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

مصائب تولیدکنندگان پوشاک در دوران کرونا

ادامه در صفحه 3

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با اشاره به 
مشکالت شیوع کرونا بر صنعت نساجی و پوشاک گفت: پیش بینی 
می شود شب عید امسال برای پوشاکی ها رونق چندانی نداشته 
متخصصین  جامعه  مدیره  هیات  حائری- عضو  علیرضا  باشد. 
نساجی ایران گفت: از سال گذشته تاکنون بسیاری از اصناف و 
تولیدکنندگان به خصوص در حوزه پوشاک، متاثر از پاندمی کرونا و 

تداوم تحریم ها لطمه های زیادی متحمل شدند. 
وی بیان داشت: اکنون این واحدها با احتیاط در حال حرکت و 
فعالیت هستند، زیرا اگر قرار باشد تعطیلی مراکز تجاری یا محدود 
شدن فعالیت های آنها ادامه داشته باشد، سفارش ها کمتر خواهد 
شد و کارخانجات با ظرفیت پایین تری کار خواهند کرد. حائری 
معتقد است: از آنجایی که پیش از شروع پاندمی کرونا کشورمان 
درگیر تحریم ها بوده و اقتصادمان کوچکتر شده بود، در مجموع 
فعاالن اقتصادی کشور با آسیب های کمتری در مقایسه با دیگر 
کشورها مواجه شدند و به نوعی مردم و کسبه آماده مواجهه با این 

شرایط اضطراری بودند. 
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران ادامه داد: انتظار 
اصناف  به صاحبان کسب وکارها،  مالیاتی  امور  سازمان  می رود 
و فعاالن تولیدی و اقتصادی مهلت بدهد. وی تاکید کرد: این 
فرصت باید برای فعاالن حوزه نساجی و پوشاک که کاالهایشان 
نظیر پوشاک، پارچه، کاالی خواب و غیره، مستقیم به دست مردم 
می رسد و زیان های زیادی متحمل شدند، بیشتر باشد. حائری گفت: 
این شرایط و تعطیلی ها به احتمال زیاد در ماه های آینده تا شب 
عید نیز ادامه خواهد داشت و فراموش نکنیم غیر از کرونا، فعاالن 
اقتصادی و تولیدی کشورمان با تحریم ها، مشکالت صادرات، قفل 
بودن سیستم بانکی، افزایش نرخ ارز، تامین نشدن مواد اولیه و غیره 
نیز درگیر بودند که سهم شان در این رکود فعالیت ها کمتر از کرونا 
نبوده است.  عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران  
اضافه کرد: برای چندمین ماه متوالی، الیاف اکریلیک بیشترین رشد 
تولید را در بین محصوالت منتخب صنعتی به خود اختصاص داد.

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت این الیاف در هفت 
ماهه امسال رشد ۲۴۳.۷ درصدی در هم سنجی با پارسال ثبت 
کرد. در هفت ماهه امسال دو هزار و ۶۰۰ تن الیاف اکریلیک توسط 
کارخانجات داخلی تولید شد. این در حالی است که در مدت مشابه 

پارسال فقط ۸۰۰ تن از این محصول تولید شده بود. 
الیاف  ترکیبی  و  پنبه ای  سیستم  نخ  تولید  گزارش،  این  برپایه 
مصنوعی در این مدت با رشد ۲۵ درصدی به ۱۵۴ هزار و ۸۰۰ 
تن رسید. نخ فیالمنت پلی استر در این مدت با افت ۸.۹ درصدی 
و الیاف پلی استر با کاهش ۱۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته به ترتیب به ۱۵۷ هزار و ۱۰۰ تن و ۱۲۲ هزار و ۸۰۰ 
تن رسید. حائری پیش بینی کرد: شب عید امسال برای پوشاکی ها 
رونق چندانی نداشته باشد و به احتمال زیاد تعطیلی دوهفته ای و 
محدودیت های تعریف شده کرونایی باز هم ادامه دار باشد که بر 

رکود فعالیت ها خواهد افزود. 
وی خاطرنشان کرد: حساسیت حمایت از واحدهای تولیدی و صنفی 
در بخش نساجی و پوشاک بیشتر از سایر اصناف و واحدهاست، 
زیرا بیش از ۹۵ درصد فعاالن تولیدی و صنفی این حوزه از بخش 
خصوصی هستند و از آنجایی که از گذشته های دور تاکنون به 
صورت حجره ای، سنتی و غیر اصولی اداره می شدند، به راحتی از 

بین خواهند رفت.  

نامه  گالیه آمیز رزم حسینی به روحانی:

اگر وزارت صمت را به عنوان مسئول تجارت خارجی تائید می کنید،
دستور اصالح بخشنامه بانک مرکزی را بدهید

ابهامات بخشنامه بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی برطرف می شود

واكنش بانک مركزی به نامه صمت: 

بخشنامه به درخواست شما صادر شد!

