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موتور تولید نقدینگی کماکان کار می کند

ادامه در صفحه 2 

محمد الهوتی رییس كمیسیون توسعه صادرات اتاق تهران
ارائه  از  پس  شده،  انجام  مالیاتی  سازمان  با  که  توافقی  با  خوشبختانه 
افزوده، 80  تا زمان رسیدگی به دفاتر ارزش  درخواست صادرکنندگان، 

درصد علی الحساب مالیات به صادرکننده پرداخت می شود.

دیوان عدالت اداری در پاسخ به پیگیری کمیسیون حقوقی اتاق ایران اعالم 
کرد: در قراردادهای با مدت زمان یک سال و کمتر، باید حق سنوات با 
خاتمه قرارداد به صورت قطعی محاسبه و پرداخت شود؛ از این رو، این 
قراردادها از شمول این دادنامه خارج بوده و پرداخت مابه التفاوت سنوات 

باتوجه به ابالغیه بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری، روش رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان همچنان مثل سال گذشته است. به این معنا که 
50 درصد ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شده، 20 درصد 
در قالب اسکناس به چرخه اقتصاد بازگشته و 30 درصد واردات در مقابل 
صادرات انجام شود و البته صادرکنندگان می توانند از سهم 20 درصدی 
اسکناس برای واردات در مقابل صادرات هم استفاده کنند. شرایط رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان مشابه سال 97 است با این تفاوت که 20 درصد 

تعدیل در ارزش های صادراتی لحاظ نمی شود.
با توافقات انجام شده با بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان توسعه 
تجارت، معافیت از مالیات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده با بازگشت 70 
درصد از ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه سال جاری ممکن است. 
صادرکنندگان باید 30 درصد باقی مانده را در آینده به چرخه اقتصاد کشور 
بازگردانند اما برای حمایت از آن ها امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

در آنها منتفی است.
به دنبال ابهامات ایجاد شده برای فعاالن اقتصادی در خصوص دادنامه 
دیوان عدالت اداری در ارتباط با نحوه تسویه حساب قراردادهای مدت 
معین، کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در دی ماه 
98 نشستی با حضور قضات دیوان عدالت اداری و نمایندگان وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد و رسیدگی به مطالبه فعاالن اقتصادی مبنی 
بر تبیین موضوع دادنامه دیوان عدالت اداری و رفع ابهام از آن را کلید زد.

 در این نشست، دادنامه شماره 2727 مورخ 19 آذر 98 هیات عمومی 
تسویه  کردن  تلقی  علی الحساب  خصوص  در  اداری،  عدالت  دیوان 
حساب های سالیانه سنوات خدمت پرسنل با قرارداد مدت موقت و ابهام 
موجود در آن بررسی شد و با توجه به ابهام در رأی صادره از سوی دیوان و 
نگرانی از عطف به ما سبق شدن این حکم، مقرر شد اتاق ایران درخواست 

رفع ابهام از این رأی را به دیوان عدالت اداری ارسال کند.

آخرین شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

دیوان عدالت اداری در پاسخ به کمیسیون حقوقی اتاق ایران: پرداخت مابه التفاوت 
سنوات در قراردادهای یک ساله و کمتر منتفی است

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

نقدینگی  تولید  موتور  گفت:  مركزی  بانک  اسبق  كل  رییس 
کماکان کار می کند و دولت برای تامین نیازهای بودجه هیچ فکر 

مشخص و معنی داری غیر از چاپ پول ندارد.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه بانک مرکزی روزهای سختی 
را سپری می کند، اظهار کرد: حقیقت آن است که بانک مرکزی 
سخت ترین روزهای خود را در دوران پس از انقالب سپری می کند 
زیرا موتور تولید نقدینگی کماکان کار می کند و دولت برای تامین 
نیازهای بودجه هیچ فکر مشخص و معنی داری غیر از چاپ پول 

ندارد. 
به گزارش تسنیم، رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره دیگر 
تامین  برای  دولت  کرد:  اظهار  ارز  بازار  موجود  وضعیت  دالیل 
نقدینگی خود و رفع نیازهای بودجه ای، نیم نگاهی به بازار سرمایه 
کرده که البته خیلی خطرناک است و اگر دولت این کار را ادامه 
دهد، از قرض گرفتن از بانک مرکزی خطرناک تر است زیرا هم 
شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود و هم باعث آسیب رسیدن به 

اعتماد مردم به بازار سرمایه خواهد شد. 
وی خطاب به دولت توصیه کرد: نقطه شروع همه اصالحات در 
نظام اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و رییس جمهور است که 
برای تامین نیازهای دولت تدبیری غیر از آنچه در این هفت سال 

دنبال کردند، بیندیشند. 
مظاهری افزود: رییس کل بانک مرکزی آمادگی دارد اقدامات 
اصالحی را انجام دهد و برای این کار، باید بانک مرکزی را به حال 
خود بگذارند و اگر این کار انجام شود، بازار ارز یک آرامشی خواهد 
داشت. البته وقتی از آرامش بازار ارز سخن می گوییم، به این معنی 
نیست که قیمت ارز ثابت بماند بلکه شاهد تغییر با شیب مالیم و 

از همه مهم تر پیش بینی پذیر برای فعاالن اقتصادی خواهیم بود. 
اول  معاون  رییس جمهور،  به  توصیه ام  کرد:  تصریح  مظاهری 
و سازمان برنامه و بودجه این است که برای آنکه نام نیکی از 
خودشان به جای بگذارند، فشار اداری و مدیریتی به رییس کل 
بانک مرکزی نیاورند تا مجبور نشود خارج از توان خود کاری انجام 

دهد.

