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دیدار  در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  خامنه اى  اهللا  آیت  حضرت 
تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادى، با اشاره به دغدغه هاى 
فعاالن بخش خصوصى گفتند: دستگاههاى حکومتى باید با جدیت، به 
دنبال بهبود محیط کسب و کار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصالح 

نخستین شوراى مدیران مشترك معاونت هاى امور صنایع و طرح و 
برنامه با هدف افزایش هم افزایى و بهبود وضعیت صنعت کشور برگزار 

شد.

متولیان و سیاست گذاران صنعت، معدن و تجارت در سى و دومین اجالس 
سراسرى خانه هاى صنعت، معدن و تجارت حامل سه خبر براى صنعتگران 
بودند.  راه اندازى دفتر تامین مالى وزارت صنعت، معدن و تجارت نخستین 

خبرى بود که در این اجالس از زبان سیاست گذاران شنیده شد.
به گزارش دنیاى اقتصاد، این دفتر با هدف پیگیرى مسائل مالى در حوزه 
تولید تاسیس خواهد شد؛ زیرا به گفته متولیان صنعت، هر چند نیازهاى 
مالى به سیستم بانکى مخابره شده است، اما بانک ها توان تامین تمام این 

عملکردهاى غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به وجود آید. 
آیـت اهللا خامنـه اى  شـامگاه سـه شـنبه 28 آبـان 1398 در دیـدار 
تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادى، با اشـاره به اهمیت ثروت 
ملى و گسـترش رفاه عمومى در نظام اسـالمى و ضرورت امید نبسـتن 
بـه خـارج از کشـور تأکیـد کردند: کار و راهبرد اساسـى «مصون سـازى 
اقتصـاد از آسـیب تحریـم هـا از طریـق تقویـت و رونق تولیـد داخلى» 
اسـت و بنده پشـت این قضیه ایسـتاده ام و از مسـیر پیشـرفت حقیقى 
کشـور کامـًال دفـاع مـى کنـم. ایشـان هـدف اصلى از جلسـه بـا تولید 
کننـدگان، کارآفرینـان و فعـاالن اقتصادى را تکریم این عناصر اساسـى 
در افکار عمومى خواندند و سـخنان تولیدکنندگان در این دیدار را بسـیار 

مهـم، سـنجیده و قابل توجه دانسـتند.
رهبر انقالب با بیان این نکته که اى کاش تعداد بیشترى از مسئوالن 
بخشهاى دولتى و نمایندگان مجلس در این جلسه مهم حضور داشتند، 

مهدى صادقى نیارکى سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که میزبان معاون طرح و برنامه و مدیران تخصصى این 
معاونت بود، با تبیین مهم ترین برنامه هاى راهبرد مشترك بین دو حوزه 
گفت: سیاست هاى راهبردى توسعه نهضت ساخت داخل و پرداختن به 
استراتژى اقتصاد صنعتى از جمله نکات مشترکى است که با همکارى دو 

مجموعه باید به شکل منظم ترى مورد پیگیرى قرار گیرد.
به گزارش شاتا، سرپرست معاونت امور صنایع، بازسازى و نوسازى صنایع 
و همچنین تکمیل طرح هاى نیمه تمام را از دیگر برنامه هاى مشترك 
دو مجموعه عنوان کرد و افزود: تامین منابع مالى مورد نیاز واحدهاى 
صنعتى یکى از مهم ترین دغدغه ها براى افزایش ظرفیت تولید در کشور 
به شمار مى رود که معاونت طرح و برنامه با اتخاذ تدابیرى مى تواند، 
تسریع در تامین مالى و نقدینگى به بخش صنعت را با همکارى سیستم 

نیازها را ندارند. اما دومین خبر به تفویض اختیارات جدید به تشکل هاى 
بخش خصوصى مربوط بود؛ سیاست گذاران در این مراسم اعالم آمادگى 
روز  تاسیس»، «برگزارى مراسم  اختیار «صدور جواز  کردند که هفت 
صنعت و معدن»، «تخصیص و توزیع سوخت»، «عضویت نمایندگان 
خانه صنعت ، معدن و تجارت در شوراى ملى معادن و شوراى معادن 
استان ها»، «عضویت یکى از اعضا در هیات مدیره شرکت شهرك هاى 
ثابت  «عضویت  و  تسهیل»  ستاد  دبیرخانه  در  «عضویت  صنعتى»، 
برنامه  تدوین  کنند.  واگذار  تشکل ها  به  را  اقتصادى»  کمیسیون هاى 
سال 99 در قالب اولویت ها و استراتژى ها سومین خبر اعالم شده بود؛ 
از  فراخوانى  تجارت طى  و  معدن  براین اساس  سیاست گذاران صنعت، 
تشکل هاى بخش خصوصى درخواست کردند در تدوین برنامه سال آینده 

مشارکت کنند. 
دغدغه ها و نگرانى صنعتگران و فعاالن اقتصادى چند سالى است که 
در برخى نقاط متمرکز شده است. صدور جوازهاى فله  اى بدون در نظر 
گرفتن پتانسیل ها و ضوابط قانونى، عدم مشارکت موثر بخش خصوصى 
و تشکل ها در تصمیم گیرى ها و کمبود نقدینگى و سرمایه در گردش 

مقام معظم رهبرى در جمع فعاالن اقتصادى:

 دستگاه هاى حکومتى با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب وکار و ایجاد محیط مساعد تولید باشند

361 هزار میلیارد تومان نیاز سرمایه در گردش صنایع

سه خبر براى صنعتگران

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مى توانند کلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجى ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

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

راهکارهاى جلوگیرى از رشد منفى اقتصادى 
کشور در سال 1398
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راهکارهاى  برشمردن  با  علیرضا حائرى، 
کشور  اقتصادى  منفى  رشد  از  جلوگیرى 
به کاهش  توجه  با  در سال 1398 گفت: 
صادرات نفت در سال جارى، تقریبا تمامى 
پیش بینى ها حاکى از کاهش رشد اقتصادى 
کشور و احتمال منفى شدن آن در سال 
چنانچه  اساس،  این  بر  که  است  جارى 
تدابیرى اتخاذ شود، مى توان از منفى شدن این رشد جلوگیرى نموده و 

آن را در محدوده صفر مثبت نگه داشت. 
به گزارش مهر، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجى ایران 
افزود: در این میان براى اینکه بتوان رشد اقتصادى کشور را در محدوده 
مثبت نگه داشت، باید سایر بخش هاى اقتصادى کشور در این زمینه، 
تالش مضاعفى کنند؛ به خصوص اینکه پیش بینى ها حاکى از این 
است که چنانچه صنعت داراى رشدى حدود 13 درصد و بخش هاى 
کشاورزى و خدمات نیز به ترتیب رشدى معادل 10 و 5 درصد داشته 
باشند، خواهیم توانست سال جارى را بدون رشد منفى اقتصادى سپرى 

