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پیش بینى رشد اقتصادى منفى  6درصد، بدبینانه است

ادامه در صفحه 2 

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تشکیل کارگروه پایش 
رفتار تجارى و کمیته اقدام صادراتى را در راستاى اجراى اهداف و 
ایران دانسته و  وظایف مندرج در اساسنامه سازمان توسعه تجارت 

در نشست مشترك خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران که با 
حضور معاون امور صنایع وزارت صمت برگزار شد، بر طراحى بسته 
تامین مالى مورد نیاز صنایع ، شناسایى ظرفیت هاى خالى و توسعه 

عمق ساخت داخل در صنایع داراى توجیه اقتصادى تاکید شد.

حضور اتاقهاى بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، اتاق تعاون 
ایران و اتاق اصناف ایران و همچنین گمرك جمهورى اسالمى ایران 
در کارگروههاى فوق الذکر را بیانگر همسویى دیدگاهها و راهبردهاى 
بخشهاى دولتى و خصوصى در جهت رفع مشکالت فراروى صادرات 

غیر نفتى دانست.
حمید زادبوم در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا، بازگشت ارز به چرخه 
اقتصادى کشور را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: سازمان توسعه 
تجارت ایران به عنوان متولى صادرات غیر نفتى، نسبت به انعکاس 
دغدغه هاى صادرکنندگان به مراجع ذیربط در خصوص مشکالت 
مطروحه اقدام کرده و سعى مى کند با همکارى سایر دستگاهها از 
جمله بانک مرکزى، گمرك ایران و سازمان امور مالیاتى، راهکارهاى 

کارشناسى را اجرایى و عملیاتى کند.

مهدى صادقى نیارکى در این نشست با اشاره به جایگاه نهادها و 
تشکل ها در مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور گفت: تشکل هاى 
و  اجرایى  دستگاه هاى  در  مشورتى  بازوهاى  منزله  به  تخصصى 
مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند و باید از این پتانسیل ها در 

سیاست گذارى ها بهره مند شد.
صنعت  خبرگان  شوراى  تشکیل  به  اشاره  با  وى  ایلنا،  گزارش  به 
افزود: کنفدراسیون ها با توجه به بدنه کارشناسى، نقش باالترى در 
نهادها و تشکل ها برعهده دارند و در سطح کالن اقتصادى مى توانند 
پیشنهادهاى سازنده اى براى برون رفت صنایع از چالش هاى اقتصادى 

ارائه نمایند.
معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه به مهمترین اولویت هاى 
وزارت صمت در سال جهش تولید پرداخت و خواستار حضور موثر و 

آخرین وضعیت کارکرد کارگروه پایش رفتار تجارى و کمیته اقدام صادراتى

شناسایى 210 رشته فعالیت صنعتى براى توسعه ساخت داخل

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

خود  مجازى  صفحه  در  یادداشتى  مرکزى  بانک  رئیس کل 
توسط  درصد  منفى6  اقتصادى  رشد  پیش بینى  است:  نوشته 
صندوق بین المللى پول براى سال 1399 ایران، در بدبینانه ترین 

سناریوهاى پیش بینى بانک مرکزى نیز وجود ندارد. 
رشد نقدینگى امسال کمتر از سال گذشته باشد، هیات عامل 
بانک مرکزى هم سیاست تنظیم نرخ ها در داالن را به سمت 

تورم هدف انجام مى دهد.
عبدالناصر همتى، رئیس کل بانک مرکزى، در صفحه شخصى 
علیرغم  نقدینگى،  آمار  آخرین  نوشت:  اینستاگرام  در  خود 
سال،  ابتداى  در  کرونا  هزینه هاى  و  تنخواه  قانونى  تکالیف 
حاکى از رشد 6.2 درصدى نقدینگى تا 15خرداد است. با توجه 
نقدینگى  رشد  مى شود  پیش بینى  اجرا،  دست  در  اقدامات  به 

امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل بشود.
در  که  مى دانند  اقتصادى  صاحبنظران  مى دهد:  ادامه  او 
انتقال  کانال  مرکزى  بانک  پولى  سیاست  جدید  چارچوب 
سیاست ها، داالن نرخ سود است و هیات عامل بانک مرکزى 
سیاست تنظیم نرخ ها در داالن را به سمت تورم هدف انجام 
مى دهد. مرحله اول آن از شنبه و با افزایش دو واحدى کف 

داالن انجام مى شود.
یادداشت  این  از  از  بخشى  در  اعتبار  و  پول  شوراى  رئیس 
توسط  درصد  منفى6  اقتصادى  رشد  پیش بینى  است:  آورده 
صندوق بین المللى پول براى سال 99 ایران، در بدبینانه ترین 
سناریوهاى پیش بینى بانک مرکزى نیز وجود ندارد و صندوق 
همان اشتباه محاسباتى را که براى رشد سال گذشته مرتکب 
شده بود، تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش بینى سال قبل را 
اصالح مى کرد، به عدد متفاوت ترى از آنچه اعالم کرده است، 
دست مى یافت. در ضمن، بنظرم این پیش بینى با فرض ادامه 
قرنطینه بوده که چنین چیزى، اساساً براى ما در حال حاضر 

