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

صاحب نظران صنعت پوشاک در گفت و گو با برنامه چشم انداز اقتصاد 
به بررسی وضعیت این صنعت در شرایط کرونایی پرداختند و بیان 
کردند:دولت باید در تسریع ارائه تسهیالت تصمیم گیری کند زیرا تا 

عملیاتی شدن آنها تولیدکنندگان خیلی متضرر می شوند.
افسانه  مهندس  کاال  ایران  رسانی شبکه  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
محرابی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت، مهندس 

محمد جعفر شهالیی نژاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران و ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک ایران در گفت و گو با 
برنامه چشم انداز اقتصاد شبکه ایران کاال به موضوع بررسی پیامد های 

بیماری کرونا در صنعت نساجی و پوشاک کشور پرداختتند.
صنعت پوشاک در ورطه ورشکستگی

شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک ایران در ابتدای برنامه و در تشریح 
آخرین وضعیت صنعت پوشاک در کشور گفت: این صنعت در بدترین 
وضعیت پنجاه سال گذشته که من در صنعت پوشاک فعالیت داشتم 
قرار دارد و متاسفانه تولید کنندگان ما و فروشندگان پوشاک به طور 

کلی در حالت ورشکستگی قرار دارند.
وی ادامه داد: از نیمه بهمن 98 فروش پوشاک در کشور کاهش پیدا 
کرد و به نوعی سود تولیدکنندگان پوشاک تا امروز به صفر رسیده 
اتحادیه های  همچنین  و  پوشاک  اتحادیه  اعضای  تمامی  و  است 
متضرر  فروش،  شدید  کاهش  دلیل  به  امروز  نیز  دیگر  استان های 
شده اند. تولیدکنندگان پوشاک عالوه بر اینکه سود روزانه خود را از 
دست دادند سرمایه آنها نیز دچار ضرر شد زیرا پوشاک و تولید لباس 

قاچاق دو میلیاردی پوشاک به کشور

ادامه در صفحه 3

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامه ای به عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی، اعتراض بخش خصوصی را نسبت به 
حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال های 98 و 99 اعالم کرد.

 رئیس اتاق ایران با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی، حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال های 98 و 99 را 
بر خالف رایزنی های صورت گرفته اعالم کرد و تاکید داشت این اقدام 

موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می شود.
باعث  از یک سو  بانک مرکزی  اقدام  نامه اظهار داشت  این  او در 
سلب اعتمادبخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست های 
دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از سوی دیگر باعث 
دلسردی صادرکنندگانی می شود که در دوران سخت تحریم و علی رغم 
محدودیت های بی سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات 
با  مرتبط  چالش های  از  بخشی  توانستند  و  بازگردانده  کشور  به  را 

غالمحسین شافعی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد دستورالعمل بازگشت ارز 
صادراتی بر خالف توافق بخش خصوصی و دولت است

ادامه در صفحه 2

صنعت  عمده  بخش  گسترش نیوز: 
نساجی شامل ریسندگی ها، بافندگی ها 
و فرش ماشینی در فروردین ماه تعطیل 
بودند و تقریبا از اوایل اردیبهشت ماه 
کرده اند.  کار  به  آغاز  آرام  به صورت 
صنعت پوشاک به ویژه بخش فروش، 
سال گذشته به خصوص دو ماه پایانی 
سال را به طور کامل از دست داد، یعنی جایی که نقدینگی باید 
به بنگاه ها باز می گشت دچار رکود شد؛ در این راستا واحدهای 
تولیدی بسیاری نیز متضرر شدند اما بخشی از واحدها به سمت 
تولید رپوش و ماسک رفتند و توانستند تا حدودی خود را با شرایط 

موجود وفق دهند.
او ادامه داد: اما جدای از بحث بیماری کرونا، صنعت نساجی در 
سال98 با دو مشکل عمده رکود و نبود بازار مناسب دست به 
گریبان بود چراکه با توجه به کاهش درآمد ها و قدرت خرید، مردم 
سعی می کنند به اولویت های اول خود یعنی تامین مواد غذایی و 

مسکن توجه بیشتری داشته باشند تا خرید پوشاک.
علیرضاحائری خاطرنشان کرد: ما در بحث رونق بازار مشکل داریم 
اما اگر می خواهیم شعار جهش تولید را محقق کنیم باید افزایشی 
در کمیت محصوالتمان داشته باشیم و بتوانیم بازار مناسب با 
تولید را ایجاد کنیم تا مانند شب عید سال گذشته، تولیداتمان به 
خاطر مشکل بازار و نبود فروش در انبارها حبس نشود؛ همچنین 
کاالهای ما باید قابلیت صادرات داشته باشد و دولت در این زمینه 

باید کمک حال صنعت باشد.
به گفته وی، نقدینگی در سال گذشته 28درصد رشد کرد و این 
یعنی روزی ۱۴00میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد شده 
است، حاال اگر این حجم از نقدینگی وارد بخش مناسبی نشود 
منجر به التهاب همه بازارها و تورم خواهد شد که با توجه به رکود 
موجود، شاهد پدیده خطرناک رکود تورمی خواهیم بود؛ البته دولت 
اعالم کرده که امسال قصد دارد این نقدینگی را به سمت بازار 
سرمایه هدایت کند که با این اقدام جلوی حرکت افسارگسیخته 
نقدینگی به بخش های نامولد گرفته خواهد شد، ضمن اینکه دولت 
می تواند این سرمایه را به صورت غیرمستقیم وارد بخش تولید کند.