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای صریح به رئیس جمهور با انتقاد 
به عدم توجه بانک مرکزی به دغدغه های بخش خصوصی در بخشنامه های 
خود، اعالم کرده: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تشریح موضوعات مورد بررسی در 
کمیته ارزی، از تهیه پیش نویسی از سوی سازمان توسعه تجارت در راستای 

بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رئیس جمهوری در رابطه 
با چرایی صدور بخشنامه در مورد کاهش مهلت وارد کنندگان برای ورود 
و ترخیص کاال و انتقاد از عدم هماهنگی، اعالم کرد که این بخشنامه 
بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است. 

موصوف، صدور و ابالغ کلیه مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه ها در حوزه 
تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در 
این صورت نظرات کارشناسی کلیه مجموعه ها و دغدغه فعاالن اقتصادی 

بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد.
رئیس  روحانی،  به حسن  نامه ای  در  وزیر صنعت  رزم حسینی،  علیرضا 
هماهنگی  ستاد  جلسه ۱۷۷  تصمیمات  »پیرو  است:  نوشته  جمهوری 
اقتصادی دولت که در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۹۹ توسط معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری ابالغ شد، مقدمات مرتفع نمودن بخش اعظم مشکالت 
فراروی جامعه فعاالن تجارت خارجی کشور )صادرکنندگان و واردکنندگان( 
در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کاالی 
اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است. ضمن 
آنکه استقبال اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون 
و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، بیانگر عزم جدی 
در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی 

اعالم دالیل عدم اجرای مصوبه ابالغی معاون اقتصادی رئیس جمهور در 
خصوص رفع تعهد ارزی خبر داد. 

محمد الهوتی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره موضوعات مورد بررسی 
شده در جلسه کمیته ارزی اظهار داشت: محوریت اصلی جلسه اخیر کمیته 
ارزی عدم اجرای مصوبه ابالغی معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص 
رفع تعهد ارزی بود که با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله 
بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ، گمرک و سازمان امور مالیاتی برگزار 
شد. وی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به عنوان یکی 
از مهمترین مشکالت این بخش اشاره کرد و گفت: نماینده سازمان امور 
مالیاتی گزارشی در رابطه با این موضوع ارائه کرد که بر اساس آن، آمارها 
نشان دهنده تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی سالهای اخیر 
داشته است که نشان از افزایش سرعت عمل در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ 

اعمال محدودیت های جدید بانک مرکزی برای ترخیص کاال در رابطه 
با حواله های ارزی و مهلت تسلیم اظهارنامه های وارداتی  بعد از مصوبه 
ترخیص فوری کاالهای اساسی و مواد اولیه موجب شد تا تجار و صاحبان 
کاال طی نامه ای به رئیس جمهوری با انتقاد به این موضوع خواستار 

بازنگری شوند.
در همین رابطه اخیرا  رزم حسینی-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در نامه 
ای به روحانی بار دیگر این موضوع را مورد توجه قرار داده و ضمن هشدار 
به تبعات این بخشنامه، درخواست برای تغییر در آن را مطرح و از عدم 

هماهنگی های موجود  گله کرد. 
رزم حسینی تاکید کرده بود که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر 
وزارت صمت ابالغ شده و این یعنی نتیجه تمام جلسات شورای گفت و 
گو و صحبت هایی که بخش خصوصی به گوش وزیر صمت می رسانند در 
این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض 
بخشی از دولت، یکی دیگر از نهادهای دولتی مجبور شده از تصمیم خود 
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واكنش بانک مركزی به نامه صمت: 

بخشنامه به درخواست شما صادر شد!
عقب نشینی کند. اما پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در رابطه با چرایی 
صدور این بخشنامه و عدم هماهنگی های مربوطه با توضیحاتی از سوی 
شعبانی-مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی- همراه بود 
که تاکید دارد بانک مرکزی مهلت واردات و ترخیص برای کاالهای دپوی 
گمرک را مطابق با تصمیمات دولت انجام داده است. مدیر اداره سیاست ها 
و مقررات ارزی بانک مرکزی در واکنش به مسایل مطرح شده در خصوص 
نحوه عملکرد بانک مرکزی در راستای کاهش مهلت واردات کاالها گفت: 
بانک مرکزی با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین 
زمان معقول جهت واردات کاال، مهلت سه ماه بر اساس ابالغ  وزارت صمت 

و ستاد تنظیم بازار در مهر ماه را اجرایی کرد.
وی افزود:  ضمن آنکه این بانک بعد  از دریافت نظرات فعاالن  اقتصادی 
و اتاق های بازرگانی مشکالت را به وزرات صمت اعالم و تقاضای اصالح 
مصوبه کرد و مصوبه جدید بعد از اصالح توسط وزارت صمت ابالغ شد.  