کنیم که این خود، موفقیت قابل توجهى خواهد بود.
وى با طرح این پرسش که آیا این ارقام رشد با توجه به وضعیت فعلى 
کشور قابل حصول است، تصریح کرد: تحقق رشدهاى در نظر گرفته 
شده براى بخش هاى صنعت و کشاورزى، مستلزم افزایش تولیدات این 
دو بخش از مسیرهاى تکمیل ظرفیت هاى خالى موجود و یا افزایش 
ظرفیت هاى جدید است که در هر دو مورد، نیازمند تامین نقدینگى به 
صورت ریالى و یا افزایش حجم سرمایه گذارى ارزى در این دو بخش 
هستند؛ این در شرایطى است که با وضعیت فعلى سیستم بانکى و 
همچنین اوضاع کنونى صدور نفت و درآمدهاى ارزى دولت از این 
بابت، تامین این مقدار از نقدینگى و ارز توسط سیستم بانکى و یا دولت، 
کمى دشوار به نظر مى رسد. حائرى ادامه داد: در این میان بدیهى است 
کاهش صادرات نفت بر درآمدهاى ارزى کشور تاثیر نامطلوبى گذاشته 
و باعث مى شود نیازهاى ارزى صنایع، به خوبى پاسخ داده نشوند؛ و 
همین امر بر عملکرد این بخش تاثیر منفى گذاشته و مانعى در رشد 
مثبت این بخش خواهد بود؛ البته یکى دیگر از راهکارها، افزایش تولید 
و نهایتاً رشد مثبت در حوزه هاى صنعت و کشاورزى است که مى تواند 

منجر به افزایش قدرت خرید مردم و رونق بازار شود. 
به گفته وى، در حال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت 
خرید مردم ، امکان رونق بازار داخلى و جذب تولیدات ساخت داخل با 
مشکالتى همراه است که بر این اساس مى بایست با اتخاذ تدابیرى 
کاالهاى  براى  اعتبارى  خریدهاى  امکانات  آوردن  فراهم  همچون 
ساخت داخل، با آن مقابله کرد. وى گفت: افزایش تولید محصوالت 
صنعتى و کشاورزى و به تبع آن رشد اقتصادى در این دو حوزه، وقتى 
به نفع اقتصاد کشور است که این محصوالت وارد بازار عرضه شده، 
به فروش رفته و تبدیل به ثروت و نقدینگى براى تولیدکننده آن شود؛ 
چراکه مجدد مبالغ ناشى از فروش آن به چرخه تولید برمى گردد؛ ولى 
چنانچه مثال محصوالت کشاورزى به علت هزینه هاى باالى برداشت 
و همچنین نرخ هاى حمل و نقل، امکان حضور در بازار عرضه را 
پیدا نکنند و یا به علت نبود صنایع تکمیلى و تبدیلى و یا سردخانه 
هاى مناسب و در دسترس، امکان نگهدارى آن میسر نباشد و حتى 
شرایط صادرات آن مهیا نشود، عایدى براى صاحب کاال و اقتصاد 
کشور نخواهد داشت. حائرى گفت: تولیدات صنعتى که در صورت نبود 
بازار مناسب فروش در داخل یا خارج از کشور، علیرغم تولید محصول، 
لیکن به علت رکود بازار ،محکوم به باقى ماندن در انبار کارخانجات و 
حبس نقدینگى هستند، منفعتى را متوجه تولیدکننده و همچنین اقتصاد 
ملى نخواهند کرد. عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجى ایران 
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خالصه مذاکرات هزار و سى و نهمین نشست هیأت مدیره
نساجى  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  نشست  نهمین  و  هزاروسى 
ایران  با حضور اکثریت اعضاى  هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ 
98/08/19 در محل دفترانجمن صنایع نساجى ایران  برگزار شد و 
نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخى از آن ها اتخاذ 

تصمیم به عمل آمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و ســى و هشــتمین  نشســت هیــات مدیره 
انجمــن صنایــع نســاجى ایــران  مــورخ 98/08/12 قرائــت و بــه امضــاء 

حاضریــن در نشســت مذکور رســید.
2- آقــاى مهنــدس نیلفــروش زاده گزارشــى از نشســت تشــکل هــاى 
عضــو کنفدراســیون صنعــت ارائــه دادنــد کــه مقــرر شــد از آقــاى دکتــر 
بخشــى دعــوت گــردد تــا در جلســه آتــى هیــات مدیــره انجمــن حضور 

بند. یا
3- در خصــوص ابالغیــه بانــک مرکــزى در تاریــخ 14 آبــان مــاه 98 
ــا پولشــویى و تحلیــل آقــاى دکتــر ادیــب درایــن  ــارزه ب در جهــت مب
خصــوص مطالبــى توســط آقــاى مهنــدس مقصــودى مطــرح گردیــد.

4- آقــاى مهنــدس نیلفــروش زاده گــزارش مبســوطى از نشســت ســتاد 
ــد کــه طــى  ــه فرمودن ــا قاچــاق کاال در مــورخ98/08/18 ارائ ــارزه ب مب
ــه  ــاك مکاتب ــاجى و پوش ــع نس ــادرات صنای ــد و ص ــه تولی آن اتحادی
اى جهــت واردات پارچــه تحــت عنــوان حمایــت از برندهــاى داخلــى 
پوشــاك مطــرح نمــوده بودنــد همچنیــن مکاتبــه انجمــن بــا اداره کل 
صنایــع نســاجى، پوشــاك و ســلولزى در خصــوص موضــوع مشــکالت 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــى و مالی ــوق گمرک ــبات حق ــا در محاس واحده
کاالهــاى وارداتــى در گمــرکات و لــزوم تغییــر مبنــاى محاســبات از ارز 

4200 تومانــى بــه ارز نیمایــى را قرائــت فرمودنــد.
5- مکاتبــه معاونــت تشــکل هــاى اتــاق بازرگانــى صنایــع معــادن و 
کشــاورزى مبنــى بــر اعــالم مصادیــق تبعیــض بیــن بخــش خصوصى 
و دولتــى و شــبه دولتــى و ذکــر مصادیــق مخــل فضــاى کســب وکار 
در هــر حــوزه صنعــت قرائــت گردیــد کــه مقــرر شــد دبیرخانــه پاســخ 