صادرات پوشاک ایران یک هزارم بنگالدش
دالر  حدود ۵0میلیون  سال  این  در  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
صادرات پوشاک و همین مقدار هم واردات داشتیم اما از آنجا که 
واردات ممنوع شده و تعرفه آن هم بسیار باال است، عمده واردات 
ما که حدود 2میلیارد دالر است از طریق قاچاق و مبادی غیررسمی 
وارد می شود.به گفته وی، در سال98 نیز میزان صادرات پوشاک 
به حدود ۶0میلیون دالر رسید و واردات هم به طور کامل ممنوع 
بود، از این رو بین ۱.8 تا 2میلیارد دالر پوشاک به صورت قاچاق 
وارد کشور شد؛ در این رابطه گفتنی است که کشور بنگالدش در 
سال 20۱9 حدود ۴0میلیارد دالر صادرات پوشاک انجام داده که 
اگر حجم صادرات این کشور را با ایران مقایسه کنیم، ایران در سال 

گذشته یک هزارم بنگالدش صادرات داشته است.
او با بیان اینکه ظرفیت تولید داخل پاسخگوی افزایش صادرات 
نیست، تصریح کرد: نیاز بازار ایران به پوشاک حدود ۱0میلیارد دالر 
است که تولید داخلی حدود ۷۵درصد معادل 8میلیارد دالر نیاز بازار 

صنعت پوشاک در ورطه ورشکستگی؛تسهیالت حمایتی تا عمل فاصله زیادی دارد

رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به معاون 
بازرگانی،  اتاق  خواسته  با  دولت  مساعدت  رئیس جمهور،  اقتصادی 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تمدید موعد مقرر برای تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱398 اشخاص حقوقی را اعالم کرد.
رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به معاون 
بازرگانی،  اتاق  خواسته  با  دولت  مساعدت  رئیس جمهور،  اقتصادی 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تمدید موعد مقرر برای تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱398 اشخاص حقوقی را اعالم کرد.
در نامه کاظم چهره گشا خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی 
یازدهم  تاریخ   ۱۵/۱/۱0 شماره  »نامه  است:  آمده  رئیس جمهور 
فروردین ماه ۱399 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
مالیاتی  اظهارنامه های  تسلیم  موعد  تمدید  درخواست  درخصوص 
عملکرد شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی در سال ۱398 باتوجه به 
عدم امکان برگزاری مجامع در موعد مقرر به استحضار جناب آقای 

دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور رسید.«
این نامه »جهت برسی و اقدام الزم« به محمد نهاوندیان پی نوشت 
شده است. همچنین در رونوشت نامه از فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و 
دارایی خواسته شده تا با نظر مساعد بررسی و کمک کنند تا مشکل 

حل شود.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، پیش از این در نامه¬ ای به 
معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده بود: با توجه به ابهام دوره 
ماندگاری و شیوع ویروس کرونا و غلبه بر آن و همچنین آشکار 
شدن تدریجی آثار اقدامات احتیاطی اتخاذ شده بر فضای کسب و 
کار و همچنین قرار تمدید موعد مجامع عمومی شرکت ها، تمهیداتی 
اندیشیده شود تا موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۱398 و 
برگزاری مجامع عمومی شرکت هایی که حسابرسی می شوند تا سه ماه 

پس از مواعد مقرر در قانون تمدید شود.

دستور معاون اول رئیس جمهور برای تمدید موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی سال 98

ادامه در صفحه 3
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رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال 98 همانند سال 97 خواهد بود/

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

ادامه از صفحه 1

نقل وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند.
به  به گفته شافعی، 20 درصد تعدیل پیش بینی شده نه یک لطف 
صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ های پایه صادراتی به دلیل 
عدم امکان قیمت گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل 

تحریم های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی است.
رئیس اتاق ایران، در رونوشت این نامه، رئیس سازمان برنامه  و بودجه، 
وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد خطاب 

قرار داده است.

 متن نامه رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
با سالم

احتراماً با آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و همکاران محترمتان، 
با عنایت به نامه شماره 2۴3۵۴/99 مورخ 99.2.۶ ارسالی از سوی 
معاونت محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به سازمان 
محترم امور مالیاتی در خصوص »برخورداری صادرکنندگان از هرگونه 
نرخ صفر و معافیت های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض 
موضوع ماده )۱3( قانون مالیات بر ارزش افزوده«، آنچه در این ابالغیه 
سال های  صادرات  برای  درصدی   20 تعدیل  حذف  است،  مشهود 
98 و 99 می باشد که این تصمیم برخالف توافقات صورت گرفته 

