
بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران سال سیزدهم  شماره 500  21  اردیبهشت ماه 1399

ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

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

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

صنوف مرحله اول 
دریافت تسهیالت کرونا مشخص شدند

ادامه در صفحه 2 

در حالی که توسعه صادرات در شرایط فعلی کشور تنها راه نجات اقتصاد ایران 
است، تأخیر در اجرای تعهدات در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده موجب بلوکه 
شدن بخشی از دارایی های صادرکنندگان در قالب مالیات بر ارزش افزوده 

شده است.
پس از تالطمات شدید ارزی سال 1397 که بر اثر تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه ایران اتفاق افتاد و مشکالتی که برای تأمین ارز به وجود آمد، بازگشت ارز 
حاصل از صادرات برای دولت حائز اهمیت فراوانی شد؛ لذا موضوع رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان به عنوان سیاست کنترل ارز و یکی از ابزارهای دولت برای 

بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد کشور را ابالغ کرد و در آن بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه 
تعهد برگشت ارز شدند و بانک مرکزی مکلف شد صرفاً برای واردات کاال و 
خدمات صادرکنندگانی تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق با چرخه 
اقتصادی کشور و مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی باشد.

بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان واقعی نیز مطابق بخشنامه رفع تعهد 
ارزی، به تعهد خود در سال های 97 و 98 عمل کردند و از زمان ابالغ بخشنامه 
مذکور در 22 فروردین 97 اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده اند و 
حتی مسئوالن مربوطه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چندین بار در جلسات 

مختلف با حضور فعاالن بخش خصوصی به این موضوع اشاره کرده اند.
روند کند ابالغ دستور العمل رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش 

افزوده صادرات
در این باره باید به سخنان غالمرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی در مورخ 
7 اردیبهشت 99 اشاره کرد که گفت: اجرایی شدن سیاست های متخذه و 
ضوابط ابالغی در خصوص رفع تعهد ارزی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات 
ارزی ایفا نشده از سال 1397 تاکنون شده است. این امر به گونه ای است که 

بالک 1500 میلیارد تومان از نقدینگی صادرکنندگان
 دلیل تاخیر بانک مرکزی در ابالغ بخشنامه ها چیست؟

ادامه در صفحه 3

ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف گفت: 13 شغل پرخطر 
از جمله پوشاک و آرایشگاه های مردانه و زنانه مشخص شدند و 
كارگاهایی حق بیمه اسفند و فروردین و اردیبهشت را پرداخت 

كرده باشد تسهیالت تعلق می گیرد.
وی در ادامه گفت: 55 رسته اعالم شده است كه در مرحله اول 
برای 13 رسته كار پرداخت تسهیالت عملیاتی شده است و برای 

رسته های باقی مانده نیز تا دوماه آینده اعالم خواهد شد.
تاالر های پذیرایی، پوشاک، قهوه خانه های سنتی و ارایشگاه های 
زنانه و مردانه در 13 رسته مرحله اول برای پرداخت تسهیالت قرار 
گرفته اند ضمن اینکه پوشاک یکی از صنایعی است كه بیشترین 

زیان را دیده است.
عالء الدین ازوجی مدیركل توسعه اشتغال وزارت كار در ارتباط 
تلفنی گفت: كل پرداخت های ستاد كرونا برای یک میلیون كسب و 
كار با داشتن 3 میلیون شاغل بیمه شده را شامل می شود. منابع بر 

اساس ضوابط ستاد اختصاص داده خواهد شد.
ازوجی در ادامه گفت: در جلسه ای كه روز گذشته به دعوت بانک 
مركزی با موسسات داشتیم برای وحدت رویه در پرداخت ها بود تا 

در زمان پرداخت ها مشکلی ایجاد نشود. 
برای رصد افراد خویش فرما و كارفرما باید فرد در حال حاضر 
شاغل باشد و مبنا بیمه فرد است. آنچه در دستور ستاد است مبنای 
به كار گیری و شاغل بودن به استناد اینکه تعدیل نشود و امکاناتی 
است كه سازمان تامین اجتماعی در اختیار قرار می دهد و باید 
اطالعات بیمه شدگان در فروردین ماه 99 در اختیار قرار گیرد و مبنا 
این خواهد بود كه فرد آبان و آذرو دی ماه سال قبل )98( فعالیت 

داشته است و متوسط شاغلین در نظر گرفته خواهد شد.
در فاز بعدی مشاغل غیررسمی نیز عملیاتی خواهد شد و مبنای 
پرداخت تسهیالت به این صورت است كه بنگاه هایی كه به اجبار 
تعطیل شده اند به ازای هر فرد بیمه شده 16 میلیون تومان خواهد 
بود و برای واحدهای كسب و كاری كه تعطیل نشده اند به ازای 
هر فرد شاغل به كار 12 میلیون تومان تسهیالت پرداخت خواهد 
شد. زمان بازپرداخت از مهر امسال و با سود 12 درصد و به مدت 

2 سال خواهد بود.
با  شده  دریافت  اطالعات  شده  سعی  گفت:  ادامه  در  ازوجی 
هماهنگی سازمان تامین اجتماعی باشد و مركز تماس نیز ایجاد 
شده و سامانه راه اندازی شده است بنابراین با مشخص شدن 
سهم بانکها برای مشاغل رسمی و غیر رسمی مشکلی در پرداخت 

تسهیالت نخواهد بود.
دخالت  كمترین  بدون  فرمایان  خویش  و  كارفرما  به  تسهیالت 
واحدهای  داشت.  نخواهیم  مشکلی  جهت  این  از  و  بود  خواهد 
اقتصادی دارای پروانه كسب و كد بیمه شاغلین انجام می شود 

و برای واحدهای بدون بیمه نیز تا دوماه اینده عملیاتی خواهد شد.
اشتغال  به حفظ  ها مشروط  این حمایت  ادامه گفت:  در  ازوجی 
خواهد بود و از 13 رسته نزدیک به 550 زیردسته اعالم شده و 