شعبانی با تشریح  روند تسهیل و تسریع در ورود و تعیین تکلیف کاالهای 
وارده به اماکن گمرکی گفت: با توجه به گزارشات واصله از سوی فعاالن 
و بخش های مختلف اقتصادی مبنی بر دپوی کاال خصوصاً کاالهای 
اساسی در بنادر کشور و با عنایت به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان 
هرمزگان و تصمیمات گرفته شده در این خصوص و به منظور تسهیل و 
تسریع در ورود و تعیین تکلیف کاالهای وارده به اماکن گمرکی و با توجه 
به ابالغیه شماره ۲۳۲۲۹م /۹۹ تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۹ رئیس دفتر معاون اول 
رئیس جمهوری متضمن دستور معاون اول رئیس جمهوری در خصوص 
اجرای تصمیمات متخذه از جمله بند ۸ تصمیمات مذکور که تصریح به لزوم 
رفع تعهد کلیه کاالها طی سه ماه از زمان تأمین ارز دارد و با استناد به بند 
۴ از دستور اول تصمیمات یکصد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و 

تکلیف مقرر بر این بانک »با توجه به« کاهش مهلت رفع تعهد واردات 
کلیه کاالها از زمان تأمین ارز به سه ماه و نیز با توجه به مفاد نامه شماره 
۲۲۳۷۸۶ /م /۹۹ مورخ  ۲۰ مهر ۱۳۹۹ سرپرست معاون بازرگانی داخلی و 
دبیر کارگروه تنظیم بازار مبنی بر اطالع رسانی از طریق فراخوان عمومی به 
شرکت ها مبنی بر کاهش مهلت رفع تعهد ارزی به مدت ۳ ماه، این بانک به 
منظور تسریع در ورود کاال به کشور مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی 
و مهلت ترخیص کاال را ضمن ابالغ طی نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶ /۹۹ 

مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به شبکه بانکی کشور، تقلیل داد. 
 این مقام مسئول بانک مرکزی  با بیان اینکه متعاقبا با توجه به اعتراض 
گسترده از سوی فعاالن و بخش های مختلف اقتصادی و دستور معاون 
اول رئیس جمهوری بر نامه شماره ۳۱۲۶۴م /۹۹ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ رئیس 
دفتر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات 
کاال و متعاقب انعکاس اعتراضات به کارگروه تنظیم بازار  افزود: با انجام 
هماهنگی های الزم با وزارت صنعت، معدن وتجارت و با توجه به مهلت 
های اعالمی از سوی وزارتخانه مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۹۱۷ /م /۹۹ 
مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹، این بانک دقیقا در انطباق با نامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مهلت واردات و ترخیص برای کاالهای اساسی و ضروری را سه 
ماه از تاریخ صدور حواله، برای ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید ۱۸ 
ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت سایر کاالها اعم از مواد اولیه تولید، کاالهای 
اساسی و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ... حداکثر ۶ ماه 
برای واحد های تجاری و ۸ ماه برای واحد های تولیدی تعیین کرده است؛ 
که مراتب به موجب نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴ /۹۹ مورخ  ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 

به شبکه بانکی کشور ابالغ کرده است.

ابهامات بخشنامه بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی برطرف می شود
و سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ داشته است.

الهوتی درباره عملکرد گمرک نیز به ارائه گزارشی از سوی نماینده این 
بخش درباره ورود موقت اشاره کرد.

به گفته وی، سازمان توسعه تجارت نیز پیش نویسی دالیل عدم اجرای 
مصوبه ابالغی معاون اقتصادی رئیس جمهور ارائه کرد که بخشی از آن 
مورد تایید و بخشی دیگر مورد نقد اتاق بازرگانی قرار داشت و مقرر شد، 

بندهایی که در آن نقد وجود دارد در جلسه فردای کمیته اقدام ارزی سازمان 
توسعه تجارت مطرح شده و مورد بحث قرار گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بانک مرکزی نیز درباره ملغی شدن 
بخشنامه ۲۴ آذرماه و روند اجرای شرایط جدید توضیح داد.

وی افزود: بر اساس تصمیم بانک مرکزی، میزان مجاز برای رفع تعهد ارزی 
واردات از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد می باشد.« 
رزم حسینی در این نامه به بخشنامه اخیرا بانک مرکزی اشاره کرده که در 
بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی 
از تاریخ صدور تا زمان صدور اعالمیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد. 
به عقیده او این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع 

ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. 
در بخشی از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روحانی آمده است: 
»براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی 
کاال حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکالت 
مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت هایی برای 
واردات کاالهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز 
واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات 

غیرنفتی و ارزآری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.« 
همچنین در بخش دیگری از این نامه به ناخرسندی و نگرانی بخش 
خصوصی اشاره شده و عنوان شده که این مساله با راهکارهای در نظر 
گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص  تسریع و 
تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی 

کاالیی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد. 
در پایان نامه رزم حسینی آمده است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن 
بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابالغ کلیه مقررات، آیین نامه ها و 
بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه ها 
هم دغدغه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد. 