در جلسه فی مابین نمایندگان محترم بانک مرکزی، سازمان توسعه 
تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
اعتمادبخش  از یک سو، سلب  درنهایت،  و  بوده  ایران  کشاورزی  و 
خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست های محترم دولت و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران را موجب خواهد شد و از سوی دیگر 
باعث دلسردی صادرکنندگانی می گردد که در دوران سخت تحریم و 
علی رغم محدودیت های بی سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از 
صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش های مرتبط 

با نقل وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور را برطرف نمایند.
حال که پس از اتمام سال 98، بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات 
بی سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
تصمیم گرفته تا نظرات بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی توجهی 
ننماید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض 
خود را به عدم ابالغ طبق توافق صورت گرفته اعالم نموده و بار 
دیگر تأکید می نماید، 20 درصد تعدیل پیش بینی شده نه یک لطف به 
صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ های پایه صادراتی به دلیل 
عدم امکان قیمت گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ا ارزی به دلیل 
تحریم های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و مواردی از 
این دست بوده که به طور قطع عدم توجه به آن باعث کاهش صادرات 

و تحمیل هزینه های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد.
مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

بنگاههای تولیدی چشم براه حمایت های دولت 

دولـت در مالیات سـتانی از بنگاه هـای تولیـدی منعطـف 
باشـد/حمایت از تولیدكنندگان در دوران شـیوع كرونا باید 

به سـرعت عملیاتی شـود.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران بـا تأکیـد بر لـزوم حمایـت از 
تولیدکننـدگان و اصناف گفت: در شـرایطی که شـیوع ویـروس کرونا 
مشـکالتی را بـرای بنگاه هـای اقتصـادی ایجـاد کـرده دولـت در 

مالیات سـتانی منعطـف عمـل کند.
اکسـپورتنا: محمـد الهوتـی،  در مـورد کمـک دولـت بـه بنگاه های 
اقتصـادی گفـت:  برنامه ریـزی بـرای کمک رسـاندن بـه بنگاه های 
اقتصـادی قبـل از هـر چیـز نیازمنـد بودجـه اسـت کـه در شـرایط 
فعلـی شـیوع ویـروس کرونـا بـه نظر می رسـد، بـا توجه بـه کاهش 
درآمدهـای نفتـی و احتمـال عدم تحقـق بودجه دولـت از درآمدهای 
مالیاتـی، آنچـه را کـه دولـت در بودجـه 99 پیش بینـی کرده اسـت، 

محقق نشـود.
رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران اظهـار داشـت:  لـذا بـه نظـر 
می رسـد تنهـا منبعـی کـه دولـت در اختیـار دارد، مبلغ یـک میلیارد 
دالری اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری بـا برداشـت آن از صنـدوق 
توسـعه ملـی در راسـتای مبـارزه بـا شـیوع ویـروس کرونـا موافقت 

کردند.
وی با بیان اینکه کسـب و کار بخش زیادی از اصناف متأثر از شـیوع 
ویـروس کرونـا شـده اسـت، گفت:  لذا عـالوه بـر اصنـاف واحدهای 
تولیـدی هـم دچـار ضـرر و زیـان شـده اند که شـاید توجـه کمتری 

به آنها شـده اسـت.
الهوتـی اظهـار داشـت: این دو بخش بایـد مورد حمایـت دولت قرار 
گیرنـد ضمن اینکـه از آنجا که بخش تولیـد تأمین کننده محصوالت 
مختلفـی و اسـتمرار فعالیـت تولیدی هـا منجـر بـه تأمیـن کاالهای 
مـورد نیـاز بـازار می شـود، باید ایـن بخش خاص تـر، مورد نظـر قرار 

گیـرد و حمایت بیشـتری از آن صـورت گیرد.
الهوتـی اظهـار داشـت: در شـرایط فعلی از دولـت انتظار مـی رود در 
پرداخت حق بیمه کارگری از کارفرما حمایت کند و در شـرایط فعلی 
بـا اعمـال معافیـت و یا بـه تعویق انداختـن زمان پرداخت بخشـی از 

مشـکالت تولیدکننـدگان را حل کند.
وی گفـت: در حـال نزدیـک شـدن به پایان سـال مالیاتی هسـتیم و 
بـه نظر نمی رسـد کـه دولت در این بخش انعطافی داشـته باشـد، در 
حالـی کـه در شـرایط فعلی کـه بنگاه های اقتصادی کشـور بـه ویژه 
بنگاه هـای خرد و متوسـط دچـار ضرر و زیان اقتصادی شـده اند، الزم 

اسـت، دولـت معافیت هایـی را در پرداخت هـا لحاظ کند.
بـرای  بهداشـتی  پروتکل هـای  اجـرای  اینکـه  بیـان  بـا  الهوتـی 
بخش هـای تولیـد هزینه بـر اسـت، گفـت: در شـرایط فعلـی دولـت 
بایـد از هـر دو بخـش اصنـاف و تولیدکننـدگان حمایـت کنـد و این 
حمایت هـا را بـه آینـده موکول نکنـد، زیرا تأخیـر در این امر شـرایط 