مکاتبــه مذکــور را تهیــه نمایــد.
ــران  ــى ای ــى کارفرمای ــاى صنف ــى انجمــن ه ــون عال ــه کان 6- مکاتب
راجــع بــه تعییــن حداقــل دســتمزد و افزایــش دســتمزد  ســایر ســطوح 
مــزدى بــراى ســال 1399 قرائــت گردیــد و مقــرر شــد پاســخ مکاتبــه 

مذکــور توســط دبیرخانــه انجمــن تهیــه و ارســال شــود.
7- مکاتبــه اداره کل صنایــع نســاجى، پوشــاك و ســلولزى بــه شــماره 
60/211504 مــورخ 98/08/06 راجــع بــه تغییــرات تعرفــه اى احتمالــى 
ــوص آن  ــر در خص ــادل نظ ــث و تب ــد و بح ــت گردی ــاز قرائ ــورد نی م

صــورت پذیرفــت.
ــدوق  ــل صن ــدگان از مح ــهیالت گیرن ــوع تس ــوص موض 8- در خص
ــراى واحدهــاى تولیــدى در  توســعه ملــى و مشــکالت ایجــاد شــده ب
بازپرداخــت  تســهیالت مربوطــه بــا توجــه بــه افزایــش ســه برابــرى 
ــالف فاحــش  ــن اخت ــه ای ــن موضــوع ک ــه ای ــت ب ــا عنای ــرخ ارز و ب ن
در افزایــش نــرخ ارز ناشــى از سیاســت هــاى غلــط دولــت در اعمــال 
اختــالف نــرخ تــورم داخلــى و خارجــى در قیمــت واقعــى ارز در طــول 
چنــد ســال مــى باشــد مصــوب گردیــد طــى مکاتبــه اى بــا مســئولین 
9- مربوطــه، درخواســت گــردد شــرایطى فراهــم گــردد کــه محاســبات 
مربــوط بــه بازپرداخــت ایــن تســهیالت بــه صــورت ریالــى محاســبه و 

اخــذ گــردد.
10- مکاتبــه مدیــرکل صنایع نساجى،پوشــاك و ســلولزى  در خصوص 
موضــوع دعــوت بــه همــکارى مشــترك موسســه آمــوزش عالــى کار 
غیردولتــى- غیرانتفاعــى واحــد قزویــن توســط آقــاى آهنگریــان مطرح 
گردیــد کــه طــى تفاهــم نامــه اى بــا شــرکت نفیــس نــخ و حمایــت 
ــه و تخفیــف 30 درصــد  ــى شــرکت در پرداخــت 50% هزین هــاى مال
توســط دانشــگاه امــکان ادامــه تحصیــل در مقطــع فــوق دیپلــم بــراى 
پرســنل شــرکت نفیــس نــخ  فراهــم شــده اســت و امــکان توســعه و 
گســترش ایــن همــکارى بــراى ســایر شــرکت هــا نیــز فراهــم مــى 

باشــد.
ــوع  ــوص موض ــوم در خص ــا وزارت عل ــه اى ب ــد مکاتب ــرر ش 11- مق
آمــوزش هــاى کاربــردى و تربیــت نیــروى ماهــر و تکنســین متخصص 
ــوص  ــن خص ــخصى در ای ــاى مش ــیالبس ه ــا س ــرد ت ــورت پذی ص

طراحــى گــردد.
12- جلســه در ســاعت 17:00 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و آل محمد 

ــه یافت.                     خاتم
عــدم حضــور با اطــالع قبلــى آقایــان: مهنــدس شــهالیى، اکبــر لباف 

و ســیدجواد ســجادى بیدگلى 

صورتجلسه

361 هزار میلیارد تومان نیاز سرمایه در گردش صنایع

گفتند: کسانى که در مورد رونق تولید جور دیگرى فکر مى کنند و براى 
باید حرفهاى امشب این  حل مشکالت چشم به جاى دیگرى دارند، 
تولیدکنندگان را مى شنیدند و درك مى کردند که تنها دریچه «انتقاِل 
حیات، روشنایى و نیرو به داخل کشور» همین دریچه اى است که فعاالن 

بخش تولید بر روى کشور مى گشایند.
ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملى، گسترش رفاه عمومى و توزیع 
عادالنه منابع عمومى در اسالم، یک ارزش است که با تحقق این نگاه در 

عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتى به وجود نخواهد آمد.
رهبر انقالب تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و صفوف 
رفاه  گسترش  و  اقتصادى  رونق  داخلى،  «تولید  حیاتى  عرصه  مقدم 
عمومى» خواندند و خاطرنشان کردند: این میدان خطیر، میدان یک جنگ 

واقعى است.
رهبر انقالب تصور پایان تحریم ها در یکى دو سال آینده را خیال باطل 
خواندند و افزودند: با شناختى که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم ها 
حاال حاالها وجود دارد، بنابراین براى نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان 

تحریم ها و بودن یا نبودن فالن شخص یا اقدام فالن کشور بود.
ایشان افزودند: البته دور زدن تحریم ها به عنوان یک تاکتیک خیلى خوب 
است، اما کار و راهبرد اساسى را باید بر مصون سازى کشور از آسیب 

تحریم ها متمرکز کرد.
ایشان وابستگى به درآمدهاى نفتى حتى در بودجه جارى را موجب آسیب 
پذیرى کشور خواندند و افزودند: این اتکا با توجه به تحریم ها اندکى 
کاهش یافته اما از دهه 70 در زمان دولت برادر و رفیق عزیزمان مرحوم 
هاشمى رفسنجانى(ره) تأکید کرده ام باید وابستگى بر نفت را به تدریج کم 
کنیم. ایشان همچنین هدف از تشکیل صندوق توسعه ملى را خارج کردن 
هر ساله بخشى از درآمد نفتى از اختیار دستگاههاى دولتى برشمردند و 
گفتند: از گذشته تا حال همه دولت ها وقتى دچار مشکل مى شوند، با 
اصرار و التماس از بنده مجوز برداشت از صندوق درخواست مى کنند و بر 

اثر این روند، صندوق توسعه متأسفانه کم اثر شده است.
عالج  را  داخلى  تولید  اراده  و  سالح   به  انقالب  کردن  مسلح  ایشان 
مشکالت برشمردند و افزودند: تنها راه حل مسائل موجود، این است که 
مسیر تقویت و رونق تولید داخلى را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات 
صحیح و اقدامات الزم، موانع را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در این 

مسیر نسبت به قبل مشهود است.
حضرت آیت اهللا خامنه اى با تأکید بر اینکه اگر طرف مقابل از سیاست 
تحریم دست برداشت ما نباید سیاست تکیه بر توان داخلى را تغییر دهیم، 
افزودند: برخى منتظرند تا اگر راه آن طرف باز شود، جهت گیرى اقتصادى 
کشور را به سمت نگاه به خارج ببرند در حالى که چنین نگاهى، غلط است.
ایشان خاطرنشان کردند: سیاستهاى تکیه بر توان داخلى باید آنچنان 
محکم و استوار باشد که اگر تحریم ها هم برداشته شد، به این سیاستها 

آسیبى وارد نشود.

