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

تامین مواد اولیه تولید، اولویت اصلی وزارت صمت 
ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل

ادامه در صفحه 2 

سخنگوی دولت گفت: بیشترین قاچاق ورودی به کشور در بخش کفش 
و پوشاک، لوازم آرایش و لوازم خانگی و قطعات خودرو است و تنها در دو 
بخش کفش و پوشاک ظرفیت یک میلیون شغل را از ایرانی ها گرفته است.

سخنگوی دولت گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با با برنامه های 
توسعه کشور، حفظ اشتغال و فقرزدایی و تولید ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران 
روابط عمومی ها در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تبریک 
»روز جهانی ارتباطات« به جامعه ارتباطی و اطالع رسانی کشور، گفت: 
امیدوارم به برکت تالش های اعضای این جامعه تا امروز و تداوم آن در 
آینده، بتوانیم جامعه ای فعال تر و پویاتر در مقابله با همه مشکالت، به ویژه 

در مسیر مبارزه با کرونا و مقاومت برابر تحریم داشته باشیم تا به بهبود 
زندگی مردم کمک کند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: در اصالح قانون قاچاق 
کاال و ارز فعال بودم و مخالف تشکیل این گونه ستادها در ساختار دولت 
هستم؛ اما یک نظر قوی تر وجود دارد که با توجه به ساختار اقتصادی و 
جغرافیایی و مرزهای کشور نیازمند به ستاد هستیم قطعاً الیه هایی در این 

ستاد است که دیده نمی شود.
 ربیعی با اشاره به ارتباط فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با برنامه های 
توسعه کشور تصریح کرد: فعالیت این ستاد با حفظ اشتغال و فقرزدایی و 

تولید در کشور نیز ارتباط مستقیم دارد.
وی به دو بخش قاچاق ورودی و خروجی کاال از کشور اشاره کرد و گفت: 
بیشترین قاچاق ورودی به کشور در بخش کفش و پوشاک، لوازم آرایش و 

لوازم خانگی و قطعات خودرو است.
 ربیعی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وقتی درباره اقدامات جامعه 
اطالعاتی و ارتباطی در دوران کرونا سخن می گوئیم، نمی توانیم نسبت 
جامعه اطالعاتی و ارتباطی با کرونا را مورد بحث قرار ندهیم. ما نیاز به یک 
پویش نظری در ارتباط با وظایف جامعه اطالعاتی و ارتباطی با کرونا داریم.

 سخنگوی دولت اضافه کرد: همه ما در دهه های اخیر واقف هستیم که 
جهان ارتباطات مسائل مختلفی داشته است و امروز پرسش های زیادی 

قاچاق؛ مانع اشتغال یک میلیون نفر در بخش کفش و پوشاک شد

ادامه در صفحه 3

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، 
تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع 
خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تامین مواد اولیه از 
محل تولید داخلی یکی از اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است؛ به نحوی که صنایع پایین دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد 

اولیه مورد نیاز خود را از صنایع باالدستی تامین نمایند.
وی از ماموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری 
در سهمیه های بهین یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته های تولیدی و 
صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات 
خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در 
شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای 
ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت 

نگاه دارد.
مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با بانک مرکزی 
جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: 
امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش ها، یک 
اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت های 
جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه های خود را از جنس کارخانه و 
ماشین آالت کرده اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را 

برای آنها هموار کرد.
وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که عالوه بر تامین بازار داخلی 
و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می کنند باید در تامین مواد 
اولیه و دریافت تسهیالت در بخش های مختلف، در صف اول ایستاده 

و خط ویژه ای برای انجام امور خود داشته باشند.
مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین 
به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و 
ماشین آالت خبر داد و گفت: مسیر اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات 
مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات 
محصوالت معدنی و سایر بخش های صادراتی ارزآور، تعریف شده و 
به موازات آن، سایر روش های تامین ارز نیز از طریق بانک مرکزی 

در حال پیگیری است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر 
که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای 
واردات کاالهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش کاالهای غیرضرور و 

دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعالم کرده است.
وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، 
کاالهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی شود 

نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و 
تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. 
به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده 
و هدفگذاری های کمی نسبت به داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنایع 
منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را 

گام به گام پایش کرد.
وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و باال رفتن کیفیت 
قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، 

محدودیت های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات 

در نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مطرح شد: 

اعتراض ۲۱ تشکل تولیدی نساجی و پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد

 دبیرخانه تشکل های صنفی و صنعتی نساجی وپوشاک کشور در نامه ای 
خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، به 

افزایش تعداد مناطق آزاد اعتراض کردند.
 متن کامل نامه که به امضای تشکل های فعال در این صنعت رسیده 

است به این شرح است:
 

اعضا محترم شورای نگهبان
اعضا محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سالم،
همانگونه که مستحضرید علی رغم تذکرات و ایرادات شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص به افزایش غیرکارشناسی و بی رویه مناطق آزاد همچنان 
شاهد اصرار برخی نمایندگان و برخی مسئولین دولتی برای افزایش این 
مناطق هستیم به گونه ای که هر ماه بخشی از فعالیت های مجلس، 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این طرح ها 

و لوایح می گذرد.
در حالی که افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه اعم از اقتصاددان ها، 