دستگاه های مرتبط نیز اضافه شده است.
ابوالفضل روغنی رئیس كمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در 
ارتباط تلفنی گفت: با توجه به آسیب های جدی كووید 19 به اقتصاد 
كشور اعداد مختلف و متنوعی برای تسهیالت برای كارافرینان 

اعالم شده است.
او در ادامه گفت: به نظر می رسد تسهیالت بیشتر در مرحله وعده و 
وعید باشد تا پرداخت؛ اما با توجه به قطع زنجیره تامین مواد اولیه 

مشکالت هنوز شروع نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 کاهش ارزبری 3 میلیارد و 400 میلیون یورویی در برنامه نهضت ساخت داخل

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی از نتایج برنامه نهضت 
ساخت داخل در اولین سالروز تصویب قانون حداكثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی از سوی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: در یک سال گذشته با برگزاری10 میز تخصصی 
تعمیق ساخت داخل، انعقاد تفاهم نامه با سایر وزارتخانه ها و دستگاه 
ها، اقدام شركت های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین شركت های 
دانش بنیان برای داخلی سازی برخی قطعات و تجهیزات وارداتی، بیش 
از 3 میلیارد و 400 میلیون یورو، كاهش ارزبری برای كشور حاصل شده 

است.
به گزارش شاتا، رضا رحمانی افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری 
برای تحقق راهبرد رونق تولید و ارایه فهرست نیازهای بخش تولید و 
ابراز خرسندی ایشان در این خصوص و تصریح و تاكید بر حل مسائل 
از طریق انعکاس نیازهای اعالم شده به دانشگاه ها و مراكز دانش بنیان 
با هدف رفع نیازها، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تولید و 
تعمیق ساخت داخل برنامه عملیاتی نهضت ساخت داخل را در دستور 
كار قرار داد كه این برنامه عملیاتی دربرگیرنده اقدامات متنوعی برای 

داخلی سازی نیازها و قطعات واحدهای تولیدی از طریق به هم رسانی 
متخصصان، پژوهشگران، نخبگان و فعاالن عرصه تولید با هدف كاهش 
وابستگی ارزی و به تبع آن مقابله هوشمندانه با تحریم های ظالمانه بوده 
است؛ در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات متناسب 
قانونی، رویدادهای ساخت داخل و فرهنگ سازی در این حوزه را در 

اولویت كار خود قرارداده و به انجام رسانده است.
ایجاد مركز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات

وزیر صنعت گفت: به عنوان مهمترین اقدام قانونی برای تحقق اهداف 
نهضت ساخت داخل با هدف برنامه ریزی و پیگیری توسعه و تعمیق 
ساخت داخِل ماشین آالت، تجهیزات و اقالم، مركز ساخت داخل در 
ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد و مسئولیت اجرای 
قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از 
كاالی ایرانی برعهده این مركز گذاشته شده و گزارش اقدامات در 
راستای اجرایی شدن كامل قانون، مستمراً به مجلس شورای اسالمی 

ارسال می شود.
راه اندازی سامانه توانیران

رحمانی افزود: همچنین برای اجرای مفاد قانون حداكثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی سامانه جامع توانیران 
با هدف احصا توانمندی های داخل كشور و همچنین احصا نیازمندی ها 
و تجمیع آنها ایجاد شد تا با بهم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها، 
زمینه ی استفاده از فرصت های ساخت داخل بیش از پیش فراهم كند 
كه در حال حاضر اطالعات بیش از 77000 واحد تولیدی در سامانه 

درج شده است.
مدیریت واردات

وی تاكید كرد: همزمان با اجرای قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی 
و آغاز نهضت ساخت داخل و با هدف حمایت از تولید 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت:ادامه از صفحه 1

 کاهش ارزبری 3 میلیارد و 400 میلیون یورویی در برنامه نهضت ساخت داخل خالصه مذاکرات هزار و پنجاهمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو پنجاهمیـن نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع 
نسـاجی ایـران  با حضـور اكثریـت اعضای  هیـات مدیره 
در روز یکشـنبه مـورخ 98/12/11 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-خالصـه مذاکـرات هـزار و چهل و نهمین نشسـت هیـات مدیره 
انجمن صنایع نسـاجی ایران در روز یکشـنبه مورخ 98/11/27 قرائت 

و بـه امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- آقـای دکتـر شـیبانی گزارشـی از نشسـت مشـترک در معاونـت 
ارزی بانـک مرکـزی در خصوص تامیـن ارز بـرای واردات مواد اولیه 
مـورد نیـاز صنایـع نسـاجی )با توجـه به تحریـم هـای ظالمانه علیه 
صنعت نسـاجی کشـور (ارائـه و نگرانی هایـی را در خصوص تامین و 

تخصیـص ارز بـه این موضـوع مطـرح فرمودند.
3-طبـق دعـوت قبلی آقایان سـرهنگ قدمی و سـرهنگ بهرامی از 
پلیـس مبارزه با جرایم اقتصادی ناجا در جلسـه حضـور یافتند و آقای 
مهنـدس شـهالیی ضمـن خیـر مقدم بـه  ایشـان توضیحاتـی را در 
خصوص صنایع نسـاجی و پوشـاک کشـور و انجمن صنایع نسـاجی 
ایـران و لـزوم توجه جـدی دولت به این صنعت ارائـه فرمودند و پس 
از ایشـان میهمانان بـه طرح موضوع و زمینه هـای همکاری انجمن 
با مجموعه پلیس پیشـگیری و مبارزه با جرایـم اقتصادی پرداختند و 

بحـث و تبادل نظـری در این خصوص صـورت پذیرفت.
4-آقای مهندس سـید محمد مقدسـی و سـرکار خانم مهندس سیما 
کاظمـی به نمایندگی از جامعه متخصصین نسـاجی ایران در جلسـه 
حضـور یافتند و توضیحاتی را در خصوص جشـنواره صنعت نسـاجی 
مطرح فرمودند و مقرر شـد آقایان دکتر شـیبانی، مهندس شـهالیی 
و دکتر کاظمی به نمایندگی از انجمن صنایع نسـاجی جلسـاتی را با 

جامعه متخصصین نسـاجی داشته باشند.
5-جلسـه در سـاعت18:30 بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل محمد 

خاتمـه یافت.       