رهبر انقالب با اشاره به اینکه معناى سیاستهاى اصل 44 جایگزین شدن 
بخش خصوصى بجاى بخش دولتى نیست، افزودند: این دو بخش باید 
به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند، مثًال اگر بخش خصوصى مى 
تواند کارى را انجام دهد، بخش دولتى و نهادهاى عمومى غیردولتى خود 
را رقیب بخش خصوصى ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت 

دارند کنار بکشند.
ایشان در عین حال افزودند: البته بخش دولتى نباید به کلى از فعالیت هاى 
اقتصادى دست بردارد زیرا کارهایى وجود دارد که جز بخش دولتى یا 
بخش هاى عمومى غیردولتى کس دیگرى نمى تواند آنها را انجام بدهد.

ایشان در همین چارچوب، بخش تعاونى در اقتصاد کشور را پدیده مطلوبى 
دانستند و افزودند: در تعاونى ها، با سرمایه هاى اندك مى توان اشتغال 
فراوانى ایجاد کرد که اگر این اشتغال هاى ایجاد شده به صورت شبکه اى 
به یکدیگر متصل شوند، برکات زیادى براى اقتصاد کشور به وجود خواهد 

آمد و وزیر محترم تعاون باید موضوع تعاونى ها را با جدیت دنبال کند.
از کاالهاى داخلى»، «شرکت در سرمایه گذارى هاى مولد  «استفاده 
همچون تعاونى ها و بورس» و «ترویج فرهنگ کار جهادى و تعاون» 

توصیه هاى رهبر انقالب اسالمى به عموم مردم بود.
در ادامه توصیه هایى هم خطاب به دستگاههاى دولتى بیان کردند و 
گفتند: دستگاههاى حکومتى باید با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب 
و کار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصالح عملکردهاى غلط باشند تا 

محیط مساعد تولید در کشور به وجود آید.
باید قوانین مربوط به مسائل مالى، پولى، بانکى،  ایشان تأکید کردند: 
گمرکى، بودجه و تأمین اجتماعى به نفع تولید تغییر پیدا کنند و عرصه 

براى واردات و سفته بازى بسیار تنگ شود.
رهبر انقالب تغییر قوانین و دستورالعملها را وظیفه مجلس شوراى اسالمى 
دانستند و گفتند: البته برخى از این قوانین تغییر کرده و در مجلس تصویب 

شده اما هنوز اجرایى نشده اند.
آیت اهللا خامنه اى با تأکید بر اینکه عمده مشکالت بخش تولید مربوط به 
مسائل بانکى و گمرکى است، مجلس و دولت را به اقدامات جدى براى 

برطرف کردن این مشکالت توصیه کردند.
ایشان به احتمال بروز برخى خطا از جانب تولید کنندگان اشاره کردند 
براى هر خطایى  نباید  نیستند و  و گفتند: همه خطاها در یک سطح 
دستگاههاى نظارتى بر سر تولید کننده بریزند، البته حساب خیانت از 

اینگونه خطاها، جدا است.
با اشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه مبنى بر  انقالب اسالمى  رهبر 
جلوگیرى از تعطیلى تعداد زیادى از واحدهاى تولیدى که در آستانه تعطیلى 

بودند، آن را اقدامى بسیار خوب خواندند.
ایشان حمایت از صادرات و حضور فعاالن اقتصادى در کشورهاى دیگر 
را هم مهم دانستند و افزودند: مى توانیم با استفاده از ظرفیت دیپلماسى، با 

همسایه ها و دیگر کشورها، ارتباطات اقتصادى خوبى برقرار کنیم.

مقام معظم رهبرى در جمع فعاالن اقتصادى:

 دستگاه هاى حکومتى با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب وکار و ایجاد محیط مساعد تولید باشند

ادامه از  صفحه 1

بانکى پیگیرى کند. 
صادقى نیارکى نیاز صنایع کل کشور به سرمایه درگردش را 361 هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: بانک مرکزى تسهیالتى به بخش 
صنعت پرداخت کرده است، اما اعتبارات پرداخت شده پاسخگوى نیاز 
واحدهاى صنعتى نبوده و باید تدابیرى براى رفع این چالش در نظر 

گرفته شود. 
براى رصد وضعیت  وى همچنین خواستار تشکیل کمیته تخصصى 
نقدینگى صنایع و بررسى مکانیزم هاى جدید تامین منابع مالى براى 
نشست هاى  مى شود،  پیشنهاد  اظهارکرد:  و  شد  صنعتى  واحدهاى 
مشترك دو معاونت به صورت مستمر و دوره اى برگزارشود تا موضوعات 

به صورت یکپارچه و هدفمند مورد بررسى قرار گیرد.
سعید زرندى معاون طرح وبرنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز 
در این نشست با تشریح مهم ترین موضوعات مشترك بین دو معاونت از 
برنامه ریزى براى تدوین برنامه وزارت صمت در سال 99 خبرداد و گفت: 
بررسى استراتژى صنعتى در صنایع مختلفى که داراى مزیت هستند، 

نظیر صنایع لوازم خانگى و نساجى و پوشاك از جمله رویکردهایى است 
که به صورت مشترك مى تواند به نتایج مناسبى برسد. 

نیاز صنایع  نقدینگى مورد  تامین  بر ضرورت تسریع در  تاکید  با  وى 
وضعیت  رصد  براى  معاونت  دو  بین  مشترك  کارگروه هاى  ازایجاد 
نقدینگى استقبال کرد و مقررشد مکانیزم هاى جدید تامین منابع مالى 

صنایع با حضور حوزه هاى تخصصى مورد بررسى قرار گیرد. 
زرندى درخصوص موضوعات مربوط به اجراى تبصره 18 که اعتباراتى 
براى طرح هاى نیمه تمام وبازسازى و نوسازى در نظر گرفته شده بود از 

تسریع در روند پرداخت تسهیالت خبرداد. 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت همچنین استفاده 
از پتانسیل هاى موجود در وزارت صنعت نظیر بانک صنعت و معدن 
وصندوق هاى حمایتى و افزایش سرمایه آنها را از دیگر برنامه هاى این 
بخش عنوان کرد و گفت: تجمیع سرمایه هاى موجود در بهبود وضعیت 

