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 کاشان- ایرنا- مشکالت واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تولید نساجی و 
پوشاک و فرش ماشینی و صنایع وابسته با شیوع ویروس کرونا در ماههای 
اخیر، دوچندان شده است، و با توجه به سطح اشتغالزایی باالی این صنعت 
ضروری است مسووالن امر باید برای ادامه فعالیت های همه جانبه این 

واحدها در سال جهش تولید تدابیر ویژه ای بیندیشند.
هم اکنون افزون بر ۸۰۰ واحد صنعتی تنها در آران و بیدگل با بیش از ۱۷ 
هزار نفر نیروی کار مستقر هستند که بیشتر آنها در زمینه تولید فرش ماشینی 
فعالیت دارند و اضافه کردن شمار تقریبی شاغالن در صنایع وابسته این 

شهرستان عمق اهمیت موضوع را نشان می دهد.
واحدهای تولیدی که ساالنه بیش از ۵۰ درصد فرش ماشینی کشور را روانه 
بازار می کنند، پیش تر در کنار غازی عنتپ ترکیه یکی از مهم ترین مرکزهای 
تولید و صادرات فرش منطقه و حتی جهان به شمار می آمدند اما به تدریج در 
نتیجه پیشامدهایی ناگوار منجمله تحریم های ظالمانه ، ایجاد موانع صادرات، 
مشکالت تبادل بین بانکی، کاهش قدرت خرید و افت تقاضا در بازار داخلی 

با چالش های بزرگی روبه رو شدند.
در حالی که فرش ایران با وجود قدرت گرفتن رقبا در سال های اخیر همچنان 
از بازارها و نمایشگاه های آسیا و آفریقا گرفته تا اروپا و آمریکا غافل نبود، 
شیوع مهمان ناخوانده ای با نام ویروس کرونا، شرایط را دگرگون ساخت و 

رئیس اتاق ایران در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
خواستار انتخاب و معرفی نماینده وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اداره 
تأمین  به غیراز سازمان  مراجع  یا سایر  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
اجتماعی برای حضور در ترکیب هیات  های بدوی و تجدیدنظر تشخیص 
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس مصوبه پنجمین نشست شورای 

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شد.
غالمحسین شافعی در این نامه خاطرنشان کرده است: »ترکیب اعضای 
هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 
و سازوکارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن ها ازجمله زوج بودن تعداد 
اعضاء هیئت های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب 
بخش  کارفرمایان  برای  را  مشکالتی  تجدیدنظر؛  و  بدوی  هیئت های 
خصوصی ایجاد نموده  که بعضاً عدم رعایت عدالت در تشخیص مطالبات 

را به دنبال داشته  است.«
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور

 با سالم و احترام
ضمن آرزوی صحت و سالمتی و قبولی طاعات و عبادات؛ همانگونه که 

اجتماعی مصوب ۱3۵4 و اصالحیه  تأمین  قانون  به موجب  مستحضرید 
های بعدی آن، رسیدگی به اختالفات اداری کارفرمایان با سازمان تأمین 
اجتماعی، در "هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان 
تأمین اجتماعی صورت می گیرد در این ارتباط ترکیب 4 نفره هیأت های 
بدوی به موجب ماده 43 قانون مزبور شامل »نماینده  وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، یک  نفر به  عنوان  نماینده  کارفرما به  انتخاب  اتاق  بازرگانی، صنایع ، 
معادن  و کشاورزی ایران در مورد بازرگانان  و صاحبان  صنایع  یا یک نفر 

نماینده  صنف  مربوط  به  معرفی  اتاق  اصناف در مورد افراد 

گره کرونا  بر تار و پود قطب  بین المللی تولید فرش ماشینی کشور

درخواست تغییر در ترکیب هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

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.(
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تولیدکنندگان فرش ماشینی را با چالشی جدید روبه رو کرد که مقابله با آن در 
روزگار پساکرونا به تنهایی برای شان امکان پذیر نمی شود.

ضربان آرام قلب شهرک صنعتی سلیمان صباحی
رئیس هیات امنای شهرک صنعتی سلیمان صباحی شهرستان آران وبیدگل 
به ایرنا گفت: در شرایط کنونی شهرک صنعتی با ظرفیت کمتر فعال است و 

البته باید شرایط الزم برای رونق تولید هر چه زودتر فراهم شود.
عبدالرحیم مفیدی، کسادی بازار داخلی به علت افزایش قیمت ها و کاهش 

قدرت خرید را از جمله علت های اصلی شرایط کنونی برشمرد.
وی همچنین بستن مرزها، نبود صادرات و ثبات قیمت، غیرقابل پیش بینی 
بودن آینده را نیز از مشکالت دیگر تولیدکنندگان فرش ماشینی عنوان کرد.

رئیس هیات امنای شهرک صنعتی سلیمان صباحی شهرستان آران وبیدگل 
بیان کرد: شرکت ها با هر ظرفیتی کار کنند، یک سری هزینه ها ثابت است و 

بنابراین با ظرفیت کمتر کار کردن موجب زیان دهی بیشتر می شود.
به گفته وی، فرآیندها و کاغذبازی های اداری )بوروکراسی( و نحوه همکاری 
دستگاه ها در استان و منطقه موجب کم شدن رشد تولید در این شهرستان 

شده است.
مفیدی افزود: مجموعه شرکت های تولید فرش شهرستان آران وبیدگل 
آمادگی دارند تا در صورت رفع موانع و مشکالت ذکر شده از سوی دولت، با 
تالش مضاعف زمینه جهش تولید را هم راستا با منویات رهبر معظم انقالب 

فراهم کنند.
صنعت فرش ماشینی نیازمند نگاه حمایتی

یکی از این تولیدکنندگان فرش ماشینی در گفت  و گو با ایرنا بیان کرد: پس 
از شیوع ویروس کرونا نوعی رکود بر این صنعت از جمله در آران  و بیدگل 
سایه افکنده است که به ورود جدی دولت و رفع موانع و مشکالت نیاز دارد.