دانشجویی،  و  کارگری  تشکل های  رسانه،  اصحاب  کارشناسان، 
تولیدکنندگان و اصناف و ... بارها ایرادات جدی به افزایش این مناطق 
وارد کرده اند و حتی مراکز علمی و پژوهشی مانند مرکز پژوهش های 
مجلس و نهادهای نظارتی به جهت مواردی از قبیل، عملکرد منفی 
مناطق آزاد کنونی، گسترش قاچاق و واردات بی رویه، فرار مالیاتی و 
رقابت نابرابر و تبعیض آمیز در این مناطق، با گسترش و الیحه جدید 
مناطق آزاد مخالفت جدی دارند، اصرار چندباره بر به کرسی نشاندن 
این الیحه در مجلس جای سوال، ابهام و پیگیری از سوی نهادهای 

نظارتی دارد.
متأسفانه شاهدیم در این سال ها که به نام تولید و اشتغال نامگذاری 
می شوند عملکرد برخی دستگاه ها کاماًل برعکس و ضد تولید است و گویا 
جریانی پنهان در دولت و نهادهای تصمیم ساز، همواره موانع جدی بر 
سر راه تولید و در مخالفت با منویات مردم و مقام معظم رهبری ایجاد 
می کنند و به هر نحوی تالش دارند بنیان های تولید در کشور سست شود 
و در حالیکه تولیدکنندگان منتظر حمایت عملی دولت و مجلس از تولید 
کاالی ایرانی هستند نه تنها این مهم بصورت جدی، مؤثر و سازمان یافته 
رخ نداده که بر عکس طرح ها و لوایحی علیه تولید مطرح می گردد که 
می توان به مجوزهای واردات بی رویه، تداوم معافیت مالیاتی کاالهای 
نهایی مناطق آزاد، عدم اصالح سریع و به موقع مالیات ارزش افزوده، 
افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ... اشاره نمود که باید گفت »این 
مناطق را به حیاط خلوتی برای جریان های سازمان یافته فساد و قاچاق« 
تبدیل کرده و عماًل این مناطق بر خالف رسالت واقعی خود، به جای 

سکوهای صادراتی به پایگاه های وارداتی تبدیل شده  اند.
متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن مباحث کارشناسی نیست. دولت 
به مباحث مجموعه کارشناسی خود در سازمان امور مالیاتی، نهادهای 
نظارتی و ... بی توجهی می کند و مجلس هم به مباحث تخصصی بازوی 

ادامه در صفحه 3
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در نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مطرح شد: ادامه از صفحه 1

اعتراض ۲۱ تشکل تولیدی نساجی و پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد
بانک مرکزی اگر دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز 
خود را اعالم نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش های اولویت دار 
تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص 

اقدام می کند.
در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز ، روابط عمومی 
بانک مرکزی توضیحاتی را اعالم کرد. بانک مرکزی اعالم کرده 
که این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز 
حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی 
به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساخت های شفاف در 
کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن ، رویه های 
مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط 
صادرات کنندگان،  لذا،  است؛  نموده  عملیاتی  و  تعریف  تحریم 
می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش های متعدد به 

چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:
1- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به واسطه بانک ها و 

صرافی های مجاز عرضه نمایند.
2- صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به 

تامین نیازهای واردات خود اقدام نمایند.
به  را  خود  ارز صادراتی  از  بخشی  می توانند  3- صادر کنندگان 

وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
را  خود  صادراتی  درآمد  از  بخشی  می توانند  صادر کنندگان   -4
و  مجاز  صرافی ها ی  به  به  و  وارد  کشور  به  اسکناس  بصورت 

بانک ها بفروشند.
خاطرنشان می سازد در کلیه روش های یاد شده نرخ ارز بر اساس 
مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده 
تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به 

چرخه اقتصادی ایفا  می گردد.
بانک ها و صرافی های  به  ارز   فروش  و  ثبت  امکان  همچنین 
سازمان  از  مجوز  دارای  خارجی،  سرمایه های  ورود  بابت  مجاز 
نیز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  خارجی  سرمایه گذاری های 

فراهم شده است.
در کنار روش های یاد شده که منشا ارز آنها مشخص است بعضی 
مدعی هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل 
دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کاالهای 
ثبت سفارش شده طبق اولویت های تجاری و اقتصادی کشور 

قرار دهند.
بانک مرکزی بارها اعالم کرده است که از ورود منابع ارزی بدین 
طریق نیز استقبال می کند ، اما مشروط به آنکه جریان ورود و 

مصرف ارز و منشا آن کاماًل شفاف باشد.
بر همین اساس مجدد اعالم می نماید این بانک آماده است در 
خود  ارز  منشا  بتوانند  خارجی  منشا  با  ارز  دارندگان  صورتی که 
دار  اولویت  ثبت سفارش های  به  مربوط  ارز  و  نمایند  اعالم  را 
ارز  تحت  گواهی تخصیص  به صدور  نسبت  گردد  تخصیص 

عنوان ارز اشخاص اقدام نماید.
اضافه می نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت 
بسمت  مقاومتی حرکت  اقتصاد  به  عملی  توجه  و  داخل  تولید 

شفافیت است.
نیز  و  اقتصادی  فعالین  تمامی  از  بانک  این  اساس  همین  بر 
مسئولین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری به سمت 

اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

شیوه واردات بدون انتقال ارز برای مواد 
اولیه تولید/منشا ارز باید مشخص باشد

کارشناسی خود )مرکز پژوهش ها( در مخالفت با این الیحه بی توجه است.
فی الواقع اگر دولت و مجلس و مخصوصاً کمیسیون اقتصادی علی رغم 
نظر صریح مقام معظم رهبری، عزم و توان حمایت از تولید را ندارند 