صنایع بسیار موثر خواهد بود.
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راهکارهاى جلوگیرى از رشد منفى اقتصادى کشور 
در سال 1398

خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتى از راهکارهاى موثر دیگرى 
است تا واحدهاى تولیدى داخلى بتوانند محصوالت خودرا در سایر 
بازارهاى جهانى عرضه نموده و رشد صنعتى و کشاورزى مورد نظر 
محقق گردد؛ در این میان البته اتخاذ تدابیر و مشوق هاى صادراتى 
و بسط و توسعه مناسبات تجارى با دیگر کشورها در کنار حضور در 
اتحادیه هاى منطقه اى و فرامنطقه اى مى تواند در این زمینه راهگشا 
باشد. وى اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت در الحاق به اتحادیه اوراسیا 
و وضع تعرفه ترجیحى با اعضاى این اتحادیه، الگوى مناسبى از این 
قبیل اقدامات است که مى بایست تداوم یابد؛ این در شرایطى است 
که کاهش واردات کاال به کشور به میزان 10 تا 14 میلیارد دالر در 
سال جارى و جایگزینى تولیدات داخلى به جاى آن ، به عنوان یکى از 
راهکارهاى کاهش مصارف ارزى مطرح است که با سیاست ممنوعیت 
واردات برخى از کاالها که تولید مشابه داخلى دارند تا حدى محقق 

خواهد شد. 
حائرى ادامه داد: وزارت صمت نیز برنامه هایى را براى کاهش واردات 
تا سقف 11 میلیارد دالر  تا سال 1400 ارائه نموده است که البته در 
سال جارى به طور کامل محقق نخواهد شد.ضمن اینکه سیاست 
کاهش واردات و جایگزینى تولیدات داخلى به جاى آن، نیاز به تامین 
نقدینگى و سرمایه گذارى جدید دارد؛ به خصوص اینکه ارزش واردات 
کشور در 6 ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به میزان 5.5 درصد و در حدود یک میلیارد دالر کاهش داشته که 
در صورت ادامه این روند تا پایان سال، به کاهشى در حدود 2 تا 3 
میلیارد دالر دست پیداخواهیم نمود که با هدف 14 میلیارد دالرى 
کاهش واردات فاصله بسیارى دارد. وى گفت: توجه جدى به وصول 
مطالبات معوق بانکها ، نکته اى است که به طور قطع، بر عملکرد 
سیستم بانکى در تامین نقدینگى صنایع و کشاورزى اثر مثبت خواهد 
داشت؛ ضمن اینکه دولت، قوه قضاییه و سیستم بانکى مى بایست 
در مقابل زیاده خواهى برخى که پول بیت المال را در قالب تسهیالت 
بانکى دریافت کرده و به هر دلیلى از بازگرداندن آن به سیستم بانکى 
خوددارى مى کنند، بدون اغماض ایستاده و از حق مردم دفاع نمایند. 
حائرى گفت: مبارزه با معضل قاچاق کاال به داخل کشور که سالیانه 
مقادیر انبوهى از ارز کشور را مى بلعد و باعث بیکارى هزاران نفر از 
نیروهاى آماده به کار در کشور مى شود، از جمله مواردى است که 
باید در کنار سیاست کاهش واردات مد نظر قرار گیرد؛ به نحوى که 
جلوگیرى از ورود کاالى قاچاق به کشور داراى منافع متعددى براى 

اقتصاد کشور است. 
فشار مالیاتى از دوش صنعت برداشته شود 

حائرى گفت: یکى از سیاست هایى که دولت ها معموال در زمان رکود 
اتخاذ مى نمایند، مهلت دادن به مودیان مالیاتى مخصوصا در بخش 
صنعت است؛ هرچند که به علت کاهش درآمدهاى ارزى دولت ناشى 
از کاهش صدور نفت، تنها راهکار باقیمانده براى تامین هزینه هاى 
جارى کشور، اخذ مالیات از فعالیت هاى تجارى و اقتصادى است؛ اما 
دولت مى تواند با شناسایى فرارهاى عمده مالیاتى و اخذ مالیات از تمام 
فعالیتهاى اقتصادى، على الخصوص بخش خدمات، تا حد توان از فشار 
بر واحدهاى صنعتى در این خصوص کاسته و مهلت هایى براى این 
بخش در نظر بگیرد تا پس از گذر از دوران رکود فعلى، بتوان با تنظیم 
فرمولى بتدریج نسبت به وصول آن مبادرت ورزید. وى افزود: صنایع 
کشور على رغم سهم دوازده درصدى در تولید ناخالص داخلى، سهمى 
شصت درصدى در تامین مالیات کشور دارند، درحالیکه  بخش خدمات 
با سهمى 50 درصدى در تولید ناخالص داخلى، فقط بیست و دو درصد 
از درامدهاى مالیاتى کشور را تامین مى نمایند؛ در حالیکه این معادله 
در کشورهاى توسعه یافته کامال بر عکس است؛ به نحوى که سهم 
صنعت در تامین درآمدهاى مالیاتى بطور متوسط 15 درصد و سهم 
خدمات در حدود 50 درصد بوده که میباید این نسبت در کشورمان به 
نفع صنعت اصالح گردد.به گفته حائرى، از دیگر الزامات اقتصاد کشور، 
نظارت دقیق و بدون اغماض بانک مرکزى بر عملکرد مدیران و هیات 
مدیره بانک هاى کشور اعم از دولتى ، شبه دولتى و خصوصى است؛ 
چراکه عمده فساد موجود در سیستم بانکى که ناشى از نظارت ضعیف 
در این حوزه است، پرداخت تسهیالت کالن و بدون ضابطه و بدون 
دریافت وثایق کافى به افرادى است که استحقاق دریافت این مبالغ را 
ندارند و در سال جارى شاهد چندین مورد از محاکمات این افراد بوده 

ایم که باعث اتالف منابع بانکى و بیت المال مى گردد.