موضوعیت ندارد.
به گفته همتى، استفاده از منابع بانک مرکزى در عراق براى 
خرید کاالهاى اساسى در چارچوب روابط دوستانه دو کشور 
از  بخشى  تنها  و  مى گیرد  انجام  ایران  نظر  و  تصمیم  با  و 
گشایش هایى است که بتدریج اتفاق خواهد افتاد. برنامه ریزى 
و تالش براى تأمین به موقع و کافى کاالهاى اساسى مورد 

نیاز مردم عزیز را وظیفه ملى خود در بانک مرکزى مى دانیم.
صندوق بین المللى پول در گزارش جدید خود که روز چهارشنبه 
منتشر شد، گفته است همه گیرى جهانى کرونا بیش از آنچه 
منفى  تاثیر  جهانى  اقتصاد  بر  مى کرد  گمان  پیشتر  نهاد  این 

گذاشته است که روند بهبود پس از آن را کندتر مى کند.
پول  بین المللى  صندوق  که  حالى  در  گزارش،  این  براساس 
پیشتر سقوط 3 درصدى براى اقتصاد جهانى پیش بینى کرده 
است  حاکى  تحلیل ها  که  کرد  اعالم  جدید  گزارش  در  بود، 
اقتصاد جهانى تا پایان سال جارى میالدى 4.9 درصد کوچکتر 

خواهد شد.
صندوق بین المللى پول همچنین در گزارش بروزرسانى خود 
از دورنماى اقتصادى جهان بعد از شیوع پاندمى کرونا، رشد 
اقتصادى ایران را در سال جارى منفى 6درصد پیش بینى کرده 

است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستى با فعاالن 
اقتصادى و اعضاى اتاق اصفهان، تولید را محورى ترین مسئله کشور 
دانست و گفت: اولین قدم مؤثر براى تحقق و افزایش تولید، تأمین 

مواد اولیه است که در این خصوص روى تأمین ارز موردنیاز براى 
واردات مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات برنامه ریزى شده و 

کمیته تهاتر ارزى شکل گرفته است.
حسین مدرس خیابانى، در دیدار با فعاالن اقتصادى و اعضاى اتاق 
اصفهان توجه ویژه به ساخت داخل، توسعه صادرات و تحقق جهش 
تولید را از اولویت هاى کارى وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
ایران، سرپرست  اتاق  پایگاه خبرى  1399 اعالم کرد. به گزارش 
وزارت صنعت افزود: سال 98 را على رغم همه محدودیت هاى موجود 
سپرى کردیم و با حدود 42 میلیارد دالر صادرات به 100 کشور دنیا، 
شاهد رکورد زنى صادرات به لحاظ وزنى و به میزان 135 میلیون تن 
بودیم که در طول 41 سال گذشته براى اولین بار تحقق یافت و این 

اتفاق در اوج تحریم ها به وقوع پیوسته است. 
او تصریح کرد: امروز در شرایطى قرار گرفته ایم که باید اقتصاد بدون 

حسین مدرس خیابانى در دیدار با فعاالن اقتصادى استان اصفهان: 

تشکیل کمیته تهاتر ارزى براى تأمین مواد اولیه از محل ارز صادراتى
یادداشت عبدالناصر همتى، رئیس کل بانک مرکزى
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نفت را تمرین کنیم و اتکا به درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات، 
طبیعتاً تنگناهایى را براى صادرکنندگان ایجاد مى کند؛ اما این امر در 

اقتصاد بدون نفت غیرقابل اجتناب است. 
مدرس خیابانى در ادامه با اشاره به اولویت هاى وزارت صنعت براى 
تحقق جهش تولید، افزود: حضور امروز ما در استان اصفهان و افتتاح 
چند طرح صنعتى با سرمایه گذارى بیش از هزار میلیارد تومان و آغاز 
عملیات اجرایى یک طرح با ظرفیت سرمایه گذارى بیش از 7 هزار 
میلیارد تومان، جلوه اى از فرصت ها و ظرفیت هاى بى نظیر کشورمان 

براى دستیابى واقعى به جهش تولید است. 
موجود  صنعتى  واحد   8600 ازاى  به  هم اکنون  کرد:  تصریح  او 
مراحل  و  تکمیل  حال  در  اصفهان، 4600 طرح  استان  در سطح 
راه اندازى است و در عمل به اندازه بیش از نصف واحدهاى موجود در 

این استان، طرح صنعتى در حال اجرا است. 
دست  در  طرح هاى  اساسى  نکته  افزود:  وزارت صنعت  سرپرست 
احداث اصفهان آن است که باالى 1600 طرح در حال اجرا، داراى 
پیشرفت فیزیکى بیش از 60 درصد و 600 طرح داراى پیشرفت 
باالى 80 درصد است، که این آمارها نشان دهنده آن است که به رغم 
همه محدودیت ها و تحریم هاى موجود، کشور به خوبى در حال اداره 
بوده و توسعه صنعتى متوقف نشده است. وى موفقیت هاى موجود 
را مرهون تالش ها و مجاهدت هاى بخش خصوصى و همه ارکان 

نظام و دولت دانست. 
مدرس خیابانى گفت: مدیران ما باید باور داشته باشند امسال نیز 
على رغم وجود همه دشوارى ها و سختى ها؛ موفقیت هاى به دست 
آمده در سال 98 در بخش تولید و تجارت کشور، کامًال قابل تحقق 