رشد 2/1 درصدی بخش صنعت در سال ۹۸

با  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
مطابق  و  گذشته  در سال  داخل  تولید  برای  انجام شده  فضاسازی 
آمارهای بانک مرکزی، بخش صنعت کشور 2.1 درصد و بخش معدن 

1.9 درصد رشد داشته است.

»سعید زرندی« در نشست خبری خود در محل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: این مهم به دلیل ثبات به وجود آمده در اقتصاد کالن 
کشور در نیمه دوم سال گذشته و دور بودن نرخ ارز از تکانه ها، همچنین 

پیگیری سیاست هایی مانند ممنوعیت واردات بوده است.
وی گفت: باید از مردم کشورمان که در این مدت هر چه بیشتر به 
کاالهای داخلی به ویژه در حوزه های نساجی و لوازم خانگی روی 

آوردند، تشکر کرد.
زرندی خاطرنشان کرد: در دو ماهه نخست امسال با وجود بحران 
کرونا، از بین ۴۴ قلم کاالی صنعتی 1۶ قلم از جمله ماشین لباسشویی، 
محصوالت پتروشیمی، یخچال و فریزر، سیمان، کامیون و کامیونت با 

رشد تولید مواجه بوده است.
وی ادامه داد: از اسفند ماه سال گذشته تا 27 خرداد امسال تعداد 79 
میلیون عدد ماسک، 271 میلیون جفت دستکش و 228 میلیون لیتر 

الکل در کشور تولید شد.

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   

021 - 262001۹6
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ادامه از صفحه 1

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
بهره برداری از 200 پروژه بزرگ صنعتی، معدنی و بازرگانی تا سال 
1۴00 در قالب پویش هفتگی »تولید مستمر- اشتغال مؤثر- صادرات 

پایدار« هدف گذاری شده است.
زرندی افزود: برای راه اندازی این پروژه های ملی حدود 1۶9 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و با افتتاح این طرح ها برای نزدیک 

به ۴1 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: از نظر تعداد طرح ها، استان 
کرمان با 2۶ پروژه و از نظر حجم سرمایه گذاری ها استان خوزستان 
با نزدیک به 3۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در کشور دارا 

هستند.
وی ادامه داد: این 200 طرح که دارای شاخص هایی چون تکمیل 
زنجیره ارزش، کاهش واردات، صادراتی بودن، استفاده از فناوری و 
کمک به رفع محرومیت هستند به عنوان پروژه های ملی انتخاب 

شده اند.
معاون وزیر صنعت گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده هر هفته یک 

شرکت تولیدی در بورس عرضه اولیه یا انتشار اوراق خواهد داشت و 
هدف گذاری برای ورود 100 شرکت به بورس تا پایان امسال انجام 
شده است. زرندی اضافه کرد: می خواهیم هر هفته یک اتفاق خوب در 
بورس رخ دهد و هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس پذیرش یا هر 
هفته اوراق یک شرکت منتشر شود اما به شرط اینکه هم شرکت های 

تولیدی آماده باشند و هم بورس همراهی الزم را داشته باشد.
وی ادامه داد: بدین منظور سه هزار و 800 شرکت را هدف گذاری 
کرده ایم که 1۴8 شرکت در فراخوان و گام نخست اعالم آمادگی 
کرده اند و اگر بتوانیم 100 شرکت را تا پایان سال به صورت عرضه 
به وجود  بورس کنیم تحول عظیمی  وارد  اوراق مشارکت  یا  اولیه 
آورده ایم. این مقام مسئول یادآور شد:کشور به 525 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی نیاز دارد که در بهترین شرایط 300 هزار میلیارد تومان توسط 
سیستم بانکی تامین خواهد شد و این اساس ناگزیر از حرکت به سمت 
بازار سرمایه هستیم. وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون سه شرکت 
بزرگ کشور توانستند یک هزار و ۴50 میلیارد تومان انتشار سرمایه 

داشته باشند.