میهمانان: آقایان سـرهنگ قدمی ، سـرهنگ بهرامی، مهندس سـید 
محمد مقدسـی خانم مهندس سـیما کاظمی

عـدم حضـور بـا اطالع قبلـی آقایـان :  مهنـدس علی فرهـی ، اکبر 
لبـاف، مهندس عبدالحسـین اخوان مقدم ، دکترمحمـد علی عامری 

آهنگریان ،محسن 

صورتجلسه

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

داخلی و حفظ و افزایش فرصت های شغلی در كشور این وزارتخانه 
اقدام به اعمال مدیریت واردات با حذف حدود 4 هزار ردیف كاالی 
الکترونیکی دولت و  از سامانه تداركات  خارجی دارای مشابه داخلی 
ممنوعیت ثبت سفارش حدود 1650 قلم كاالی غیر ضروری، نموده 

است.
برگزاری 10 میز تخصصی ساخت داخل

وی افزود: برای دستیابی به این اهداف تاكنون 10 میز تخصصی ساخت 
داخل در صنعت خودرو و موتور سیکلت، پتروشیمی، برق، الکترونیک و 

مخابرات، مس و فوالد برگزار شده است.
رحمانی ادامه داد: تعمیق ساخت داخل طرح های تکرارپذیر و تبدیل 
خرید خارج به خرید داخل با پیگیری قانون حداكثر استفاده از خدمات 
تالش  با  نیز  ایرانی  كاالی  از  حمایت  و  كشور  خدماتی  و  تولیدی 
نیروگاهی و صنایع معدنی  صنعتگران در صنایعی مانند پتروشیمی، 
توسعه یافته و از این طریق حدود 280 میلیون یورو از خرید خارج به 

استفاده از تولیدات داخلی تبدیل شده است.
وی اعالم كرد: با اصالح مناقصات و فرایند خرید خارجی، در بیش از 
85 مورد با تبدیل خرید كاال از خارج از كشور به داخل، امکان خرید از 

تولیدات ملی فراهم شده است.
امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری با سایر دستگاه ها

وزارت  های  فعالیت  ادامه  در  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صمت برای تحقق اهداف این نهضت، تفاهم نامه های كالن با سایر 
وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی از جمله با وزارت نفت، وزارت راه و 
شهرسازی، قرارگاه خاتم االنبیا و...، در تولید كک سوزنی و اسفنجی، 
الکترود گرافیتی، ساخت ریل و واگن و...، به امضا رسیده و افزایش 
میزان عمق ساخت داخل تجهیزات و ماشین آالت به عنوان مهمترین 
سرفصل این تفاهم نامه ها به ارزش بیش از 996 میلیون یورو در حال 

عملیاتی شدن است.
اقدامات نهضت ساخت داخل در حوزه  افزود: در این مدت  رحمانی 
صنایع معدنی نیز در 8 مجتمع تولیدی با كاهش ارزبری بیش از 152 

میلیون یورو اجرایی شده است.
وی بیان كرد: تاكنون 3 میز ساخت داخل با كاهش ارزبری 282.5 
میلیون یورو برای داخلی سازی 106 قطعه در صنعت خودرو، 3 میز 
تخصصی در صنعت تجهیزات پتروشیمی با كاهش ارزبری 143 میلیون 
یورو برای داخلی سازی 39 قطعه و 2 میز در صنعت برق الکترونیک و 
مخابرات با كاهش ارزبری 123.6 میلیون یورو برای داخلی سازی 52 

قطعه برگزار شده است.
وزیر صمت گفت: سال گذشته میز ساخت داخل صنعت مس برای 
داخلی سازی 18 قطعه و تجهیزات با كاهش ارزبری 628 هزار یورو، 
میز ساخت داخل صنعت فوالد برای 5 محصول نهایی و یک خط تولید 
به ارزش 443 میلیون یورو و پروژه داخلی سازی تولید لوله فلزی از 
تختال فوالد با یک خط تولید با كاهش ارزبری 250 میلیون یورو نیز 

به انجام رسیده است.
رحمانی تصریح كرد: در این راستا، توسعه عمق ساخت داخل و تبدیل 
خرید خارجی به داخلی سازی در سه حوزه صنعتی پتروشیمی، فوالد 
و نیروگاهی با كاهش ارزبری 305 میلیون یورو انجام شده است و 
همچنین در اقدام مشترک با وزارت راه و شهرسازی در 10 حوزه با 

كاهش ارزبری همراه بوده است.
برگزاری نخستین نمایشگاه های فرصت های ساخت داخل و 

رونق تولید
وی گفت: برای تحقق حداكثری اهداف این برنامه و در چارچوب یک 
برنامه جامع فرهنگ سازی با دستورالعمل برگزاری نخستین نمایشگاه 
های فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در تیرماه سال جاری در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در گروه های صنعتی صنایع 
خودرو، قطعات لوازم خانگی، صنایع معدنی )فلزی و غیرفلزی(، صنایع 
دریایی، مخابرات، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دستور كار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و در این نمایشگاه 202 تفاهم 
نامه همکاری بین كارفرمایان با تأمین كنندگان و شركت های دانش بنیان 

منعقد شد و قرارداد ساخت داخل 25 قلم كاال به امضا رسید.
رحمانی افزود: در این نمایشگاه تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق 
و  مالی واحدهای صنعتی  نیاز  تامین  نوآوری و شکوفایی در راستای 
همچنین تفاهم نامه ای با صدا و سیمای جمهوری اسالمی به منظور 

ترویج كاالی ایرانی و نهضت ساخت داخل به امضای طرفین رسید.
برگزاری نمایشگاههای فرصت های ساخت داخل استانی و دستگاهی

وی ادامه داد: با هدف ترویج فرهنگ ساخت داخل و بهره گیری از تمام 
پتانسیل های مراكز علمی، پژوهشی و شركت های دانش بنیان در 
سطح كشور، نمایشگاه های فرصت های ساخت داخل در دستور كار 
سازمان های صمت استان ها قرار گرفت كه تاكنون در 6 استان زنجان، 
قم، گیالن، خوزستان، هرمزگان و فارس برگزار شده است و همچنین 
برای معرفی نیازمندی های شركتهای بزرگ و مادر، نمایشگاه دائمی 
نیاز محور در محل شركت های ساپکو، سازه گستر، مگاموتور، گل گلهر، 
هتکو، موتوژن، تراكتورسازی، فوالد خوزستان و شهاب دائر شده و در 
معرض دید مراكز علمی و پژوهشی و شركتهای دانش بنیان قرار دارد.