است. 
سرپرست وزارت صنعت، تولید را محورى ترین مسئله کشور دانست 
و افزود: اولین قدم مؤثر براى تحقق و افزایش تولید، تأمین مواد 
اولیه است و در این خصوص روى تأمین ارز از محل ارز حاصل از 
صادرات برنامه ریزى کرده ایم و کمیته تهاتر ارزى شکل گرفته است. 
مدرس خیابانى با تأکید بر اینکه ادامه تحقق جهش تولید فقط از 
طریق جهش صادرات ممکن است، تأمین معیشت مردم را نیز از 

رئوس برنامه هاى این وزارتخانه دانست و گفت: امروز براى توسعه 
بخش هاى مختلف صنعتى کشور و ایجاد ارزش افزوده حتماً جلوى 
صادرات مواد خام را خواهیم گرفت و این منوط به ایجاد زنجیره 
نمونه در  به عنوان  است؛  نهایى  تولید محصوالت  در  ارزش افزوده 
محصوالت  و  تکمیل  باید  شده  برداشته  گام هاى  فوالد  صنعت 

فوالدى ما در پایان زنجیره تولید خود صادر شوند. 
او در پایان تأکید کرد: سیاست کلى وزارت صنعت معدن و تجارت 
در خصوص صنعت فوالد، توزیع منافع صادرات میان همه زنجیره 
سمت  به  صادرات  که  است  این  در  اولویت  البته  و  است  فوالد 

ارزش افزوده بیشتر هدایت شود. 
 در ادامه مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق اصفهان گفت: راه اندازى 
دیگر  زمان  هر  از  بیش  که  است  اقدامى  خارجى  تجارت  شوراى 

به ویژه در اقتصاد صادرات گرا نیازمند آن هستیم. 
او از اعالم آمادگى اتاق اصفهان براى همکارى با وزارت صنعت 
براى تحقق این امر خبر داد و افزود: صادرات بدون توجه ویژه به برند 
تجارى محقق نخواهد شد و امید است این امر از اهم برنامه هاى 

این وزارتخانه باشد. 
دبیر شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان 
در ادامه ضمن تأکید بر لزوم توجه به نرخ تشکیل سرمایه و کاهش 
GDP کشور و تأثیر ویروس کرونا بر این شاخص، گفت: فعاالن 
اقتصادى انتظار دارند گره مشکالتشان در حوزه هاى مالیاتى، تأمین 
اجتماعى، رفع تعهدات ارزى و... به دست وزارت صنعت، معدن و 

تجارت گشوده شود. 
گلشیرازى همچنین افزود: مى طلبد موضوعات و مشکالت استان 
صنعتى اصفهان در حوزه هاى صنعت، معدن و صادرات به صورت 
فورى از طریق تشکیل جلسات مجازى فعاالن اقتصادى و مدیران 
و معاونان وزارت صنعت رفع شود. رئیس اتاق اصفهان همچنین 
افزایش حدود اختیارات روساى سازمان صنعت استان هاى صنعتى 
مانند اصفهان را در گره گشایى از مشکالت فعاالن اقتصادى مؤثر 

دانست.

ادامه از صفحه 1

آخرین وضعیت کارکرد کارگروه پایش رفتار تجارى و کمیته اقدام صادراتى
وى از عدم بازگشت حدود 27میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات غیر 
نفتى طى سالهاى 97 و 98 خبر داد و گفت: بخشى از این مهم ناشى از 
عدم اطالع صادرکنندگان از قوانین، مقررات و دستورالعملها و همچنین 
دریافت وجه کاالها به صورت ریالى از سوى برخى از صادرکنندگان 
در سال 97 و همچنین سوء استفاده انجام شده از محل کارتهاى یکبار 

مصرف است.

زادبوم اظهار امیدوارى کرد با تمهیدات اندیشیده شده تا پایان تیرماه 99 
، مقادیر بیشترى از ارز حاصل از صادرات سال 98 به چرخه اقتصادى 

کشور بازگردد.
اقدام  کمیته  و  تجارى  رفتار  پایش  کارگروههاى  کرد:  اعالم  وى 
صادراتى در سازمانهاى صنعت ، معدن و تجارت استانها نیز بر اساس 

دستورالعملهاى ابالغى فعال خواهند بود.

ادامه از صفحه 1 

جریان ساز تشکل ها در سیاستگذارى کالن اقتصادى شد. 
محورى ترین  از  یکى  را  داخل  ساخت  نهضت  نیارکى،  صادقى 
رویکردهاى وزارت صمت در سال 99 عنوان کرد و گفت: توسعه 
ساخت داخل در صنایع مزیت دار با هدف افزایش عمق ساخت داخل 
در صنایع راهبردى با جدیت در حال پیگیرى است و210 رشته فعالیت 

نیز در این راستا مشخص شده اند.
وى افزود: با توجه به جریانى که در بخش تولید شکل گرفته، ضرورى 

است، نقش تشکل ها در این نهضت نیز مشخص شود.
معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به دورنماى اقتصاد 
در سال 1404 و نقش بهره ورى در رشد اقتصادى خاطرنشان کرد: با 
توجه به پتانسیل هاى موجود در کشور از لحاظ امکانات بسیار غنى 