حداقل تولیدکنندگان را دچار مشکالت بیشتر نکنند. 
مسلماً با افزایش مناطق قاچاق آزاد و واردات بی رویه، مراکز عرضه کاالی 
تولیدی پس از گذر از هفتاد خوان تولید تحت اشغال کاالی قاچاق و 
وارداتی خواهند بود که به فرموده رهبر انقالب »واردات کاالی مشابه 

داخلی حرام شرعی و قانونی است.«
وقتی کارگر ایرانی معیشتش در تنگنا قرارگرفته و وجود چند میلیون بیکار 
بستری تهدید آمیز برای کشور فراهم می کند، کدام عقل سلیم و سالمی 
اجازه می دهد که چراغی که به خانه رواست را به خانه بیگانگان بفرستند و 
بر خیل بیکاران بیفزایند در حالی که اگر فقط و فقط بازار پوشاک در اختیار 
کاالی ایرانی باشد حداقل ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد که با 
توجه به کیفیت و توان صادراتی و وضعیت کشورهای همسایه، اشتغال در 

این بازار تا 1میلیون شغل هم خواهید رسید.
ما تولیدکنندگان که همانند رهبر انقالب رشد، تعالی و آینده درخشان 
ایران اسالمی را در رشد و گسترش اشتغال و تولید و صادرات می بینیم و 

می دانیم، عصبانی از رفتارهای جاهالنه و خائنانه ای که به تولید ضربات 
جدی زده و خواهد زد، از شما بزرگواران تقاضا می کنیم که با توجه به 
مغایرت های قانونی طرح ها و لوایح افزایش مناطق آزاد با اسناد باالدستی، 
از گسترش این مناطق جلوگیری و برای اصالح و یا برچیده شدن مناطق 
آزاد و ویژه فعلی در صورت اصالح ناپذیری اقدامات مقتضی را مبذول 

فرمائید.
همچنین نظارت جدی و مؤثر بر افزایش خارج از قانون و قاعده برخی 
مناطق مانند افزایش بی رویه مساحت منطقه آزاد چابهار نیز بازنگری 
فرمائید که هم از ظرفیت قبلی این منطقه در راستای تولید واقعی به 
طور کامل استفاده نشده بود و هم گسترش بی رویه این منطقه و اضافه 
شدن مناطق شهری و روستایی سبب گسترش و سهولت واردات بی 
به فضای شهری و  مناطق  توسعه  قطعاً  قاچاق خواهد شد که  رویه 
نمودن و فنس  قابلیت محصور  فعلی  مناطق  روستایی، همانند سایر 
کشی ندارد ضمن اینکه تجربه ثابت کرده که عملکرد غلط مناطق آزاد، 

دستاورد ملموسی در جهت رفاه مردم منطقه نداشته است.
ایرانی  تولید کاالی  با  رفاه می آورد که جز  و  امنیت  قوی،  اقتصادی 

امکان پذیر نیست. قطعاً این مهم با تکیه بر توان داخلی میسر است.

اسماعیل قادری فر رئیس مركز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت 
علمی ریاست جمهوری در راستای برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی 
محصوالت عفاف و حجاب گفت: در زمینه چادر مشکی در حال ایجاد 
کنسرسیومی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان هستیم و در این زمینه 
انجمن  و  امیرکبیر  دانشگاه  حجاب،  و  عفاف  حوزه  فعاالن  انجمن  با 

تولیدکنندگان نساجی یزد در حال مذاکره هستیم.
 به گزارش خبرگزاری مهر،او تصریح کرد: این مسئله در قالب یک 
کنسرسیوم در حال مذاکره است تا بتوانیم در زمینه تولیدات فن آورانه 
از طرف  برداریم و  بانوان کشور گام های جدی  محصوالت موردنیاز 
دیگر قیمت ها را برای محصوالت کلیدی و استراتژیک در حوزه عفاف 

و حجاب کاهش دهیم.
از  تولید چادر مشکی یکی  افزود:  این فعال حوزه مشاغل هویت ساز   
حیاتی ترین اقالم حوزه عفاف و حجاب است که به رغم ظرفیت های بسیار 
خوبی که در کشور برای تولید چادر مشکی داریم متأسفانه از این ظرفیت ها 
استفاده نمی شود و ما موظف هستیم سالیانه چندین میلیون یارد چادر 
مشکی که نماد زن ایرانی و هویت ایرانی اسالمی برای زن مسلمان است 

را از خارج از کشور وارد کنیم و خروج ارز نداشته باشیم.
ریاست  علمی  معاونت  راهبردی  فن آوری های  مرکزتوسعه  رئیس 
خود  باید همت  و حجاب  عفاف  حوزه  فعاالن  شد:  یادآور  جمهوری 
را معطوف تولید محصوالت عفاف و حجاب کنند. در این مسیر نباید 
فراموش کرد ملزومات تولید نوآورانه را در نظر بگیرند به عنوان مثال 
در حوزه چادر مشکی نوآور بودن طرح ها، سبک بودن، رنگ، کیفیت 
و مواردی از این دست، نکاتی است که نیازمند نوآوری و کار فن آورانه 

دارد.
 قادری فر گفت: معاونت علمی به عنوان یک تسهیلگر در جریان نوآوری 
در کشور از شرکت های دانش بنیان و فن آوری که در حوزه های مختلف 
عفاف و حجاب ازجمله مقوله چادر مشکی یا در زمینه طراحی مد و 

لباس ایرانی اسالمی فعال هستند، حمایت می کند.
 او یادآور شد: با توجه به وضعیت جامعه دینی ایران اسالمی، موضوع 
عفاف و حجاب از اهمیت زیادی برخوردار است و اکثر زنان و دختران 
اهمیت  پوشش  نوع  و  حجاب  و  عفاف  موضوع  به  اسالمی  ایران 

می دهند.
ریاست  علمی  معاونت  راهبردی  فن آوری های  توسعه  مرکز   رئیس 
جمهوری افزود: طبیعتاً عرضه محصوالت باکیفیت و با قیمت مناسب 
در این بخش از اهمیت باالیی برخوردار است و ما با برگزاری نمایشگاه 
تولیدکننده های  ظرفیت  شناسایی  در  سعی  تخصصی  رویدادهای  و 

ایرانی در این حوزه برای جامعه مخاطبمان هستیم.