برنامه ریزی برای تحقق 3.2 میلیارد یورویی برنامه ساخت 
داخل در سال 99

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تاكید كرد: این برنامه در طول 
سال گذشته باالتر از میزان برآورد اولیه محقق شد و امسال نیز در 
چارچوب برنامه های "جهش تولید" در وزارت صمت تداوم خواهد 
یافت و طبق برنامه ریزی انجام شده در سال 99 با اولویت كاهش 
ارزبری 3.2 میلیارد یورویی در دستور كار است كه در مجموع با اجرایی 
شدن پروژه های این برنامه در سال 1400، بیش از 10 میلیارد یورو 

انواع كاال و تجهیزات در كشورمان داخلی سازی خواهند شد.

مدیركل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره 
به تجارت 22 میلیارد دالری ایران با كشورهای عربی گفت: ایران سال 

گذشته 9 میلیارد دالر واردات از كشورهای عربی داشته است.
با  دالر  میلیارد   22 حدود   1398 سال  در  ایران  گفت:  پیلتن  فرزاد 
كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شامل عراق، امارات، 
عمان، قطر، كویت، سوریه، لبنان، اردن و عربستان تجارت داشته است. 
مدیركل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار 
داشت: حدود 12 میلیارد و 500 میلیون دالر از عدد مذكور مربوط به 
صادرات ایران به كشورهای فوق و حدود 9 میلیارد دالر واردات كشور 
از این كشورها بوده است. در حوزه صادرات به ترتیب عراق با حدود 
9 میلیارد دالر، امارات با 2/5 میلیارد دالر رتبه اول و دوم و كشورهای 
با 180  كویت  با 200میلیون دالر،  قطر  میلیون دالر،  با 450  عمان 
میلیون دالر، سوریه با 160 میلیون دالر، لبنان با 30 میلیون دالر، اردن 
با 21 میلیون دالر و بحرین با 10 میلیون دالر در رتبه های بعدی قرار 

داشته اند.
پیلتن بیان داشت: در حوزه واردات نیز به ترتیب كشورهای امارات با 
8/7 میلیارد دالر  در رتبه اول و كشورهای عمان با 167میلیون دالر، 
عراق با 131میلیون دالر، اردن با 21 میلیون دالر، لبنان با 18میلیون 
دالر، قطر با 12میلیون دالر، سوریه با 11میلیون دالر و بحرین با 2 

میلیون دالر در رتبه های بعد قرار گرفته اند.
وی افزود: روابط تجاری ایران و عربستان در سال 1398 قطع بوده 

است و عمال” تجارت مستقیمی بین دو كشور رخ نداده است.
گفتنی است، براساس آمارهای منتشر شده در سال 1398 از میان 
كشورهای مذكور  امارات در رتبه 2 تجارت خارجی ایران با كشورهای 
جهان و عراق در رتبه 4، عمان در رتبه 18، قطر در رتبه 34، كویت 
در رتبه 39، سوریه در رتبه 41، لبنان در رتبه 62، اردن در رتبه 63 و 

بحرین در رتبه 88 قرار گرفته اند./
منبع : سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با کشورهای عربی/ واردات 9 میلیارد دالری ایران در سال 98

2



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

درصد تعهدات یادشده )تعهدات ارزی ایفا نشده( از 27.87 درصد دی ماه 1397 
به کمتر از 10 درصد و حدود 9.48 درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق 

سیاست های اجرایی است.
این گزارش می افزاید، در مقابل بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان، دولت تکالیفی به عهده دارد که یکی ابالغ به موقع 
دستورالعمل های رفع تعهد ارزی در هر سال و دیگری استرداد به موقع مالیات 
بر ارزش افزوده صادرکنندگان است که باید گفت عملکرد دولت در خصوص 
هر دو مورد یاد شده، رضایت صادرکنندگان را به خصوص در سال 98 جلب 

نکرده است.
درباره دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال 98 ذکر این نکته الزم است که با 
بیش از یک سال تأخیر در ابالغ این دستورالعمل، باالخره بانک مرکزی در 6 
اردیبهشت 99 ابالغیه ای صادر و براساس آن اعالم کرد که رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان در سال های 98 و 99 مطابق سال 97 است که باید گفت این 
تأخیر در ابالغ دستورالعمل باعث به تعویق افتادن استرداد، مالیات بر ارزش 

افزوده صادرات شده است.
گفتنی است تأخیر در ابالغ دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز باعث 
می شود تا صادرکنندگان نتوانند طبق قانون ظرف یک ماه از رفع تعهد ارزی 
مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت بخشی از دارایی و نقدینگی آنهاست را 

دریافت کند.
براساس قانون )ماده 34 قانون رفع موانع تولید، مصوب 1394، قانون بودجه 
98 تبصره 8 بند ج بخش یک، قانون بودجه 99، تبصره 6 بند ک( اداره مالیات 
موظف به استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکننده ظرف یک ماه پس از رفع 

تعهد ارزی است.
افزوده  ارزش  بر  مالیات  موقع  به  بازگشت  عدم  از  انتقاد 

صادركنندگان
در این ارتباط منصور صفایی یزدی فعال اقتصادی و صادرکننده با انتقاد از 
تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که به تعهد ارزی خود 
عمل کرده اند، به خبرنگار فارس گفت: در ابتدای سال 98 صادرات داشته ایم 
و با بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به کشور به تعهدات قانونی خود عمل 
کرده ایم. اما علی رغم گذشت بیش از یک سال از رفع تعهد ارزی، موفق به 
اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات خود که مبلغی حدود 800 میلیون تومان 