رضا کدخدایی افزود: تعداد زیادی از شرکت های تولید فرش پس از شیوع 
کرونا در راستای اجرای بخشنامه های دولت و همچنین بسته شدن مرزها ی 
کشورهای همسایه بدلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا  اقدام به تعطیلی 

رکود اقتصادی در انتظار اقتصاد ایران است
حسین عبده تبریزی اقتصاددان

 برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی در آینده، اقتصاددانان مدل سازی 
چنین  است.  اقتصادی  عادی  شرایط  به  مربوط  ُمدل ها  این  می کنند؛ 
مدل سازی هایی در شرایط محیطی ایران و با توجه به سیاست های خارجی 
و داخلی جاری، کاری دشوار است. در این شرایط که تحریم طوالنی شده 
و شیوع ویروس کرونا فعالیت های اقتصادی را مختل کرده است، برای 
پیش بینی متغیرهای سال 99، نقش سه عامل برون زا یعنی رابطه ایران با 
قدرت های بزرگ، تحریم ها و آثار بین المللی و داخلی کرونا بر اقتصاد ایران 
اساسی است. از این رو، استفاده از مدل های مرسوم در این شرایط دشوار 
است، به ویژه این که در سطح جهانی نیز بسیاری از کشورها عمدتاً به دلیل 
کرونا در سال 2۰2۰ وارد رکود می شوند، و نرخ رشد امریکا و چین هم 
به شدت پایین می آید و این بُعد جدیدی به طراحی این مدل ها می افزاید. 
به رغم در دسترس نبودن مدل هایی که به اتکای آن ها بتوان با قاطعیت 
بیشتری در مورد آینده صحبت کرد، نوعی همگرایی بین کارشناسان برای 
پیش بینی سال آینده حتی قبل از کرونا وجود داشت و عدم قطعیت ها در 
پیش بینی ها کمتر است. اما متاسفانه این همگرایی به معنای پیش بینی 
مسیر مثبت برای اقتصاد ایران نبود و نیست، بلکه روی مسیر منفی این 

اقتصاد در سال آتی نوعی توافق و همگرایی وجود داشته و دارد.
 ادامه شرایط ركود تورمی 

پیش بینی نرخ رشد متأسفانه بیانگر افزایش قابل مالحظه و اصالح وضعیت 
جاری نیست. نرخ رشد در سال ۱399 بدون کرونا علی االصول به صفر 
نزدیک می بود و با کرونا طبعاً نرخ منفی رشد اقتصاد شدیدتر خواهد بود. 
در مورد تورم، عدم قطعیت ها بیشتر است؛ این متغیر به تصمیم سیاست گذار 
مرتبط است که با کسری بودجه قبلی و هزینه های جدید مازاد کرونا 
)پرداخت بیمه بیکاری، تأمین نیازهای اقشار آسیب پذیر و هزینه های باالتر 
بهداشت و درمان( چه می کند. اگر کسری بودجه سر از بانک مرکزی 
درآورد، طبعاً اقدامی مخرب است. مقدار مطلق افزایش نقدینگی در سال 
۱39۸ تقریباً مساوی با کل نقدینگی در سال ۱392 بود. یعنی کماکان 
نقدینگی با شتاب گذشته تولید می شود و دالیلی در اختیار نداریم که 
از رقم متوسط رشد 2۷ درصدی سال های اخیر فاصله بگیرد. حتی در 
سال ۱39۸، رشد پایه پولی هم بسیار باال بوده و بیم آن می رود که در 
سال 99 این وضعیت تکرار شود. نسبت سپرده های دیداری به سپرده های 
بلندمدت افزایش می یابد؛ این تغییر ضمن کاهش هزینه بانک ها که عاملی 
مثبت است، خود بر نقدینگی می افزاید. بنابراین، پیش بینی تورم به این 
بستگی دارد که دولت کسری بودجه باالی خود را از کجا تأمین می کند: 
یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی خواهد گرفت و اگر این صندوق 
عماًل وجوه ارزی نداشته باشد، و بانک مرکزی قبل از فروش ارز، ریال 
پرداخت کند، و پایه پولی افزایش می یابد. اگر سهام یا اوراق بادرآمد ثابت 
بفروشد، فشار تورمی کمتر خواهد بود. به دلیل کرونا، مقداری نیز می تواند 
از ردیف های بودجه صرفه جویی کند. نقطه روشن شاید دسترسی محدود 
ایران به منابع خارجی خود به دلیل کرونا باشد. خبرهایی از دسترسی ایران 
به وجوه خود در لوکزامبورگ و کره جنوبی منتشر شده است. به هر حال، 
با توجه به جمیع جهات و به ویژه با توجه به کاهش فشارهای تورمی در 
ماه های اخیر، نرخ تورم برای سال ۱399، حداقل 3۰ درصد پیش بینی 
می شود. پس شاهد نوعی پایداری شرایط رکود تورمی هستیم. به نظر 
می رسد شرایط رکود تورمی جاری ادامه ماندگار رکود تورمی است که 
از سال ۱39۷ شروع شده است. یعنی شرایط رکود تورمی ادامه خواهد 
داشت.با توجه به کرونا، از دولت توقع می رود که به بخش خصوصی 

کمک کند: پرداخت های بالعوض، ضمانت و تضمین، 
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واحدهای خود کردند و این در شرایطی بود که صادرات فرش ماشینی هم در 
این دو ماه به صفر رسیده است.

وی تصریح کرد: اگر چه تولید فرش همچنان ادامه دارد اما بازار تقاضا کساد 
شده و فروش محصول به کم ترین میزان رسیده است.

این تولیدکننده اضافه کرد: در چنین شرایطی شاهد عدم همکاری برخی از 
اداره ها هستیم که قانون را سلیقه ای اجرا می کنند که شاید به علت نقص 

قانون هم باشد.
وی با اشاره مشکالت گمرکی تصریح کرد: دالالن اقتصادی که حضوری 
پررنگ دارند و کارها را بر اساس رابطه انجام می دهند نیز موجب دلسردی 

تولیدکنندگان می شود.
کدخدایی با بیان اینکه در دوران پساکرونا تمام تالش تولیدکنندگان تحقق 
شعار جهش تولید خواهد بود، ادامه داد: از دولت محترم هم انتظار می رود تا 

موانع و مشکالت پیش روی تولیدکنندگان را مرتفع کند.
وی همچنین گفت: از دولت محترم تقاضا داریم تا در بازپرداخت وام ها از 
سوی تولیدکنندگان فرش، شرایط کنونی را در نظر بگیرد و در دریافت دیرکرد 