اعم  اسالمی  در حوزه پوشش های  متأسفانه  قادری فر تصریح کرد:   
تشنگان  است.  نشده  انجام  کشور  در  نوآورانه ای  کار  لباس  و  مد  از 
معارف اسالمی که در این حوزه فعال هستند کارهایی انجام داده اند 
اما متأسفانه نوآوری های عمیقی نیستند که بتواند جامعه مخاطب را 

جذب کند.
 او اذعان داشت: یکی از کارکردهای نمایشگاه عفاف و حجاب تزریق 
مخاطبان  و  هدف  جامعه  بتواند  تا  است  حوزه  این  در  نوآوری  روح 
بیشتری را اغنا، برندهای جدید این حوزه را معرفی و دستاوردهایی که 

در این حوزه وجود دارد را به نمایش بگذارد.
این فعال حوزه شرکت های هویت ساز افزود: یکی از ستادهای توسعه 
فن آوری که در سال های اخیر تشکیل شد؛ ستاد توسعه فن آوری های 
نرم و هویت ساز است که ذیل یک برنامه راهبردی به عنوان کارگروه 
و  نرم  فن آوری های  حوزه های  همه  در  می کند  سعی  خالق  صنایع 
هویت ساز در حوزه عفاف و حجاب که ضریب نفوذ بسیار زیادی در 

مخاطب دارد برنامه ریزی کند.
ریاست  علمی  معاونت  راهبردی  فن آوری های  توسعه  مرکز   رئیس 
جمهوری گفت: از اقدامات این ستاد راه اندازی سه مرکز نوآوری در 
حوزه عفاف و حجاب ازجمله مرکز نوآوری های علوم انسانی در قم، 
مرکز نوآوری های مد و لباس اسالمی در دانشگاه شریعتی دانشگاه 
فنی حرفه ای، مرکز نوآوری پاک علم و فن آوری هنر و علوم انسانی 
در دانشگاه علم و فرهنگ است تا بتوانیم از ظرفیت های شرکت های 
دارند،  عرصه  این  در  حضور  به  تمایل  که  دانش بنیانی  و  خالق 
به  تمایل  در هر حوزه ای که  فر گفت: طبیعتاً  قادری  استفاده کنیم. 
برتری پیدا کردن داریم نیازمند به استفاده از ظرفیت های نوآورانه و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتبط با این حوزه هستیم تا بتوانیم حداکثر 
بهره را در شکل گیری جریان های نوآورانه در حوزه های تخصصی مانند 

مد و لباس اسالمی، عفاف و حجاب ببریم.
 او افزود: این ستاد بسته حمایتی از شرکت های خالق برای توسعه 
گرفته  نظر  در  آپی  استارت  توان  از  استفاده  سازی،  بازار  کسب وکار، 
است تا به عنوان زیرساخت نیروی انسانی ما در این حوزه بتوانند خود 
را بازسازی کنند؛ در سبد حمایتی ما در معاونت علمی در حوزه صنایع 
خالق انواع تسهیلگری اعم از مالی و غیرمالی، بسترسازی برای نفوذ 

بیشتر بازار محصوالت فن آورانه و نوآورانه پیش بینی شده است.
 قادری فر در پایان یادآور شد: ستاد توسعه فن آوری های نرم یکی از 
حامیان اصلی این نمایشگاه بود، زیرا حوزه صنایع خالق و هویت ساز 
یک حوزه بکر است و بازار بزرگی در انتظار شرکت های دانش بنیان و 

فن آور قرار دارد.

رئیس مركز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری: 

کنسرسیومی برای تعدیل قیمت چادر مشکی تشکیل می شود

https: //telegram. me/aiti1395
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ارائه خدمات مشاوره ای 
درخصوص مسائل و مشکالت واحدهـای 
عضو انجمن صنایع نساجی ایران

۱- خدمات مشاوره حقوقی
)دکتر صادق مهردوست(  

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

اصابتی( محمد  )مهندس   

تصمیم جدید برای واردات در دستور کار متولیان تجاری قرار گرفت.
طی  وزارت صمت  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  کل  مدیر   
بخشنامه ای جزئیات معافیت های ثبت سفارش واردات را اعالم 
کرده است. بر اساس این بخشنامه معافیت های واردات از طریق 
کارت بازرگانی، کنترل سابقه واردات برای واحدهای تولیدی تغییر 

کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد،  در دستورالعمل 1۰ بندی سعید عباسپور 
آمده است که بند ۷ صورت جلسه ساماندهی فرآیند ثبت سفارش 

واردات کاالهای گروه 2 اولویت ارزی به این شرح است؛
 1- متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف واردات تا ۵۰۰ هزار دالر 
در حیطه سه رشته فعالیت خود از بررسی و کنترل سابقه معاف 

هستند.
 2- واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی 
ربط؛ الف( صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود با تشخیص رئیس 
سازمان از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند. ب( خارج از نیاز 
واحد تولیدی خود، مالک عمل میانگین سابقه واردات سال های 
۹۷و ۹۸ مطابق با دو رشته فعالیت اولویت دوم و سوم کارت بازرگانی 

