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صاحبان  تسهیالت  اقساط  که  کرد  مصوب  اعتبار  و  پول  شورای 
کسب و کار و نیز اقساط تسهیالت قرض الحسنه کلیه اشخاص، طی 
ماههای اسفند ۹۸و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هرگونه 

جریمه یاکارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل شود.
به گزارش شبکه خبری ایبنا شورای پول و اعتبار با حضور اکثریت 
اعضاء تشکیل و در نهایت مصوب نمود که سررسید اقساط تسهیالت 
بانکی 3 ماه به تأخیر بیفتد؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 

در این خصوص اعالم کرد: » درجلسه مورخ ۹۸/12/13 شورای پول 
وکارها،  از صاحبان کسب  برای حمایت  مهمی  تصمیمات  واعتبار 
خصوصاً فعالیت ها و حرفه های خرد که به دلیل شرایط ناشی از شیوع 
کرونا دچار مشکالت مالی شده اند و مصادیق آن توسط دولت تعیین 
می شود )نظیر: هتل ها، رستوران ها، بخشی از حمل ونقل و ...( اتخاذ 

کرد.
تسهیالت  اقساط  نیز  و  آنها  تسهیالت  اقساط  که  این صورت  به 
اسفند ۹۸و فروردین و  قرض الحسنه کلیه اشخاص، طی ماههای 
اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یاکارمزد به زمان انتهای 

اقساط آنها منتقل شود.
کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند براساس 
را به  مصادیق اعالمی دولت، ودرخواست مشتری، مساعدت الزم 
عمل آورند. بالطبع بانک مرکزی نیز در کنار مدیران محترم بانکها 
خواهد بود و درصورت نیاز به حمایت مالی، پشتیبانی الزم را از آنها به 
عمل خواهد آورد. به امید خالصی هر چه زودتر ملت بزرگ ایران از 

این ویروس، و عادی شدن فعالیتهای اقتصادی کشور.«

نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال 
۹۸ تعیین تکلیف نشد

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران طی نامه ای 
به رئیس جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد 

کسب وکارهای  وضعیت  مورد  مورد  در  نگرانی  ابراز  ضمن  کشور، 
خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه های بزرگ باالدستی، ۸ پیشنهاد 

برای جبران بخشی از آسیب ها ارائه کرد.
غالمحسین شافعی در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این 
نکته که کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد 
تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه 
به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک 
انباشته،  بدهی های  ظهور  مالی،  گردش  در  گسترده  تقریباً  سکته 
فشارتعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی ها و تعطیلی بعضی 
کسب وکارها باشیم. شافعی در ادامه نامه آورده است: موج این شوک 
از بدنه کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه های فعال در 

هشت پیشنهاد بخش خصوصی برای مقابله با آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا
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عنوان  صادرات  کنفدراسیون  رییس 
کرد: تعیین تکلیف نحوه استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده صادرات در سال ۹۸ و 
این خصوص  بود در  جلساتی که قرار 
برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا 

انجام نشده و لغو شد.
محمد الهوتی درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صادرات به ویژه 
با توجه به بسته شدن مرز کشور با برخی از مهم ترین مقاصد 
اصلی صادراتی کشور اظهار داشت: به هر حال ویروس کرونا در 
هر کشوری که وارد شده اولین لطمه را به سالمت مردم و سپس 
اقتصاد کشورها زده و ایران نیز مستثنی از این موضوع نبوده است. 
به گزارش ایبِنا، وی افزود: مرزهای کشور با مشکالتی مواجه 
هستند و بعضی از مرزها باز و برخی دیگر بسته هستند؛ برخی 
از اقالم صادر و برخی دیگر اجازه صدور ندارند و شرایط مساعدی 
برای صادرات نیست. طبیعی است که اولین نتیجه این موضوع نیز 

کاهش میزان صادرات خواهد بود. 
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در 
خصوص اعداد و ارقامی که درباره زیان روزانه صادرات از محل 
شیوع ویروس کرونا منتشر می شود نیز تاکید کرد: اعداد و ارقام 
مختلفی درباره میزان تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران مطرح می شود، 
ولی از آنجایی که آنها قابل استناد نیستند و هنوز تایید نشده، ذکر 

آنها جایز نیست.
الهوتی در عین حال افزود: به هر حال در اینکه کرونا بر اقتصاد 
ایران و صادرات تاثیر داشته تردیدی نیست و این اتفاق برای تمامی 

کشورهای درگیر آن رخ داده است. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: دستگاه های 
اجرایی مختلف برای مقابله با این موضوع در تالش هستند و 
ستادهای مختلفی برای این موضوع شکل گرفته است؛ هر کسی 
در جایگاه خود در تالش است تا به نوعی به مدیریت شرایط 