می کنـد سـخت تر  را 

غالمحسین شافعی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد دستورالعمل بازگشت ارز 
صادراتی بر خالف توافق بخش خصوصی و دولت است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نگرانی از ایجاد انحراف در ۷۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت کرونایی بی مورد است و اسامی بنگاههایی که 

این وام را می گیرند در وبسایت بانک مرکزی اعالم خواهد شد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشت: این روزها، عطف به سابقه برخی عملکردها 
در گذشته، در خصوص سرنوشت وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز ابراز 
نگرانی می شود و بر مراقبت بیشتر، جهت صرف آن در امور مولد، تأکید 

می شود.در این خصوص چند نکته را اعالم می کنم:
۱- ثلث این مبلغ،مستقیماً به حساب خانوارهای یارانه بگیر خواهد 
رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کاال و 
خدمات نیز،نیازمند فروش هستند،کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه 

اقتصاد. لذا ، نگرانی از انحراف آن بی مورداست.
2- بقیه مبلغ وام تخصیصی، عمدتاً به واحدهای کوچک و متوسط 
تولید کاال و خدمات، با اشتغال زیر ۵0 نفر، که نیروی کار خود را، 
به تشخیص وزارت کار، حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد. بنابراین 
هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کاال و خدمات، توسط 
واحدهای دارای شاغل، و به تبع آن، مولد است. لذا، برای شفافیت 
بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وام ها در سایت بانک 

مرکزی اعالم خواهد شد.
3- همانگونه که قباًل اعالم کردم ، دولت و بانک مرکزی از طریق 
این دو اقدام ، بدنبال تداوم عرضه از یکطرف، و تحریک تقاضا از طرف 

دیگر، و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند.

اسامی بنگاه هایی که وام کرونایی می گیرند منتشر می شود

با توافقات صورت گرفته میان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت 
ایران، رفع تعهد ارزی صادرات در سال 98 همانند ضوابط سال 9۷ بوده 
و آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال گذشته نیز تا 3۱ 

تیرماه 99 خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، با توافقات صورت گرفته میان بانک 
مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، رفع تعهد ارزی صادرات سال 
98 معادل سال 9۷ خواهد بود؛ ضمن اینکه مهلت بازگشت ارز حاصل 

از صادرات سال گذشته نیز 3۱ تیرماه خواهد بود.
حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این خبر 
گفت: رفع تعهد ارزی صادرات در سال 98 معادل سال 9۷ خواهد بود 
و بر این اساس تالش های صورت گرفته میان بخش خصوصی و 

سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی به ثمر نشسته است.
افزود: بر این اساس دغدغه های صادرکنندگان در این حوزه  وی 

برطرف خواهد شد.

با توافقات صورت گرفته میان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت 
ایران، رفع تعهد ارزی صادرات در سال 98 همانند ضوابط سال 9۷ بوده 
و آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال گذشته نیز تا 3۱ 

تیرماه 99 خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، با توافقات صورت گرفته میان بانک 
مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، رفع تعهد ارزی صادرات سال 
98 معادل سال 9۷ خواهد بود؛ ضمن اینکه مهلت بازگشت ارز حاصل 

از صادرات سال گذشته نیز 3۱ تیرماه خواهد بود.
حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این خبر 
گفت: رفع تعهد ارزی صادرات در سال 98 معادل سال 9۷ خواهد بود 
و بر این اساس تالش های صورت گرفته میان بخش خصوصی و 

سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی به ثمر نشسته است.
افزود: بر این اساس دغدغه های صادرکنندگان در این حوزه  وی 

برطرف خواهد شد.



ان3
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

اسفند ماه پارسال به دلیل شیوع کرونا، رکود مطلق را در صنعت 
پوشاک کشور شاهد بودیم و همه مراکز خرید و فروشگاه ها تعطیل 
شد.درحالی که فعالین این صنعت امیدوار به بازار شب عید و اسفند 
ماه بودند ، ویروس کرونا همه پیش بینی ها را نقش بر آب کرد، به 
طوری که همه لباس های زمستانه و بهاره تولید شده، اما به فروش 

نرفته اند و انبارها مملو از لباس است.
تا فروش  تولید  کارشناسان معتقدند 80 درصد تجارت زنجیره 
محصوالت پوشاکی در سال گذشته آسیب دیده است.تولیدکنندگان 
و فعاالن این صنعت هنوز از شوک این حوادث خارج نشده و خود 
را باز نیافته اند که این بار سایه شوم تحریم های آمریکایی را باالی 
سر خود می بینند. تحریم هایی که دور تازه آن از 20 فروردین 
امسال به صورت جدی تر آغاز شده و نوک تیز پیکان آن به سمت 
صنایع نساجی و پوشاک، ساختمان و معدن است.در این زمینه، 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک  نایب رییس 
ایران به ایرنا گفت: دور تازه تحریم ها شرکت هایی که در زمینه 
تامین مواد اولیه با شرکت های ایرانی همکاری می کردند به ویژه از 