خواهد بود.
 3- مالک عمل واردات برای واحد های بازرگانی تا سقف میانگین 

واردات سال های ۹۷ و ۹۸ خواهد بود.
 4- دستگاه های اجرایی و پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه های 
اجرایی پس از تایید دفتر تخصصی ذی ربط از بررسی و کنترل 

سابقه معاف هستند.
 ۵- واحد های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای 
محصوالت تولید شده آنها که دارای جدول ارزش افزوده باشند، از 

بررسی و کنترل سابقه معاف هستند.
 ۶- کاالهای موجود در گمرک )قبض انبار( که ارز آنها تامین شده 

باشد، از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند.
 ۷- کاالهای اولویت دار )فهرست بسته تشویقی( در صورت تامین 

ارز از محل صادرات از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند.
 ۸- واردات موبایل،  انواع کاغذ چاپ، تحریر،  باطله - مقطوعات 
چوبی- الستیک سواری- لوازم و قطعات یدکی خودرو و لوازم 
خانگی طبق ردیف تعرفه های اعالمی از بررسی و کنترل سابقه 

معاف هستند.
 ۹- در صورت تغییر تعرفه یک کاالی مشخص طی سال های 
مختلف، سابقه واردات تعرفه های قبلی با ارائه نامه از دفتر تعیین 
تعرفه گمرک ایران مبنی بر یکسان بودن کاال برای تعرفه جدید 

قابل محاسبه است.
 1۰ سابقه ذیل تعرفه شش رقمی برای تمامی موارد فوق مالک 
بررسی خواهد بود. بدیهی است سایر مفاد مصوبات قبلی کمیته 

راهبری کماکان به قوت خود باقی است.

جزئیات معافیت های جدید
 ثبت سفارش واردات

درباره آثار جدید و تحوالت آینده فرآیندهای ارتباطی در پیش روی ماست. 
شاید اگر یک روز درباره جهانی شدن و جهانی سازی نزاع بود، هر چه بود 

آثار آن آثار واقعی بود.
به رو هستیم  رو  بیماری های جهانی شده  با  امروز  ما  داد:  ادامه   وی 
بیماری هایی که قطعاً بر فرآیندهای ارتباطات، زمینی، هوایی و دریایی 
و ارتباطات انسانی استوار شد و ارتباطات دیجیتال هم به سرعت آثار و 
اپیدمی روانی خود را به جای داشته است به طوری که یک درگیری 
فیزیکی داشتیم یک درگیری روانی انسان ها. به هر حال موج فناوری های 
ارتباطی در بیماری های جهانی تأثیر زیادی داشته است و ما امروز با آن 
مواجه هستیم. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه در 
سال 13۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا باید در مورد نقش ارتباطات 
بیشتر بحث کنیم، گفت: دوران کرونا ما را به فهم جدیدتر و تأمل عمیق تر 
واداشته است. ما در بعد ارتباطات با نوعی شوک مواجه شدیم که با هیچ 

هراس رسانه ای و زیستی با قبل خودش قابل مقایسه نیست.
 وی ادامه داد: به نظر من بار روانی اشباع بیش از حد نوعی از اخبار و 
اطالعات از آثار اقتصادی کرونا امروز ویران گر عمل می کند در بخشی 

جاها ویرانگرتر هم عمل کرده است.
 ربیعی با اشاره به اینکه جامعه ما امروز با سردرگمی و فشارهای روانی 

قاچاق؛ مانع اشتغال یک میلیون نفر در بخش کفش و پوشاک شد ادامه از صفحه 1

بسیاری روبرو هست، گفت: همه ما در اخبار می بینیم که مردم آمریکا، 
بیرون  بود،  قرنطینه  که  آنچه  به  اعتراض  در  آلمانی ها  و  بریتانیایی ها 
ریختند. ما این اخبار را بسیار سرسری نگاه کردیم. من فکر می کنم این 
یک اعتراض به شرایط روحی و روانی کرونا است و نشان می دهد که 

تعادل های اجتماعی - روانی به هم ریخته است.
 سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بیرون ریختن مردم با اسلحه در آمریکا 
آن هم در جامعه ای که معنابخش های زندگی هم کمتر هست، نوعی 
اعتراض به آثار روانی پدیده کرونا است. ما حق نداریم صرف این اخبار را 

مطالعه کنیم و به نظرم نیاز به یک مطالعه عمیق تر داریم.
 وی گفت: امروز هر کدام از ما به جامعه نگاه کنیم نوعی احساس بی اتکائی 
ممکن است اپیدمی شود. نیاز به حمایت اجتماعی و حمایت از هم را 

احساس می کنیم و این نیازها در حال رشد است.
 ربیعی اضافه کرد: من قباًل درباره حفاظت از جان توأمان در برابر تهدید 
سالمت و تهدید معیشت هم نوشتم و هم گفتم. امروز در روز جهانی 
ارتباطات از ضرورت حفاظت از تعادل های روانی و اجتماعی صحبت کنم 

و معتقد هستم مفهوم امنیت انسانی باید بازتعریف شود.
 وی تصریح کرد: حفاظت از جان و روان در مقابل تهدید سالمت و تهدید 

معیشت امروز یک مسئله جدی است.