رشد 2/1 درصدی بخش صنعت در سال ۹۸

آخرین شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

با بازگشت 70 درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور ممکن شده 
است. باوجود تالش های انجام شده در شورای گفت وگو برای تمدید 
بانک  ابالغیه  آخرین  براساس  از صادرات،  ارز حاصل  بازگشت  مهلت 
مرکزی مهلت  بازگشت ارز حاصل از صادرات پایان تیرماه سال 99 است. 
صادرکنندگانی که 70 درصد از تعهد ارزی خود را تا 31 تیرماه 99 ایفا 
نکنند امکان استفاده از معافیت مالیاتی عملکرد را ندارند و مالیات بر ارزش 
افزوده به آنها مسترد نمی شود. نکته مهم در این بین، ابالغ گزارش ماهانه 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به سازمان مالیاتی از سوی بانک مرکزی 
است تا این سازمان بتواند ظرف یک ماه برای استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان اقدام کند. خوشبختانه با توافقی که با سازمان مالیاتی 
انجام شده، پس از ارائه درخواست صادرکنندگان،  تا زمان رسیدگی به 
دفاتر ارزش افزوده، 80 درصد علی الحساب مالیات به صادرکننده پرداخت 
می شود. باتوجه به اینکه شرط  استرداد مالیات بر ارزش افزوده رفع تعهد 

ارزی است اما رسیدگی به پرونده ها ممکن است طوالنی شود، در تعامل 
با سازمان مالیاتی دوباره بر توافق سابق مبنی بر پرداخت 80 درصد علی 

الحساب مالیات تاکید شده است.
قیمت هایی که امروز در بازار برای ارز اعالم می شود، همانطور که رییس 
نیست و دالیل  ارز  ذاتی  قیمت های  اشاره کرده  آن  به  بانک مرکزی 
متعددی دارد. همه به این واقفیم که سیاست بانک مرکزی کنترل بازار و 
تعدیل نرخ است اما در حال حاضر شرایط بیرونی بر قیمت واقعی ارز اثر 
گذاشته است. امیدواریم با سیاستگذاری بانک مرکزی شرایط بازار به ثبات 
برسد زیرا هیچ نکته ای برای صادرکننده مهم تر از ثبات در بازار و عدم 
تغییر لحظه ای قیمت نیست. ثبات در بازار ارز از الزامات جهش تولید است. 
برای تحقق جهش تولید به ثبات در همه بخش ها از جمله بخشنامه ها و 
دستورالعمل ها هم نیاز داریم تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی مسیر 

خود را با آسودگی بیشتری طی کنند.  

ادامه از صفحه 1 

خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و چهارمین نشست هیأت مدیره
هـزارو پنجـاه و چهارمیـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران  بـا حضـور اكثریت اعضـای  هیات 
محـل  در   99/03/11 مـورخ  یکشـنبه  روز  در  مدیـره 
دفترانجمـن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت به 
مـوارد ذیـل بحث و تبـادل نظر و نسـبت به برخـی از آن ها 

اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
1- خالصـه مذاکـرات هـزارو پنجـاه و دومیـن و هـزار و پنجاه 
و سـومین نشسـت هـای  هیـات مدیـره انجمـن در روزهـای  
یکشـنبه مـورخ 99/02/1۴ و مـورخ 99/02/28 قرائـت و بـه 

امضـاء حاضریـن در نشسـت مذکور رسـید.
2- درخصـوص موضـوع برگـزاری مجمـع عمومـی سـالیانه 
انجمـن در تیرمـاه با توجه به مصوبات سـتاد ملی پیشـگیری از 
شـیوع بیمـاری کرونا در خصـوص عدم برگـزاری مجامع مقرر 
شـد موضـوع از وزارت کار اسـتعالم و در جلسـات آتـی مـورد 
بررسـی قـرار گیرد همچنین مقرر شـد گـزارش عملکرد هیات 

مدیـره نیـز در جلسـات آتی تهیـه و به تصویب برسـد.
3- مقـرر شـد مکاتبه ای با رییس قوه قضاییه )حجت االسـالم 
رییسـی( و رییـس قـوه مقننـه )دکتـر قالیبـاف(در خصـوص 
مسـائل و مشـکالت عدیده واحدهای تولیدی صنعت نسـاجی 

بخصـوص مسـائل و مشـکالت مالیاتی صـورت پذیرد.
۴- آقـای مهنـدس سـید جـواد سـجادی بیدگلـی مـواردی را 
درخصـوص لـزوم فعالیت بیشـتر انجمن در زمینـه حل و فصل 
مسـائل و مشـکالت واحدهـای نسـاجی درخصـوص موضوع 
مالیـات ، مالیـات برارزش افزوده، مشـاغل سـخت و زیـان آور، 
مشـکالت بانکـی و ارزی، گمـرک و فعال سـازی فراکسـیون 