هستیم و طى این سال ها ظرفیت هاى خوبى در حوزه زیرساخت ها، 
ماشین آالت و تجهیزات ایجاد شده است و باید این سرمایه گذارى 

به صورت هدفمند به سمت توسعه صنایع مزیت دارد، هدایت شود.
در این نشست سید مهدى نیازى مشاورعالى و دستیار ویژه معاونت 
امور صنایع نیز با تاکید بر بهره مندى از پتانسیل ها و ظرفیت هاى 
در  ارزش  زنجیره  تکمیل  حوزه  در  نکاتى  تشکل ها،  در  موجود 
نهادها  راهبردى و تشکیل صندوق هاى ریسک پذیرى در  صنایع 
و تشکل ها با هدف حمایت از توسعه ساخت داخل در هر بخش 
تخصصى ارائه کرد و خواستار ارائه طرحى از سوى خانه صنعت، 
معدن و تجارت در راستاى کاهش ارزبرى و توسعه ساخت داخل 

در صنایع راهبردى شد.

شناسایى 210 رشته فعالیت صنعتى براى توسعه ساخت داخل ادامه از صفحه 1

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در اجراى بندهاى (7) و (8) 
بخشنامه مزد سال 1399، مصوبه شوراى عالى کار را به همه 

کارفرمایان و کارگاه هاى مشمول قانون کار ابالغ کرد.
متن کامل بخشنامه ابالغى از سوى محمد شریعتمدارى وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى به همه کارفرمایان و کارگاه هاى 

مشمول قانون کار به شرح زیر است: 
به گزارش پایگاه اطالع رسانى دولت،  به منظور بهبود وضعیت 
معیشتى کارگران در سال جهش تولید و در اجراى بندهاى (7) 
و (8) بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ 26 فروردین 1399 و 
مستند به ماده (41) قانون کار و بهره مندى تمامى کارگران اعم 
از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد، «شوراى عالى 
کار» با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) 
در جلسه مورخ 17 خرداد 1399 موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا 

مورد تصویب قرار داد: 
1. با جابجایى مبلغ روزانه 25000 (بیست و پنج هزار) ریال از 
مبلغ پایه سنواتى و اضافه کردن آن به حداقل مزد روزانه از اول 
تیرماه سال 1399 موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول 
تیرماه سال 1399روزانه 636809 (ششصد و سى و شش هزار و 

هشتصد و نه) ریال تعیین مى شود. 
همچنین سایر سطوح مزدى از ابتداى تیرماه سال 1399 به میزان 
روزانه 15درصد آخرین مزد سال 1398 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 
36 قانون کار) به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصد 

و سى و هشت) ریال افزایش مى یابد. 
تبصره- از اول تیرماه سال 1399با اعمال افزایش این بند مزد 
شغل کارگران مشمول طرح هاى طبقه بندى مشاغل مصوب 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و نیز مزد ثابت سایر کارگران 
از مبلغ روزانه 636809 (ششصد و سى و شش هزار و  نباید 

هشتصد و نه) ریال موضوع بند (1) کمتر شود. 
2.به کارگرانى که از اول تیرماه سال 1399 داراى یک سال سابقه 
کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتى آنان گذشته 
باشد، روزانه مبلغ 33333 (سى و سه هزار و سیصد و سى و سه) 

ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. 
تبصره 1- از اول تیرماه سال 1399پرداخت مبلغ مربوط به پایه 
سنواتى کارگران مشمول طرح هاى طبقه بندى مشاغل مصوب 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر 
براى گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعالمى توسط 

«اداره کل روابط کار و جبران خدمت» صورت مى گیرد. 
تبصره 2- به کارگران فصلى به نسبت مدت کارکردشان در سال 
1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق 

خواهد گرفت. 
تبصره 3- بر اساس مصوبه مورخ 20 فروردین 1399 شوراى 
عالى کار و در راستاى تقویت مهارت محورى و بهره مندى تمامى 
کارگران و در نتیجه رضایت مندى کارگران باسابقه، از اول تیرماه 
سال 1399همه کارگران داراى قرارداد دائم و موقت مشمول 
قانون کار که داراى یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از 
دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، 
اعم از اینکه حق سنوات یا مزایاى پایان کار خود را تسویه حساب 

کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. 
3. سایر مفاد بخشنامه مزد شماره 7933 مورخ 26 فروردین 1399 

کماکان به قوت خود باقى است.

ابالغ مصوبه جدید شوراى عالى کار 
درباره مزد سال 99 + متن کامل

حسین مدرس خیابانى در دیدار با فعاالن اقتصادى استان اصفهان: 

تشکیل کمیته تهاتر ارزى براى تأمین مواد اولیه از محل ارز صادراتى
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مشوق هاى  کرد:  تاکید  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
صادراتى محرکى براى بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.