کردستان عراق در روزهای اخیر واردات 3۰ قلم کاال را ممنوع اعالم کرد؛ 
تصمیمی که عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق آن 

را غیرماندگار دانست.
وی گفت: عراق معمواًل هر سال تصمیمات فعلی اینچنینی می گیرد. آنها 
در برخی اقالم مانند مرغ از جمله بزرگ ترین تولیدکنندگان هستند و به 
همین دلیل واردات چنین اقالمی را ممنوع کرده و یا برای برخی از آنها 

تعرفه اعمال می کنند.
حمید حسینی با بیان اینکه ایران جزو صادرکنندگان تمام اقالم ممنوع 
اعالم شده به عراق است، افزود: در این فصل بازارهای دیگری هم برای 

صادرات اقالم تره بار داریم و تنها به بازار عراق وابسته نیستیم.
به گزارش ایرنا،  عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است همان گونه که ایران 
واردات سه هزار قلم کاال را ممنوع کرده است، هر کشوری سیاست های 
خودش را دارد و نمی توانیم نسبت به اجرای چنین سیاست هایی از آنها 

انتقاد کنیم. وی با بیان اینکه معموال این سیاست ها تداوم ندارد، اظهار 
کرد: تجربه نشان داده است که تصمیم های اینچنینی بعد از یک یا دو ماه 
لغو می شود. در غیر این صورت، اقالم ممنوعی به صورت قاچاق و یا با 
اسناد دیگر وارد می شوند و ممنوعیت واردات لزوماً به معنای وارد نشدن 

آن محصول نیست.
 حسینی با اشاره به ممنوعیت واردات اقالمی همچون گوجه فرنگی، یادآور 
شد: سال گذشته ممنوعیت واردات گوجه فرنگی به عراق معضالتی را در 
داخل کشور ایجاد کرد. اکنون نیز با توجه به بسته بودن سایر مرزها و اینکه 
نمی توانیم اقالم کشاورزی را به کشورهای دیگر صادر کنیم، ممکن است 

مشکالتی مانند مازاد تولید سال قبل را شاهد باشیم.
 وی خاطرنشان کرد: البته اینکه انتظار داشته باشیم عراق بشود محل 
تعلیق کاالهای کشاورزی که بی حساب وکتاب در داخل تولید کرده ایم، 

انتظار درستی نیست.

ممنوعیت های صادراتی به عراق تداوم ندارد

وضعیت  بررسی  به  خود  گزارش  جدیدترین  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
تجارت جهانی در سال 2۰2۰ و زیر سایه کرونا پرداخته و اعالم کرده 
کاهش  درصد  میالدی 2۷  جاری  دوم سال  در فصل  تجارت  میزان 

خواهد یافت.
پس از همه گیری ویروس کرونا در جهان، ارزش تجارت کاالیی دنیا 
در فصل نخست سال 2۰2۰ با کاهش سه درصدی روبه رو شده است.

 همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که این روند با شدت بیشتری در 
فصل دوم سال 2۰2۰ نیز ادامه پیدا کند و به این ترتیب، با کاهش 2۷ 
درصدی تجارت جهانی در فصل دوم مواجه خواهیم شد. این در حالی 
است که حجم تجارت جهانی تنها یک درصد کاهش خواهد یافت که 

نشان دهنده افت ارزشی کاالها در تجارت بین المللی است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران،  با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا به 
کاهش کم سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی منجر شده، قیمت نهایی 
نیز به شدت افت کرده  کاالهای اساسی در سطح تجارت بین الملل 

است. بر اساس گزارش ها، قیمت کاالهای اساسی در ماه مارس کاهش 
2۰ درصدی پیدا کرده که در سال های گذشته بی سابقه بوده است.

 در بحران مالی کشورهای غربی در سال 2۰۰۸ نیز قیمت کاالهای 
اساسی تنها حدود 1۸ درصد افت کرده بود.این کاهش قیمت، تاثیر خود 
را بر بازار کاالهای اساسی صادرشده از سوی کشورهای در حال توسعه 

نیز نشان داده است.
ژانویه  در  این کشورها  از سوی  اساسی صادر شده  ارزش کاالهای   
1/2 درصد، در فوریه ۸/۵ درصد و در ماه مارس 2۰/4 درصد کاهش 

یافته است.
میالدی،  جاری  سال  از  ماه  سومین  در  که  می دهد  نشان  برآوردها   
قیمت نفت با افت 33 درصدی مواجه شده که کاهش قیمت سوخت 
اصلی ترین عامل تاثیرگذار روی آن بوده است. این در حالی است که 
قیمت مواد معدنی، فلزات، مواد غذایی و مواد اولیه کشاورزی تنها چهار 

درصد کاهش یافته است.

اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: افت ۲۷ درصدی تجارت جهانی

دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات 
کاالهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کامال سختگیرانه و با 
ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز 

تعریف کرده است.
مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت 
امور صنایع را مامور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک 

جمهوری اسالمی ایران، مشکالت پیش روی واردات و ترخیص تامین 
مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

مدرس خیابانی گفت: شهرک های صنعتی نیز زون های ساخت داخلی 
طراحی و راه اندازی خواهند کرد تا بتوان عالوه بر نمایش دستاوردهای 
ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را 

نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

تامین مواد اولیه تولید، اولویت اصلی وزارت صمت/ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل
ادامه از صفحه 1
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مشاور طرح ها و سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز 
پویش »تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر« به منظور افتتاح 
2۰۰ طرح صنعتی و معدنی به ارزش 1۶۹ هزار میلیارد تومان خبر داد 
شد.  تشکیل  وزارت صمت  در  طرح ها  از  بهره برداری  کمیته  گفت:  و 
 امیر صباغ ازآمادگی وزارت صنعت برای افتتاح طرح های سرمایه گذاری 
باهدف جهش تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات خبر داد و گفت: 
پویش»تولید ملی، اشتغال پایدار، صادرات مستمر« از هفته جاری به منظور 
افتتاح 2۰۰ طرح مهم و استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز 