و کارمزد تسهیالت بانکی بازنگری کند.
كاهش سهم فرش از سبد صادرات

 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران  و بیدگل با اشاره به آمار کاالهای 
صادراتی این شهرستان در سال 9۸، از کاهش سهم فرش ماشینی و صنایع 
وابسته خبر داد و تشریح کرد: بیش از 2۰۵ میلیون دالر کاال سال گذشته از 
این شهرستان به مقصد کشورهای خارجی صادر شد که 2۵ درصد فرش 

ماشینی و صنایع وابسته به فرش بود.
مجتبی محلوجی افزود: بیشترین فرش ماشینی این شهرستان به مقصد 
کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان، امارات متحده، 

عراق، قطر و گرجستان صادر شد.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده در نتیجه شیوع ویروس کرونا، از 
ابتدای اسفند سال گذشته تا کنون صادرات از این شهرستان متوقف شد که 

به نوعی رکود در صنعت فرش ماشینی این شهرستان ایجاد کرد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران  و بیدگل اضافه کرد: با توجه به 
فرمایشات رهبر فرزانه انقالب مبنی بر جهش تولید در سال جدید، همه 
تالش مجموعه دولت در راستای تحقق این شعار برنامه ریزی و تالش 
خواهد شد تا جوازهای تاسیس شرکت های فرش ماشینی که به تولید 

نرسیدند به چرخه تولید اضافه شوند.
وی تشریح کرد: کارگروه رفع موانع تولید شهرستان آران  و بیدگل در صدد 
است تا با رایزنی با دولت بتواند با ارایه تسهیالت در سال جدید، شرکت های 
راکد و نیمه فعال فرش را به چرخه تولید بازگرداند تا شاهد تحقق جهش تولید 

در این شهرستان باشیم.
دارای مجوز  ماشینی  کارخانه فرش  فعالیت ۷۰۰  به  اشاره  با  محلوجی 
بهره برداری در آران  و بیدگل یادآور شد: پیش تر بیش از ۵۰ درصد فرش 
ماشینی کشور در این شهرستان تولید می شد که منطقه را به قطب تولید این 

کاال در ایران و حتی جهان تبدیل کرده بود.
به گفته رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران  و بیدگل، سال گذشته 
این شهرستان با وجود تحریم های ظالمانه، کمترین میزان تعطیلی واحدهای 

صنعتی در کشور را داشت و نرخ بیکاری در آن نزدیک به پنج درصد بود.
تالش دولت برای تحقق جهش تولید

فرماندار آران  و بیدگل در گفت  و گو با ایرنا، این شهرستان را نماد رونق و 
جهش تولید در کشور برشمرد و اظهارداشت: نقش کارگران، کارفرمایان و 
صنعتگران این منطقه در تحقق شعار سال ستودنی است و باید همه تالش ها 

در راستای برداشتن موانع و مشکالت سر راه این عزیزان باشد.
کارگران،  از  حمایتی  برنامه های  تدوین  لزوم  بر  بایبوردی  اسماعیل 
تولیدکنندگان و صنعتگران این شهرستان تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی 
برای به حداقل رساندن سهم واسطه های غیرضرور از فعالیت های تولید و 
توزیع محصوالت صنعتی به منظور افزایش درآمد کارفرمایان، صنعتگران و 

تولیدکنندگان از ضرورت های رونق و جهش تولید است.
وی با اشاره به رکود کنونی صنعت فرش ماشینی و اشتغال در دوران شیوع 
کرونا در شهرستان آران  و بیدگل افزود: امید است با آرام شدن شرایط در 
کشور و این شهرستان و حرکت دوباره چرخ صنعت و اشتغال، ضمن مرتفع 

شدن خسارت اقتصادی وارد شده ناشی از این بیماری، گامی جدی تر برای 
جهش تولید و تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید برداریم.

فرماندار آران  و بیدگل، یکی از جلوه های بارز اهتمام به عرصه تولید را تالش 
برای سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی دانست و اضافه کرد: در این راستا 
زمینه سازی برای بهبود فضای کسب و کار در قالب تشکیل کارگروه رفع 

موانع تولید در راس برنامه های دولت در این شهرستان قرار دارد.
وی با اشاره به صادرات ساالنه افزون بر ۵۰ میلیون دالر فرش ماشینی از 
آران  و بیدگل ادامه داد: این شهرستان با تولید بیش از  نیمی ازتولید فرش 
ماشینی در کشور، یک شهرستان دانش بنیان و فناوری  پایه است که کارگران 

شاغل در این بخش ها، نیروهای ماهری هستند.
بایبوردی یادآور شد: شهرستان آران  و بیدگل با ۸۱۰ واحد صنعتی و حدود 
2۰ هزار کارگر شاغل که بیشتر آنها در صنعت فرش ماشینی شاغل هستند، 
نقش مهمی در چرخه تولید کشور، تحقق رونق و جهش تولید و نیز کاهش 

نرخ بیکاری ایفا می کنند.
وی بر این اساس تغییر نگرش مدیران شهرستانی نسبت به مقوله جهش 
تولید را ضروری برشمرد و گفت: تحقق شعار سال در گرو همکاری های 

دولت و مجلس و با تسهیل قوانین و مقررات امکان پذیر است.
فرماندار آران وبیدگل با بیان اینکه دولت به معنای قوه مجریه در راستای 
تحقق جهش تولید نیازمند همراهی  قوه های مقننه و قضائیه است، افزود: با 
جهش تولید می توانیم سایه تحریم ها را بر اقتصاد ایران مدیریت کنیم و در 

میان مدت از بین ببریم.
وی همچنین لزوم تغییر نگاه تصمیم گیران در بخش خصوصی را مهم 
ارزیابی کرد و خواستار تقویت زمینه های حضور حداکثری بخش خصوصی 
و سرمایه گذاران این شهرستان در اقتصاد گردشگری، تولید محصوالت 
دانش بنیان، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و خدمات در راستای تحقق 

شعار سال شد.
بایبوردی محقق شدن جهش تولید در شهرستان آران وبیدگل با تسهیل سازی 
و رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر و مزاحم تولید را ضروری دانست و 

تصریح کرد: این مهم نیازمند جهش فکری تصمیم گیران و مدیران است.
به گفته وی، یکی از پیش نیازهای جهش تولید تسهیل مقررات و فرآیند 
اخذ مجوزهای کسب و کار بدین مفهوم است که در صدور مجوزها جهش 
تولید داشته باشیم و این مهم به معنای تفویض اختیارهای بیشتر به مدیران 