کافى براى بنگاه ها و عدم تامین این نیاز از سوى بانک ها، بخشى از 
مشکالت و دست اندازهایى هستند که طى سال هاى اخیر مسیر توسعه 
و رشد بنگاه ها را ناهموار کرده است. فعاالن بخش خصوصى معتقدند 
سیاست گذاران براى عبور از این مسیر سنگالخى و حل بحران ها در 
صنعت باید چند راهکار را دنبال کنند. مشارکت فعاالن بخش خصوصى 
در سیاست گذارى ها و تفویض برخى اختیارات دولت به تشکل ها همواره 
یکى از مطالباتى است که از بدنه تشکل ها و انجمن ها به عنوان یک 
صدا و خواسته اى واحد شنیده مى شود. به اعتقاد بخش خصوصى، نبود 
چنین سازوکارى باعث شده قوانین و ضابطه هایى از سوى متولیان تدوین 
شود که مخل کسب وکار ها شوند و در نتیجه سرعت رشد فعالیت هاى 

بخش خصوصى متاثر از تصمیمات دولتى ُکند شود. 
در تازه ترین گردهمایى مسووالن دولتى، نمایندگان مجلس و صنعتگران 
که به بهانه سى ودومین اجالس سراسرى خانه هاى صنعت، معدن و 
تجارت در نمایشگاه هاى بین المللى مشهد برگزار شد، صاحبان کسب وکار 
رو به تصمیم سازان و سیاست گذاران صنعت کشور مهم ترین مطالبات و 

درخواست هاى خود را مطرح کردند.
عبدالوهاب سهل آبادى در این مراسم به طرح برخى مشکالت صنعتگران 
کشور پرداخت. به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، بانک ها در 
شرایط دشوار کنونى اقتصادى، تولیدکننده را یارى نمى دهند و حتى نظام 
بانکى باعث شده اعتماد تولیدکنندگان فعال در سطح بازار از بین برود. او 
مهم ترین مشکل بخش تولید را نوع ارتباط آن با نظام بانکى دانست و 
گفت: با وجود آنکه بخش خصوصى براى تحول حوزه تولید وارد عمل 
شده، اما هنوز تفویض اختیارات به طور کامل از سوى دولت به تشکل هاى 

اقتصادى صورت نگرفته است. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: مهم ترین عاملى که 
مى تواند حامى بخش تولید باشد تفویض اختیارات به تشکل هاى بخش 

خصوصى است که تحقق آن مدت زیادى به تاخیر افتاده است. 
سهل آبادى به فعالیت سه میلیون واحد صنفى در سطح کشور اشاره و 
اظهار کرد: امور این واحدها توسط اتحادیه ها پیگیرى و مشکالت شان 
با مدیریت خودشان حل مى شود، بنابراین نباید دولت از واگذارى برخى 

اختیارات به تشکل هاى بخش صنعت واهمه داشته باشد. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: تولیدکنندگان درصدد 
هستند عالوه بر تقویت تولید، محصولى رقابت پذیر براى صادرات عرضه 
کنند، اما سیاست هاى مجلس و دولت، مانع رشد بخش تولید است و 
این سیاست ها باعث شده تولیدکننده حتى نتواند براى یک سال با طرف 
قرارداد خود در کشور مقابل، تعهد خود را حفظ کند. سهل آبادى عدم تغییر 
نرخ کرایه حمل  و نقل حوزه کشتیرانى کشور، پرداخت سهم بخش صنعت 
از محل قانون هدفمندى یارانه ها، اجتناب از زندانى کردن تولیدکنندگان و 

کاهش بار قضایى مربوط به بخش تولید را خواستار شد. 
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست 
گفت: خوشبختانه قوه قضائیه مقابله با فسادهاى بزرگ در دستگاه هاى 
اجرایى را آغاز کرده و الزم است میکروب ها شناسایى و از صحنه اقتصاد 
حذف شوند. حسن حسینى با اشاره به دیوان ساالرى و بوروکراسى ادارى 
موجود در سیستم ادارى کشور افزود: در این شرایط هنوز برخى اختیارات 
به تشکل هاى بخش خصوصى تفویض نمى شود و وقتى این اختیارات در 

دست دولت باشد خود به خود فساد ایجاد مى کند. 
از  یکى  گفت:  رضوى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رئیس 
تقاضاهاى بخش خصوصى در جهت کاهش فساد، واگذارى کار مردم به 
خود مردم و کاهش تصدى گرى دولت است. حسینى افزود: متاسفانه 
تاکنون مجلس نظارت کافى بر اجراى قوانین نداشته و قوانین زائد هنوز 

به طور کامل برطرف نشده است. 
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این اجالس گفت: 
در شرایطى که بحران سراسر اقتصاد ایران را به چالش مى کشد، نقش 

ستادهاى تسهیل استانى نقش بى نظیرى است. 
سیدمحمدرضا مرتضوى افزود: آنچه که در این دو سال در ستادهاى 
تسهیل و رفع موانع تولید انجام شده است بیانگر لزوم وجود آنها و ادامه 
فعالیت شان است اما این ستادها بدون همکارى دستگاه هاى اجرایى، 
اثرگذارى الزم را ندارند. او اضافه کرد: سیاست هاى پول محور بانک ها 

باید تبدیل به سیاست هاى تولیدمحور شود. 
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ستانده هاى مالیاتى 

خرج هزینه هاى جارى کشور مى شود، بودجه هاى عمرانى به صفر رسیده 
و توسعه زیرساخت ها وظیفه دولت هاست؛ بنابراین باید حداکثر بهره بردارى 

از ستانده هاى مالیاتى براى توسعه زیرساخت ها انجام گیرد. 
مرتضوى ادامه داد: وجود دولت هاى بزرگ و کم اثر و غیرمولد نمى تواند 
مشکالت کشور را حل کند، منابع محدود مالى کشور اعم از درآمدهاى 
ارزى و ریالى باید به جاى توسعه دستگاه هاى عریض و طویل، به سمت 
تولید ملى هدایت شود زیرا مسیر استقالل کشور از راه حمایت از تولید 

داخلى مى گذرد. 
اما سیاست گذاران در مواجهه با درخواست صنعتگران چه گفتند؟ معاون 
طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه تامین 
مالى اقداماتى انجام داده ایم، گفت: با این حال متاسفانه توان سیستم بانکى 
همراه ما نیست. براى همین منظور قرار است به طور متمرکز دفتر تامین 

مالى وزارت صنعت ، معدن و تجارت در هفته جارى راه اندازى شود. 
زرندى در این اجالس اظهار کرد: یکى از راه هاى کاهش اختیارات دولت، 
اعتماد به بخش خصوصى است، آنچه در موضوع حکمرانى در کشورهاى 
دیگر وجود دارد، مشارکت مردم، دولت و تشکل هاى واسط آن است، حوزه 
صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید با همین جهت گیرى وارد کار 
شد. او ادامه داد: باید تالش کرد نگاه ما به سمت عملیاتى شدن پیش 
رود. امسال چند جهت گیرى تعریف شده است که نخستین مورد آن نگاه 
به ساخت داخل و تعمیق توان آن است. گاهى برخى به گونه اى سخن 
مى گویند که گویى در هیچ بحرانى نبوده ایم و سیستم بانکى و اقتصادى 
ایران،  براى  دارد. سال 97 سال سنگینى  قرار  عادى  حالت  در  کشور 
خصوصا بخش صنعت، معدن و تجارت آن بود. شرایط بسیار پرتنشى 
در تامین مواد اولیه و ارز وجود داشت که خیلى از مسائل آن منعکس نشد. 
زرندى افزود: اعتقاد ما به تفویض اختیار است. برخى ساختارها براساس 
برخى قوانین شکل گرفته است، بخش خصوصى از ما خواست در هفت 
موضوع تفویض اختیار داشته باشیم که 24 تیر ماه امسال موافقت وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت براى این موضوع اخذ شد. اما از طرف مقابل 
فضاى پیگیرى خانه هاى صنعت ، معدن و تجارت افت کرد و تا امروز 
هنوز هیچ پیشنهادى براى فرآیند اجراى این اختیارات توسط خانه صنعت ، 