به کار می کند.
 به گزارش شاتا، مشاور طرح ها و سرمایه گذاری وزارت صمت افزود: ارزش 
2۰۰ طرح پیش بینی شده برای افتتاح در این پویش، 1۶۹ هزار میلیارد 
تومان است که برای 41 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد، این در حالی 
است که 1۰۰ طرح آن در سال ۹۹ و 1۰۰ طرح دیگر در سال 14۰۰ 
به بهره برداری خواهند رسید. وی تصریح کرد: 2۰۰ طرح مذکور که در 
حوزه های مختلف صنعتی و معدنی قرار دارند، از میان 12 هزار و ۵۰۰ طرح 
کوچک، متوسط و بزرگی انتخاب شده اند که باالی ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارند، ضمن اینکه از این تعداد 3 هزار و ۸۰۰ طرح نیز دارای 

پیشرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد هستند. 

صباغ با بیان اینکه کمیته پیگیری و بهره برداری از طرح ها در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با مسئولیت معاونت طرح و برنامه و عضویت 
صنعتی،  شهرک های  شرکت  ایمیدرو،  و  ایدرو  توسعه ای  سازمان های 
در  سازمان های صمت  و  ایران  اصناف  مرکز  تجارت،  توسعه  سازمان 
استان ها تشکیل شده است، گفت: اجرای این طرح ها تاثیر بسزایی در 
حوزه اشتغال و دستیابی به جهش تولید به جای خواهند گذاشت که بر 
اساس اولویت ها، افتتاح آنها از سوی رئیس جمهور، سرپرست وزارت صمت 

و معاونان وزیر صورت خواهد گرفت.
 وی اظهار کرد: در اولین هفته و بعد از تعطیالت عید سعید فطر، با 
پیشنهاد معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، پنج طرح قابل افتتاح با 
هماهنگی نهاد ریاست جمهوری معرفی و به صورت ویدئو کنفرانس از 

سوی رئیس جمهور افتتاح خواهند شد.
 صباغ ادامه داد: با توجه به تاکید وزارت کشور مبنی بر توسعه شرق 
و غرب با محوریت استان های مرزی، یکی از اصلی ترین اولویت ها در 
بهره برداری از طرح ها، راه اندازی پروژه های مستقر در استان های مرزی و 
کمتر برخوردار است. مشاور طرح ها و سرمایه گذاری وزارت صمت تاکید 
کرد: همزمان با بهره برداری و افتتاح طرح های مذکور، عملیات اجرایی 
پروژه های استراتژیک و جدید توسعه ای این وزارتخانه نیز آغاز خواهد شد.

تشکیل کمیته بهره برداری از طرح ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 2۶2۰۰1۹۶

فکس: 2۶2۰۶۹۰۵
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از سرگیری برگزاری میزهای ساخت داخل
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در صورت 
مساعدتر شدن شرایط میزهای تعمیق ساخت داخل به زودی برگزار خواهد 
شد، گفت: برگزار نشدن میز تعمیق ساخت داخل در زمینه خودرو در سال 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا بود.  مهدی صادقی نیاركی با اشاره 
به اینکه چشم انداز ساخت داخل کاهش ارزبری 1۰ میلیارد دالر طی 
سه سال است، تصریح کرد: ساخت داخل از دو روش محقق می شود؛ 
اول اینکه یک قطعه، تجهیز ، ماشین آالت یا ماده اولیه که در گذشته از 
خارج وارد می شد، حاال در داخل تولید می شود و نیازی به واردات ندارد. 
روش دوم مدیریت واردات است که در آن تعرفه ها محصوالت نهایی و 
کاالهای واسطه ای به گونه ای اصالح و مدیریت می شود که عمدتا کاال 
وارد کشور نمی شود و تولید داخل جایگزین آن می شود.  به گزارش ایسنا، 
وی افزود: برای مثال در سال ۹۶ حدود 3 میلیارد دالر کاالی اولویت 4 

به صورت رسمی وارد کشور شد که بعد از ممنوعیت واردات این کاال در 
سال ۹۷ بخش عمده ای از آنها مانند بخش های پوشاک، صنایع غذایی 
و لوازم آرایشی و بهداشتی تبدیل به ساخت داخل شده است. معاون امور 
صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در حوزه لوازم آرایشی واردات بخشی 
از کاالها ممنوع است، تصریح کرد: واردات لوازم آرایش به صورت قاچاق 
خیلی به ممنوعیت واردات مرتبط نیست، چراکه در زمانی که واردات این 
محصوالت آزاد بوده نیز بیش از 2۰۰ تا 3۰۰ میلیون دالر واردات صورت 
نمی گرفت. صادقی نیارکی علت آمار باالی قاچاق در این بخش را تمایل 
به عدم پرداخت حقوق و عوارض عنوان کرد و گفت: برای واردات قانونی 
کاالیی که تعرفه ندارد باید حداقل ۵ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات 
ارزش افزوده پرداخت شود. در بخش لوازم آرایشی خیلی از کاالهایی که 
وارد می شد به دلیل وجود تولید داخل تعرفه های باالی 2۵ درصد داشت.