هفدهم آذرماه کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیه ای با اشاره به تصمیم 
ارزی  بر مجاز بودن تهاتر  اقتصادی دولت مبنی  ویژه ستاد هماهنگی 
صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرده که باید موضوع ارز متقاضی را 
از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز« 
تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، 

عملیاتی و امکان پذیر بود. 
از  تأکید کرده است: »درحالی که  بیانیه  این  ایران در  اتاق  ارزی  کمیته 
تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه 
اقتصادی عملیاتی شده است، »واردات بدون انتقال ارز« هم عماًل منتفی 

شده است.« 
برخی  سوی  از  مطرح شده  ابهامات  به  اشاره  با  همچنین  کمیته  این 
کارشناسان مبنی بر اثرگذاری »واردات با ارز متقاضی« بر روی نرخ ارز، 
توضیح داده است: »بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی های کارشناسی 
صورت گرفته، هیچ گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ 
چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه حل هایی برای 
عبور از تحریم ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی پذیرند 
که کاال را به صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عماًل ارز 
موردنیاز برای واردات کاالهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کاال، 

تسویه شده است.«

نامه  گالیه آمیز رزم حسینی به روحانی:ادامه از صفحه 1

اگر وزارت صمت را به عنوان مسئول تجارت خارجی تائید می کنید،
دستور اصالح بخشنامه بانک مرکزی را بدهید

خالصه مذاکرات هزار و شصت و هشتمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو شـصت  و هشـتمین نشسـت هیـأت مدیـره 
انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران  بـا حضـور اكثریـت 
مـورخ  یکشـنبه  روز  در  مدیـره  هیـات  اعضـای  
نسـاجی  صنایـع  دفترانجمـن  محـل  در   99/09/16
ایـران  برگـزار شـد و نسـبت بـه مـوارد ذیـل بحث و 
تبـادل نظر و نسـبت به برخـی از آن ها اتخـاذ تصمیم 

آمد. بـه عمـل 
۱- خالصـه مذاکـرات هـزار و شـصت و هفتمیـن نشسـت 
روز یکشـنبه مـورخ ۹۹/۰۸/۲۶  انجمـن در  هیـات مدیـره 

قرائـت و بـه امضـاء حاضریـن در نشسـت مذکـور رسـید.
۲- در خصـوص موضـوع تامیـن مـواد اولیـه پتروشـیمیایی 
مـورد نیـاز واحدهـای تولیـد کننده الیـاف و همچنیـن میزان 
عرضـه و تقاضـا و مصـرف این مـواد و سیاسـت های عرضه 
و رقابـت این محصـول در بورس کاال و همچنین بازار سـیاه 
و قاچـاق آن بحـث و تبـادل نظر بسـیاری صـورت پذیرفت.

۳- بـا توجـه به عدم برگـزاری مجمع عمومی سـالیانه بدلیل 
شـیوع بیمـاری کرونـا ، صورت هـای مالی سـال ۹۸ انجمن 
صنایـع نسـاجی ایران که توسـط حسـابرس رسـمی انجمن 
، حسابرسـی شـده اسـت بـه تاییـد و امضـای هیـات مدیره 
محتـرم رسـید و آقای الجـوردی خزانه دار انجمـن ، گزارش 

مالـی مربوطه را قرائـت فرمودند.
۴- درخصـوص موضـوع تامیـن الیـاف اکریلیـک مـورد نیاز 
واحدهـا از طریـق شـرکت بازرگانـی پتروشـیمی و یـا سـایر 
کانالهـای ارتباطـی بـرای تامیـن مـواد اولیـه بحـث و تبادل 
نظـری صـورت پذیرفـت و بـا توجـه به اینکـه بازار مشـکل 
خاصـی در این خصوص نداشـت و واحدهای تولیدی نسـبت 
بـه خریـد و دپو مـواد اولیه خـود اقدام نمـوده انـد موضوع از 

دسـتور خـارج گردید.
مجـوز  اخـذ  قانونـی  مراحـل  دسـتورالعمل  فلوچـارت   -۵
ملـی  سـازمان  تاییـد  مـورد  نسـاجی  همـکار  آزمایشـگاه 

گرفـت. قـرار  مدیـره  هیـات  اختیـار  در  اسـتاندارد 
۶- گـزارش جلسـه آنالیـن کمیتـه تخصصـی محصـوالت 
بـا  بـازار مـورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰  تنظیـم  پتروشـیمی کارگـروه 
موضـوع افزایـش کـف عرضـه پلـی اتیلـن ترفتـاالت و پلی 
پروپیلن نسـاجی توسـط آقای مهندس سـجادی ارائه گردید.

صنایـع  انجمـن  شـکایت  ثبـت  درخصـوص  گزارشـی   -۷
اداری  دیـوان عدالـت  بـه هیـات عمومـی  ایـران  نسـاجی 
درخصـوص مسـایل و مشـکالت مالیاتـی ایجـد شـده برای 
واحدهـای تولیـدی و همچنیـن پیگیری های انجام شـده در 

ایـن خصـوص ارائـه گردیـد.
۸- جلسـه در سـاعت۱۷:۳۰  بـا ذکر صلوات بـر محمد و آل 

محمد خاتمـه یافت.       

 عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:  
مقصـودی،  عبـاس  مهنـدس  شـیبانی،  علیمـردان  دکتـر 
مقـدم اخـوان  عبدالحسـین  مهنـدس  مقـدم،  محمدرضـا 
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بانک مرکزی در بخشنامه ای به نظام بانکی، درصد مجاز تعهدات ایفانشده 
واردکنندگان را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد و با تاکید بر اینکه 
این درصد حتما در آینده کاهش خواهد یافت؛ بانکها را مامور کرد تا ایفای 
تعهدات را پیگیری نموده و چنانچه واردکننده ای از این درصد مجاز، 

تعرض کرد، به او خدمات بانکی ندهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای عامل محدودیت های جدیدی 
برای آن دسته از واردکنندگانی وضع کرد که بر مبنای آن، اگر درصد 
تعهدات ایفا نشده ارزی واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی 

کمتر از ۱۵ درصد باشد، بانکها از ارایه خدمات به آنها جلوگیری کند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

احتراما پیرو نامه عمومی شماره ۴۳۸۵۲۴/۹۸ مورخ ۱۹/۱۲/۹۸ مرتبط 
با دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان بدینوسیله در 

درصد مجاز تعهدات ایفا نشده واردکنندگان کاهش یافت 
اجرای مصوبه یکهزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول 
و اعتبار و حسب تصمیمات متخذه، حد نصاب تعیین شده در ماده ۴ 
دستورالعمل اجرایی مذکور از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش می یابد. 
بدین لحاظ مقتضی است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفا نشده 
واردکننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از ۱۵ درصد ضمن رعایت سایر 
مفاد نامه عمومی شماره ۱۱۸۰۳۴/۹۸ مورخ ۱۱/۴/۹۸ از ارایه خدمات 
بانکی مورد اشاره در نامه عمومی اخیرالذکر به واردکنندگان مزبور اجتناب 
نمایید. ضمنا الزم است پیگیری الزم تا حصول نتیجه و ایفای کامل 
تعهدات حسب ضوابط و مقررات صورت پذیرد. یادآور می گردد حد نصاب 
مذکور به درصدهای کمتر نیز کاهش خواهد یافت. مقتضی است دستور 
فرمایید تا مراتب به واحدهای ذیربط ابالغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت 

الزم صورت بپذیرد. - اداره سیاست ها و مقررات ارزی

پرسش و پاسخ درحوزه کار
مهندس اصابتی مشاور انجمن صنایع نساجی ایران

 آیا تعطیالت هفتگی و تعطیالت رسمی به عنوان سابقه 
اشتغال در كارهای سخت و زیان آور محسوب می شود ؟

به موجب جزء »الف« و» ب« بند ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی 
تعطیالت  آور،  وزیان  سخت  کارهای  در  بازنشستگی  قانون 
هفتگی و تعطیالت رسمی به عنوان سابقه اشتغال در کارهای 

سخت و زیان آور محسوب می گردد .
 

 وظیفه كارفرمایانی كه مشاغل موجود در كارگاه های آن ها 
سخت و زیان آور می باشد چیست ؟

کارفرمایان کارگاه های دایر از تاریخ تصویب آیین نامه تمام یا 
برخی از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی یا 
شورای عالی حفاظت فنی ،  سخت و زیان آور شناخته شده یا می 
شود، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم قطعی کمیته 
یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط 
کار مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار 
و آیین نامه های مربوط) مصوب شورای عالی حفاظت فنی ( و 
سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان 
آوری مشاغل موضوع بند »الف« ماده )۱( را حذف و نتیجه را 
کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده )۸( آیین نامه برای بررسی و 

تایید گزارش نمایند 

و زیان آور  بیکاری جزء سوابق كارهای سخت  بیمه  آیا   
محسوب می گردد ؟

به موجب بند )د( ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و بند )۵( جزء )ب( 
ماده واحده قانون اصالح تبصره )۲( الحاقی ماده )۷۶( قانون 
تأمین  قانون   )۷۶( ماده  تبصره  و   )۷۷( و   )۷۲( مواد  اصالح 
 )۷۶( ماده  به  تبصره  دو  الحاق  و   ۱۳۵۴ مصوب  اجتماعی 
مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب نامه شماره 
۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ ایام استفاده از مقرری 
بیمه بیکاری مشروط بر این که بیمه شده قبل از برقراری بیمه 
بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در 
حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور 
در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده 
یا طبق آیین نامه بتواند بازنشسته شود مدت مزبور فقط موجب 
زایل شدن توالی اشتغال در کارهای و زیان آور نمی باشد مگر 
اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران به صورت ویژه و موردی 

تصمیم گیری شده باشد
 

 آیا رأی قطعی و الزم االجرا كمیته های استانی در خصوص 
كارهای سخت و زیان آور قابل اعتراض می باشد؟

بلی ، دیوان عدالت اداری می تواند به استناد بند۲ماده ۱۳ قانون 
دیوان عدالت اداری آراء مغایر با هدف و حکم متقن را نقض 

نماید .