کشورهای ترکیه هند و چین را تحت تأثیر قرار می دهد.
»مجید نامی« افزود: آمریکایی ها به بسیاری از بانک ها و شرکت ها 
مهلت داده بودند که با شرکت های ایرانی به خصوص در صنایع 
یاد شده همکاری نکنند و بیستم فروردین این مهلت به پایان 
رسید.وی بیان داشت: بانک کونلون چین و سایر بانک ها از ترکیه 
و هند که زمانی برای تهاتر پول نفت و گاز و صادرات ایران، 
همچنین واردات کاال از آن کشورها تشکیل شده بودند، اعالم 

کردند که دیگر با صنعت نساجی ایران همکاری نمی کنند.
به این ترتیب انتظار می رود تامین مواد اولیه به خصوص الیاف، 
پنبه، الیاف اکریلیک، پارچه، نخ، ماشین آالت و تجهیزات تحت 
تاثیر قرار گرفته و به ناچار مجبور به واردات آنها از طریق واسطه ها 

و با صرف هزینه های بیشتر باشیم.
وی پیش بینی کرد که این مشکل بتواند دست کم شش تا هفت 
درصد قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک را افزایش 
دهد، عالوه بر آن تامین به موقع مواد اولیه نیز چالشی برای آینده 

این صنایع است.
نامی گفت: هرچند برخی شرکت های داخلی، پیش بینی هایی 
قبل از اعمال تحریم ها برای تامین مواد اولیه داشتند و دپوی مواد 

اولیه انجام دادند، اما تنها برای کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود.
وی تاکید کرد: از دستگاه دیپلماسی و دولت انتظار می رود مذاکره 
فعاالنه با این کشورها که سال ها شریک تجاری کشورمان بوده 
و حتی در زمان تحریم ها ما را تنها نگذاشته اند را برای رفع 
مشکالت در دستور کار قرار دهند و به دنبال راهکار باشند. در غیر 
این صورت افزایش کاالی قاچاق و واردات غیرقانونی پوشاک، 

پارچه، نخ و غیره اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی اظهار داشت: در زمینه الیاف اکریلیک، عمده این مواد از خارج 
کشور تامین می شود و بطور نمونه صنعت فرش ماشینی تا 90 
درصد وابسته به واردات این الیاف است، همچنین در زمینه تامین 
پنبه با دشواری مواجه خواهیم شد، زیرا پنبه تولیدی کشورمان 

کیفیت پایینی دارد.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در 
خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای آسیب دیدگان این 
صنعت از ویروس کرونا نیز یادآور شد: وام هایی با سود ۱۴ درصد 
از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه برای تولید 
کنندگان لباس یکسره )گان(، ماسک و سایر ملزومات مبارزه با 
کرونا در نظر گرفته شده اما تاکنون پرداختی از این محل انجام 
نشده است.  وی گفت: شاید بهترین کمک تاکنون باز شدن برخی 
کسب و کارها بود و اگر واحدهای خرده فروشی نیز آغاز به کار 

کنند، این صنعت می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
نامی ادامه داد: مقرر شده دولت نیز وام ها و تسهیالتی برای اصناف 

و واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال و تولید اعطا کند.

دور تازه تحریم ها علیه صنعت نساجی و پوشاک و نگرانی 
فعاالن این صنایع

اگر امروز عرضه نشود یک ماه دیگر نمی توان آن را به یک پنجم قیمت 
فروخت و خریدار ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان هدفشان این بوده که 

اشتغال را حفظ کنند و کارگرانشان بیکار نشوند.
محمد جعفر شهالیی نژاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران هم در ادامه گفت آسیب های وارده به صنعت پوشاک گریبان 
صنایع وابسته به آن در زنجیره تامین مثل نساجی را هم می گیرد و اگر 
چرخ صنعت پوشاک نتواند حرکت کند ضربه سنگینی به تمام صنایع 

مکمل پوشاک تحمیل می شود.
مشاغل پرخطر 16 میلیون و مشاغل دیگر 12 میلیون تسهیالت 

می گیرند
در ادامه مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت  گفت: 
متاسفانه بیماری کرونا در بدترین زمان برای کسب و کار پوشاک که 
آخر سال بازار اصلی خود را دارند اتفاق افتاد و آسیب بزرگی را به این 
صنعت وارد کرد و همینطور که رئیس انجمن صنایع نساجی ایران 
اشاره کردند وقتی پوشاک به عنوان  موتور محرک آسیب می بیند 
به ترتیب تا بخش های ابتدایی زنجیره این آسیب منتقل می شود 
که اگر هر چه سریعتر به این مسئله رسیدگی نکنیم در دو الی سه ماه 
آینده واحدهای ریسندگی پارچه بافی و این قبیل واحدهای تولیدی دچار 

آسیب های جدی و جبران ناپذیری خواهند شد
وی در ادامه بیان کرد: جلسه های متعددی برای تصمیم گیری تشکیل 
شده تا کسب و کار هایی که بیشترین آسیب را داشتند مورد حمایت 
قرار بگیرند در جلسه ای هم که یازدهم فروردین ماه تشکیل شد بحث 
استمهال حق بیمه کارفرما در یک دوره سه ماهه تا پایان اردیبهشت 
در دستور کار قرار گرفت همچنین بحث استمهال هزینه های برق و 
گاز مصرفی واحد ها بود که برای این ها هم سه ماه در نظر گرفته شد 
به افرادی که موفق به ایفای تعهدات خود در پرداخت چک ها نشدند 
از تاریخ صدور چک فرصت سه ماهه داده شده که در سوابق برگشتی 
آنها در بانک مرکزی این موضوع منظور نشود و از طرف بانک مرکزی 
به کلیه بانکها این دستورالعمل ابالغ شده همچنین یک سری منابع را 
در نظر گرفتند که همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور محترم اشاره 