 مدیركل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت 
ایران از تدوین شیوه نامه های پرداخت مشوق های صادراتی سال 

۹۹ در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.
صادرات  از  حمایت  بسته  پیش نویس  گفت:  قمری   احسان 
غیرنفتی سال 13۹۹ توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و  ارسال شده  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  به ستاد  و تجارت 
امیدواریم از سوی معاون اول رئیس جمهور به زودی تصویب 
افزود: شیوه نامه های پرداخت مشوق های  ابالغ شود.  وی  و 
صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و پس از 
اخذ نظر و استفاده از نظرات کارشناسی بخش های خصوصی و 
دولتی توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ و 

اجرایی خواهد شد.
 قمری توسعه صادرات را راهبرد اصلی کشور در شرایط فعلی 
جمله  از  واردات  مدیریت  و  توسعه صادرات  گفت:  و  دانست 
برنامه ها و اولویت های چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کلیه  تجمیع  بازرگانی،   توسعه خدمات  دفتر  مدیرکل  است. 
مشوق های صادراتی را یکی از نوآوری های بسته سال جاری 
عنوان و همکاری کلیه بخش ها را در این خصوص ارزشمند 
توصیف کرد. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اتکای 
کردن  فراهم  در جهت  تالش  غیرنفتی،  صادرات  به  اقتصاد 
شرایط باثبات و رفع موانع پیش روی جامعه صادرکنندگان را 
مهم ترین ماموریت بخش های حاکمیتی در حوزه تجارت خارجی 
اعالم کرد و با اشاره به ثبات دستورالعمل ها و مقررات در سال 
13۹۸، این موضوع را موجبات دلگرمی صادرکنندگان و فراهم 

کردن مقدمات برنامه ریزی های آتی دانست.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی با اشاره به نیازمندی های 
3۰ میلیارد دالری بخش صنعت در سال ۹۹ و ضرورت تامین 
جهت  برنامه ریزی  صادرات،  طریق  از  یادشده  نیازمندی های 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را مهم ارزیابی کرد. وی اعالم 
ضوابط به صورت شفاف و دقیق را از انتظارات بحق مجموعه 
صادرکنندگان دانست و اظهار امیدواری کرد در صورت ابالغ 
دستورالعمل فرآیند بازگشت ارز و همچنین ترتیبات بازگشت ارز 
در سال ۹۹ در اسرع وقت، صادرکنندگان بتوانند برنامه ریزی 

الزم را انجام دهند.
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شرح حکم:
 از آنجا كه در رأی شماره 2727- 1398/10/4 هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری به صورت كلی در قراردادهای كار موقت، آنچه 
كه در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی 
الحساب تلقی شده است و این در حالی است كه چنانچه قرارداد 
یک ساله یا كمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد كار و پرداخت حق 
سنوات به كارگر ذمه كارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری 
می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 1398/10/4 هیأت 
قانون  اداری در اجرای تبصره ماده 97  عمومی دیوان عدالت 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدالل 
مذكور اصالح می شود و با این وصف آنجه كه كارفرما در پایان 
قرارداد كار موقت یکسال و یا كمتر از آن به كارگر تحت عنوان 
حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و كارفرما با پرداخت 
حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به 
شماره 9809970906010098- 1398/3/28  رأی  مراتب، 
عدالت  دیوان  اجتماعی  تأمین  و  كار  بیمه،  تخصصی  هیأت 
اداری در حدی كه ذكر شد نقض می گردد و اطالق نامه شماره 
بودجه  اجرای  بر  نظارت  56/74016 - 1394/4/9 مدیر كل 

وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می شود.
محمدكاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خود مبنی بر اینکه 
"حق سنوات در پایان سال علی الحساب است " 

كانون صرافان ایران، برای ثبات بازار ارز با سیاست های بانک را اصالح کرد!
مركزی همراه است و به منظور استفاده از پتانسیل صرافی های 
رسمی سراسر كشور و تقویت بازار و رفع دغدغه ها از نوسانات 
ارز در روزهای اخیر، در جلسات تخصصی در محل بانک مركزی 

حضور یافته كه به تصمیمات سازنده ای منتج شد
 مهم ترین تصمیمات اخذشده در این جلسات به شرح زیر است:

برای  رسمی  صرافی های  با  مرکزی  بانک  مستقیم  1-همکاری 
تقویت چرخه خدمات رسانی در سامانه نیما و حضور بیش ازپیش برای 

پاسخگویی به خریداران ارز در سامانه نیما
پتانسیل شبکه رسمی صرافان سراسر کشور جهت  از  2-استفاده 

تنوع بخشی در ارسال حوالجات و ارائه خدمات ارزی
3-اعالم کانون صرافان به عنوان تنها تشکل رسمی حوزه ارز در 

بخش خصوصی به هم وطنان
4-فرهنگ سازی و اطالع رسانی به عموم مردم جهت عدم حضور 

در بازار ملتهب
۵-استفاده از خدمات نوین در تمام صرافی های مجاز برای افزایش 
تنوع، سرعت ارائه خدمات و کاهش زمان مراجعه به صرافی با توجه 

به شیوع ویروس کرونا
برای  مجاز  صرافی  و  صادرکنندگان  تنگاتنگ  ارتباط  ۶-افزایش 
روان سازی چرخه تبادالت ارزی در نقل و انتقاالت ارز توسط شبکه 
کارگزاری صرافی ها در سراسر دنیا و تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

۷-پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش توان تبادالتی در 
چرخه بازگشت ارز و تسهیل تبادالت ارز

۸-تالش برای شناساندن و معرفی کانال ها و وبسایت های غیررسمی 
که با برهم زدن آرامش روانی سعی در ایجاد نوسان در بازار ارز دارند.

توافقات ۸ بندی صرافی ها با بانک مرکزی 
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