نسـاجی مجلـس مطـرح فرمودند.
5- سـرکار خانـم مهنـدس محرابـی بـا همراهی آقایـان دکتر 
میرمحمـدی و مهنـدس ترحمـی طبـق قـرار دعـوت قبلـی 
در جلسـه حضـور یافتنـد ایشـان بـا اشـاره به شـعار امسـال و 
برنامه هـای دولـت در خصـوص جهـش تولیـد و بسـته هـای 
حمایتـی در این خصوص و فعال سـازی ظرفیـت های خالی و 
برنامـه های دولت برای پیشـران های صنعتـی مطرح فرمودند.
در  مدیـره  هیـات  محتـرم  اعضـای  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
خصـوص مسـائل و مشـکالت واحدهـای نسـاجی کشـور 
فرمودنـد. نظـر  اظهـار  تولیـد  دشـوار  شـرایط  و همچنیـن 
سـرکار خانـم مهنـدس محرابی ضمن پاسـخگویی بـه موارد 
مطـرح شـده ابراز امیـدواری نمودنـد که با برگزاری جلسـات 
اختصاصـی مدیـران مربوطـه در وزارتخانـه هـا ، سـازمان 
هـا و نهادهـا نسـبت بـه تسـهیل شـرایط واحدهای نسـاجی 
اقـدام شـود و لـذا مقـرر گردیـد دبیرخانـه انجمـن مکاتباتـی 
را در خصـوص مشـکالت واحدهـای تولیـدی بـا سـازمان 
هـای مختلف بـه اداره کل داشـته باشـد.همچنین مقرر شـد 
در جلسـات اختصاصـی صنایـع نسـاجی و پوشـاک و چـرم و 
کفـش با سرپرسـت وزارت صنعت، معدن و تجـارت موارد به 
صـورت طبقـه بنـدی شـده از طـرف انجمن صنایع نسـاجی 

ایـران ارائـه گردد.
۶- جلسـه در سـاعت19:00  بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل 

محمـد خاتمـه یافت.       

صورتجلسه

نامه انجمن صنایع پوشاک به ستاد مبارزه با قاچاق؛ مقابل واردات پوشاک بایستید

انجمن صنایع پوشاک در نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق کاال ، مطرح 
شدن واردات برای تنظیم بازار پوشاک را یک اتفاق حیرت انگیز و 
زیانبار برای صنعت پوشاک کشور توصیف کرد و خواستار جلوگیری 

از واردات پوشاک جهت افزایش توان تولید داخل شد.
به گزارش جهان صنعت، در بخشی از نامه صنایع پوشاک به سردار 
مویدی خرم آبادی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمده است: 
با وجود آنکه طی سالیان گذشته صنعتگران عرصه پوشاک کشور در 
پاسداری از منافع ملی هر چه در توان داشتند برای مبارزه با قاچاق 
به اشکال  را  ایرانی  تولید  اما هنوز قاچاق پوشاک  به کار گرفتند 
گوناگون تهدید می کند و در انتظار موقعیتی است که سهم خود را 

در بازار ایران و چنبره بر ثروت ملی کشور افزایش دهد. 

آمارهای رسمی کماکان میزان قاچاق پوشاک کشور را ساالنه به 
با قاطعیت  اما  تا 2/5 میلیارد دالر تخمین می زنند  طور میانگین 
می توان گفت در سایه تغییر شکل یورش قاچاق به اقتصاد ایران 
که  دوخته اند  کشور  بازار  به  طمع  چشم  بزرگ تری  بسیار  ارقام 
پیروزی آنها بی شک تولید ایرانی پوشاک، تولیدکنندگان و یاریگران 
آنها در نهادهای رسمی را زمین گیر و هزینه های زیادی را بر منافع 

ملی کشور تحمیل خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: نمونه بارز این ماجرا در 
سیبل قرار دادن بازار ایران برای ارسال محصوالت پوشاک بنجل 
انبار از سوی برخی کشورهای منطقه است  و پوشاک موجود در 
که گمان می برند از این طریق، هم می توانند هزینه استهالک و 
فرسودگی محصوالت تولیدی خود را جبران کنند و هم با افزایش 

ضریب سودآوری، آینده بهتری را باز هم برای خود رقم بزنند. 
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: ما مخالف واردات نیستیم اما 
معتقدیم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که از یک سو تحریم های 
بازارچه های  از سوی دیگر  ایجاد کرده اند و  را  تحمیلی گره هایی 
مرزی و مناطق آزاد نیز به گذرگاهی برای قاچاق تبدیل شده اند، 
اولیه  تامین مواد  به حال  به جای واردات اندیشی فکری  می توان 
کرد تا تولیدکنندگان پوشاک به جای آنکه زیر ظرفیت فعالیت کنند 
با به کارگیری توانمندی، صالحیت ها و اندوخته های تجربی خود 
و افزایش سطح تولیدات شان به امکانی بزرگ برای اقتصاد ملی 

کشور تبدیل شوند.
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شهرک پوشاک، فناوری و 
مد این شهر در حال راه اندازی است.