کمک کند. 
صادرکنندگان هم به هرحال شرایط را درک می کنند و به دنبال 

این هستند تا صادرات خود را ادامه دهند. 
وی خاطرنشان کرد: همه باید در آرامش به دولت کمک کنیم تا 
شرایط کنونی مدیریت شود و تهدید ویروس کرونا که تمام دنیا 
را با مشکل مواجه کرده، از بین رفته و شرایط به حال عادی خود 

بازگردد.
رییس کنفدراسیون صادرات همچنین در خصوص تعیین تکلیف 
نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات در سال ۹۸ نیز 
گفت: جلساتی که قرار بود در این خصوص برگزار شود، به دلیل 
شیوع ویروس کرونا برگزار نشده و لغو شده است. هنوز برای سال 
افزوده  ارزش  بر  استرداد مالیات  ارزی و  ۹۸ موضوع رفع تعهد 

صادرکنندگان تعیین تکلیف نشده است. 
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که در هفته پیش رو شرایط 
مقداری بهتر شود و جلسه مربوط به این موضوع برگزار شود. 
قطعا با تعاملی که بین بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و 
اتاق بازرگانی وجود دارد، به نحو شایسته ای در این خصوص 

تصمیم گیری شود.

رئیس كل بانک مركزی خبر داد

سررسید اقساط وام  های بانکی 3 ماه عقب افتاد

محمود توالیی پیشنهاد می دهد: دولت دیون مالیاتی ،حق بیمه تأمین 
اجتماعی و سایر عوارض کسب وکارهایی را که به دلیل همه گیر شدن 
این بیماری متوقف یا دچار خسارت شده اند، به چند ماه بعد معوق 

کند. با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در کشور و تحت تأثیر قرار 
گرفتن بسیاری از مشاغل خرد و کالن، چهارم اسفندماه 13۹۸ بود که 
هیات دولت تصمیم گرفت تا »کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا« را تشکیل دهد؛ جلسات این 
کارگروه به ریاست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
برگزار می شود و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از صاحبان مشاغل 
و فعاالن اقتصادی خواسته اند تا درزمینه کاهش آثار مخرب کرونا 
بر کسب وکارهای کوچک و متوسط پیشنهاد واقع بینانه ارائه دهند 
تا این ستاد بتواند برای جلوگیری از آسیب ها برنامه ریزی دقیق تر و 

منسجم تری داشته باشد.
در همین زمینه محمود توالیی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین 
اجتماعی اتاق ایران در گفت وگو با » پایگاه خبری اتاق ایران« بر 

رئیس كمیسیون مالیات، كار و تأمین اجتماعی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

کسب وکارهای قربانی کرونا پایش شوند
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ضرورت پایش کسب وکارهایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا دچار 
خسارت شده اند و امکان عمل به تعهدات خود را در این برهه ندارند، 
تأکید دارد و پیشنهاد می دهد تا دولت دیون مالیاتی ، حق بیمه تأمین 
اجتماعی و سایر عوارض کسب وکارهایی را که به دلیل همه گیر شدن 
این بیماری متوقف یا دچار خسارت شده اند، به چند ماه بعد معوق کند.

توالیی همچنین بر اهمیت نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی 
این بخش خصوصی و فعاالن  باور است که  این  بر  تأکید کرد و 
اقتصادی هستند که باید دوشادوش دولت، مردم را به سمت خروج از 
این شرایط بحرانی هدایت کنند. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین 
اجتماعی اتاق ایران می گوید: آحاد مردم باید اوضاع را درک کنند، در 
غیر این صورت نمی توانیم از شرایط فعلی عبور کنیم. بنابراین یکی 
از مهم ترین وظایف ما فعاالن اقتصادی این است که در بدنه نیروی 

انسانی و سایر حوزه هایی که با آن ارتباط داریم، تاثیرگذار باشیم.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در ادامه 
به تشریح مسئولیت های اجتماعی فعاالن اقتصادی در شرایط ویژه 
می پردازد؛ او در همین زمینه تأکید می کند: فعاالن اقتصادی قبل از 

هر چیز موظف به ایفای مسئولیت اجتماعی در بنگاه های خود و در 
قبال کارکنان شان هستند. تجهیز کارگاه ها به مواد ضدعفونی کننده 
فعاالن  که  است  کاری  حداقل  انسانی  نیروهای  سالمت  حفظ  و 
اقتصادی می توانند انجام دهند. از آن طرف هم بخش های بزرگی از 
جامعه به خصوص در حوزه سالمت نیازمند حمایت فعاالن اقتصادی 
هستند. چراکه منابع دولت، کفاف تأمین هزینه های تحمیل شده به نظام 
سالمت را در شرایط فعلی نمی دهد و در چنین شرایطی است که 
بخش خصوصی باید نقش آفرینی و حوزه خدمات اجتماعی ورود کند.

