویکردها  از  را  کرونا  با  مقابله  در  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای 
برنامه های مهم پیاده شده در رونق افزایی صنعت نمایشگاهی دانست.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران با 
تاکید بر افزایش بخش صنعت در تولید داخلی با انتخاب فرایندهای 
صنعتی دانش محور و شعار سال افزود: نمایشگاه ها با ارقام و کاالهای 
اساسی نقطه اتکای مزیت های نسبی بر افزایش محصوالت، تولید ملی 

و اشتغال هستند.
حسین زاده تصریح کرد: با ارایه آخرین دستاوردهای تولیدی صنعتی در 
نمایشگاه ها زمینه بهره گیری علمی و اقتصاد بومی در راستای تولیدات 
الزم،  تمهیدات  تمامی  با  و  می شود  فراهم  پویا  و  برون نگر  درون زا، 
هماهنگی کامل با دیگر نهادها و رعایت کلیه مسایل و جوانب برگزاری 

نمایشگاه ها یک ضرورت ملی است.

حمایت جدی از تولیدکنندگان برای ارایه دستاوردهای صنعتی و صنایع نو پدید

مشکلی در فرآیند صدور یا تمدید کارت بازرگانی وجود ندارد
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد که هیچ گونه مشکلی در فرآیند 
صدور یا تمدید کارت های بازرگانی وجود ندارد. تغییر در نحوه صدور 
کارت های بازرگانی و الکترونیکی شدن نحوه دریافت مدارک و استعالم 
آنها، نارضایتی بازرگانان را در پی داشته است. در همین رابطه اتاق بازرگانی 
با صدور اطالعیه ای این مسئولیت را بر عهده وزارت صنعت، معدن و 

تجارت دانسته و از آماده نبودن زیرساخت های این وزارتخانه گله کرد.
از سویی دیگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و مدیر 
سامانه رتبه بندی و اعتبار سنجی، سامانه را به روز و زیرساخت های آن را 

جهت صدور و تمدید کارت های بازرگانی را آماده به کار می داند.
در همین رابطه مهدی فسنقری، مدیر سامانه اعتبار سنجی مركز توسعه 

تجارت الکترونیکی اظهار داشت: درمقایسه با اقدامات اتاق بازرگانی در  
طی کردن فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، استعالم های سیستمی از 

طریق سامانه سرعت بیشتری به انجام امور داده است.
وی افزود: پیش از این ، بازرگان طبق قانون برای اعالم حساب جاری و 
نداشتن چک برگشتی و دریافت گواهی باید به بانک مراجعه می کرد، اما در 
شرایط فعلی، از زمان ورود به سامانه ، تمامی استعالم ها به صورت سیستمی 

از بانک مرکزی اخذ و نیاز به حضور در بانک حذف شده است.
همچنین استعالم مدارک در صدور کارت بازرگانی نیز به صورت سیستمی 
از دستگاه های مربوطه امکان پذیر است. بنابراین از طریق سامانه امکان 

اجرای دقیق تر مقررات صادرات و واردات فراهم می شود.

کارتهای  سقف  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  نامه نگاری  اساس  بر 
بازرگانی که برای سال اول اقدام به صادرات می کنند ۵۰۰ هزار دالر و 

سال دومی ها نیز دو میلیون دالر تعیین شده است.
وزارت  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  مدیركل  عباسپور،  سعید 
ایران  گمرک  دفتر صادرات  به  نامه ای  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 

اعالم کرد: سقف ارزش کاالی صادراتی برای دریافت کنندگان کارت 
بازرگانی برای سال اول ۵۰۰ هزار دالر و برای سال دوم ۲ میلیون 

دالر تعیین می شود.
وی ادامه داده است: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف 

ارزش کاالی صادراتی مستثنی هستند.

سقف ارزش صادرات کارتهای بازرگانی سال دوم 2 میلیون دالر شد

معامالت  فهرست  ارسال  زمان  تمدید  به  اعالم  به  توجه   با 
موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، آخرین مهلت 
مقرر برای ارسال فهرست معامالت فصل بهار ۱3۹۹ تا ۱۵ 
مهرماه ۹۹ خواهد بود؛ ضمن اینکه باید توجه داشت با توجه 
به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییراتی در مودیان 
مشمول آن که مکلف به انجام این تکلیف هستند نیز، صورت 

گرفته است.
کلیه  فقط  معامالت  فهرست  ارسال  مشموالن  عبارتی  به 
اشخاص حقوقی و تمامی اشخاص حقیقی مشمول گروه اول 

آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.

 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ای از تصمیمات 
کارگروه پایش سوءرفتار تجاری خبر داد و اعالم کرد: صدور 
و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده کمتر از 
۷۰ درصد ایفای تعهد ارزی بانک مرکزی تا زمان رفع تعهدات 

ممنوع است.
در این نامه بانک مرکزی موظف است فهرست افراد دارای   
تا پایان تیر ماه ۱3۹۹ را به دبیرخانه کارگروه  عهدات ارزی  ت

ارسال کند. متن نامه به شرح زیر است: 
پایش سوءرفتار  جسب جلسات ششمین و هفتمین کارگروه 
تجاری و در راستای اجرای بند ۴ تصمیمات جلسه ۱۵۲ ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر ایجاد ساز و کارهای تشویقی 
از صادرات صادر  ارز حاصل  بازگشت  تنبیهی الزم جهت  و 
کنندگان دارای تعهد ارزی و همچنین بسته سیاستی نحوه رفع 
تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده سال های ۱3۹۷ و ۱3۹۸ بانک 
مرکزی به شماره ۱۲3۱۵۴/۹۹ مورخ ۲۵/۴/۱3۹۹ تصمیمات 