کردند بحث منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی بود که باید به بخش های 
آسیب دیده اختصاص یابد با نرخ بهره ۱2 درصد و پنج هزار میلیارد 
تومان هم برای کمک به صندوق بیمه بیکاری بوده که نحوه پرداخت 
این تسهیالت در سطح کالن برنامه ریزی شده است خوشبختانه 
مسئله بخش پوشاک و نساجی ما هم شامل این موارد می شود که 
آسیب زیادی هم دیده البته نحوه پرداخت این تسهیالت هم توسط 

وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی اطالع رسانی می شود.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه 
جزئیات تسهیالت روزهای آینده اطالع رسانی می شود تاکید کرد: 
برای کسب و کار هایی که همچنان تعطیل هستند ۱۶ میلیون تومان 
و برای کسب و کار هایی که شروع به کار کردند ۱2 میلیون تومان 

اختصاص پیدا می کند.
استمهال دردی از كارفرمایان صنعت پوشاک درمان نمی كند

شیرازی در ادامه تصریح کرد: تولید کنندگان پوشاک یک ماه اسفند 
را در رکود و یک ماه فروردین را در تعطیلی به سر می بردند تولید 
کنندگان امروز چشم به همین حمایت ها دوختند البته ما فعاًل قرار است 
اتفاق بیفتد را شنیده ایم و این برای تولیدکنندگان یک خطر بسیار 
بزرگ است چون هر کدام از این ها بین ۱00 تا 200 میلیون چکهای 
برگشتی دارند استمهال حق بیمه هم به این شیوه دردی از کارفرما 
درمان نمی کند و ما انتظار داریم به طور مثال دولت کمک کند و مثاًل 

بگوید 30 درصد حق بیمه را پرداخت می کند.
دولت باید تصمیمات عملیاتی را اجرا كند

مهندس شهالیی نیز در ادامه با بیان اینکه تسهیالت بیان شده و 
پیشنهاد شده از سمت دولت خوب است اما تا اجرا فاصله زیادی دارد 
و این باعث ضربه های سنگین تری به صنعت پوشاک می شود گفت: 
الگوگیری از کشورهای دیگر در این زمینه خوب است دولت باید 
حمایت های بیشتری کند بطور مثال دولت کل حق بیمه را در یک 

مقطع زمانی پرداخت کند تا چرخ این صنعت از حرکت نایستد.
 وی افزود: وقتی تولیدکنندگان 3 ماه لطمه خوردند بجا و شایسته 
است کل حق بیمه این 3 ماه توسط دولت پرداخت شود نه اینکه زمان 

پرداخت عقب و جلو شود.

صنعت پوشاک در ورطه ورشکستگی؛ تسهیالت حمایتی تا عمل فاصله زیادی دارد

را تامین می کند و مابقی از طریق پوشاک قاچاق تامین می شود؛ البته 
واحدهای تولیدی ما توان تامین کل نیاز بازار داخل را دارند اما همیشه 
کمیت مهم نیست و عده ای به دنبال پوشاک برند و خارجی هستند؛ 
بنابراین باید اجازه دهیم بازار رقابتی حفظ شود البته به شرط این که 
دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه ها را تاحدی کاهش دهد که قاچاق 

صرفه اقتصادی نداشته باشد.

پیش بینی حركت صنعت نساجی از نیمه دوم سال
مهندس علیرضاحائری در پایان درباره وضعیت این صنعت در سال99 
پیش بینی کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، چشم انداز دقیقی از 
وضعیت تولید و بازار امسال نداریم اما به نظر می رسد که واحدهای 
تولیدی ما نتوانند در شش ماه اول سال به تمام ظرفیت خود برسند 
و حرکت صنعت از نیمه دوم سال آغاز خواهد شد، به این ترتیب 
امیدواریم با بهتر شدن شرایط کشور و با حمایت های دولت شاهد 

شروع رونق بازار نساجی و پوشاک در شش ماه دوم امسال باشیم.