شهرستانی است.
وی با تاکید بر اینکه جهش تولید نباید تنها به درج شعاری در سر برگ 
تولید  برای جهش  اداری محدود شود، اضافه کرد: فرمانداری  نامه های 
تسهیل گری می کند و باید در این راستا از ظرفیت کویر و گردشگری به 
عنوان صنعت جایگزین فرش در این شهرستان نیز استفاده بیشتری صورت 
گیرد. فرماندار آران  و بیدگل فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی و کاالهای 
ایرانی را گامی دیگر در تحقق جهش تولید نام برد و بیان کرد: اقتصاد ایران با 
صبر  و استقامت مردم باید از اسارت تحریم ها و قوانین دست و پاگیر رهایی 
یابد و با تقویت اعتماد بین تولیدکنندگان و کارآفرینان به رونق و جهش تولید 

کمک کنیم.
وی اظهارداشت: در سالی که به عنوان جهش تولید نام گذاری شد، باید 
به سمتی حرکت کرد که با استفاده از ظرفیت های قانونی صدور مجوزها 
راحت تر، زودتر و با فرایند اداری کمتری انجام شود تا افزایش و جهش تولید 

تحقق یابد.
بایبوردی با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر 
در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در ریل گذاری جهش تولید گفت: 
تک  محصولی بودن شهرستان یکی از نقاط قابل تامل برای مسووالن این 
شهرستان است تا ضمن حفظ جایگاه صنعت فرش ماشینی به سمت استقرار 
صنایع نوین با فناوری های برتر و پیشرفته و نیز راه اندازی و ایجاد شغل های 
زودبازده در بخش های کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات حرکت کنند 
و تا با راه اندازی کسب و کارهای نوین، فناورپایه و اینترنتی شاهد پیشرفت 

هرچه بیشتر آران  و بیدگل در دولت دوازدهم باشیم.
شهرستان آران  و بیدگل با جمعیت بیش از ۱۰3 هزار نفر در فاصله نزدیک به 

2۱۵ کیلومتری شمال اصفهن واقع شده است.

گره کرونا  بر تار و پود قطب  بین المللی تولید فرش ماشینی کشور

ادامه از صفحه 1

اخذ گواهی مالیات ارزش افزوده حذف شد/ زمان دریافت کد 
اقتصادی ۵۵ روز کاهش یافت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف اخذ گواهی مالیات ارزش افزوده 
خبر داد و گفت: زمان دریافت کد اقتصادی ۵۵ روز کاهش یافت.

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد گفت: با تاکید وزیر اقتصاد 
مشکل دریافت کد اقتصادی برای فعاالن کسب  و کار و بازار حل شد که 
بر این اساس، شناسه ملی ثبت شرکت ها به عنوان کد اقتصادی مالیات 

تلقی می شود.
وی افزود: همچنین برای اشخاص حقیقی کدملی با اضافه کردن چند 

رقم توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان کد اقتصادی قلمداد خواهد شد.
به گفته دهنوی، پیش از این 4۵ مرحله ثبت نام مالیاتی وجود داشت، 44 
مرحله آن طی نیم ساعت انجام می شد و مرحله 4۵ که مربوط به احراز 
و دریافت کد اقتصادی بود، زمان زیادی می گرفت و شروع کسب وکار را 

طوالنی می کرد. به همین علت این مرحله حذف شد.
وی اظهار داشت: همچنین گواهی ثبت نام مالیات ارزش افزوده نیز حذف 
شد. فعاالن اقتصادی دیگر نیازی نیست این گواهی را اخذ کنند. هنگام 
ثبت نام مالیاتی تیک مشمول مالیات ارزش افزوده را خواهند زد و کار این 

بخش نیز تمام است.
به گفته دهنوی، در شاخص شروع کسب وکار که ۷2.۵ روز طول می کشید، 
با این دو اقدام ۵۵ روز را حذف کردیم. در شاخص در شروع کسب وکار 
برترین رتبه یعنی ۱۷۸ را داشتیم که با این اقدامات و براساس شبیه سازی 
بانک جهانی رتبه کشور با 4۸ پله صعود به جایگاه ۱3۰ ارتقا پیدا می کند. 
همچنین رتبه  کل شاخص نیز ۱2 پله ارتقا خواهد یافت و از رتبه ۱2۷ به 

۱۱۵ بهبود می یابد./
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان

صورتجلسه

درخواست تغییر در ترکیب هیات های بدوی و 
تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

صنفی  و صاحبان  حرف  و مشاغل  آزاد، یک  نفر به  انتخاب  شورای  عالی  
تأمین  اجتماعی  و نماینده  کارگران  در مورد کارگران  مشمول  قانون  تأمین  
اجتماعی  به  انتخاب  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی« می باشند. همچنین 
مطابق با ماده44 قانون، هیأت های  تجدید نظر تشخیص  مطالبات  درمراکز 
استا ن ها نیز با حضور » نماینده  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک  نفر 
از قضات  دادگستری  به  انتخاب رییس قوه قضائیه، یک  نفر به  انتخاب  
شورای  عالی  تأمین  اجتماعی، نماینده  سازمان  به  انتخاب  رئیس  هیأت  
مدیره  و مدیرعامل  سازمان و یک  نفر به  عنوان  نماینده  کارفرما به  انتخاب  
اتاق  بازرگانی و صنایع  و معادن  ایران  در مورد بازرگانان  و صاحبان  صنایع 
 یا یک  نفر نماینده  اتاق  اصناف  در مورد افراد صنفی  و صاحبان حرف  و 

مشاغل  آزاد«، تشکیل می شوند.
متاسفانه ترکیب اعضاء هیأت های فوق و ساز و کارهای قانونی اتخاذ 
تصمیم توسط آن ها از جمله زوج بودن تعداد اعضاء هیأت  های بدوی 
تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت  های بدوی و 
تجدیدنظر؛ مشکالتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد نموده  که 
بعضا عدم رعایت عدالت در تشخیص مطالبات را به دنبال داشته  است. 
ضمن آنکه این مشکل در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی مورخ 9۵/۱2/2۱ نیز مطرح و مقرر گردید: »وزیر 
محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان 
تأمین اجتماعی، نمایندگانی را از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از 
سازمان تامین اجتماعی، جهت حضور در هیأت های بدوی و تجدیدنظر 
تشخیص مطالبات معرفی نمایند.« ولی علیرغم پیگیری های صورت 