توالیی رئیس اتاق کاشان، حمایت اخالقی و روحی از کادر درمانی 
را در اولویت ایفای مسئولیت اجتماعی می داند و در ادامه به تشریح 
اقدامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان می پردازد. او 
اعالم کرد: با گستردگی شیوع ویروس کرونا، اتاق کاشان با جمع آوری 
مبالغ قابل توجهی از فعاالن و اعضای هیات نمایندگان اتاق کاشان، 
اقدام به تجهیز و خرید لوازم موردنیاز برای برخی بیمارستان هایی کرد 
که در حال حاضر در صف اول مبارزه با بیماری کرونا قرار دارند اما از 

کمبود وسایل ضروری رنج می برند.

رئیس كمیسیون مالیات، كار و تأمین اجتماعی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
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زمینه تجارت بین المللی به ساختارهای اقتصاد کالن و بنگاه های بزرگ 
باالدستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه 
متغیرهای اقتصاد کالن، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی 

در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نهایت ۸ اقدام پیشنهادی را 
مطرح کرده است که توجه به آن ها می تواند با بخشی از آسیب های 

احتمالی مقابله کند:
با  اقتصادی-بهداشتی  توأمان  دیپلماسی  فعال سازی  در  تسریع   .1
پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی  کشورهای 
شدن پروتکل های مشترک بهداشتی/امنیت زیستی به منظور استمرار 

صادرات و واردات
2. تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون 
انتقال ارز و اعطای فوری تسهیالت مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد 
اولیه بنگاه های تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، 

محافظت و مقابله با ویروس کرونا
بخش  به  دولت  دیون  و  بدهکاری  بازپرداخت  اولویت  ارتقای   .3

خصوصی در الیحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت
4. تمدید شش ماهه کلیه مزایا و معافیت هایی که موعد آنها به موجب 

مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است؛ نظیر آیین نامه 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

5. بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین  اجتماعی و سایر عوارض )نظیر 
تولیدی و  برای کسب وکارهای  عوارض شهرداری ها و دهیاری ها( 

خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت ماه
6. امهال و تنفس شش ماهه وصول کلیه مطالبات بانک ها، دوایر دولتی 
و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض )نظیر 
تولیدی و  برای کسب وکارهای  عوارض شهرداری ها و دهیاری ها( 

خدماتی خرد
7. تدوین »برنامه جامع نقش آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور 

در کنترل بحران اقتصادی کرونا« با مشارکت بخش خصوصی
۸. تدوین »برنامه جامع بهبود فضای کسب وکار و ارتقای سرمایه پذیری 
بخش  مشارکت  با  متوسط«  و  کوچک  خدماتی  کسب وکارهای 
خصوصی و باهدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر 

تهدیدات ناشی از بحران کرونا

خالصه مذاکرات هزار و چهل و نهمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو چهل ونهمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران  با حضـور اكثریـت اعضای  هیـات مدیره 
در روز یکشـنبه مـورخ 98/11/27 در محـل دفترانجمـن 
صنایـع نسـاجی ایـران  برگـزار شـد و نسـبت به مـوارد 
ذیـل بحـث و تبادل نظر و نسـبت به برخـی از آن ها اتخاذ 

تصمیـم به عمـل آمد.
1- خالصه مذاکرات هزار و چهل و هشـتمین نشسـت هیات مدیره 
انجمن صنایع نسـاجی ایران در روز یکشـنبه مورخ ۹۸/11/13 قرائت 

و به امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- آقـای سـیدرضا الجـوردی گزارشـی از نشسـت مشـترک بـا 
ریسـندگان نـخ فـرش ماشـینی بـا مسـئولین و مدیـران بانکهـای 
سـپه- تجارت- ملت- توسـعه و ملـی در اتاق بازرگانی کاشـان ارائه 

فرمودند.
3- مکاتبه اداره کل صنایع نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی به شـماره 
60/304472 مـورخ ۹۸/11/15 درخصـوص بررسـی تغییـر یـا عدم 
تغییـر الویـت 20 ردیـف مـواد اولیـه و ملزومـات مـورد نیـاز صنعت 
پوشـاک )گـروه 24 بـه گـروه 23( مطـرح گردیـد مقـرر شـد جوابیه 
انجمـن مبنـی بـر عدم تغییـر در گـروه بندی مذکـور به دلیـل تولید 
بخـش عمـده ای از این کاالهـا در داخل به اداره کل منعکس گردید.

4- مکاتبـه اداره کل صنایـع نساجی،پوشـاک و سـلولزی به شـماره 
60/30205۹ مـورخ ۹۸/11/14 راجـع بـه درخواسـت  تجدیـد نظـر 
ظرفیـت سـنجی واحدهـای تولیـد کننـده نـخ فیالمنـت پلی اسـتر 
براسـاس مکاتبـه سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت یـزد مطـرح 
گردیـد که مقرر شـد آقای دکتـر کاظمی پیش نویس پاسـخ مکاتبه 
مذکـور را بـرای دبیرخانـه ارسـال نماید تا نسـبت به پاسـخگویی به 

مکاتبـه مذکـور اقـدام گردد.
5- گزارشـی از نشسـت مورخ ۹۸/11/21 باحضور نمایندگان تشکل 
هـای نسـاجی مربوط به راه کارهای مقابلـه با تحریم ها علیه صنایع 
نسـاجی کشـور توسـط آقای مهندس شـهالیی ارائه گردیـد و مقرر 