قاچاق دو میلیاردی پوشاک به کشور

سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی به ثمر نشسته است.
افزود: بر این اساس دغدغه های صادرکنندگان در این حوزه  وی 

برطرف خواهد شد.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

ارائـه خدمـات مشـاوره ای درخصوص مسائل و 
مشکالت واحدهـای عضـو انجمـن

صنایـع نساجـی ایـران
1- خدمات مشاوره حقوقی    )دکتر صادق مهردوست(

2- خدمات مشاوره ای مرتبـط با تامین اجتماعی و روابط کار 
و مشاغل سخت و زیان آور   )مهندس محمد  اصابتی(

کانـال ارتباطـی:

021 - 26200196
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با مصوبه شورای گفت وگو و ابالغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی الزام ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی 
برای دریافت ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتباری حذف شد

به دنبال مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی 
بر عدم لزوم اخذ گواهی برای صدور و تمدید ضمانت نامه های بانکی 
و گشایش اعتباران اسنادی و با هماهنگی های انجام شده با معاونت 
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی 

اجرای این مصوبه را ابالغ کرد.
بررسی مشکالت ناشی از اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای 
در  اسنادی  اعتبارات  گشایش  بانکی،  ضمانت نامه  تمدید  و  صدور 
شورای گفت وگو، در آخرین جلسه این شورا در 29 بهمن 98، به 
تصویب مصوبه ای منجر شد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی 
با این  باید در اسرع وقت نسبت به اصالح ضوابط اجرایی مرتبط 
موضوع مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی در صدور 
و تمدید ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین 

محاسبه ارقام مربوطه با لحاظ اثرات تورمی اقدام کند.
به دنبال این مصوبه و با مکاتبات و پیگیری های انجام شده از سوی 
دبیرخانه شورای گفت وگو و هماهنگی با معاونت اقتصادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای، 
اصالح تبصره یک ماده ۱8۶ قانون مالیات های مستقیم را ابالغ کرد و 

زمینه اجرایی شدن مصوبه شورای گفت وگو را فراهم آورد.
بر اساس این بخشنامه، اعطای هرگونه تسهیالت ارزی یا ریالی توسط 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به کلیه اشخاص حقوقی و 

حقیقی )صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم( برای 
اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و باالتر و برای اشخاص حقیقی 
از مبلغ 2 میلیارد ریال و باالتر ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول 

مقررات تبصره یک ماده ۱8۶ قانون مالیات های مستقیم است.
به این ترتیب، ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی )موضوع ماده ۱8۶ 
قانون مالیات های مستقیم( صرفاً محدود به دریافت تسهیالت بانکی 
شده و فعاالن اقتصادی برای دریافت و تمدید ضمانت نامه بانکی یا 
گشایش اعتبارات اسنادی تا سقف مبالغ اعالم شده نیازی به ارائه 

مفاصا حساب مالیاتی ندارند.
گفتنی است سقف مبالغ مربوط به این معافیت نیز با لحاظ اثرات تورم، 
برای اشخاص حقیقی از یک میلیارد به 2 میلیارد و برای اشخاص 

حقوقی از 3 میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.

تسلیت

مهندس  آقای  جناب  ناگهانی  درگذشت  بدینوسیله 
محترم  مدیرعامل  هوشیار  دانایی  )جاوید(  میرمحمدتقی 
شركت نساجی حجاب از اعضای انجمن صنایع نساجی 
ایران را خدمت خانواده گرامی ایشان و همکاران گرامی 
عرصه صنعت نساجی كشور تسلیت عرض می نماییم و 

برای روح آن مرحوم آمرزش و مغفرت الهی آرزومندیم.
ایشان پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی شیمی 
نساجی و علوم الیاف از دانشگاه صنعتی اصفهان، در طی 
مدیریتی  سمتهای  خود  صنعتی  فعالیت  سال   30 مدت 
متعددی در شركتهای بافته های فومنات، فخر ایران، ترومل 
و بافت ایرانشهر قزوین، الوان ثابت، روین شیمی، ایران 
مرینوس، نخکار و نساجی وال بر عهده داشتند. ایشان از 
سال 1387 با قبول مسئولیت مدیریت عامل و عضویت 
هیات مدیره شركت نساجی حجاب توانستند پس از مدتها 
پروژه ملی تولید چادر در ایران را اجرا نموده و سهم شایانی 
در كاهش واردات این پارچه و خودكفایی تولید داخلی آن 

ایفا نمایند.
ایشان در طی این دوره پركار در حوزه صنعت، از فعالیت 
های اجتماعی و صنفی نیز غافل نبوده و از اردیبهشت 1394 
تا چندی پیش كه به دلیل بیماری از سمت خود استعفا دادند، 
در دوره های پنجم و ششم هیات مدیره جامعه متخصصین     
نساجی ایران به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و عضو 
هیات مدیره منشا خدمات شایانی در حوزه فعالیت های 
صنفی این تشکل برای مهندسین و متخصصین نساجی 

ایران بودند. 
ایشان كه نمونه بارز یک انسان شریف و ارجمند بودند در 
صبح روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه 1399 دعوت حق 
را لبیک گفته و دوستان خود را در صنعت نساجی ایران تنها 

گذاشتند.            روح شان شاد و آرام در پرتو الطاف الهی

دبیرخانه  انجمن صنایع نساجی ایران

دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه انتشار 
سلسله گزارش های مربوط به اقتصاد دوران کرونا، سومین گزارش را 
به موضوع "زنجیره تأمین" اختصاص داده است و در ابتدا به تشریح 
برای  حوزه  این  در  آمده  وجود  به  اهم مشکالت  و  تأمین  زنجیره 
بنگاه های اقتصادی می پردازد و در ادامه برای مدیریت مؤثر زنجیره 
تأمین در شرایط فعلی، ده پیشنهاد مشخص به بنگاه های اقتصادی و 