است نشده ایم.
وی با بیان اینکه این مشکل برای تمام صادرکنندگان متعهد در سال 98 
وجود دارد، گفت: بانک مرکزی هنوز لیست شرکت های صادرکننده متعهد به 
بازگشت ارز صادراتی به کشور در سال 98 را به سازمان امور مالیاتی اعالم 
نکرده اند و لذا سازمان مالیاتی هم نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

صادرکنندگان اقدامی انجام نداده است.
تکالیف  به  از صادرکننده ها می خواهد که  دولت  اگرچه  داشت:  اظهار  وی 
خود درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به موقع عمل کند، اما نهادها و 
سازمان های زیرمجموعه دولت از جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی 

کشور به تعهدات قانونی خود در مقابل صادرکنندگان عمل نمی کنند.
صفایی یزدی گفت: در شرایطی که صادرات یکی از نیازهای اساسی کشور 
است، بی توجهی به اجرای قوانین که براساس آن اداره مالیات موظف است 
افزوده صادرکنندگان را مسترد کند، موجب  بر ارزش  طی یک ماه مالیات 
دلسردی صادرکنندگان از امر صادرات می شود و این موضوع می تواند در افت 

صادرات تأثیر بسزایی داشته باشد.
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگان ساالنه حدود 1500 

میلیارد تومان است
به گفته الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ساالنه بین 1000 تا 1500 
میلیارد تومان میزان مالیات بر ارزش افزوده ای است که سازمان امور مالیاتی 
باید به صادرکنندگان بازگرداند. بنابراین هر چه زمان ابالغ دستورالعمل رفع 
تعهد ارزی کندتر انجام شود، در عمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات 

هم به تأخیر می انجامد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت وگو با فارس با اشاره به تأخیر در 
ابالغ بخشنامه رفع تعهد ارزی سال 98، گفت: این بخشنامه با تأخیر بیش از 

یک سال نهایتا چند روز پیش ابالغ شد.
وی اظهار داشت:  با توجه به تأخیر در ابالغ بخشنامه تمام صادرکنندگانی که 

بالک 1500 میلیارد تومان از نقدینگی صادرکنندگان
 دلیل تاخیر بانک مرکزی در ابالغ بخشنامه ها چیست؟

ادامه از صفحه 1

در سال 98 رفع تعهد ارزی خود را انجام داده اند و نسبت به اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده صادرات درخواست داده اند، هنوز موفق به اخذ مالیات بر ارزش افزوده 

صادرات خود نشده اند.
وی گفت:  دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی روزهای اخیر و پس از ابالغ 
بخشنامه، به سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شده، بنابراین در صورتی که 
اطالعات و به عبارتی لوح فشرده اسامی صادرکنندگانی که در سال 98 رفع 
تعهد ارزی کرده اند به سازمان امور مالیاتی برسد، این سازمان باید ظرف یک ماه 

مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را مسترد کند.
الهوتی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی همکاری خوبی در بازگشت 
مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال 1397 داشت، گفت: با توجه به قول هایی 
که این سازمان در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان داده 
است، امیدواریم هر چه زودتر مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال 98 
نیز که به تعهدات ارزی خود مطابق قانون عمل کرده اند و درخواست بازگشت 

مالیات بر ارزش افزوده داشته اند، بازگردانده شود.
وی با تأکید بر اینکه تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 
مشکالت زیادی را در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، 
گفت: برای رفع این مشکل در جلسه مورخ 6 اردیبهشت 99 فعاالن اقتصادی 
با رئیس جمهور پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه شد مبنی بر اینکه بخشی از 
مالیات بر ارزش افزوده صادرات به منظور تأمین نقدینگی واحدهای صادراتی تا 
زمان رفع تعهد کامل ارزی بازگردانده شود که متأسفانه در همان لحظه رئیس 

بانک مرکزی با آن پیشنهاد من مخالفت کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بانک مرکزی، استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده را ابزاری برای برگشت ارز حاصل از صادرات می داند، در حالی این بانک 
از روش های دیگری می تواند برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان 

حاصل کند.
به  دنیا  تمام  در  صادرات  افزوده  ارزش  بر  مالیات  داشت:  اظهار  الهوتی 
صادرکنندگان بازگردانده می شود و نباید اشتباه تصور شود که این موضوع یک 

نوع مشوق صادراتی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: از آنجا که کاالهای صادراتی در 
داخل کشور مصرف نمی شود، بنابراین این بخش از مالیات که در قالب مالیات 

بر مصرف است باید به صادرکننده بازگردانده شود.
نامه نگاری متقابل همتی و شافعی درباره رفع تعهد ارزی

گفتنی است در مورخ 9 اردیبهشت 99 غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
ایران با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی در خصوص ابالغیه رفع تعهد ارزی 
سال 98 انتقاد کرد و گفت: دستورالعمل بازگشت ارز صادرات، برخالف توافق 

بخش خصوصی و دولت است.
وی حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سالهای 98 و 99 را برخالف 
رایزنی های صورت گرفته اعالم کرد و تأکید داشت:  این اقدام موجب ضرر 

هنگفت صادرکنندگان می شود.
البته همتی در پاسخ به نامه شافعی اظهار داشت: با صادرکنندگان نهایت تعامل 
را داشته ایم اما برخی ارز را برنگردانده اند، لذا انتظار می رود با توجه به کاهش 
فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم های ظالمانه در شرایط کنونی 
رئیس اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی جاری همسو بوده و ضرورت 
دارد بنگاه های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره مندی از 
سوبسیدهای انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته  است، در این شرایط 
منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف برای تأمین نیازهای 

وارداتی بخش های اقتصادی به کار گیرند.
این گزارش می افزاید اگرچه صادرات که به گفته کارشناسان اقتصادی در 
شرایط فعلی تنها راه نجات اقتصاد ایران است و علی رغم اینکه باید مسیر 
صادرات برای صادرکنندگان هموار شود، اما هنوز اختالف نظرهایی بین بخش 
خصوصی و دولت وجود دارد که خود می تواند موانعی بر سر راه صادرات باشد 