معدن و تجارت به دست ما نرسیده است. 
کرد:  عنوان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  برنامه  و  طرح  معاون 
باید در کنار تفویض اختیار، خود را تقویت کند و در  بخش خصوصى 
استان ها تیم هایى براى این منظور راه اندازى شود. گزارش هاى عملکردى 
نشان مى دهد برخى استان ها مانند خراسان رضوى، آذربایجان شرقى و 
مازندران بسیار عالى در این زمینه کار کرده اند که با خیال راحت مى توان 
به آنها اختیار تفویض کرد، اما در بسیارى از استان ها شرایط براى این 
منظور آماده نیست. الزم است براى بهبود این شرایط روى استانداردهاى 

خانه هاى صنعت ، معدن و تجارت کار شود. 
او ادامه داد: اگر قرار است بخش خصوصى پاى مطالبات باشد، جاى حضور 
انجمن هاى ملى براى این کار خالى است، در حال حاضر تنها یک انجمن 
ملى در حوزه خودرو فعال است. وى تاکید کرد: امروز آماده آغاز هفت 
مورد فرآیند تفویض شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت که شامل 
اختیار صدور جواز تاسیس، برگزارى مراسم روز صنعت و معدن، تخصیص 
و توزیع سوخت، عضویت نمایندگان خانه صنعت ، معدن و تجارت در 
از اعضا  شوراى ملى معادن و شوراى معادن استان ها، عضویت یکى 
در هیات مدیره شرکت شهرك هاى صنعتى، عضویت در دبیرخانه ستاد 

تسهیل و عضویت ثابت کمیسیون هاى اقتصادى است، هستیم. 
زرندى اظهار کرد: امیدواریم دستورالعمل و فرآیند اجرایى این هفت بند 
توسط بخش خصوصى آماده شود. البته برخى از این موارد موانع قانونى 
دارد. همین مساله مى تواند زمینه ورود دستگاه هاى نظارتى را فراهم کند 

که چرا چنین اختیاراتى تفویض شده است. 
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بخش 
خصوصى باید نسبت به هم سعه صدر داشته باشند، چون اتفاقى که افتاده 
این است که بخش خصوصى یکدیگر را خنثى مى کنند، باید توجه داشت 
انحصار در بخش خصوصى بدتر از دولت است. باید کار در بخش خصوصى 
فرآیندى کوتاه تر، سرعتى بیشتر و رضایت باالترى داشته باشد. او از تدوین 
برنامه سال 99 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز خبر داد و گفت: 
خانه هاى صنعت ، معدن و تجارت مى توانند در این برنامه مشارکت داشته 
و هر کدام در یک مورد ورود یابند و پیشنهادهاى خود را به ما ارائه کنند.

سه خبر براى صنعتگران
ادامه از  صفحه 1
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وارداتچى هاى منتفع از معافیت هاى مالیاتى

مازاد عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما

سخنگوى کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شاهد هستیم 
جیب  به  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  منافع  بعضا 
وارداتچى ها مى رود، گفت: از بین رفتن «شفافیت حلقه هاى زنجیره تامین 
و تولید کاال» در کشور یکى از مهم ترین دالیل مخالفت با معافیت این 

مالیات در مناطق آزاد است.
محمد مهدى مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  با بیان اینکه 
مالیات بر ارزش افزوده براى تمام اجناسى که در کشور تولید و به فروش 
مى رسد باید به نسبت مساوى دریافت شود، گفت: در حال حاضر بین 
کاالیى که از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلى مى شود، با کاالیى که در 
داخل سرزمین اصلى تولید مى شود، در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

تفاوت قابل توجهى وجود دارد. 
به گزارش فارس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: 
همان گونه که براى واردات و تولید در سرزمین اصلى، مالیات بر ارزش 
افزوده اعمال مى شود، براى اجناسى که از مناطق آزاد به سرزمین اصلى 
ارسال مى شود هم باید مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود اما این در حالى 
است که متاسفانه مناطق آزاد از پرداخت این مالیات معاف و سرزمین اصلى 
مکلف به پرداخت آن شده است که بى شک این امر باعث مى شود که به 

آمارها نشان مى دهد از ابتداى امسال تاکنون معادل 10 میلیارد و 680 
میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه شده و در مقابل 
مجموع خرید ارز بابت واردات در این سامانه 8 میلیارد و 697 میلیون یورو 
بوده است. بازار ارز در حالى با رشد قیمت در روزهاى اخیر مواجه شده که 
آمارهاى سامانه نیما از مازاد عرضه ارز صادراتى نسبت به تقاضاى ارز 

واردات حکایت دارند.
طى روزهاى گذشته بازار ارز کشور با نوسانات بسیار جزئى که طبیعت بازار 
و معامالت است، همراه بوده است. رئیس کل بانک مرکزى نیز در بازدیدى 
سرزده از صرافى هاى میدان و خیابان فردوسى تهران اعالم کرد که ذخایر 
ارزى کشور از وضعیت مناسبى برخوردار بوده و بخش عمده اى از نیازهاى 

ارزى کشور از سوى صادرکنندگان تأمین مى شود.
عبدالناصر همتى در گزارش هاى میدانى که طى روزهاى گذشته از بازار 
داشته و جلسات مکررى که با صرافان و تأمین کنندگان ارز برگزار کرده، 
همواره این اطمینان را داده که روند قیمتى ارز در بازار، جهشى نخواهد 
بود و نوسانات بنا بر اقتضاى طبیعى بازار رخ داده است. او شرایط کنونى 
ارز در کشور را مناسب مى داند و به پشتوانه آمار و تحلیل هاى کارشناسى 
و اتفاقاتى که در معامالت نفت و فرآورده هاى نفتى ایران رخ داده، بر این 
موضوع پافشارى مى کند که جاى هیچ گونه نگرانى در بازار ارز وجود ندارد.