رییس  و  رییس جمهورى  اخیر  اظهارات  درباره  آبادى  على صالح 
کل بانک مرکزى در خصوص لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور و کاهش قیمت و صادرات 
نفت، ارز کشور باید از محل صادرات غیر نفتى تامین شود و از جمله 
ضرورى ترین اقدامات در کشور است که صادرکنندگان نیز باید در این 
زمینه کمک کنند تا با بازگشت ارز خود به کشور، ارز مورد نیاز کشور 
براى واردات از این محل تامین شود. وى افزود: حال تعهداتى که 
صادرکنندگان دارند باید بخشى به صورت اسکناس، بخشى به صورت 

حواله در سامانه نیما و مابقى به عنوان واردات در مقابل صادرات باشد 
و جزییات هر یک از سوى بانک مرکزى در بخشنامه ها اعالم شده 
است. به نظر من ضرورت این اقدام واضح است و بدون هیچ بحثى باید 

ارزهاى حاصل از صادرات به چرخه تجارى کشور بازگردد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در ادامه تاکید کرد: اگر ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتى به کشور بازگردد ما هیچ مشکلى در زمینه 
تامین ارز براى واردات نداریم؛ البته برخى صادرکنندگان معتقدند که 
تعرفه هاى گمرکى بیش از ارزش صادرات ما است که به نظرم این 
مباحث هم باید حل و فصل شود و هرچه سریعتر این ارزها به کشور 
بازگردد. به گفته وى، در شرایط فعلى صادرات بسیار اهمیت دارد و 
بانک توسعه صادرات نیز بسته هاى مختلفى را براى صادرکنندگان 
در نظر گرفته، اما به نظر من باید مشوق ها در کشور اجرایى شود تا با 

رونق صادرات، ارز حاصل از آن نیز به کشور بازگردد.
صالح آبادى در پایان درباره این مشوق ها توضیح داد: تخفیفات نرخ 
بانکى مى تواند از جمله مشوق هاى خوبى براى صادرکنندگان باشد 
که در بانک توسعه صادرات ایران نیز این تسهیالت از منابع صندوق 
توسعه ملى با نرخ 11 درصد اعطا مى شود. همچنین در ضمانت نامه 
ها و ... نیز باید تخفیف هایى در نظر گرفته شود. در زمینه گمرك و 
عوارض در نظر گرفته شده براى صادرات نیز بانک مرکزى و وزارت 
اقتصاد مى توانند اقداماتى انجام دهند تا صادرکنندگان براى بازگشت 

ارز خود بیش از پیش ترغیب شوند

مشوق هاى صادراتى محرکى براى بازگشت ارز حاصل از صادرات

چند ماه پس از آغاز بحث درباره امکان رفع تعهد ارزى با ورود موقت 
کاال به کشور، سازمان توسعه تجارت اعالم کرده این طرح در گام 
پایانى خود قرار دارد.  در دو سال اخیر با بازگشت تحریم هاى غیرقانونى 
آمریکا، دولت براى مدیریت بازار ارز دو سیاست را به شکل همزمان 
اجرایى کرد؛ نخست محدود کردن واردات و کاهش تعداد کاالهایى که 
در این ایام امکان ورود به ایران را دارند و از سوى دیگر برقرار کردن 
یک تعهد ارزى براى صادرکنندگان کاالهاى غیرنفتى که به آنها زمانى 
چند ماهه مى دهد تا ارز حاصل از صادرات خود را به طرق مختلف به 
کشور بازگردانند. به گزارش ایسنا،  با توجه به محدودیت هایى که بر 
سر راه همکارى بانک ها و صرافى هاى بین المللى با ایران وجود دارد، 
بانک مرکزى اعالم کرده صادرکنندگان مى توانند 50 درصد از ارز خود 
را در سامانه نیما تحویل واردکنندگان دهند و از سوى دیگر 30 درصد 

را نیز خود به واردات در ازاى صادرات اختصاص دهند. 
با این وجود یکى از طرح هایى که بخش خصوصى از ماه ها پیش آن 
را پیگیرى کرده، بحث ورود موقت کاال به عنوان بخشى از رفع تعهد 
ارزى صادرکنندگان است.آخرین بار که این طرح در دستور کار قرار 

گرفت، در جلسه شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى در 20 
خرداد ماه امسال بود. در جریان این جلسه نمایندگان دولت با هفت 
پیشنهاد ارزى بخش خصوصى موافقت کردند اما یکى از دو پیشنهادى 
که رد شد، بحث ورود موقت کاال بود. بر اساس اطالعات منتشرشده 
از آن جلسه، بانک مرکزى به دلیل تاکید بر لزوم اعالم منشأ ارز ورود 
موقت، روند آن را متوقف کرده و به نظر مى رسد فعال این بانک با 
اجراى این سیاست موافق نیست و قرار شده در جلسات بعدى شوراى 

گفت وگو در رابطه با آن تصمیم گیرى شود. 
هرچند هنوز جلسه بعدى شوراى گفت و گو تشکیل نشده اما بر اساس 
اعالم سازمان توسعه تجارت، این طرح در گام نهایى خود به سر مى برد 
و این سازمان از نهایى شدن پیش نویس دستورالعمل رفع تعهدات ارزى 
صادرات از محل ورود موقت خبر داده است. از این رو بانک مرکزى 
هنوز درباره نهایى شدن اجراى این طرح واکنشى نشان نداده اما با 
توجه به حضور نماینده این بانک در جلسه اخیر و ارسال پیش نویس 
براى تایید بانک مرکزى، به نظر مى رسد سرانجام مقامات این بانک 
با یکى دیگر از پیشنهادات ارزى بخش خصوصى نیز موافقت کرده اند.