که باید هر چه زودتر این موانع و اختالف نظرها حل و فصل شود.
ارزی  تعهد  رفع  اجرای سیاست های  از  همچنین در شرایطی که دو سال 
بین  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  شیوه  خصوص  در  هم  باز  می گذرد، 
دولت و بخش خصوصی توافق کامل وجود ندارد که این مسائل در شرایط 
فعلی می تواند ضربه ای به اقتصاد کشور باشد و صادرات نه چندان پرقدرت را 

کم توان تر کند./خبرگزاری فارس

خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و یکمین   نشست هیأت مدیره

هـزارو پنجـاه و یکمیـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمـن 
اعضـای   اكثریـت  بـا حضـور  ایـران   نسـاجی  صنایـع 
هیـات مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 99/01/31 در محل 
دفترانجمـن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت 
بـه مـوارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسـبت به برخـی از آن 

هـا اتخـاذ تصمیم بـه عمـل آمد.
1-درخصـوص موضـوع برگـزاری جلسـات هیـات مدیـره در محل 
دفتـر انجمـن و همچنیـن حضور مجـازی  اعضاء در جلسـات هیات 
مدیـره بحـث و تبـادل نظر شـد و مقـرر شـد اصالحیه مورد نیـاز در 
اساسـنامه جدید انجمن پیـش بینی و لحـاظ گردد.همچنین مصوب 
گردیـد تـا دومـاه آینـده با توجـه به محدودیت تشـکیل جلسـات در 
محـل انجمن به دلیل شـیوع بیمـاری کرونا ، امـکان اتصال اعضای 
محتـرم هیـات مدیـره ای که بـه دالیلی امـکان حضور در جلسـه را 
ندارنـد بـه طـور مجازی بـا ابـزار و امکانات فراهـم گردد تا بتـوان از 

پیشـنهادات ایشـان نیز بهره منـد گردید .
2-آقایـان نـوری و همتـی مدیـران شـرکت جهـان اروم ایـاز طبـق 
دعـوت قبلی در جلسـه حضـور یافتنـد و توضیحاتـی را در خصوص 
مکاتبه انجام شـده این شـرکت با انجمن صنایع نسـاجی ایران ارائه 
فرمودنـد که مقرر گردید مکاتبه ای توسـط انجمـن در این خصوص 
صـورت پذیـرد و پیگیری های الزم در خصوص حل مشـکل مذکور 

آید. بعمل 
3-آقـای مهندس نیلفـروش زاده گـزارش آمـاری واردات و صادرات 
صنایع نسـاجی کشـور را به نقل از گمرک جمهوری اسـالمی ایران 

ارائـه فرمودند.
4-آقـای مهندس نیلفروش زاده تحلیلـی در خصوص وضعیت تولید 
و اشـتغال صنایـع نسـاجی پـس از عیـد بـا توجه بـه شـیوع بیماری 

کرونا ارائـه فرمودند.
5-آقـای مهنـدس فرهـی بـا تحلیـل شـرایط بـازار پـس از شـیوع 
بیمـاری کرونـا پیشـنهاداتی را در خصـوص کسـب و کارها در سـال 

جدیـد مطـرح فرمودند.
6-در خصـوص مصوبـه هیـات عمومی دیـوان عدالـت در خصوص 
مصوبـات مربـوط به پرداخـت حق سـنوات بر مبنـای آخرین حقوق 
دریافتـی در زمـان اتمـام قـرارداد همـکاری، مقـرر گردیـد تـا پیش 
نویـس مکاتبـه مذکور خطاب به ریاسـت محترم قوه قضاییه توسـط 

آقـای آهنگریان تهیـه گردد .
7-در خصـوص تعییـن تکلیـف تعهدات هیـات مدیـره در خصوص 
کمـک مالـی بـه بیمارسـتان سـرطانی مشـهد و کمک هـای جمع 
آوری شـده برای سـیل زدگان سیسـتان و بلوچسـتان پـس از بحث 
و تبـادل نظـر مصـوب گردیـد کـه کمک های جمـع آوری شـده در 
محـل های مذکـور هزینه گـردد و اعضای محترم هیـات مدیره نیز 

تعهـدات خـود را در اسـرع وقت پرداخـت فرمایند.
8-جلسـه در سـاعت18:00 بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل محمد 

خاتمـه یافت.       

میهمانان: آقایان نوری و همتی مدیران شرکت جهان اروم ایاز
عـدم حضـور با اطالع قبلـی آقایان :  دکتر محمد علـی عامری ،اکبر 

لباف، مهندس عبدالحسـین اخوان مقدم ، محمدرضا مقدم
مهندس رضا حمیدی و مهندس عبدالحسین اخوان مقدم

صورتجلسه

https: //telegram. me/aiti1395
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از بزرگترین  بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ که یکی  محمد کریم فضلی 
مجموعه های صنعتی و اقتصادی کشور را پایه گذاری کرد در گذشت. اتاق 
تهران سال 1396 به پاس چند دهه تالش کارآفرینانه به خانواده فضلی 
تندیس امین الضرب را اهدا کرد. محمد کریم فضلی موسس و بنیانگذار 
مجموعه شرکت های گلرنگ را باید یکی از بزرگ ترین کارآفرینان کشور 
دانست، مردی با رویاها و آرزوهای بزرگ برای تاسیس مجموعه های صنعتی 
که از کودکی و نوجوانی کار کرد. او موسس مجموعه و گروه صنعتی گلرنگ 
بود و البته مدیریت این مجموعه را چند سالی بود که به فرزندش مهدی 

فضلی واگذار کرده بود.
1- محمد کریم فضلی متولد هفتم اردیبهشت 1311 در شهر تویسرکان 
استان همدان بود و 88 سال سن داشت. او در خانواده ای مذهبی بزرگ 
شد و پدرش از بازرگانان خوشنام منطقه بود؛ محمد کریم کار را از کودکی 