شـد حذف موانـع تامین مواد اولیه در دسـتور کار قـرار گیرد.
6- پیـرو دعوت نامه شـرکت جهـان اروم ایاز بزرگتریـن تولیدکننده 
پارچـه رومبلـی در ایران جهت بازدید اعضای هیـات مدیره انجمن از 
کارخانجات آن شـرکت، مقرر گردید تا روز یکشـنبه 4 اسـفندماه این 

بازدید صـورت پذیرد .
7- مصـوب گردیـد تقویـم جلسـات انجمن تـا پایان بهـار ۹۹  برای 

اعضـای هیات مدیره ارسـال شـود.
۸- مکاتبـه خانـه صنعـت ، معـدن و تجـارت ایران مبنی بـر دعوت 
از اعضـای هیـات مدیره انجمن در هفدهمین جشـنواره »تولید ملی، 
افتخارملی« در تاریخ دوشـنبه ۹۸/11/2۸ از سـاعت 16:30 لغایت 21 

بـه اطالع هیـات مدیره محترم رسـید.
۹- گزارش جلسـه مورخ ۹۸/11/14 در دفتر صنایع نسـاجی، پوشاک 
و سـلولزی راجـع بـه مشـکالت عـدم صدور فاکتور رسـمی توسـط 

فروشـندگان پـرک توسـط آقـای محمدرضا مقدم ارائه شـد.

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 
دکتر حسـن کاردان، دکتر علیمردان شیبانی، مهندس علی فرهی، اکبر 

لباف، مهندس عبدالحسـین اخوان مقدم، سید جواد سجادی بیدگلی

صورتجلسه
هشت پیشنهاد بخش خصوصی برای مقابله با آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا

حدود 6۹4 هزار فقره چک به ارزشی حدود 112 هـزار میلیارد ریال در 
دی ماه 13۹۸ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از 

نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3/۹ و 7/7 درصد افزایش نشان می دهد.
 براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر هشت میلیون و 400 فقره 
چک به ارزشی حدود 1105 هزار میلیارد ریال در دی ماه 13۹۸ در کل 
کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب4/۸ 
و 12/4 درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان 

تهران حدود دو میلیون و ۸00 هزار فقره چک به ارزشی حدود 56۸ 
هزار میلیارد ریال مبادله شد. 

 به گزارش جهان صنعت،51 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل 
کشور در دی ماه ۹۸ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
مبادله شده که به ترتیب با 32/7، 10/3 و ۸ درصد بیشترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
 همچنین 64/1 درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران 
)51/4 درصد(، اصفهان )6/5 درصد( و خراسان رضوی )6/2 درصد( 
مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا 
بوده اند. بالغ بر هفت میلیون و 700 هزار فقره چک به ارزشی بـیش 
از ۹۹3 هـزار میلیارد ریال در دی ماه 13۹۸ در کل کشور وصول شد 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4/۹ و 12/۹ درصد 
افزایش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در 
ماه یادشده به ترتیب ۹1/۸ و ۸۹/۹ درصد وصول شده است. درصد 
تعداد و مبلغ چک های وصول شده در آذرماه 13۹۸ به ترتیب معادل 
۹1/7 و ۸۹/5 درصد و در دی ماه 13۹7 به ترتیب برابر ۸۹/4 و ۸۸/1 

درصد بوده است.

در دی ماه ۹۸ آمار چک های برگشتی بیشتر شد
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مهندس مجید نامی- نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران- تأثیر شیوع ویروس کرونا بر 
رکود بازار شب عید به خصوص در بخش پوشاک را بسیار منفی 
توصیف کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر میزان فروش پوشاک 
نسبت به شرایط عادی، یک دهم شده است و برخالف همیشه 
که بازار شب عید طی دو هفته منتهی به پایان سال به اوج خود 

می رسید؛ شاهد کسادی و وضعیت نگران کننده بازار هستیم.
وی ادامه داد: تکنولوژی، دانش فنی، ماشین آالت و تجهیزات 
تولید ماسک های بهداشتی در کارخانه های نساجی وجود دارد و 
با مشکل خاصی در زمینه تولید مواجه نیستیم اما کمبود فعلی 
ماسک به دلیل عدم پیش بینی شکل گیری چنین نیاز گسترده ای 
در کشور است زیرا تمام واحدهای تولیدی با توجه به میزان 
مصرف و فروش محصوالت خود در بازار به تولید می پردازند، 
تا پیش از شیوع کرونا نیز میزان مصرف ماسک های بهداشتی 
کاماًل مشخص بود و حداکثر در هنگام افزایش آلودگی هوا در 
کالن شهرها، حجم تولید را تا حد مشخصی افزایش می دادند 
اما زمانی که وزارت بهداشت و دولت اخطارهای مربوط به ورود 
ویروس کرونا به کشور را مشاهده کردند با اتخاذ سیاست های 
کاربردی و منطقی، باید سفارش افزایش حجم تولید ماسک را 
به شرکت های فعال ارائه می دادند تا این قبیل محصوالت به 
نامی،  به گفته مهندس  قرار می گرفت.  اختیار مردم  موقع در 
اغلب مراکز عرضه ماسک ها داروخانه ها و دراگ استورها هستند 
به  معمواًل  و  دارند  اختیار  در  محدود  انبارهای  و  سرمایه  که 
صورت روزانه، کاالهای مورد نیاز خود را سفارش می دهند لذا 
در صورت بروز مشکالت پیش بینی نشده و هجوم مردم برای 
خرید ماسک، ظرفیت انبارهای آنان به اتمام می رسد و شاهد 