کارگروه به شرح زیر ارسال می گردد. 
۱( بانک مرکزی فهرست افراد دارای تعهدات ارزی تا پایان 
مورخ   ۲۵۲۸/۱۰۰/۹۹ شماره  نامه  مطابق  را   ۱3۹۹ یرماه  ت
ارسال  کارگروه  دبیرخانه  به  جلسه(  اولین  )مصوبه   ۹/۲/۹۹

نمایند. 
۲( با عنایت به ارسال لیست بانک مرکزی کارت بازرگانی افراد 

دارای تعهدات ارزی مطابق جدول ذیل تعلیق می گردد. 
3( صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده 
کمتر از ۷۰ درصد ایفای تعهد ارزی بانک مرکزی تا زمان رفع 

تعهدات ممنوع می باشد.

تمدید زمان ارسال فهرست معامالت موضوع مده 169 قانون 
مالیات های مستقیم/مودیان تا 15 مهرماه فرصت دارند

صدور و تمدید کارت های بازرگانی 
تا زمان رفع تعهد ممنوع است

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: در بسیاری از مواقع بنگاه های 
اقتصادی و واحدهای تولیدی از مشکالت تامین منابع مالی و نقدینگی 
گالیه دارند که استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می تواند جایگزین خوبی 

برای وام های بانکی و مشکالتی که به دنبال آن وجود دارد، باشد.
رئیس اتاق كرمانشاه از برپایی سمینار آموزشی آشنایی با بورس و شیوه 
تولیدی استان کرمانشاه خبر داد و گفت:  برای واحدهای  به آن  ورود 
امیدواریم بتوانیم تا پایان سال تعداد واحدهای استان کرمانشاه که در بازار 

سرمایه حضور دارند را به ۲۰ واحد برسانیم.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به رشد قابل توجه بازار 
سرمایه از سال گذشته تاکنون و رسیدن شاخص بورس از ۵۰۰ هزار واحد 
در شهریور ماه سال گذشته تا حدود دو میلیون واحد طی چند ماه، افزود: 
این رشد نشان می دهد بازار سرمایه ظرفیت خوبی هم برای سرمایه گذاری 

و هم استفاده بنگاه های تولیدی جهت تامین منابع مالی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی که انجام دادیم فقط در بورس منطقه ای 
کرمانشاه از ابتدای سال تاکنون چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

صورت گرفته که برای اقتصاد استان رقم قابل توجهی است.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی استان تاکنون 
نتوانسته اند آنطور که باید از ظرفیت این بازار استفاده کنند، یادآور شد: سود 
سرمایه گذاری که مردم کرمانشاه از ابتدای سال در بازار سرمایه داشتند 
عمدتا نصیب واحدهای تولیدی استان های دیگر شده که از قبل در بورس 

حضور داشتند.
کاشفی تاکید کرد: این در حالی است که در بسیاری از مواقع بنگاه های 
اقتصادی و واحدهای تولیدی استان از مشکالت تامین منابع مالی و 
نقدینگی گالیه دارند که استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می تواند جایگزین 

خوبی برای وام های بانکی و مشکالتی که به دنبال آن وجود دارد، باشد.

کاشفی تعداد شرکت های استان کرمانشاه که اکنون در بورس و فرابورس 
فعالیت دارند را چهار شرکت اعالم کرد و یادآور شد: طی بررسی کارشناسی 
که انجام دادیم ۵۲ شرکت که از نظر حجم کار، ظرفیت اداری، ساختاری، 

پرسنلی و ... امکان حضور در بازار سرمایه دارند، شناسایی شده است.
وی با اشاره به اشتیاق تعداد قابل توجهی از این واحدها برای ورود به بازار 
سرمایه، افزود: از سوی دیگر دولت نیز بنا دارد برای تعمیق بورس شرایط 

و قوانین را برای ورود شرکت ها تسهیل کند.
رئیس اتاق کرمانشاه اضافه کرد: با توجه به این شرایط، بر آن شدیم که در 
اتاق بازرگانی همه زیرساخت ها را برای تسهیل ورود بنگاه های اقتصادی 
استان به بورس فراهم کنیم و در همین راستا طی روزهای آینده سمیناز 
آموزشی آشنایی با بازار بورس و شیوه ورود به آن برای بنگاه های تولیدی 

استان را برگزار خواهیم کرد.
کاشفی اظهار کرد: در این همایش مسئوالن بورس استان، مسئوالن 
استانداری، مسئوالن اقتصادی و سایر بخش های مربوطه حضور دارند تا 
اطالع رسانی کافی درباره چند و چون ورود به بازار سرمایه برای بنگاه های 
جلسه  همان  در  بتوانند  متقاضی  بنگاه های  و  شود  تشریح  قتصادی  ا

درخواست خود را برای ورود به بورس اعالم کنند.
وی ادامه داد: کار دیگری که انجام دادیم هماهنگی با شرکت های معتبر 
از تهران، با هدف راهنمایی و هدایت واحدهای تولیدی استان برای ورود 

به بورس است.
رئیس اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با این اقدامات تا پایان سال بتوانیم 
تعداد شرکت ها و واحدهای تولیدی استان کرمانشاه که در بازار سرمایه 

حضور دارند را به ۲۰ شرکت برسانیم.
به گفته کاشفی، این شرکت ها از بخش های مختلف تولیدی، معدنی، 

تعاونی، کشاورزی و ... هستند.
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