پذیرفته تاکنون محقق نشده است.
با عنایت به مطالب فوق، از محضر آن مقام محترم تقاضا می شود دستور 
فرمایید اقدام مقتضی جهت انتخاب و معرفی نماینده وزیر محترم تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر 
مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی برای حضور در هیأت های فوق 

صورت پذیرد.
پیشاپیش از حسن نظر و همکاری جنابعالی در بهبود محیط کسب و کار 

کشور به ویژه در شرایط ویژه فعلی سپاسگزاریم.                                                                                                
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خبر خوش مالیاتی برای صادرکنندگان/آغاز استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده صادرات ٩٨ از اول خرداد ٩٩

بنــا بــر پیگیری هــای بــه عمــل آمــده از ســوی 
کنفدراســیون صــادرات ایــران از بانک مرکزی و ســازمان 
امــور مالیاتــی، ســازمان امــور مالیاتــی اســترداد مالیات بر 
ــاه  ــدای خردام ــزوده صــادرات ســال 9۸ را از ابت ارزش اف

آغــاز خواهــد کــرد.
ــالم  ــه ای اع ــران در اطالعی ــادرات ای ــیون ص کنفدراس
ــده از ســوی  ــه عمــل آم ــر پیگیری هــای ب ــا ب کــرد: بن
کنفدراســیون صــادرات ایــران از بانــک مرکــزی و 
ســازمان امــور مالیاتــی، ســازمان امــور مالیاتــی اســترداد 
مالیــات بــر ارزش افــزوده صــادرات ســال 9۸ را از ابتــدای 

ــاه آغــاز خواهــد کــرد. خردام
متــن کامــل اطالعیــه کنفدراســیون صــادرات ایــران بــه 

شــرح زیــر اســت:
قابل توجه صادرکنندگان محترم

بنــا بــر پیگیری هــای بــه عمــل آمــده از ســوی 
ــزی و  ــک مرک ــا بان ــران ب ــادرات ای ــیون ص کنفدراس
ــر  ــات ب ــترداد مالی ــت اس ــی جه ــور مالیات ــازمان ام س
ارزش افــزوده صادرکننــدگان در ســال 9۸، بــه اســتحضار 

می رســاند:
پــس از ابــالغ شــرایط رفــع تعهــد ارزی صادرات در ســال 
9۸ از ســوی بانــک مرکــزی، گــزارش آخریــن وضعیــت 
رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان تــا پایــان فصــل ســوم 
ســال 9۸) 3۰ آذرمــاه( از ســوی ایــن بانــک بــه ســازمان 

امــور مالیاتــی، ارســال شــده اســت.
ــر ارزش  ــات ب ــترداد مالی ــات اس ــن اســاس، عملی ــر ای ب
ــوی  ــاه 99 از س ــدگان، از اول خردادم ــزوده صادرکنن اف

ــد. ــد ش ــاز خواه ــور آغ ــر کش ــی سراس ادارات مالیات
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: آن دســته از صــادر 
کنندگانــی کــه حداقــل هفتــاد درصــد )۷۰%( از مجمــوع 
ــتثنای  ــه اس ــود ) ب ــی خ ــای صادرات ارزش ارزی کااله
ــی و  ــات فن ــاورزی و خدم ــوالت کش ــادرات محص ص
ــالم  ــای اع ــه روش ه ــال ۱39۸ را ب ــی( در س مهندس
شــده توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازگردانــده باشــند، صــد در 
ــل  ــزوده قاب ــر ارزش اف ــات ب ــار مالی ــد )۱۰۰%( اعتب ص
ــد  ــترد خواهن ــی را مس ــای صادرات ــهم کااله ــول س قب
نمــود و همچنیــن کل درآمــد ناشــی از صــادرات آن هــا 
ــا رعایــت قوانیــن موضوعــه، از معافیــت مالیاتــی  نیــز ب

ــود. ــد ب برخــوردار خواه
ــاه  ــان تیرم ــا پای ــد ت ــدگان فرصــت دارن ــه صادرکنن کلی
ســال جــاری نســبت بــه بازگشــت ارز حاصل از صــادرات 
ســال ۱39۸ خــود اقــدام نماینــد. در صــورت عــدم رفــع 
کامــل تعهــد ارزی تــا مهلــت مذکور، متناســب بــا میزان 
بازگشــت ارز، مشــمول معافیــت مالیاتــی و اســترداد 

ــود. مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده خواهنــد ب

بر اساس مصوبه امروز مجلس، »هرگونه معامله راجع  به کارت بازرگانی 
که عرفا اجاره، فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه 
بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان، ممنوع 

است و مرتکب یا مرتکبین مجازات می شوند.
نمایندگان مجلس برخی مواد الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز را 
بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند که بر اساس آن، »هرگونه 
معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره،فروش، خرید یا واگذاری 
آن محسوب شود و نیز هر گونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی 
دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین مجازات 
می شوند.بر اساس ماده 3۱ این الیحه، یک ماده به عنوان ماده 33 

مکرر دو به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
»هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره،فروش، خرید یا 
واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت 

بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به 
شرح زیر مجازات می شوند:

الف( انتقال گیرنده یا بهره بردار
پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کاال عالوه بر ضبط کاال و 

پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت
ب( انتقال دهنده:

پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده عالوه 
بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

پ( در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کاال 
نگردد عالوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از 2۰۰ میلیون 
ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از 

محکومیت های موضوع ماده۶9 این قانون محکوم می شوند.