بروز بحران های جدی تر خواهیم بود.
این فعال صنایع نساجی و پوشاک تصریح کرد: در حال حاضر 
توان  دانش بنیان  شرکت های  و  تولیدی  کارخانه های  اکثر 
تولید ماسک  با قابلیت های خاص را دارند اما باید برنامه ریزی 

مشخص و حمایت همه جانبه از سوی دولت انجام شود.
تولید  اتحادیه   - برندها  عالی  شورای  کمپین  مورد  در  وی 
 #« عنوان  تحت  پوشاک  و  نساجی  صنایع  صادرات  و 
عضو  تولیدکنندگان  مسلماً  داشت:  ابراز  نیز  باهم_میگذریم« 
این اتحادیه و همچنین شورای عالی برندها، بخش عمده ای 
تشکیل  را  کشور  پوشاک  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  از 
می دهند و تمام تمهیدات الزم ایمنی و بهداشتی را برای عرضه 
بزرگ ترین  دیگر  از سوی  می گیرند  نظر  در  خود  محصوالت 
است و  فرا رسیدن سال جدید  از  پیش  پوشاک،  بازار فروش 
اگر در این مقطع، تولیدکنندگان موفق به فروش کاالهای خود 
نشوند، چرخه صنعت پوشاک از فروشگاه ها و مراکز عرضه تا 
کارخانه های نساجی دچار لطمات جدی خواهند شد به همین 
دلیل باید تدابیری اتخاذ نمود تا مردم با خیال آسوده و بدون 
کوچک ترین نگرانی، خرید شب عید خود را انجام دهند و به 

رونق واحدهای داخلی کمک کنند. 
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
یادآور شد: سال۹۸ ، با سیل و زلزله در بسیاری از استان های 
وقوع  به  توجه  با  سال  دوم  ماه  شش  در  و  شد  آغاز  کشور 
اتفاقات متعدد اجتماعی، شاهد افت فروش پوشاک بودیم اما 
تولیدکنندگان تمام این مسائل و مشکالت را پشت سر گذاشتند 
اتمام می رسانیم که  و روزهای پایانی سال را در شرایطی به 
بهداشتی،  مسائل  رعایت  با  کرونا  بحران  از  عبور  به  نسبت 

همدلی و همکاری مردم ایران بسیار امیدواریم.  
وی در پایان بر رعایت موازین بهداشتی در فروشگاه های عرضه 
ابراز  و  تأکید  آنالین  فروش  و همچنین سیستم های  پوشاک 
امیدواری نمود تا مردم از تعطیالت سال نو لذت ببرند و حال 
و هوای خاص شب عید جای خود را به رخوت و کسالت فعلی 

حاکم در جامعه بدهد. 

وضعیت نگران کننده در بازار پوشاک شب عید 

ابوالفضل روغنی گلپایگانی می گوید: در شرایطی که به دلیل اعمال 
تحریم ها قدرت خرید مردم از ابتدای سال با کاهش همراه بوده و حاال 
با شیوع ویروس کرونا، مردم تمایلی به خرید آنچنانی ندارند، دولت 
باید مستقیما به بازار تولیدات ورود کند و خود عهده دار خرید تولیدات 

مشاغل با هدف تامین نقدینگی کسب و کار شود.
با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در کشور، سرنوشت بسیاری از 
مشاغل خرد و کالن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و در این 
شرایط کارشناسان و فعاالن اقتصادی بر ضرورت حمایت دولت از 
کسب و کارها تاکید دارند. سیزدهم اسفندماه رئیس اتاق ایران طی 
اثرات  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  اشاره  با  رئیس جمهور  به  نامه ای 
آن بر  اقتصاد، ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب وکارهای 
خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه های بزرگ باالدستی، ۸ پیشنهاد 
برای جبران بخشی از آسیب ها ارائه کرد. همچنین رؤسای سه اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعاون، اصناف نامه ای به 
رئیس جمهوری نوشتند و در این نامه خواستار حمایت ویژه از بنگاه ها و 

کسب و کارها تا شهریور ۹۹ شدند تا رکود شدید رخ ندهد. 
در همین زمینه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمسیون صنایع 