فریده روشن در حاشیه سفر علی اوسط هاشمی، معاون وزیر و رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به اصفهان، اظهار کرد: سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور متولی آموزش های مهارتی است که از 

مهمترین حلقه های اشتغال کشور محسوب می شود. 
به گزارش ایمنا، وی افزود: به منظور اینکه بتوان مهارت آموزی را 
متناسب با نیاز بازار کار و همزمان با فناوری روز و نیاز جامعه ارائه داد 
باید در دو بخش تجهیزات و منابع انسانی به روز باشیم که برای به 

انجام رساندن این مهم چالش هایی وجود دارد. 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: با تقویت مشارکت 
بخش خصوصی به صورتی که فضا و تجهیزات مناسب در اختیار گروه 
توانمندی از آن ها قرار داده شود و سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، تنها ناظر بر اجرای این آموزش ها باشد، می توان ضعف های 

موجود در حوزه پشتیبانی و مالی را رفع کرد. 
وی ادامه داد: این امر نیازمند تغییراتی برای وضع قوانین شفاف و جامع 
که منافع بخش خصوصی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آن 
دیده شود، است. این مقام مسئول، بهسازی و نوسازی مراکز آموزشی 
متناسب با تغییرات فناوری بازار کار، بهره گیری از نخبگان مهارتی و 
منابع انسانی توانمند و افزایش وزن و سرمایه های اجتماعی که کمبود 
آن به وضوح در جامعه مشاهده می شود را از راهکارهایی دانست که به 

افزایش بهره وری مراکز فنی و حرفه ای کمک می کند. 
وی بر لزوم تمرکز زدایی آموزش ارتقا مهارت مربیان از مرکز تربیت 
مربی کرج به سایر استان ها تأکید کرد و ادامه داد: به عنوان مثال 
اصفهان شهر خالق صنایع دستی و گردشگری از طرف یونسکو 
شناخته شده زیرا از 300 رشته ای که در کل کشور در زمینه صنایع 
دستی وجود دارد حدود 200 رشته در اصفهان داریم که تقریباً 50 هزار 
نفر در این رشته ها مشغول به کار هستند. عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه شهرک پوشاک، فناوری و مد این شهر در حال 
راه اندازی است، تصریح کرد: اصفهان در زمینه آموزش ارتقا مهارت 
مربیان در حرفه های صنایع دستی حرفی برای گفتن داشته و مرکز 
آموزش نساجی اصفهان در کل کشور از نظر تجهیزات بی نظیر است. 
وی با اشاره به لزوم پژوهش محور کردن نظام آموزش فنی و حرفه ای، 
گفت: آینده پژوهی در فناوری ها و مشاغل به منظور تدوین استاندارد و 
دوره های جدید همسو با تغییرات جهانی اقتصاد و بازار کار جز الزامات 
بوده و توجه ویژه به مقوله آموزش های فراگیر مجازی در این خصوص 
بسیار مهم است. روشن با تاکید بر لزوم توجه به توسعه سرمایه انسانی 
در زنجیره تولید تا مصرف، اظهار کرد: معضلی که مشاغل خانگی با 
آن روبرو شدند توانمندی های مرتبط با بازاریابی و فروش در حلقه 
مفقودی آموزش های مهارتی بود که ایجاد مراکز تخصصی کسب 
و کار به صورت اصولی و نه نمایشی در شهرستان ها می تواند این 

معضل را رفع کند.

شهرک پوشاک، فناوری و مد اصفهان راه اندازی می شود

واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی »کاسپین« و »اشتهارد« از 
پرداخت مالیات معاف شدند. هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 
ایران، شهرک های صنعتی  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   138
»کاسپین« در استان قزوین و »اشتهارد« در استان البرز را از پرداخت 
مالیات معاف کرد. به گزارش شاتا، در تصویب نامه های شماره 29710.
ت55۶25هـ مورخ 1399/03/25 و شماره 989.ت55۶25هـ مورخ 
1399/01/09 هیأت وزیران مقرر شده است: در بند )الف( ماده )1( 
مالیات های  قانون  اصالحی   )132( ماده  )د(  بند  اجرایی  نامه  آیین 
مستقیم موضوع ماده )31( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء 
نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89۴78.ت52319هـ 
مورخ 139۴/07/11، عبارت های »و اشتهارد و کاسپین« بعد از عبارت 

»استان های قم و سمنان« اضافه شود.
درپی این تصویب نامه، واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی 
»کاسپین« در استان قزوین و شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد 

البرز مشمول  استان  البرز« و »اشتهارد« در  شامل »کوثر«، »امید 
برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های  مالیاتی موضوع 

بند )د( ماده )132( اصالحی قانون مالیات های مستقیم شدند.
پیش بینی می شود با این مصوبه، انگیزه مضاعفی در امر سرمایه گذاری 
و توسعه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و 

فرصت های شغلی جدید در استان های البرز و قزوین ایجاد شود.
امور  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه های  است،  ذکر  شایان 
اقتصادی و دارایی با توجه به درخواست های متعدد سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران، صنعتگران و استانداری های البرز 
و قزوین، طی ۴ سال گذشته  موضوع اصالح آیین نامه اجرایی بند )د( 
ماده )132( اصالحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت 
مالیاتی شهرک های صنعتی اشتهارد استان البرز و کاسپین استان 
قزوین را برای طرح در دولت ارائه نموده بودند، که پس از بررسی در 
کمیسیون های فرعی، در نهایت در فصل نخست سال »جهش تولید« 

به تصویب هیأت وزیران رسید.