واگذاری کارت بازرگانی به غیر ممنوع شد/مجازات واگذارکننده و بهره بردار کارت 

وام بدون بهره، پرداخت بیمه بیکاری بیشتر، یارانه بهره بانکی،... . این کاری است 
که دولت های دیگر انجام می دهند، اما دولت ایران واقعاً فاقد چنین امکاناتی 
است و شاید تاکید آقای روحانی به برچیدن زودهنگام محدودیت های کرونا، به 
همین دلیل است. در این شرایط دشوار، اگر کرونا نبود، بخش خصوصی در سال 
۱399 با سخت گیری های بیشتری از طرف دولت مواجه می شد. مثاًل، دولت از 
بخش خصوصی در سال ۱399 توقع می داشت مالیات بیشتری بپردازد. کرونا 
تاحدی این وضعیت را عوض کرده است، اما به هر حال در این سال دولت 
از بخش خصوصی خواهد خواست تا ارز صادراتی خود را سریع تر تحویل دهد. 
به عالوه، در سه سال آینده مالیات های جدیدی معمول خواهد شد. چندان دشوار 
نیست پیش بینی کنیم که به لحاظ شرایط دشواری که در آن هستیم، حتی با 
افزایش درآمدهای نفتی در سال های آتی، در سه سال آینده مالیات های جدیدی 
وضع شود. در بودجه سال ۱399 نیز بر َسبیل نمونه، نوعی مالیات بر امالک و 
مالیات بر اتومبیل وضع شده است. مالیات های جدیدی که در راه است، مالیات بر 
عایدات سرمایه ای است. یعنی، پیش بینی می شود دولت ظرف سه سال آینده از 
سپرده ها، سهام، امالک و مستغالت و از فروش خودرو و معامالت مشابه مالیات 
قابل مالحظه ای دریافت کند. وقتی از یکی از عایدات سرمایه ای مالیات بگیرند، 

طبعاً همه عایدات سرمایه ای موضوع مالیات قرار می گیرد.
در این روزهای تحریم و کرونا، چون منابع نداریم، ممکن است تصمیمات 
متخذه در حوزه سیاست گذاری عقالیی تر شود؛ چون شرایط تحریم حاکم است 
و درآمد نفت نداریم، شاید سیاست گذار به علم اقتصاد توجه بیشتری کند. در 
گذشته جریان درآمدی نفت نگذاشته است که نقاط ضعف نارسایی های نظام 
تصمیم گیری خود را نشان دهد. این جریان با فراهم کردن منابعی برای بودجه، 
تأمین ارز، واردات مواد اولیه و بر آن اساس افزایش تولید نقاط ضعف را پوشانده 
است. یکی از توجیهات برای بی توجهی به اصول علم اقتصاد قرار داشتن کشور 
در شرایط تحریم است. چون در تصمیم گیری انسجام وجود ندارد، در مرحله اجرا 
این فقدان انسجام خود را به صورت نارسایی های اجرایی نشان می دهد. وقتی 
منابع نفت به وفور در دسترس است، کسی حاضر نیست به اصالحات اقتصادی 
توجه کند. وقتی در شرایط تحریم یا کرونا قرار می گیریم و شرایط برای انجام 
اصالحات اقتصادی سخت می شود، سیاست گذار می گوید که اصالحات ممکن 
نیست؛ مثل اتفاقی که در بودجه ۱399 افتاد و دولت بعد از وقایع آبان ۱39۸، 
از این که قیمت برق و گازوئیل را تعدیل کند و در حوزه انرژی اصالحاتی انجام 

دهد، عقب نشینی کرد.
متاسفانه یکی دیگر از مشکالتی که بخش خصوصی در سال ۱399 با آن 
مواجه خواهد بود، به پدیده اعتبارات مربوط می شود. نظام بانکی در همه جا کمک 
دولت هاست تا نیازهای مالی ناشی از کرونای بنگاه های اقتصادی را تأمین کند. 
اما متأسفانه موقعیت بانک های ایران آن قدر ضعیف است که کمک آنها به 
بنگاه ها دور از انتظار است. اعالم جدید بانک مرکزی به کاهش یک درصدی 
سپرده های قانونی، شاید ۷۰۰۰۰ میلیارد تومان وجوه آزاد کند. این باید به بانک ها 
کمک کند تا از بنگاه های اقتصادی حمایت اعتباری کنند. اما وقتی دولت از نظام 
بانکی تسهیالت می گیرد یا وقتی دولت به بازار سرمایه مراجعه می کند و در آن 
بازار اوراق منتشر می کند، باید به رابطه وام گیری و تأمین مالی دولت و اعتبارات 
بخش خصوصی توجه کنیم. در چنین شرایطی منابع اعتباری و مالی در اختیار 
بخش خصوصی کمتر می شود؛ یعنی عرصه دریافت اعتبارات به روی بخش 

خصوصی تنگ می شود..

اما تأثیر کاهش شدید در عرضه اعتبارات، آن هم با توجه به آثار اقتصادی کرونا، 
برای بخش خصوصی چیست؟ این تأثیر به این صورت است که ارزش افزوده در 
اقتصاد کاهش می یابد و اشتغال کمتر می شود و تنگنای اعتباری به رکود عمیق تر 
می انجامد. متأسفانه تأثیر واقعی تنگنای اعتباری روی شرکت های کوچک تر که 
در شرایط کرونایی نیازهای باالتری دارند، بیشتر است. از دید کسب وکار تنگنای 
اعتباری از افزایش نرخ بهره بدتر است، چون بخش خصوصی به هر حال با 
نرخ باالتر به گونه ای کنار می آید، اما این که منابع دراختیار نباشد، موقعیت بخش 

خصوصی را بسیار متزلزل می کند.
شاهد بودیم که در سال ۱39۸ کمبود سرمایه در گردش، بسیاری از شرکت ها و 
کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داد. این وضعیت در سال ۱399 نیز متأسفانه ادامه 
می یابد. بدتر آن که نقدینگی جایی نمی رود که باید برود و ایجاد ارزش و اشتغال کند 
و تولید ملی را باال ببرد. به رغم این مقدار عظیم نقدینگی، و تالش بانک مرکزی 
برای تزریق نقدینگی به دلیل کرونا، تمام بخش های مولد اقتصاد کشور در سال 
۱399 احساس تنگنای اعتباری خواهند کرد. همه بنگاه ها به لحاظ تورم باالتر و 
مشکالت کرونا، به سرمایه در گردش باالتر نیازمندند؛ اما این سرمایه در سال 