اتاق ایران با اشاره به پیشنهادهای ارایه شده از سوی پارلمان بخش 
خصوص در راستای حمایت از کسب وکارها، تاکید داشت: پیشنهادهای 
بازرگانی، صنایع،  اتاق   ارایه شده جمع بندی نظرات کمیسیون های 

معادن و کشاورزی ایران است.
او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با تاکید بر اینکه در شرایط 
بحرانی امروز، کسب وکارهای کوچک و متوسط بیش از سایر کسب 
و کارها دچار خسارت شدند، پیشنهاد داد تا دولت برای حمایت از 
این مشاغل هرچه سریعتر دست به کار شود و ساماندهی نقدینگی و 

تولیدات آن ها را بر عهده گیرد.
روغنی افزود: در شرایطی که به دلیل اعمال تحریم ها قدرت خرید 
مردم از ابتدای سال با کاهش همراه بوده و حاال با شیوع ویروس 
کرونا، مردم تمایلی به خرید آنچنانی ندارند، دولت باید مستقیما به بازار 
تولیدات ورود کند و خود عهده دار خرید تولیدات مشاغل با هدف تامین 

نقدینگی کسب و کار شود.
رئیس کمسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به تشریح مسئولیت اجتماعی 
فعاالن اقتصادی در شرایط بحرانی پرداخت و خاطرنشان کرد: فعاالن 
اقتصادی در شرایط بحرانی امروز نشان دادند که چگونه در کنار مردم 
هستند. شاهد بودیم که با گسترده تر شدن شیوع ویروس کرونا، برخی 
کارخانه ها مسیر خط تولید خود را تغییر دارند و حتی به رایگان اقدام 
به تولید محصوالت مورد نیاز بازار کردند. اما وظیفه فعاالن اقتصادی 
در شرایط بحرانی تنها این نیست که با قیمت مناسب اقدام به تولید 
محصوالتی کنند که در بازار با کمبود مواجه هستند. حمایت عاطفی 
و اخالقی و در کنار مردم بودن بخش مهم دیگری از این مسئولیت 
است که خوشبختانه فعاالن اقتصادی نشان دادند از عهده این وظیفه 

به خوبی برمی آیند.

رئیس كمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران  در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

در شرایط فعلی، دولت ساماندهی بازار و نقدینگی مشاغل را بر عهده گیرد

حمید عظیمی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران- اذعان 
داشت: در حال حاضر تولیدکنندگان پوشاک، بازار شب عید- که بازار 
اصلی آنان در طول یک سال می باشد- را به طور کامل از دست داده اند 
و در مال ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و حتی فروشگاه های آنالین خرید 
انجام نمی شود، در واقع مردم به تنها چیزی که فکر نمی کنند، خرید 
پوشاک است و اغلب به دنبال تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

هستند.
از ضربه های بسیار سهمگین که به  ادامه داد: متأسفانه یکی  وی 
تولیدکنندگان پوشاک وارد شده، از دست رفتن بازار شب عید است 
و اگر این روند تا فروردین ۹۹ نیز به طول انجامد، فکر نمی کنم بازار 
مطلوب و ایده آل صنعت پوشاک بازگردد؛ ضمن این که تولیدکنندگان 
پوشاک بر محور مد روز کار می کنند و پوشاک فصل تابستان، دقیقًا 
زمانی آماده شده که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و به این ترتیب 
تمام فروشگاه ها، دارای پوشاک تابستانی هستند اما قادر به فروش 
نیستند و این امر مقدمه بروز مشکالت کوچک و بزرگ دیگر مانند 
چک های برگشتی، اختالل ارتباط میان کسبه بازار و امثالهم خواهد 
بود مگر این که دولت با وضع قوانین و مقررات تسهیل  گر به کمک 
تولیدکنندگان بشتابد؛ برای مثال اعالم کند کلیه چک ها، بروات و اسناد 
مالی صادره صنعتگران در اسفند ۹۸، مورد پیگیرد قانونی و کیفری قرار 

نخواهد گرفت.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران تصریح کرد: دولت 
تا  و  است  کرده  اعالم  رایگان  را  منازل  برق  هزینه  هنگ کنگ، 
اردیبهشت ۹۹ فعالیت تمام واحدهای صنعتی، تولیدی، آموزشی و 
تجاری را متوقف نموده و در این مدت یارانه قابل توجهی به شهروندان 

خود اختصاص می دهد.     
به اعتقاد عظیمی، دولت ما مشکالت خاص خود را دارد و درگیر 
مسائل تحریم و اقتصادی است لذا باید میان مردم و دولت تعامل و 
همدلی شکل گیرد تا اجازه فرصت طلبی و سودجویی به برخی افراد 

در این فضا داده نشود. باید شرایط به نحوی مدیریت شود تا بحران 
کرونا را مانند تمام بحران های چهل سال اخیر در کنار همدیگر 

پشت سر بگذاریم. 
این تولیدکننده پوشاک یادآور شد: باید احساس همدلی و همدردی 
میان مردم به وجود آید و این تفکر شکل بگیرد که احتکار ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده به هیچ عنوان زیبنده و شایسته مردم ایران 