گام نهایى موافقت با ورود موقت کاال

معاون سازمان مالیاتى گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقى) 
تا پایان مردادماه و اشخاص حقوقى تا پایان شهریورماه فرصت 
دارند اظهارنامه مالیاتى عملکرد سال 1398 خود را به صورت 

الکترونیک به سازمان تسلیم نمایند.
محمد مسیحى اعالم داشت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقى) 
که مطابق قانون مى باید تا 31 خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتى خود اقدام نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص 
ناشى از شیوع ویروس کرونا و تاثیرى که این معضل بر کسب و 
کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملى مبارزه 
با کرونا و شوراى هماهنگى اقتصادى سران قوا، تا 31 مردادماه 
فرصت دارند اظهارنامه مالیاتى خود را به صورت الکترونیکى به 
سازمان امور مالیاتى کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت 

الکترونیکى پرداخت نمایند. 
به گزارش ایبِنا، وى با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى 
اشخاص حقوقى طبق قانون 31 تیرماه هرسال است، افزود: این 
مهلت براى اشخاص حقوقى نیز به مدت 2 ماه تمدید شده است و 
این دسته از مودیان محترم تا 31 شهریورماه براى ارائه اظهارنامه 

مالیاتى عملکرد سال 1398 و پرداخت مالیات مهلت دارند. 
معاون درآمدهاى سازمان امور مالیاتى کشور در خاتمه تاکید کرد: 
ضرورى است مودیان محترم از هرگونه مراجعه غیرضرور به 
ادارات مالیاتى اجتناب نموده و از طریق سامانه خدمات الکترونیکى 
سازمان امور مالیاتى کشور به آدرس www.Tax.gov.ir نسبت به 

ارسال اظهارنامه مالیاتى و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه هاى مالیاتى

ضوابط ثبت سفارش در گمرکات مناطق آزاد

در  مستقر  گمرك هاى  سفارش  ثبت  بررسى  نحوه  دستورالعمل 
مناطق آزاد تجارى و ویژه اقتصادى منتشر شد که بر مبناى آن، 
واردکنندگان تنها مجاز به واردات به منطقه آزاد یا ویژه اى خواهند 

بود که مجوز فعالیت در آن منطقه را اخذ کرده باشند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اکسپورتنا،  خبرنگار  گزارش  به 
دستورالعمل نحوه بررسى ثبت سفارش گمرك هاى مستقر در مناطق 
آزاد تجارى و ویژه اقتصادى را منتشر کرد. در این دستورالعمل آمده 
استعالم  در  تاریخ 1399/04/05  از  مى رساند  استحضار  به  است: 
ضوابط پرونده هاى واردات به مناطق آزاد تجارى-صنعتى و ویژه 
اقتصادى، بررسى خواهد شد که گمرك مقصد، مستقر در منطقه 
آزاد یا ویژه محل فعالیت بازرگان باشد. واردکنندگان تنها مجاز به 
واردات به منطقه آزاد یا ویژه اى خواهند بود که مجوز فعالیت در آن 
منطقه را اخذ نموده باشند و گمرك مقصد پرونده نیز صرفا مى تواند 
گمرك مستقر در همان منطقه آزاد یا ویژه انتخاب گردد. در صورت 
استعالم  بازرگان،  (نقش)  فعالیت  با محل  مغایرت گمرك مقصد 
ضوابط پرونده با خطا مواجه خواهد شد و امکان ثبت سفارش وجود 

نخواهد داشت.

ارائه خدمات مشاوره اى 

درخصوص مسائل و شمشکالت واحدهـاى 

عضو انجمن صنایع نساجى ایران

1- خدمات مشاوره حقوقى
(دکتر صادق مهردوست)  

2-خدمات مشاوره اى تامین اجتماعى و 
روابط کار و مشاغل سخت و زیان آور  

اصابتى) محمد  (مهندس   

021 - 26200196

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران
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نمنمن

مجمج جنجن ا

بولتن خبرى انجمن صنایع نساجى ایران 
تلفن: 26200196

فکس: 26206905
کدپستى: 1915654773

عبدالمجید اجتهادى:
شناسه دارها قاچاق نیستند؛ با ته لنجى باید مقابله شود

عبدالمجید اجتهادى، مدیرکل پیشگیرى و نظارت بر امور قاچاق کاال 
و ارز درباره اینکه چرا 95 درصد پوشاك خارجى موجود در بازار قاچاق 
است، گفت: آنچه درباره ثبت شناسه کاال گفته شد مربوط به پوشاك 
برند است که از سال 97 مصوب و ابالغ شد و برخوردهایى با بعضى 
برندها صورت گرفت. اجتهادى افزود: در آن زمان مقاومت هاى زیادى از 
سوى تشکل ها و فروشندگان وجود داشت که بحث فروش بازار عید را 
مطرح مى کردند که مشکل خاصى پیش نیامد. همان موقع معتقد بودیم 
این سیاست باید در خصوص سایر اقالم که برند نیستند، ادامه پیدا کند. 
به گزارش رادیو گفتگو، مدیرکل پیشگیرى و نظارت بر امور قاچاق کاال 
و ارز افزود: در این مدت که با بحث واردات  پوشاك برند مقابله شد، 
حجم کاالى سفارش داده شده به تولیدکنندگان داخلى و فضاهایى که 