نزد پدرش شروع کرد
2- پس از پشت سرگذاشتن دوران نوجوانی، محمد کریم مسئولیت تشکیل 
خانواده را پذیرفت و در 20 سالگی ازدواج کرد و بعد برای بهتر کردن شرایط 
زندگی ابتدا راهی همدان شد و بعد به پایتخت آمد تا شاید بتوانند شغل بهتری 

پیدا کند.
3- بعد از 2، 3 سال تجربه فعالیت و کارهای مختلف و شکست در کارهای 
گوناگون او تصمیم گرفت شانس خود را در تولید صابون و مواد بهداشتی 
امتحان کند، درایران آن دوران آنچنان که باید و شاید در صنایع شویندگی 

پیشرفتی اتفاق نیفتاده و واحدهای تولید آنچنانی وجود نداشت.
4- او در ابتدا کارگاه کوچکی راه اندازی کرد و در مرحله اول مایع ظرفشویی 
تولید می کرد و پس از مدتی سفید کننده را نیز به واحد تولیدی اش افزود و 
به همین صورت محصوالتی دیگر همچون پودرلباسشویی با برند » گلرنگ 
سوپر«، جرم گیر، شیشه شوی و نرم کننده لباس را نیز اضافه کرد. تحوالتی 
که همگی در اوایل دهه 40 اتفاق افتاد و در نهایت به توسعه یافتن واحد 

تولیدی او و گسترش کارش منتج شد.
5- محمد کریم فضلی خود درباره ورود به تولید لوازم آرایشی و بهداشتی 
گفته:» همیشه نگران و ناراحت بودم که چرا ما باید همه چیز را وارد کنیم و 
خود نظاره  گر کار و پیشرفت دیگران باشیم؟ ناراحت کننده  تر اینکه می دیدم 

هموطنانم به مصرف کاالهای خارجی افتخار هم می  کردند و دنبال اینگونه 
کاالها بودند. بنابراین تصمیم گرفتن باتوجه به تجربه کودکی تولید صابون 
سازی و محصوالت شوینده را شروع کنم و با افرادی شروع به همکاری کردم 

که بتوانم از آنها کارهای تولیدی بیاموزم.«
6- درکنار تولید محمد کریم فضلی به بازاریابی اهمیت می داد و به طور 
گسترده و کلی محصوالت واحد تولیدی اش را به بسیاری از بیمارستا ن ها، 
هتل ها و سازمان ها با عنوان »موسسه تولیدی وشیمیایی گلرنگ« می فروخت 

و این روند تا اویل دهه 50 ادامه داشت.
7- در اوایل دهه 50  شرکت » پاکشو« را تاسیس کرد و فعالیت هایش را 

بیش از گذشته توسعه داد.
8- با پیروزی انقالب به دلیل نبود ارز برای واردات مواد اولیه و تولید انواع 
محصوالت بهداشتی با مشکل مواجه شدند ولی کریم فضلی با مدیریت 
صحیح و حفظ صادارت؛ ارز مورد نیاز واحدهایش پس از مدتی را تامین کرد. او 
در مصاحبه ای گفته خط قرمزش باوجود مشکالت بسیار در آن سال ها تعدیل 
نیرو و اخراج کارگران بوده است و هیچگاه در این جهت قدمی برنداشته است.

9- کریم فضلی اعتقاد و اعتماد بسیاری به نیروهای جوان تحصیل کرده 
داشت از همین رو سکان هدایت واحدهایش را کم، کم به پسرش سپرد. از 
سال 1372 و بعد از فارغ التحصیلی مهدی فضلی، محمد کریم فضلی کار و 
هدایت واحدهای تولیدی را به او سپرد و خود از آن پس نقش پدر معنوی و 

هدایت گری مجموعه و ریاست هیات مدیره را برعهده گرفت.
10- با ورود مهدی فضلی به عنوان مدیرعامل به مجموعه گلرنگ در رویه 
مدیریت واحدهای تولید این مجموعه تحوالت بسیاری اتفاق افتاد و خون 
تازه ای به مجموعه تزریق شد، توسعه شرکت سرعت بیشتری به خود گرفت 
و تعداد زیادی واحد تولیدی جدید همچون اوه، سافتلن و... به این مجموعه 

اضافه شدند.
11- براساس اطالعات منتشر شده روی سایت مجموعه گلرنگ هم اکنون 
تعداد واحدهای این مجموعه بیش از 40 واحد است و تنوع بسیار زیادی در 

تولید محصوالت دارند.
12- حاج محمد کریم فضلی در سن 88 سالگی و بعد از نیم قرن کار و 

کارآفرینی درگذشت.

توسعه صنعت پوشاک تنها راهکار 
برطرف کردن مشکل بیکاری ناشی از شیوع کرونا است

نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاكید بر توسعه كارگاه های خانگی 
تولید پوشاک گفت: توسعه صنعت پوشاک تنها راهکار برطرف كردن 

مشکل بیکاری ناشی از شیوع كرونا است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، آیت اهلل محمدرضا ناصری یزدی 
در دیدار با مدیران تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره 
اینکه تعاون می تواند بیکاری را در كشور ریشه كن كند اظهار  به 
داشت: بیکاری های جامعه ما به ویژه در بین فارغ التحصیالن به دو 

دلیل است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در سبک آموزشی ما تفکر و تعقل جایی 
نداشته به همین دلیل جوانان ما هم به دنبال نوآوری و خالقیت در 
حوزه های مختلف نمی روند و به همین دلیل برای اشتغال خود دچار 
سردرگمی می شوند افزود: اصال معنی ندارد كه جوانی 16 سال درس 
این نشان دهنده ضعف شدیدی  بماند،  بیکار  از آن  بخواند و پس 

است كه در آموزش ما وجود دارد.
سیستم  این  مشکالت  افزود:  یزد  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  شویم  رو  روبه  جدی  مشکل  با  هم  كار  حوزه  در  كه  سبب شده 
جدید  كار  ایجاد  و  نوآوری  فکر  به  خودشان  ما  فارغ التحصیالن 