نیست. 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران اذعان داشت: در شش 
ماه گذشته به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک، افزایش نرخ دالر و 
عدم توجیه اقتصادی قاچاق، تمام تولیدکنندگان پوشاک عزم خود را 
برای فروش موفق در بازار شب عید جزم کرده بودند؛ همچنین اگر در 
گذشته توان تولید روزانه هزار قطعه پوشاک داشتند، بر تولید سه هزار 
قطعه پوشاک در روز متمرکز شدند اما متأسفانه بحران کرونا، مجال 

عرض اندام پوشاک باکیفیت ایرانی را از صنعتگران گرفت. 
با برخی مسائل، به  ایرانی در مواجهه  به گفته وی، تولیدکنندگان 
بین المللی ضربات  مثال تحریم های  برای  آبدیده شده اند  اصطالح 
بسیاری بر پیکر صنعت و اقتصاد کشور وارد کرد اما در همین شرایط 

نیز بسیاری از صنعتگران، تهدید تحریم ها را به فرصت تبدیل کردند.
سال ۹۸ به تعبیر عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران، 
سال چندان نامطلوبی برای صنعت پوشاک کشور به شمار نمی آید و 
علی رغم تمام بحران ها و مشکالت متعدد ) از سیل و زلزله گرفته تا 
تشدید تحریم ها، سقوط هواپیمای اوکراینی، شهادت سردار سلیمانی، و 

... ( آن را پشت سر گذاشته ایم. 
عظیمی خاطرنشان کرد: همه مردم ایران، عضو یک خانواده بزرگ 
هستند، در یک کشور زندگی می کنیم پس باید به همدیگر کمک کنیم 
و بهترین ها را برای همنوعان خود بخواهیم. امیدوارم همه مردم ایران 
تندرست وسالم باشند و هر چه زودتر شاهد ریشه کن شدن ویروس 

کرونا در سطح جهانی باشیم.     

بازار شب عیدی که از دست رفت...
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شش پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت به دولت، برای رفع مشکل کسب  و کارهای متأثر از شیوع کرونا

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با ارسال 
نامه ای به معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
پیشنهاداتی را برای جبران بخشی از آسیب ها و دل نگرانی های کسب و 

کارهای خرد آسیب دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا ارائه داد.
به گزارش شاتا حسین مدرس خیابانی با ارسال نامه ای به نهاوندیان 
»معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی«، با موضوع 
»رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیب دیده متأثر از شیوع بیماری 
کرونا« شش درخواست از جمله بخشودگی مالیات کلیه صنوف کسب 
از  منظور جبران بخشی  به  اسفندماه  در  کارهای خرد مشخص  و 

آسیب ها و دل  نگرانی های این قشر ارائه داد. در این نامه آمده است:
احتراماً، پیرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسی آثار شیوع 
بیماری کرونا در بخش تجارت مورخ 7 اسفند ۹۸ و با عنایت به 
بررسی های انجام شده از نتایج زیانبار شیوع بیماری ذکر شده در 
سطح کشور برای فعاالن اقتصادی و هشدارهای بهداشتی مستمر 
و  دغدغه  ایجاد  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
نگرانی های عموم مردم از انجام فعالیت های تجاری در بخش های 
مختلف خصوصاً در فعالیت کسب و کارهای خرد صنفی تولیدی، 
خدماتی و خدمات فنی موجب شد تا برخی از این گونه فعالیت ها به 
ویژه در ایام فروش پایان سال با آسیب های جدی جبران ناپذیری 
نظیر تعطیلی واحدها، بیکاری، کاهش چشمگیر درآمدها و... که 

منجر به ایجاد مشکل تأمین معاش، عقب افتادگی اقساط بانکی، 
بدهکاری و بیکاری گردند. 

لذا با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه یادشده و به منظور جبران 
بخشی از آسیب ها و دل نگرانی های این قشر زحمتکش، پیشنهادات 

ذیل جهت استحضار و دستور اقدام ارائه می گردد: 
1- مالیات کلیه صنوف )کسب و کارهای خرد مشخص( در اسفندماه 

بخشوده شود. 
2- در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور از پرداخت بیمه خویش و 

کارگران تحت پوشش معاف گردند. 
3- از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرایند فعالیت های 
تجاری در سطح کشور، مطابق اعالم رسمی وزارت بهداشت نسبت 
به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام الزم 

صورت گیرد. 
4- تخصیص تسهیالت و اعتبارات بالعوض و کم بهره بانکی به 

اینگونه فعالیت های تجاری. 
5- معافیت پرداخت عضویت و شارژ اینگونه فعالیت ها از اسفند سال 

جاری تا اطالع ثانوی در تشکل های دولتی یا غیردولتی و ... 
حوزه های  در  جانبی  هزینه های  هرگونه  پرداخت  از  معافیت   -6
شهرداری  ها، بخشداری  ها و دهیاری  ها نظیر پسماند و... برای این گونه 

فعالیت های اقتصادی.