هیات وزیران تصویب كرد ؛ 

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی کاسپین و اشتهارد

پیرو مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی 
و مقرراتی اتاق ایران و ارسال نامه درخواست پارلمان بخش خصوصی به 
دیوان عدالت اداری برای رفع ابهام از این موضوع، دیوان عدالت اداری در 
اسفند 98 به این درخواست پاسخ داد و ضمن تشریح رأی هیات عمومی 
در مورد تسویه حساب سنوات خدمت قراردادهای کار، اعالم کرد در رأی 
دیوان، تسویه حساب سنوات خدمت قراردادهای مدت موقت با مدت یک 
سال و کمتر قطعی اعالم شده و خروج این قراردادها از شمول رأی صادره 

تصریح شده است.
در ادامه، دبیر کل اتاق ایران با ارسال نامه ای به دفتر روابط کار و جبران 
خدمت وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی، درخواست شد رأی صادره از 
سوی دیوان عدالت اداری جهت آگاهی و اقدام به ادارات تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان ها ابالغ شود.
نامه دیوان عدالت اداری در پاسخ به درخواست کمیسیون حقوقی اتاق 

ایران مبنی بر رفع ابهام از دادنامه 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، 
پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تأمین اجتماعی این 
دیوان، اعالم کرد: »با توجه به ماده 2۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴1 قانون 
رفع موانع تولید، مالک پرداخت پاداش پایان خدمت، اتمام قرارداد کار 
است؛ ازاین رو در هر زمان که قرارداد کار پایان یابد، حق سنوات باید به طور 
کامل پرداخت شود و چنانچه پاداش پایان خدمت در پایان قراردادهای کار 
با مدت بیش از یک سال به صورت مجزا پرداخته شده باشد، این پرداخت 
علی الحساب محسوب شده و مابه التفاوت آن در خاتمه قراردادهای مذکور 
باید محاسبه و پرداخت شود؛ اما در قراردادهای با مدت زمان یک سال و 
کمتر، با خاتمه قرارداد باید حق سنوات به صورت قطعی محاسبه و پرداخت 
شود. ازاین رو قراردادهای یک سال و کمتر از شمول دادنامه شماره 2727 
مورخ 19 آذر 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و پرداخت 

مابه التفاوت در این نوع قراردادها منتفی است.«

دیوان عدالت اداری در پاسخ به کمیسیون حقوقی اتاق ایران پرداخت مابه التفاوت 
سنوات در قراردادهای یک ساله و کمتر منتفی است

ادامه از صفحه 1

مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب از دستور کار قرار گرفتن تبدیل این 
نمایشگاه به منطقه آزاد خبر داد.

با  دیدار  در  آفتاب  نمایشگاه شهر  مدیرعامل  قادری  محمدرئوف 
اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: نمایشگاه شهر آفتاب در بهترین 
موقعیت جغرافیایی از منظر دسترسی به کریدور های ارتباطی شهر 
تهران قرار دارد و از سوی دیگر بار ترافیکی که منجر به آلودگی های 
مدیرعامل  نمی کند.  تحمیل  پایتخت  به  را  زیست محیطی شود 
نمایشگاه شهر آفتاب با تشریح ظرفیت های این نمایشگاه و اشاره 
به استراتژی های سه گانه، گفت: این نمایشگاه متعلق به فعاالن 
عرصه اقتصادی به خصوص صنعتگران و بازرگانان است و از این رو 
آماده هر نوع همکاری با بخش خصوصی در جهت نیل به اهداف و 

استراتژی های کالن ملی هستیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرآفتاب، قادری افزود: با تکمیل 
مراحل 2 و 3 نمایشگاه شهر آفتاب و همچنین ایجاد منطقه آزاد 
نمایشگاهی در منطقه شکل  بزرگترین مراکز  از  اقتصادی، یکی 
می گیرد که می تواند به عنوان یک سرمایه ملی در جهت توسعه 
صادرات در کنار اتاق ایران نقش به سزایی داشته باشد. پیرو تاکید 
و توصیه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر استفاده 
بهینه از ظرفیت ها و امکانات نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب و به 
منظور ایجاد نمایشگاه های دائمی و پایانه های صادراتی در راستای 
توسعه صادرات، جلسه ای با حضور جمشید نفر رئیس کمیسیون 
صادرات غیرنفتی اتاق ایران، محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت 
تهران، محمود استقالل رئیس کمیسیون صادرات اتحادیه لوازم 
خانگی ایران، حامد چمن رخ عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
فرش دستباف، هوشنگ فاخر نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
فرش دستباف و ساجد نیک مهر مشاور کمیسیون صادرات غیرنفتی 
اتاق ایران، محمدرئوف قادری، مدیرعامل، معتمد وزیری عضو هیات 
مدیره و معاون نمایشگاهی و ثروتی از اعضای هیئت مدیره و جمعی 
از معاونان و مدیران نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در خصوص 

مسائل مختلف از جمله رونق بخشی به این نمایشگاه برگزار شد.