معافیت گمرکی ۱۰۰ میلیون دالر ماشین آالت مستعمل وارداتی
بررسی آمار عملکرد هشت ماهه امسال گویای آن است که بالغ بر یک 
میلیارد و ۱۴۲.۷۶ میلیون دالر ماشین آالت بخش صنعت و معدن در 

قالب دو هزار و ۴۳۰ فقره مشمول معافیت گمرکی شدند.
به استناد جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی است، 
عملکرد این بخش در دوره فروردین لغایت آبان ماه از نظر تعداد و 
ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۹.۵ و ۳۸.۱ درصد 

کاهش نشان می دهد.
به گزارش گسترش صنعت، سال گذشته در قالب دو هزار و ۶۸۵ فقره 
ماشین االت این بخش از معافیت گمرکی به ارزش یک میلیارد و 

۸۴۵.۲ میلیون دالر برخوردار شدند.
 برابر آمار این بخش، در هشت ماهه امسال تعداد ۳۴۷ فقره ماشین 
آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی به میزان ۱۰۰.۶۹ میلیون دالر 
از این امکان برخوردار شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 

لحاظ تعداد ۲.۴ درصد و از نظر ارزش ۳۰.۱ درصد رشد را ثبت کرد.
سال گذشته تعداد ۳۳۹ فقره به ارزش ۷۷.۳۷ میلیون دالر ماشین آالت 

مستعمل مشمول معافیت گمرکی شده بودند.
 وزارتخانه مزبور در این آمار افزوده است، تعداد ۵۵۹ فقره مواد اولیه 

مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۶۸.۱۸ میلیون دالر در هشت ماهه 
امسال از این امکان برخوردار شدند که در مقایسه با هشت ماهه ابتدایی 
سال ۹۸ از نظر تعداد ۱۱.۸ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۶.۹ درصد 

افزایش داشت. 
پارسال تعداد ۶۳۴ فقره مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش 

۶۳.۷۹ میلیون دالر برخوردار شده بودند. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه امسال آمار داد: تعداد دو 
هزار و ۲۹ فقره مجوز برای ماشین آالت و ۲۹۳ ماشین آالت مستعمل 
مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۹۵۵ میلیون و ۴۷۰ هزار دالر و ۷۵ 
میلیون و ۶۴۰ هزار دالر صادر شد که به ترتیب نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به لحاظ تعداد ۱۴.۸ درصد و نیز یک درصد کاهش داشت. 
هفت ماه ابتدایی پارسال دو هزار و ۳۸۱ فقره مجوز برای ماشین آالت 

و ۲۹۶ ماشین آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی صادر شد. 
همچنین در این مدت ۴۸۲ فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت 
گمرکی به ارزش ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دالر صادر شده که به لحاظ 
تعداد نسبت به صدور ۵۵۳ فقره در مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۸ 

درصد کاهش داشت.
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بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی عالوه بر اینکه مهلت ورود سایر 
کاالها اعم از مواد اولیه تولید کاالهای واسطه ای و قطعات خطوط 
تولید دارو و تجهیزات پزشکی از زمان تامین ارز تا ترخیص کاال برای 
واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه 
تعیین شده، مهلت ورود ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید که نیاز 
به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تائید طول دوره ساخت توسط 
معاونت امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و 
تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین 

ارز تا ترخیص کاال تعیین گردیده است.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای 
شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶  به  منتهی  عمومی  نامه های  پیرو  کرد:  اعالم 
مورخ ۹۹/۸/۲۸ بدینوسیله مستند به نامه شماره ۳۱۲۶۴ م/۹۹ مورخ 
۹۹/۹/۱۲ رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور متضمن دستور 
معاون اول رئیس جمهور و نامه شماره ۲۲۳۹۱۷/م/۹۹ مورخ ۹۹/۹/۲۵ 
نمودند  تلقی  لم یکن  و تجارت ضمن کان  وزارت صنعت، معدن 
بندهای ۱، ۵، ۶ و ۸ نامه عمومی فوق الذکر، مهلت های مقرر در 

خصوص ورود کاال به شرح زیر ابالغ می گردد: 
ارز  دریافت  مشمول  ضروری  و  اساسی  کاالهای  ورود  مهلت   -۱
رسمی) معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دالر(، از تاریخ صدور حواله 

ارزی تا ترخیص کاال به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین میگردد. 
۲- مهلت ورود ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول 
دوره ساخت دارند، مشروط به تائید طول دوره ساخت توسط معاونت 
امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات 

نامه نگاری خوانساری و شافعی با دولت جواب داد
وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا 

ترخیص کاال تعیین می گردد. 
۳- مهلت ورود سایر کاالها اعم از مواد اولیه تولید کاالهای واسطه 
ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی از زمان تامین ارز 
تا ترخیص کاال برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای 

تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین میشود. 
۴- مهلت ورود کاال برای حواله های ارزی قبل از ابالغ این نامه 
عمومی در صورت عدم ارایه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به 
اندازه مهلت های قانونی در این نامه محدود می گردد، و برای آن 
دسته از حواله های ارزی صادره که تا پایان مهلت ترخیص کاال و ارایه 
پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت های فوق الذکر باقی مانده است، 
آن بانک مکلف است ضمن ابالغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ 
تعهد از وی جهت ترخیص کاال در مهلت باقی مانده نسبت به پیگیری 

موضوع اقدامات الزم را به عمل آورند. 
در نسخه ای از این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار اکسپورتنا 
قرار گرفته است، نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال 
یافته برای ورود کاال به کشور آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی 
برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذیربط معمول 
و اقدامات الزم جهت ورود هر چه سریع تر کاال به داخل کشور را در 

چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورد. 
ضمنا سایر مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است. مقتضی است 
با ابالغ مراتب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای 

آن نیز نظارت نمایند.
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مدیرعامل: امیررضا شاکری
محل كارخانه: کاشان

زمینه فعالیت: فرش ماشینی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت ریسندگی و بافندگی زرتار کاشان 
را به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای 
امیررضا شاکری خوش آمد عرض نموده 

و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت ریسندگی و بافندگی زرتار 
کاشان را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

مدیرعامل: رضا کدخدایی
محل كارخانه: آران و بیدگل
زمینه فعالیت: فرش ماشینی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت فرش هالل البرز را به مدیران آن 

واحد به ویژه جناب آقای رضا کدخدایی 
خوش آمد عرض نموده و موفقیت 

روزافزون ایشان و شرکت  فرش هالل البرز را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: ۲۶۲۰۰۱۹۶

فکس: ۲۶۲۰۶۹۰۵
كدپستی: ۱۹۱۵۶۵۴۷۷۳
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معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص کارتهای بازرگانی 
اعالم کرد: واحدهای اجرایی مکلفند در صورت پرداخت و یا ترتیب 
پرداخت بدهی های قطعی با اخذ تضامین کافی از جمله وثیقه ملکی 
و ضمانت نامه بانکی و در صورت عدم توانایی کارفرما در ارایه وثایق 
موصوف با دریافت چک صیادی یا سفته در اسرع وقت نسبت به صدور 
گواهی مذکور برابر با مقررات و با درج عبارت »این مفاصا حساب به 
منزله گواهی عدم بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی نبود و 

صرفا جهت صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب صادر 
گردیده است« اقدام نماید.

سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای در خصوص کارتهای 
بازرگانی اعالم کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
سال جهش تولید و ایجاد بستر مناسب و هدفمندی جهت روانسازی 
امور کسب و کار و حمایت از کارفرمایان، ارتقای تولید و بهبود فضای 
اشتغال و به منظور تسهیل اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و 
کارت  تجدید  و  تمدید  در خصوص صدور،  مربوطه  گواهی  صدور 
بازرگانی و پروانه کسب کارگاهها و کارفرمایان و با عنایت به بند ۳ 
قسمت ب بخشنامه ۱۹ جدید درآمد، واحدهای اجرایی مکلفند در 
صورت پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی با اخذ تضامین 
کافی از جمله وثیقه ملکی و ضمانت نامه بانکی و در صورت عدم 
توانایی کارفرما در ارایه وثایق موصوف با دریافت چک صیادی یا سفته 
در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی مذکور برابر با مقررات و با درج 
عبارت »این مفاصا حساب به منزله گواهی عدم بدهی موضوع ماده ۳۷ 
قانون تامین اجتماعی نبود و صرفا جهت صدور، تمدید و تجدید کارت 

بازرگانی/ پروانه کسب صادر گردیده است« اقدام نماید.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی برای کارتهای بازرگانی

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرد: این بانک »سپرده ارزی« 
را به عنوان یکی از روش های مجاز بازگشت ارز صادراتی نخواهد 

پذیرفت و اعالم نموده که استفاده از این روش، مجاز نیست.
 بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرده که سپرده گذاری ارزی را به 
عنوان روشی برای رفع تعهد ارزی نخواهد پذیرفت، این در حالی است 
که برخی از صادرکنندگان مطابق با بخشنامه های قبلی این بانک، 
سپرده ارزی یا پرداخت وام های ارزی خود را به عنوان استفاده از منابع 
ارزی خود لحاظ کرده و آن را در سرفصل های رفع تعهد ارزی خود 

محاسبه می کردند.
در بخشنامه ای که از سوی اداره صادرات بانک مرکزی و چرخ انداز 
رئیس جدید این اداره صادر شده است، به این نکته اشاره شده است 
که گروهی از صادرکنندگان، مبادرت به ایفای تعهدات ارزی خود به 