عضو جدید

مدیرعامل: سید محمد بصام
محل شركت: سمنان

زمینه فعالیت: شیره )التکس( استایرن- 
SBR بوتادی ان

عضویت  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
شرکت صدر رزین خاور را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقای سید محمد بصام 

خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  صدر 
رزین خاور را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت صدر رزین خاور

معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط کنونی کشور گفت: 
در حال حاضر مشکلی در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات 
وجود ندارد، اما در صورت بروز مشکل برای صادرکنندگان، سازمان 
توسعه تجارت ایران اهتمام ویژه ای برای حل مشکالت آنها دارد. 
حمید زاد بوم افزود: یکی از مهمترین اقدامات سازمان توسعه تجارت 
ایران در حال حاضر مربوط به بررسی مشکالت اجرایی نحوه برگشت 

ارز صادراتی است. به گزارش شاتا،  وی اظهار داشت: به همین منظور 
روشی که به بانک مرکزی ابالغ شده و بایستی صادر کنندگان بر 
اساس آن عمل کنند، مورد اتفاق نظر مسئوالن نظام است و انجام 

خواهد شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. 
وی با اشاره به اینکه ممکن است اعتراض هایی نیز در مورد نحوه اجرا 
وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: صادرات در شرایط تحریمی وقتی 
ارزشمند است که ارز حاصل از آن به کشور برگردد و در این راستا از 
اردیبهشت ماه باید صادرکنندگان به تصمیمی که بانک مرکزی گرفته 
و ابالغ کرده است، عمل کنند؛ حاال اگر در اجرای این ابالغیه بعضی از 
بخش ها مسائل و مشکالتی دارند باید به ما منتقل کرده تا رفع شوند.  
وی در ادامه افزود: واردات برای کاالهای غیر ممنوعه باید با ثبت 
سفارش انجام شود و هر چند این یک قانون کلی از سال های گذشته 
بوده است اما اکنون ضروری تر و با جدیت بیشتری پیگیری می شود. 
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید به واردات ارز اختصاص دهد، 
اظهار داشت: از آنجایی که برای واردات اصوال ارز نیمایی یا روش های 
که تعریف شده است باید اعمال شود؛ ثبت سفارش نسبت به گذشته 

حیاتی تر و ضروری تر است.

آخرین وضعیت میزهای تخصصی تا پایان بهمن ماه تشریح شد. 
تعمیق ساخت داخل یکی از 7 محور برنامه های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای تحقق سال رونق تولید محسوب می شود؛ هدفی که 
این وزارتخانه برای تحقق آن راه اندازی میزهای تعمیق ساخت داخل 
در رشته های مختلف را در دستور کار قرار داد و سعی را بر آن گذاشت 
تا با ایجاد این میزها، عالوه بر بررسی چالش  های موجود در رشته های 

مختلف، مسیر رسیدن به افزایش داخلی سازی را محقق کند. 
به گزارش دنیای اقتصاد، میزهای تشکیل شده شامل »میز ساخت 
تجهیزات  صنعت  در  داخل  ساخت  »میز  خودرو«،  صنعت  در 
و  الکترونیک  برق  صنعت  در  داخل  پتروشیمی«،»میزساخت 
مخابرات«، »میزساخت داخل در صنعت مس«، »میز ساخت داخل 
در صنعت فوالد« و »پروژه داخلی سازی تولید لوله فلزی از تختال 
فوالد« می شود. در این خصوص و به گفته سعید زرندی معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه تولید و تعمیق ساخت 
داخل یکی از مهم ترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

سال جاری در راستای تحقق رونق تولید محسوب می شود و نهضت 
ساخت داخل به معنای این است که همه دستگاه ها و نهادها پای کار 
بیایند و به تولید مانند سال های گذشته نگاه نکنند. به اعتقاد زرندی، 
باید فرقی بین سال رونق تولید و نهضت ساخت تولید با گذشته باشد 
و نمی شود شعار رونق تولید داد اما برخی دستگاه ها مانند گذشته با 

تولید رفتار کنند. 
به گفته زرندی مهم ترین برنامه برای ساخت داخل شامل جایگزینی 
واردات و توسعه ساخت داخل، ایجاد مرکز ساخت داخل، ماشین سازی 
و تجهیزات، ایجاد سامانه توانمندی ها و اعالم نیاز )توانیران( به آدرس 

www.tavaniran.ir است. 
با توجه به گزارش منتشر شده از سوی معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از زمان تشکیل میزهای تخصصی تا پایان 
بهمن ماه در مجموع سه میز ساخت در صنعت خودرو در کشور تشکیل 

شده است .

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت : 

اهتمام سازمان توسعه تجارت ایران برای حل مشکالت اجرایی در خصوص نحوه برگشت ارز صادراتی

آخرین وضعیت میزهای تخصصی

جهت مشارکت در ساخت و تجهیز 
مراکز آموزشی در مناطق سیل زده 
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