سامانه نیما با بازگرداندن بیش از 30 میلیارد یورو از ارز صادراتی 
نیاز  مورد  ارز  تامین  در  مهمی  نقش  کشور،  اقتصادی  چرخه  به 

واردکنندگان و برقراری تعادل در بازار ارز داشته است.
پس از التهاب بازار و نوسان های شدید نرخ ارز در سال های 9۶ و 97 
که گاه به چند هزار تومان در یک روز می رسید، سیاست ها و ابزارهای 
متعددی توسط دولت به کارگرفته شد تا تعادل به بازار بازگردد که از 
مهمترین آنها سامانه نیما بود. سامانه نیما از طریق ساماندهی عرضه 
و تقاضای ارز در بخش تجارت خارجی توانست آرامش را به بازار ارز 
بازگرداند. بر این اساس، نیما با شناسایی و ثبت نیازهای ارزی واقعی 

واردکنندگان، جلوی تقاضاهای کاذب و غیرواقعی را گرفت.
این سامانه از نیمه نخست سال 97 پس از تعدیل سیاست های ارزی 
دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های ارزی 
تعیین شد. بررسی آمار سامانه نیما توسط ایرنا نشان می دهد، مجموع 
عرضه ارز صادراتی در این سامانه از ابتدای راه اندازی این سامانه در 
نیمه نخست 97 تا 30 خرداد 99 در مجموع 30 میلیارد و 75 میلیون 
یورو در سامانه نیما برای فروش عرضه شده است. حجم معامالت 

خرید در این سامانه نیز 2۴ میلیارد و 931 میلیون یورو بوده است.
در سال نخست فعالیت این سامانه )مرداد تا اسفند 97( در مجموع 11 

میلیارد و 190 میلیون یورو ارز در نیما عرضه شد.
در سال 98 حدود 1۶ میلیارد و 173 میلیون دالر ارز صادراتی از 

طریق سامانه نیما به چرخه اقتصاد بازگردانده شد. 
از ابتدای فروردین تا 30 خرداد 99 نیز در مجموع دو میلیارد و 7۶0 
میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شد که یک میلیارد و 7۴2 میلیون 
یورو از آن به فروش رسید. در فروردین 99 حدود 531 میلیون یورو 
در نیما عرضه شد. در اردیبهشت 99 نیز یک میلیارد و 18۴ میلیون 

یورو از طریق این سامانه وارد چرخه اقتصاد کشور شد.
از اول تا 30 خرداد امسال نیز 998 میلیون یورو در سامانه نیما توسط 

صادرکنندگان عرضه شد.

نمایشگاه شهر آفتاب، منطقه آزاد می شود

عرضه ارز صادراتی در نیما از ۳0 میلیارد یورو فراتر رفت
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دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی
رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور، دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم 
قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 

را صادر کرد.
تاریخ 20  به  شماره 509/99/200  دستورالعمل  با صدور  پارسا  علی  امید 
خردادماه 1399، تازه ترین تسهیالت حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور از 
فعاالن اقتصادی، در قالب بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال 

جاری را اعالم کرد. 
به گزارش ایبِنا، در این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند )3( مصوبات چهل 
و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مفاد ماده 191 
قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع 
قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر 
سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی )اصل 
بدهی، جرائم غیر قابل بخشش وآن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع 

نشده است( به شرح ذیل تعیین می شود: 
ماده 1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر 
منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50,000,000,000 ریال به شرح زیر می باشد. 

الف( پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شده تا پایان دی ماه سال 
1398( حداکثر تا تاریخ 31/03/1399 برای واحدهای تولیدی نود درصد)90%( و 

برای سایر مودیان هشتاد درصد )%80( 
ب( پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شده از تاریخ 01/11/1398 
تا تاریخ 31/03/1399( حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد درصد 

 )%100(
ج( پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شده از تاریخ 01/0۴/1399( 
حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ برگ قطعی، به میزان صد درصد 

 )%100(
تبصره 1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین 
شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد )2%( از بخشودگی موضوع 

این ماده تا پایان سال کسر می گردد. 
تبصره 2- مهلت های تعیین شده در بند های )الف(، )ب( و )ج( این ماده به 
ترتیب تا تاریخ 31/0۴/1399، 31/05/1399 و دو ماه پس از ابالغ برگ قطعی 

برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد: 
1- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، 

تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها 
2- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های 
جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم 
گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها 

3- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و 
دریایی 

۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی 
5- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی 

۶- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای 
7- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی 

8- آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی 
ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی 
ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده )1( این دستورالعمل 
ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور 

مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند. 
تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف 

تعیین شده در ماده )1( وجود ندارد. 
ماده 3- اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با 

پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد. 
ماده ۴- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده 
)2۴2( قانون مالیات های مستقیم و تبصره »۶« ماده )17( قانون مالیات بر ارزش 
افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به 

بخشودگی جرایم اقدام گردد. 
ماده 5- مودیانی که بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی 
می باشند و یا به واسطه معافیت های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف 
قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد )100%( جرایم برخوردار 