تولیدات داخلى اجحاف شود. 
با معافیت مالیات بر  این نماینده مجلس اولین دلیل مخالفت خود را 
ارزش افزوده در مناطق آزاد این گونه توضیح داد: به طور کلى معافیت این 
مالیات در مناطق آزاد کار منطقى نیست چراکه دریافت این مالیات از 
تولیدکنندگان سرزمین اصلى بهاى تمام شده اجناس آنها را گران تر از 
اجناس تولیدکنندگان مناطق آزاد مى کند و این خود به نوعى رانت را براى 

مناطق آزاد به وجود مى آورد. 
سخنگوى کمیسیون برنامه و بودجه «ایجاد مزیت رقابتى براى کاالهاى 
خارجى در مناطق آزاد» را دلیل دیگرى براى مخالفت با معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده در این مناطق عنوان کرد و گفت: در صورتى که بخواهیم 
به شعار سال یعنى رونق تولید توجه کنیم باید از تولید داخلى حمایت کنیم 
اما شاهد آن هستیم که عملکرد مناطق آزاد با رونق تولید سازگار نبوده و 
معافیت هاى مالیاتى همچون ارزش افزوده در این مناطق، نصیب کاالهاى 

وارداتى مى شود که نهایتا به واردات بى رویه نیز دامن مى زند. 
وى دلیل سوم مخالفت با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق 
آزاد را «از بین رفتن شفافیت در طول حلقه هاى زنجیره تامین و تولید 
کاال و خدمات در کشور» دانست و گفت: اثر جانبى دریافت مالیات بر 
ارزش افزوده در مناطق آزاد، شفافیت در حلقه ها و مسیر تولید اجناس 
است. سابقا پیشنهاد داده شده بود که ارزش افزوده فقط از حلقه آخر 
یعنى مصرف کنندگان دریافت شود اما با آن مخالفت شد چراکه این روش 
شفافیت حلقه ها و مسیر تولید قبلى تامین کاال و خدمات را از بین مى برد. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان مزایاى اخذ مالیات بر 
افزایش درآمد دولت،  را برشمرد و گفت:  آزاد  افزوده در مناطق  ارزش 
و  تولیدکنندگان  براى  موجود  رانت  حذف  و  تولید  حلقه هاى  شفافیت 
واردکنندگان در مناطق آزاد، از جمله مزیت  هاى حذف این معافیت مالیاتى 

در مناطق آزاد است.

همتى البته طى روزهاى گذشته به دلیل بروز برخى رفتارهاى هیجانى در 
بازار، به مردم هشدار داده که با هدف سرمایه گذارى، وارد بازار ارز نشوند 
و فقط نیازهاى واقعى خود را تهیه کنند. او مى گوید که مردم باید هوشیار 
باشند تا مبادا سرمایه هاى خود را در جریان رفتارهاى هیجانى در بازار ارز 
از دست بدهند. مرورى بر قیمت ارز طى روزهاى گذشته هم گفته هاى 
همتى را تائید مى کند چراکه بانک مرکزى تأکید دارد که اتفاق خاصى در 
طرف عرضه رخ نداده و البته برخى تقاضاى هیجانى ممکن است وارد بازار 
شده باشد. آمار سامانه نیما نیز به خوبى گفته هاى او را تائید مى کند چراکه 
همچنان مازاد عرضه در این سامانه وجود دارد و صادرکنندگان روند تحویل 
ارزهاى خود را به این سامانه همچنان ادامه مى دهند و در طرف مقابل، 
واردکنندگان نیز به طور طبیعى تقاضاهاى خود را در سامانه نیما ارائه کرده 

و در مدت زمان مناسبى هم تأمین ارز مى شود.
آخرین آمار سامانه نیما حکایت از آن دارد که مجموع معامالت فروش 
ارز صادراتى از ابتداى امسال (تا 29 آبان ماه) معادل 10 میلیارد و 680 
میلیون یورو بوده که در مقابل مجموع معامالت خرید ارز بابت واردات نیز 
8 میلیارد و 697 میلیون یورو در این سامانه بوده است. این در حالى است 
که نمودارهاى روند معامالت فروش ارز حاصل از صادرات حکایت از آن 
دارد که از ابتداى فروردین ماه امسال، روند سینوسى معامالت فروش ارز 
صادراتى به طور یکسانى در سامانه نیما وجود داشته و در 18 مهرماه 98 
بیشترین عرضه ارز در حدود 240 میلیون یورو در این سامانه ارائه شده اما 
به تناسب در فاصله ابتداى مهرماه، بیشترین تقاضا بابت خرید ارز از سوى 

واردکنندگان به ثبت رسیده است.
میانگین نرخ خرید دالر در بازار ثانویه (نیما) 10 هزار و 836 تومان در تاریخ 
28 آبان ماه امسال بوده که 0.53 درصد افزایش را نشان مى دهد؛ میانگین 
نرخ فروش دالر در بازار ثانویه نیز 10 هزار و 886 تومان بوده که 0/48 
درصد افزایش داشته است. بررسى این روند حکایت از آن دارد که روند 
معامالت ارز در سامانه نیما به طور طبیعى در جریان بوده و طى یک هفته 

اخیر، تغییرات حائز اهمیتى در آن رخ نداده است.

دبیر کارگروه ساماندهى مد و لباس با حکم معاون امور هنرى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى منصوب شد.

سیدمجتبى حسینى (معاون امور هنرى) در حکمى سیده مرضیه 
شفاپور را به عنوان دبیر کارگروه ساماندهى مد و لباس منصوب کرد. 
به گزارش ایلنا، در حکم معاون امور هنرى براى شفاپور آمده است: به 
استناد تبصره 4 ماده یک و ماده 3 آیین نامه اجرایى قانون ساماندهى 
مد و لباس به موجب این حکم به عنوان دبیر کارگروه ساماندهى 
مد و لباس منصوب مى شوید. ضمن آرزوى توفیق روزافزون براى 
و  و همکارى  متعال  از خداوند  استعانت  با  است  امید  سرکارعالى، 
همراهى با سایر اعضاى کارگروه در تحقق اهداف قانون ساماندهى 
مد و لباس موفق و مؤید باشید. سیده مرضیه شفاپور داراى کارشناسى 
ارشد مدیریت فرهنگى است و در کارنامه فعالیت هاى او رییس امور 
زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، دبیر مجمع نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، دبیر 
شوراى مشاوران وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، رییس خانه مطبوعات 
وزارت کشور و ... به چشم مى خورد. معاون امور هنرى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى همچنین از خدمات مهدى سیف جمالى (سرپرست 

سابق کارگروه ساماندهى مد و لباس) قدردانى کرد.

دبیر کارگروه ساماندهى مد و لباس منصوب شد
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