مى خواستند دریافت کنند، افزایش پیدا کرد. اجتهادى درباره این گزاره 
که با افزایش قیمت دالر قاچاقچى مایل به واردات کاال نیست، عنوان 
کرد: منظورم قاچاق نیست، بلکه منظورم تولید داخل است و اگر هم 
95 درصد پوشاك بدون شناسه و قاچاق هستند، به این علت است که 
برند نیستند، چون برند زیرذره بین قرار دارد. وى خاطرنشان کرد: بحث 
منسوجات در سازمان تعزیرات حکومتى مقام دوم را دارد و پوشاك جزو 
کاالهایى است که براى آن ثبت سفارش نمى شود تا به تولید داخل بها 
بدهیم، اما وقتى  مى توان پوشاك را به عنوان ته لنجى وارد کشور کرد؛ 
یعنى چراغ سبز نشان دادن به قاچاقچى. مدیرکل پیشگیرى و نظارت 
بر امور قاچاق کاال و ارز افزود: باید ممنوعیت ورودى در مورد ته لنجى 

هم اعمال شود.

550 هزار نفر در صنعت پوشاك فعالیت دارند
مدیر طرح تکاپو وزارت کار با اشاره به سیاست گذارى هاى نادرست 
در کشور در حوزه صنعت پوشاك، گفت: در بحث تعرفه گذارى براى 
واردات برخى نهاده ها، ارقام تعیین شده درست نیست و در مورد 
محصولى نظیر پنبه که نیاز داخلى آن در کشور تامین نمى شود، وضع 

تعرفه امرى نادرست است و باید تعدیل شود.
رضا تازیکى مدیر طرح تکاپو وزارت کار، در برنامه «پایش» که با 
موضوع «ظرفیت هاى مغفول صنعت پوشاك در کشور» پخش شد، 
با اشاره به پیشرو و اشتغالزا بودن صنعت پوشاك در کشور، گفت: در 
کشور ما، حدود 550 هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند، اما على 
رغم اینکه ما  تولیدکننده پوشاك هستیم، فقط 50 درصد پوشاك 

کشور، در داخل تولید مى شود. 
به گزارش خبرگزارى فارس،  وى ادامه داد: 50 درصد پوشاك کشور 
وارداتى است، باالى 97 درصد کارگاه هاى تولید پوشاك، کوچک 
هستند، و تنها 3 درصد آنها باالى 100 نفر و فقط یک کارخانه باالى 

هزار نفر در این زمینه در کشور وجود دارد.
تازیکى افزود: در کشور ترکیه، کارخانه تولید پوشاك زیر هزار نفر وجود 

ندارد و به ندرت کارگاه هاى کوچک یافت مى شود.
مدیر طرح تکاپو وزارت کار گفت: اگر نیاز پوشاك کشور از طریق 
تولید داخلى تامین شود، در حدود یک میلیون نفر دیگر در این صنعت 
مشغول به کار مى شوند، آمارهاى منطقه اى نشان مى دهد در کشور 
ترکیه بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در صنعت پوشاك آنها 
مشغول به فعالیتند در حالى که در ایران این رقم به 550 هزار نفر 
مى رسد. تازیکى بیان کرد: ما از نظر فنى کمتر مشکل داریم و بیشتر در 
حوزه مهارت و تامین مواد اولیه در کشور مشکل وجود دارد، بهره ورى 
در صنعت پوشاك کشور پایین است و همین عامل باعث افزایش بهاى 
تمام شده مى گردد. وى ادامه داد: در زنجیره تامین صنعت پوشاك، 
مشکل عمده وجود دارد، در تولید پنبه 20 هزار نفر مشغول به کارند و 

در حدود 200 میلیون دالر واردات انجام مى شود، در صنعت نخریسى 
و نساجى، 190 هزار اشتغال دارند و نساجى 400 درصد ارزش افزوده 
ایجاد مى کند و اگر همین نخ به پوشاك تبدیل شود در حدود 900 
درصد ارزش افزوده براى کشور به دنبال دارد. مدیر طرح تکاپو با اشاره 
به سیاست گذارى هاى نادرست در کشور در حوزه صنعت پوشاك، 
گفت: در بحث تعرفه گذارى براى واردات برخى نهاده ها، ارقام تعیین 
شده درست نیست و در مورد محصولى نظیر پنبه که نیاز داخلى آن در 
کشور تامین نمى شود، وضع تعرفه امرى نادرست است و باید تعدیل 
شود. تازیکى بیان کرد: در نساجى نیز این تعرفه گذارى باعث مشکل 
شده است چرا که تولید کننده مجبور به خرید پارچه گران مى شود که 
در نتیجه قیمت تمام شده پوشاك در کشور افزایش چشمگیرى مى 
یابد. وى گفت: گران تمام شدن قیمت کاالى داخلى باعث افزایش 
قاچاق و عدم رقابت پذیرى مى شود، ما مى توانیم تعرفه ها را هوشمند 
کنیم، طبق آمار ستاد قاچاق کاال ساالنه دو و نیم میلیارد دالر قاچاق 
پوشاك در کشور وجود دارد، این میزان قاچاق برابر ایجاد 800 هزار 
نفر شغل در کشور است. مسئول طرح تکاپو وزارت کار افزود: صنعت 
پوشاك از آن جهت براى کشور مهم است که جز صنایع پاك دسته 
بندى مى شود، ربطى به اقلیم ندارد و در رتبه بندى سرمایه گذارى 
در دنیا پوشاك دوم یا سوم است که با کمترین میزان سرمایه گذارى، 
بیشترین ارزش افزوده حاصل مى شود. تازیکى در ادامه گفت: در 
اسپانیا یکى از صنایع بزرگ آن پوشاك است و بهترین برندها پوشاك 
در این کشور جاى دارند، 70 درصد اشتغالزایى در صنعت پوشاك براى 