نمی روند.
ناصری یزدی یکی از علل بیکاری جوانان را عدم اطالع از كاری كه 
باید انجام دهند دانست و تصریح كرد: الزم است حرفه ها و فنونی 
كه مورد نیاز جامعه است را به جوانان معرفی كنیم و آموزش های 
الزم را به آنها بدهیم و پس از آن با حمایت های الزم زمینه ای فراهم 

كنیم كه آنها مشغول به كار شوند.
مسئوالن  به  گذشته  ماه  دو  طول  در  كرد:  تصریح  یزد  جمعه  امام 
استانی و كشوری تذكر دادم كه االن زمینه ای فراهم شده كه صنعت 
پوشاک كشور را تقویت كنیم و به ویژه با كارگاه های تولید ماسک، 
ظرفیت بسیار خوبی به وجود آمده و می توان همین كارگاه ها را به 

كارگاه تولید پوشاک تبدیل كرد.

وی افزود: در طول سال بیش از 300 میلیون قطعه لباس در كشور 
مصرف می شود كه االن بخش زیاد آن از خارج كشور تامین می شود 
كه به راحتی و بدون سرمایه زیاد می توانیم در طول چند ماه آموزش 
فرصتی را به وجود آوریم كه این پوشاک در كشور تولید شود و زمینه 

اشتغال بیش از 10 میلیون نفر در كشور به وجود آید.
خانم هایی  االن  كرد:  خاطرنشان  یزد  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بسیار كم  با حقوق  و  بیمه  بدون  از شركت ها  برخی  در  كه  هستند 
مشغول به كار هستند در حالی كه می توانند هر یک از آنها خودشان 
كارگاه  تولید پوشاک راه اندازی كرده و برای خود و جمعی از بانوان 

محله درآمد خوبی تامین كرده و نیاز كشور را هم رفع كنند.
ناصری یزدی با بیان اینکه برای رفع مشکالت بیکاری های ناشی از 
كرونا هیچ صنعتی نمی تواند به اندازه صنعت پوشاک تاثیرگذار شود 
گفت: راه اندازی این پوشاک ها و در كنار آن مبارزه مناسب با قاچاق 
به خودكفایی كامل  این حوزه  زمینه ای فراهم می كند كه كشور در 

برسد و بیکاری هم به كمترین میزان ممکن برسد.
امام جمعه یزد افزود: البته موضوع مهمی كه در این رابطه باید به آن 
توجه شود این است كه دولت باید جلوی رانت خواری های موجود در 
جامعه را بگیرد چرا كه االن بخشی از مشکالت صنعت پوشاک كشور 

مربوط به همین افراد است.
وی با اشاره به اینکه سیستم كاری كشور هم با مشکالتی روبه رو 
است گفت: در این عرصه هم بی توجهی به تفکر و تعقل موج می زند 
و یک كارگر در جوانی به كارخانه ای وارد می شود و پس از 30 سال 
به عنوان همان بیکار بازنشست می شود و اصال در سیستم كاری ما 

رشد دادن این افراد وجود ندارد.
نماینده ولی فقیه در استان یزد خاطرنشان كرد: ما 30 سال یک فرد 
را در پستی به كار می گیریم ولی به هیچ عنوان اقدامی نمی كنیم كه 
آنها را توانمند كرده و زمینه ای فراهم آوریم كه بتوانند خودشان به 

یک كارآفرین تبدیل شوند.

از تشکیل ستاد  اتحادیه صادركنندگان فرش دستباف  رئیس 
عالی راهبری فرش دستباف با مشاركت مركز ملی فرش ایران 
و اتحادیه های تخصصی خبر داد و گفت: زنگ خطر جدی برای 

كاهش صادرات فرش دستباف ایرانی به صدا درآمد.
فرش  صادركنندگان  اتحادیه  رئیس  اصفهانی،  كریمی  احمد 
توسعه  كارگروه  تشکیل  به  اشاره  با  صادركنندگان  دستباف 
صادرات فرش دستباف در مركز ملی فرش ایران گفت: با آمادگی 
و بررسی های كامل در جلسات ستاد عالی راهبری فرش دستباف 

كشور حضور خواهیم داشت.
وی افزود: كاهش صادرات فرش دستباف ایران برای دولتمردان 
و سازمان هایی كه ارتباط با فرش پیدا می كنند، زنگ خطر جدی 

است.
به گفته كریمی اصفهانی، علیرغم پیگیری های زیادی كه انجام 
شده، اما برخی مسائل ابتدایی و جزئی در حوزه تولید و صادرات 
فرش دستباف ایران، هنوز الینحل باقی مانده است؛ به همین 
گام  دولت  كنار  در  بخش خصوصی  امور،  اصالح  برای  منظور 
برخواهد داشت و از توانایی مجلس برای برون رفت مشکالت 

اقتصادی استفاده خواهد شد.

زنگ خطر جدی برای کاهش صادرات فرش دستباف ایرانی

ستاد عالی راهبری فرش دستباف تشکیل شد

سازمان امور مالیاتی، بخشنامه تمدید مهلت ارسال معامالت 
فصلی زمستان 98 و بهار 99 را ابالغ كرد.

درآمدهای  معاون  مسیحی،  محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امور  به  ای خطاب  بخشنامه  در  مالیاتی  امور  مالیاتی سازمان 
مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران كل امور مالیاتی استان 
ها، تمدید مهلت ارسال معامالت فصلی زمستان 98 و بهار 99 

را ابالغ كرد.
در متن این بخشنامه آمده است: مطابق اختیار حاصله از مفاد ماده 
10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات 
های مستقیم و موافقت به عمل آمده، بدین وسیله مهلت ارسال 
معامالت فصلی زمستان 98 و بهار 99 به ترتیب مورخ 15 تیر 

99 و 15 مهر 99 تعیین می گردد.

مهلت ارسال معامالت فصلی زمستان 98 و 
بهار 99 تمدید شد

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

محمد کریم فضلی بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ درگذشت

کارآفرینی از کارگاه صابونسازی تا هلدینگ صنعتی
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