شکل »سپرده گذاری ارزی« مطابق مفاد دستورالعمل ۲۱۰۷۸۲/۹۷ 
مورخ ۹۷/۶/۲۰ کرده اند که مبالغ سپرده های ارزی حاصل از صادرات 
اعالمی توسط برخی بانک ها برای برخی شرکت ها در آمار بازگشت ارز 

صادرکنندگان لحاظ شده است.
نامه شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ مورخ  مفاد  اینکه وفق  به  نظر  رو  این  از 
۲۷/ ۰۸/ ۹۷ موضوع تصمیم »کمیته سیاستگذاری بازگشت ارز حاصل 
از صادرات بند )۲( مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی« سپرده گذاری و پردخت بدهی تسهیالت ارزی به عنوان 
یکی از صور بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ دستورالعمل مزبور 
امکان پذیر نبوده و صادرکنندگان می باید به یکی از انحاء مقرر در 
مقررات برگشت ارز ابالغی این بانک ارز خود را به چرخه اقتصادی 

کشور برگردانند.

سپرده گذاری ارزی از فهرست روش رفع تعهد ارزی خارج شد

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از 
همفکری و معاضدت جامعه صادرکنندگان با متولی تجارت خارجی  در 
جهت تسهیل و تسریع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان برای تامین 
ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی استقبال کرده و با اشاره به مفاد مصوبه 
تعهدات  ایفای  در خصوص  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد   ۱۷۸
ارزی و تامین ارز مورد نیاز واردات، اعالم کرد: در کمیته اقدام ارزی با 
حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف و 
بخشهای دولتی نسبت به بررسی و رفع مشکالت صادرکنندگان در 

ایفای تعهدات ارزی اقدام می کند.

احسان قمری اعالم کرد: بعد از ابالغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت و با همکاری بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با هدف تدوین فرایندهای مرتبط 
با مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی  اقدام شد. وی افزود: از جمله 
موارد بررسی شده می توان به تعیین تکلیف موضوع ایفای تعهدات 
صادراتی از محل ورود موقت، ارسال کاال از مناطق اصلی به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد که  به وسیله رییس کل سازمان توسعه 

تجارت ایران به عنوان رییس کمیته اقدام ارزی ابالغ خواهد شد .

تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی با نظرات صادرکنندگان 

عضو جدید

عضو جدید

شركت ریسندگی و بافندگی زرتار كاشان

شركت فرش هالل البرز 

بر اساس اعالم سامانه جامع تجارت ایران، ثبت شناسه کاال در 
در  ایران  تجارت  جامع  سامانه  شد   الزامی  گمرکی  رویه های 
محترم  بازرگانان  و  کاربران  اطالع  به  کرد:  اعالم  اطالعیه ای 
می رساند با عنایت به مصوبات جلسات شانزدهم و هفدهم شورای 
اجرایی فناوری اطالعات و همکاری گمرک ج.ا.ا ، از این پس الزم 
است اظهار ثبت سفارش های دارای شناسه کاال، حتما با ثبت شناسه 
کاالی ذکر شده در ثبت سفارش مربوطه در رویه های گمرکی 
صورت پذیرد. مسئولیت عدم ثبت و یا مغایرت در ثبت اطالعات 
به عهده بازرگان بوده و تقاضا داریم در ثبت این اطالعات دقت نظر 
داشته باشید تا در فرآیندهای پس از ترخیص نظیر رفع تعهد ارزی 
دچار مشکل نشوید. الزم است بازرگانان محترم مطابق راهنمای 
پیوست اقدام به ثبت شناسه کاالی خود در اظهارنامه گمرکی نمایند.

ثبت شناسه کاال در رویه های گمرکی الزامی شد

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مفاد 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص رفع تعهدات ارزی 
حاصل از صادرات از محل ورود موقت به میزان مابه التفاوت ارزش 
صادرات و واردات، از تصویب و ابالغ فرایند اجرایی ایفای تعهدات 

ارزی صادرات از محل ورود موقت خبر داد.
 حمید زادبوم اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی 
میان سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی ایران، گمرک ایران، 
سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
مقرر شد، صادرکنندگانی که از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ به بعد نسبت به 

مهلت مراجعه صادرکنندگان به گمرکات ورود موقت  پایان دی ماه اعالم شد
صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده  اند، با مراجعه به گمرکات ورود 
موقت کننده کاال، اطالعات را به دفتر صادرات گمرک ارسال کنند تا 
پس از بررسی توسط بانک مرکزی میزان تعهدات ارزی این گروه از 

صادرکنندگان محاسبه و در نهایت رفع تعهد ارزی انجام شود.
به  صادرکنندگان  مراجعه  مهلت  آخرین  ارزی،  اقدام  کمیته  رئیس 
گمرکات ورود موقت کننده را پایان دی ماه اعالم کرد و افزود: براساس 
ابالغیه مورخ اول دی ماه ۹۹، مهلت بهره مندی صادرکنندگان از محل 
ورود موقت و از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای آنان، تا 

پایان سال جاری تمدید شده است.
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