بانوان است و نرخ اشتغالزایى بانوان در کشور پایین است. 
کارشناس اقتصادى کشور در پایان افزود: در صنعت پوشاك عقب 
ماندگى وجود دارد و اگر در کوتاه مدت بر روى این صنعت تمرکز شود 
باالترین ارزش افزوده و اشتغالزایى حاصل خواهد شد، ضمن اینکه این 

صنعت با کمترین سرمایه گذارى اجرا مى شود.

لبخند صنعت نمایشگاهى به حیات جدید
پس از یک وقفه ناخواسته، صنعت نمایشگاهى بالنده و پویا در حیات 
اقتصادى کشور، با بریدن روبانى قرمز به حیات جدید خود لبخند زد و 
این نقطه شروعى است دوباره و بى پایان که خیل مشتاقان و فعاالن 

دغدغه مند صنعت نمایشگاهى را مسرور و خرسند کرد.
على مرادى - رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه هاى 
بین المللى ایران حرکت در مسیر جدید را باید بى شک گره گشایى و 
چاره اندیشى مدیران، در سایه تعامالت مفید و پیگیرى هاى مجدانه 
دانست، که در این مدت بى وفقه از همه گونه تالش براى عبور از 
وضعیت دشوار دریغ نکردند تا تصویر عمومى از نمایشگاه هاى صنعتى 

و تجارى به وضعیت مطلوب ترى برسد. 
امروزه دیگر تاثیر نمایشگاه ها بر توسعه اقتصادى و صنعتى بر کسى 
پوشیده نیست و نمایشگاه فرصت یا مجالى است براى گردهمایى 

یا به نمایش گذاشتن محصوالت که همواره نقش اساسى و مهم تر 
در پیشرفت ها علمى فناورى، ابتکارات و اختراعات جدید داشته است، 
اینک در شرایط حاضر با گذر از وضعیت نامعلوم، دستاورد ارزنده اى 
که با اهتمام جدى دکتر حسین زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى و همه همکاران همدل و کوشا با 
همراهى و نقش انجمن هاى تخصصى و تعامل سازنده اى که انجمن 
برگزارکنندگان نمایشگاه ها با شرکت سهامى نمایشگاه ها داشت را 
طرح کرد که این تعامل موجبات رشد و بالندگى صنعت نمایشگاهى 

را رقم زده است.
برحسب وظیفه نهایت تشکر و قدردانى خود را اعالم مى کنم، با آرزوى 
روزهاى درخشان براى شکوفایى و رشد روزافزون صنعت نمایشگاهى 

که در ناهموارى ها راه هموار جدیدى را آغاز کرده است.
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بنگاه هاى  به  اطالعیه اى  طى  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
ایفاى  بازرگانى در صورت عدم  تعلیق کارت  صادراتى شرایط 
تعهد ارزى را اعالم کرد. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومى 
سازمان توسعه تجارت ایران در اجراى بند ج ماده 7 دستورالعمل 
براى  اى  ابالغیه  سازمان،   این  تجارى  رفتار  پایش  کارگروه 
بنگاه هاى صادراتى صادر کرد. دارندگان کارت بازرگانى (حقیق 
و حقوقى) که نسبت به ایفاى تعهدات ارزى خود تاکنون اقدامى 
نکرده اند، در خصوص تعلیق کارت بازرگانى آنها به صورت اعالم 
شده، اقدام خواهد شد. بر این اساس، کارت بازرگانى واحدهاى 
غیرتولیدى از هفتم تیر و واحدهاى تولیدى از 31 تیر تعلیق مى 
شود. در صورت ایفاى تعهد ارزى و ارائه تاییدیه بانک مرکزى، 

کارت بازرگانى واحدها رفع تعلیق مى شود.
این اطالعیه به منزله ابالغ به کلیه بنگاه هاى صادراتى محسوب 
 6 بند  تبصره  براساس  تجارى  رفتار  پایش  کارگروه  مى شود، 
ماده 10 آیین نامه اجرایى قانون مقررات صادرات و واردات در 

خصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانى اقدام مى کند.

تعلیق کارت بازرگانى در صورت عدم ایفاى تعهد ارزى

برگزارى کارگاه آموزشى مسئولیت هاى 
حقوقى و کیفرى کارفرمایان در قبال 
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