۱399 در اختیارشان نخواهد بود.
در این شرایط بخش خصوصی ابزارها و بدیِل متنوعی در اختیار ندارد. نخست 
باید فرابگیرد که می تواند به سمت بازار سرمایه حرکت کند؛ و برخالف گذشته که 
خود را به بازار پول محدود کرده بود، حاال می تواند خود را در بازار سرمایه نیز فعال 
کند. می باید سازوکارهای بازار سرمایه را فرابگیرد تا بتواند از امکانات آن استفاده 
کند. مثاًل، اخیراً به ابتکار بانک مرکزی طرح گام در جریان اجرایی شدن است؛ 
قرار است با تضمین بانک ها امکان برخورداری از 3۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان 
منابع بازار سرمایه برای کسب وکارها فراهم شود. هر شرکتی که امکان فروش 
دارد، با تضمین بانک ها و اوراقی که آن ها منتشر می کنند و در اختیار آن شرکت 
قرار می دهند، می تواند نیازهای خود را تأمین کند. شرکت ها این اوراق را در اختیار 
عرضه کنندگان کاالها و خدمات خود قرار می دهند و آن عرضه کنندگان می توانند 
آن اوراق را به دیگران انتقال داده یا این که در بازار سرمایه به فروش رسانند. مثاًل 
خودروسازی که حد اعتباری آن بسته شده و اعتبارات معوق در نظام بانکی دارد، اما 
امکان فروش محصوالت آن فراهم است، می تواند به پشتوانه نظام بانکی، اوراقی 
را به طلبکاران خود بدهد و بدین ترتیب بر حجم فعالیت خود بیفزاید. آن طلبکاران 
که عمدتاً قطعه سازان هستند، آن اوراق را به سایر طرف های تجاری خود انتقال 
می دهند و اگر به نقدینگی نیاز داشته باشند، اوراق را در بازار می فروشند. بدین ترتیب 
نظام بانکی بدون استفاده از منابع خود در راستای تأمین مالِی سرمایه در گردش 
شرکت ها حرکت می کند. پس طرح گام روشی برای تأمین مالی سرمایه در گردش 
برای شرکت هایی است که امکان فروش دارند. بنابراین بانک مرکزی با طراحی 
و معرفی این طرح در جهت هدایت اعتبارات گام برداشته است و دنبال آن است 
که نقدینگی به سمت شرکت های مولد که امکان افزایش بازده و اشتغال دارند 
حرکت کند.برای استفاده از چنین طرح هایی هم کسب وکارها نیاز دارند تا امکانات 
بازار سرمایه را بررسی کنند. موضوع محوری بازار سرمایه، مسئله باالرفتن شاخص 
قیمت های سهام نیست، بلکه تأمین مالی است. بازار سرمایه اکنون مدعی است 
می تواند به روش های مختلف و با عقود اسالمی مختلف شرکت ها را تأمین مالی 
کند؛ هم تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی پروژه ها. بخش خصوصی 
می باید در این زمینه ها بازار سرمایه را آزمون کند و با روش هایی آشنا شود که بازار 

سرمایه دنبال می کند.

ادامه از صفحه 1
رکود اقتصادی در انتظار اقتصاد ایران است
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نرخ سود بین بانکی به ۱۲ درصد کاهش یافت

کارکنان بخش عمومی و خصوصی چقدر مالیات پرداخت کردند؟

عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مركزی در سیستم بانکی هیچگونه 
فشاری به بانک ها وارد نمی كند، گفت: این مسئله به این دلیل اقدامات 
احتیاطی و نظارتی بانک مركزی، شروع بازار باز و هدایت بازار بین 
بانکی است كه امروزه خود بانک ها متقاضی كاهش سود بانکی هستند.

وی ادامه داد: اگر اعتقاد بر این است كه بازار تعیین كننده سود باشد 

بررسی آمارها نشان می دهد كه در سال گذشته در مجموع 312 هزار 
و ۷22 میلیارد ریال درآمد مالیاتی از محل مالیات بر درآمد بخش های 

مختلف عمومی، خصوصی و اصناف اخذ شده است.
منبع: ایرنا

بررسی جزییات تازه ترین آمار درآمدهای مالیاتی كه توسط سازمان 
امور مالیاتی منتشر شده، حاكی از این است كه سهم مالیات بر درآمد 
كاركنان بخش خصوصی بیشتر از كاركنان بخش عمومی بوده به طوری 
كاركنان بخش عمومی در سال گذشته ۷2 هزار و ۹12 میلیارد ریال 
مالیات بر درآمد پرداخت كردند؛ اما كاركنان بخش خصوصی معادل ۸۰ 

هزار و ۶۵ میلیارد ریال مالیات دادند.
مالیات بر درآمد مشاغل در سال ۹۸ نیز 11۵ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال 
بوده است. سهم مالیات بر درآمدهای بخش مستغالت نیز 1۵ هزار 

ما نیز این مسئله را می پذیریم. توجه شود كه نرخ سود بین بانکی 12 
تا 13 درصد است و دیگر سودهای 2۰ تا 22 درصدی وجود ندارد.

بازار  جذابیت  و  رشد  گفت:  نیز  بازار سرمایه  رشد  در خصوص  وی 
سرمایه به این دلیل است كه مردم پی برده اند كه این بخش محل 
و بخش های  دولت  كه  همچنان  است  برای سرمایه گذاری  مناسبی 

خصوصی از آن برای تامین مالی خود استفاده می كنند.
همتی افزود: این اتفاق نوید دهنده یک اتفاق خوب در كشور است و 
باید بازار سرمایه در تامین مالی مانند تمام كشورهای دنیا به بیش از 

۵۰ درصد برسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 2 هزار هزار میلیارد تومان 
مانده تسهیالت سیستم بانکی در كشور وجود دارد، گفت:  به معنای 
انجام  بانکی  در كشور توسط سیستم  مالی  تامین  دیگر ۹۰ درصد 
می شود كه در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد بنابراین این روند 

حتما باید تغییر یابد و بنده این روند را مشاهده می كنم.

ریال  میلیارد  و 33۰ 
درآمد  بر  مالیات  و 
 2۷ ها  بخش  سایر 
میلیارد  و 33۰  هزار 

ریال بوده است.
درآمد،  بر  مالیات 
با  از  یکی  همواره 
محل  ترین  ثبات 

های تامین درآمدهای مالیاتی است كه به طور ثابت اخذ می شود.
مالیات بر درآمد در كنار مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت، در 

چارچوب مالیات های مستقیم از مشموالن دریافت می شود.