خواهند شد. 
ماده ۶- مالک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی 

ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد. 
ماده 7- محدودیت موضوع بند )52( قانون بودجه سال 1392 و بند )2( تبصره 
»9« قانون بودجه سال های 1393 و 139۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود. 
قانون   )1۶9( ماده  موضوع  جرایم  بخشودگی  از  برخورداری  ماده 8- شرط 
پرداخت  لغایت 139۴،  برای عملکرد سال های 1391  مالیات های مستقیم 
بدهی مالیات عملکرد آن سال می باشد. لیکن برای سال 1395 به بعد شرط 
برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده )1۶9( قانون مالیات های مستقیم، 
ارسال فهرست معامالت هر یک از سال های مذکور می باشد. درصورتی که 
تمام یا بخشی از فهرست معامالت در سنوات اخیرالذکر بنا به دالیل خارج از 
اختیار مودی )با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی( ارائه نگردیده باشد، بخشودگی 
جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان 

تفویض می گردد. 
ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به 

مهلت های اعالمی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود. 
ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده )191( قانون مالیات های 

مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. 
با عنایت به مفاد ماده 10 این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد 
بر مبلغ مندرج درماده )یک( حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با 
رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی 
تفویض می گردد. از تاریخ ابالغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی 
مدیران کل و رئیس امورمالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در 
خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این 

دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد.
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دو  در  ارزی  گفت: سختگیری های  مركزی  بانک  كل  رئیس 
بخش میان و بلند مدت اتخاذ می شود و تالش می کنیم تا با 

شکل گیری تولید، صادرات کشور از واردات پیشی بگیرد.
عبدالناصر همتی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران 
با بیان اینکه اگر بنا باشد همه کاال ها را از خارج تامین کنیم تولید 
ملی شکل نمی گیرد، ادامه داد: سیاست های ارزی برای این است 
که بتوان نیاز ارزی کشور را در کنار حمایت از بخش تولید و 

تولیدکنندگان کشور تامین کرد.
او گفت: دیگر مثل گذشته در تامین ارز برای بخش های مختلف 
از جمله واردات گشاده دستی نمی کنیم و آن را فقط برای تامین 

مواد اولیه، دارو و کاال های اساسی اختصاص می دهیم.
همتی اظهار داشت: سختگیری های ارزی در دو بخش میان و 
بلند مدت اتخاذ می شود و تالش می کنیم تا با شکل گیری تولید، 

صادرات کشور از واردات پیشی بگیرد.
نشان می دهد وضعیت  اخبار  بانک مرکزی گفت:  رئیس کل 
اقتصادی کشور رشد خوبی را طی می کند و آمار سال گذشته 
نیز با وجود پیش بینی رشد منفی اقتصاد غیر نفتی کشور، در 

بخش های مختلف کشاورزی و صنعت رشد خوبی داشت.
وی خاطرنشان کرد: خود این پیش بینی ها موجی را در جامعه 
فشار های  با وجود همه  پایان سال 98،  در  اما  ایجاد می کند، 

اقتصادی، شاهد رشد مثبت اقتصاد غیرنفتی کشور بودیم.
در بخش  در سال 98  اقتصادی  میزان رشد  داد:  ادامه  همتی 

کشاورزی 8.8 درصد و صنعت و معدن 2.3 درصد ثبت شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد بخش خدمات تا پایان فصل 
سوم سال 98 مثبت و قابل توجه بود و شاخص 3.8 درصد را 
نشان می داد، اما در اسفند با شیوع ویروس کرونا این بخش دچار 

شوک شد.
وی اضافه کرد: بخش خدمات در شکل گیری تولید ناخالص 
داخلی نقش دارد و با شیوع ویروس کرونا در فصل چهارم سال 

98، شاهد رشد منفی 0.2 درصدی بود.

www.aiti.ir
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عبدالناصر همتی:
در تامین ارز برای بخش های مختلف از 
جمله واردات گشاده دستی نمی کنیم
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 )مهم(  بهره مند می گردند. درصدی055عدم انجام تکالیف از بخشودگیجرایم از بابت اعمال مودیان دارای معافیت قانونی و مودیان فاقد بدهی -6

 ، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.بدهی ابرازیتاریخ تعیین تعلق  -1

 .گردد نمی بخشودگی جرایماز مانع ، مبنی بر عدم ثبت نام درنظام مالیاتی 84و80( قانون بودجه سال8و بند)د( تبصره) 82( قانون بودجه سال52ند)محدودیت موضوع ب-9

 یک ازسالهای مذکور می باشد.هر ارسال فهرست معامالتبه بعد،  85وبرای سنوات پرداخت بدهی مالیات عملکرد، 84لغایت 80(ق.م.م برای سنوات068شرط بخشودگی جرایم ماده)-8

 است. قابل بخشودگیدرمهلت های قانونی،  ،( ارزش افزوده31جریمه تأخیر موضوع ماده) وجریمه عدم تسلیم اظهاارنامه بدون توجه به مفاد بخشنامه، -03

 جرایم ودگیبخش

 تهیه وتنظیم:

 شورش مجیدی
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