ده پیشنهاد دیگر نیز به دولت ارائه می دهد.
موارد ده گانه ای که این گزارش به بنگاه های اقتصادی پیشنهاد می کند 

به شرح زیر است.
شناسایی  منظور  به  تأمین  زنجیره  کل  مشاهده  قابلیت  توسعه 
فهرست  تحلیل  و  تجزیه  تولید،  کلیدی  نهاده های  تأمین کنندگان 
موجودی، بهینه کردن ظرفیت تولید و توزیع، تخمین تقاضای مشتریان 
امکان پذیری  و  بررسی  و  موجود  لجستیک  ظرفیت  از  استفاده  و 

حمل ونقل های جایگزین
* تعیین مقیاس و بازه زمانی احتمالی اخالل در زنجیره تأمین

* ارزیابی سیستماتیک کل زنجیره تأمین و استقرار واحدهای عملیاتی 
برای انطباق سریع با استفاده از تکنیک های سناریوسازی و تشکیل 

گروه پایش بحران با محوریت زنجیره تأمین
* تمرکز بر تثبیت فوری زنجیره تأمین از طریق ارزیابی منابع تأمین 

جایگزین، حمایت از تأمین کنندگان و ارزیابی مخاطرات ایشان
* بررسی امکان ادغام شرکت ها و تأمین کنندگان و کاهش فعالیت ها 

در بخش های دارای مشکل تأمین مواد اولیه
* ارزیابی مستمر گزینه های نزدیک تر تأمین، به منظور کوتاه تر کردن 

فاصله با تأمین کنندگان و نزدیک تر شدن به مشتریان بنگاه
* پیش بینی تقاضای واقعی مشتریان و همکاری با کانال های توزیع 

معتبر
* جابجایی و انتقال موجودی های آماده شرکت های تأمین کننده مواد 
اولیه به خارج از ناحیه های قرنطینه شده و به نزدیک ترین محل با 

امکان انتقال و ارسال آنها از سوی شرکت های تأمین کننده
* طراحی زنجیره تأمین انعطاف پذیر برای آینده از طریق ایجاد تابع 
ریسک، دیجیتالی کردن فرآیندها و ابزارها، کدگذاری آنها و مدیریت 

ریسک
از  استفاده  با  تأمین  زنجیره  نوین  مدیریتی  تقویت سیستم های   *

تجربیات سایر کشورها / استفاده از فناوری های پیشرفته ساخت برای 
افزایش توان مقاومت و انعطاف پذیری بیشتر در برابر تهدیدها

پیشنهادهایی كه به دولت ارائه می دهد نیز شامل موارد زیر می شود.
* استفاده صحیح و علمی از ابزار مدیریت زنجیره تأمین به عنوان 

اهرم تنظیم بازار
* مدیریت حرفه ای زنجیره تأمین به عنوان اهرم افزایش دقت اصابت 

سیاست های پولی، مالی و اعتباری
* توسعه ابزارهای ضمانتی توسط صندوق های حمایتی به خصوص 
صندوق ضمانت صادرات برای تسهیل حضور بنگاه های کوچک و 

متوسط و همچنین بنگاه های صادراتی
* حمایت از یکپارچه سازی بازار اعتبار و نظام مدیریت زنجیره تأمین

. سرمایه گذاری ها به روش مشارکت عمومی - خصوصی )¬¬¬( برای 
*یجاد زیرساخت های توسعه یافته مدیریت زنجیره تأمین

* بهبود مدیریت مرزها و پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای 
تعریف  با  زمینی  مرزهای  بازگشایی هرچه سریع تر  برای  همسایه 

پروتکل های مشترک بهداشتی
* معرفی خطوط سبز برای تسهیل حمل ونقل و انتقال کاال و رزرو 

خطوط انتقال کاال
* تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی 
برخی  تجدید  یا  تمدید  و  ذی ربط  دستگاه های  طریق  از  اینترنتی 
مجوزهای کسب وکار برای یک دوره معین، مشروط به عدم تخلف 

صاحب کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به اداره های دولتی
* تسهیل مقررات در حوزه تعرفه گذاری یا محدودیت های واردات آن 
دسته از کاالهایی که در زنجیره تأمین آنها اختالل ایجاد شده یا عرضه 
آنها در بازار دچار کمبود شده است، در کنار کاهش، تعویق و یا تعلیق 

دریافت هزینه ها و عوارض مختلف
* اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر در جهت کاهش هزینه های مالیاتی و 
تأمین اجتماعی کسب وکارها و پیشگیری از کاهش نقدینگی بنگاه های 

اقتصادی
پیش از این دبیرخانه شورای گفت وگو در قالب دو گزارش به موضوعات 
مالیات و تأمین مالی پرداخته بود و قرار است در ادامه تأمین اجتماعی 

و حوزه قضایی را نیز به صورت جداگانه بررسی کند.

سومین گزارش »اقتصاد كرونا« از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو منتشر شد

10 پیشنهاد به دولت برای زنجیره تأمین و گذر اقتصاد از بحران کرونا