برگزاری جلسه شورای عالی صادرات ظرف دو هفته آینده/کارگروه توسعه صادرات در کمیته 
کارشناسی شورای عالی صادرات ادغام شد

رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری جلسه شورای عالی 
صادرات ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: كارگروه توسعه صادرات و 

كمیته كارشناسی شورای عالی صادرات در هم ادغام شد.

حمید زادبوم در جلسه كارگروه توسعه صادرات با اشاره به جلسه ای 
كه روز یکشنبه در كمیسیون فرعی اقتصادی دولت، گفت: بحث این 
بود كه آیا كارگروه توسعه صادرات به عنوان زیرمجموعه شورای عالی 
صادرات، اختیارات اصل 12۷ داشته باشد یا اینکه كارگروه به عنوان 
كمیته كارشناسی شورای عالی صادرات به كار خود ادامه دهد؛ البته 
پیشنهاد دیگر این است كه خود شورای عالی صادرات اختیارات اصل 

13۸ قانون را داشته باشد.
وی افزود: بر اساس رایزنی های صورت گرفته، تمامی وزارتخانه ها 
به غیر از وزارت امور خارجه معتقد بودند كه شورای عالی صادرات، 
اختیارات 13۸ قانون اساسی را داشته باشد. البته یک دیدگاه دیگر 

هم مطرح بود و آن اینکه، كارگروه توسعه صادرات به عنوان كمیته 
كارشناسی شورای عالی صادرات ادامه فعالیت دهد.

رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: نکته دیگر آن است 
كه همچون كمیسیون های فرعی دولت، كمیسیون توسعه صادرات با 
ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. به همین دلیل به 
صورت موقت تصمیم گرفتیم تا كارگروه توسعه صادرات را با كمیته 

كارشناسی شورای عالی صادرات ادغام كنیم.

به گفته زادبوم، ظرف دو هفته آینده، جلسه شورای عالی صادرات برگزار 
خواهد شد تا با دستور كارهای مشخص بتواند مشکالت و چالش های 

حوزه صادرات غیرنفتی را حل و فصل نماید.
در  كه  نیز  افزار  نرم  صادرات  اجرایی  نامه  آیین  داشت:  اظهار  وی 
كمیسیون فرعی دولت به تصویب رسیده در جلسه آتی شورای عالی 

صادرات به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

عضو جدید

مدیرعامل: سید محمد بصام
محل كارخانه: سمنان

زمینه فعالیت: شیره )التکس( استایرن- 
SBR بوتادی ان

عضویت  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
شرکت صدر رزین خاور را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقای سید محمد بصام 

خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  صدر 
رزین خاور را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت صدر رزین خاور

امیدواریم هر هفته  یک شرکت بزرگ خصوصی 
در بورس عرضه شود

چهارمین  و  نود  در  دژپسند  فرهاد 
نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی با تاكید بر ضرورت 
دستیابی به رشد اقتصادی  مقبول و با 
تقدیر از جد و جهد و اشتیاق بخش 
بورس  به  پیوستن  برای  خصوصی 
اظهار داشت: امیدواریم طی برنامه ای مدون ترتیبی اتخاذ شود 
كه دستکم هفته ای یک شركت بزرگ بخش خصوصی، سهام 

خود را در بورس عرضه كند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در زمینه حمایت از بخش خصوصی در 
شرایط كرونا، ما از همه بخش ها پیشرو تر بودیم و وقتی پیشنهاد 
امهال مالیاتی مودیان آسیب دیده از كرونا را ارائه دادیم، هنوز این 
موضوع، زیاد جدی نشده بود و حتی اتاق های بازگانی، صنایع، 
ایران، تعاون و اصناف هم یک هفته بعد،  معادن و كشاورزی 

پیشنهاد خود را در این خصوص مطرح كردند.
وزیر اقتصاد تصریح كرد: تدابیر متخذه توسط دولت و همکاری 
قوا موجب شد در خیلی زمینه ها در  با سایر  بخش خصوصی 
هزار  هزار  حداقل  بگیریم.  قبولی  قابل  نمره  كرونایی،  شرایط 
میلیارد تومان سرمایه گذاری برای تحقق جهش تولید نیاز است 
كه  باید بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی با هم افزایی، در 

این امر مهم نقش آفرین باشند.

https: //telegram. me/aiti1395

تصمیم جدید بانک مرکزی برای نحوه تخصیص ارز واردات/محرومیت اولویت 
کاالیی ۲3 تا ۲6 از دریافت ارز نیمایی

بانک مركزی در جدیدترین تصمیم خود، نه تنها اولویت كاالیی ردیف 23 
تا 2۶ را از دریافت ارز نیمایی محروم كرد، اعالم نموده كه بررسی و تائید 
گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی واردكننده از سوی بانک مركزی، 

صرفا با انجام مکاتبه و الصاق مستندات قابل استناد است.
خبرها حکایت از آن دارد كه بانک مركزی، آخرین وضعیت نحوه تخصیص 
ارز واردات را تعیین كرده است كه بر مبنای آن، تا اطالع ثانوی صرفا به 

اولویت های 21 و 22 ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت.
1. بر اساس تازه ترین تصمیمات، اولویت كاالیی 2۷ به بعد در حال حاضر 
جزو كاالهای ممنوعه بوده و بابت این قبیل ثبت سفارشات گواهی ثبت 

آماری صادر نخواهد شد.
2. اولویت كاالیی 23 تا 2۶ مشمول ارز اشخاص بوده و در حال حاضر ارز 

نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود.
3. من بعد تا اطالع ثانوی صرفا به اولویت های 21 و 22 ارز نیمایی تعلق 

خواهد گرفت.
4. درخصوص ثبت سفارشاتی كه اولویت یک بوده و مشمول تخصیص 
ارز بانکی هستند، در صورتی گواهی صادره از سوی بانک مركزی ج.ا.ا قابل 
بررسی و رویت می باشد كه وارد كننده نسبت به مراجعه به وزارت خانه 
مربوطه قبال اقدام نموده باشد و بدین نحو نام وارد كننده در لیست مربوطه 

درج و توسط آن مرجع به بانک مركزی منعکس شده باشد.
۵. بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی وارد كننده از 
سوی بانک مركزی ج.ا.ا صرفا با انجام مکاتبه و ذكر دالیل و همچنین الصاق 

مستندات قابل استناد میسر خواهد بود.
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