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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.(

طرح های نیمه تمام یا تکمیل ظرفیت واحدهای موجود؛ 
اولویت تامین مالی با کدام است ؟
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عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران گفت:  
صفحه ای در سامانه جامع تجارت نمایش داده می شود که بر مبنای پیام 
اعالمی به صادرکنندگانی که به این سامانه برای استفاده از روش واردات 
در مقابل صادرات مراجعه می کنند، اجازه استفاده داده نمی شود، این در 

مهندس حسن نیلفروش زاده -دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- اعالم 
کرد: سرمایه گذاری های هنگفتی در زمینه ریسندگی سیستم پنبه ای و 
الیاف بلند صورت گرفته که با واردات بی  دلیل، تولیدکنندگان با لطمات 
جبران ناپذیری مواجه می شوند و به نوعی زنگ خطر جدی برای توقف 

حالی است که سیاست بر این است که اظهارنامه هایی که از زمان صدور 
آنها 4 ماه سپری شده باشد، امکان استفاده از روش واردات در مقابل 

صادرات را ندارد.
محمد الهوتی گفت: بخشنامه مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرات سال 
98 در اردیبهشت ماه سال 99 صادر و مهلت تعیین شده از سوی بانک 
مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پایان تیرماه امسال اعالم شده 
است. متعاقب آن آمارهای مرتبط با عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی 
رئیس بانک مرکزی اعالم شده که با اعالم این عدد، موضوع عدم برگشت 
ارز مورد توجه واقع شده و اکنون مورد بحث در بسیاری از محافل قرار 

می گیرد. 
به گزارش  اکسپورتنا، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران افزود: بر اساس مهلت زمانی تعیین شده از سوی بانک 
مرکزی که صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز تا 31 تیرماه 99 می کند 

واحدهای توانمند به صدا درآمده است. به گفته وی، آفت بزرگ دیگر این 
است که نرخ برابری دالر )تا این لحظه( در گمرکات 4200 تومان محاسبه 
می شود،  از سوی دیگر دریافت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات 
بر ارزش افزوده با این نرخ محاسبه می شود که ظلم بسیار مضاعف بر 
صنایع نساجی داخلی به شمار می آید و عماًل به واردکننده سوبسید می دهیم 

و تولیدکننده داخلی را جریمه می کنیم!
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران سپس به تشریح نیاز تولیدکنندگان 
نخ های پلی استر با توجه به هزینه ها و سرمایه گذاری های سنگین پرداخت 
اتمام  به  را  با حدود 30-40 هزارتن ظرفیت خالی سال  که سال قبل 
رساندند و 6 هزار و 796 تن میانگین عرضه هفتگی مواد اولیه موردنیاز 
این صنعت در بورس کاال پاسخگوی نیاز واحدها نبود)که متأسفانه میانگین 
میزان عرضه در حال حاضر کمتر از میانگین سال گذشته می باشد( این در 
حالی است که واحدهای تولیدی با 60-65 درصد ظرفیت خود کار کردند. 

پیام جدید سامانه تجارت به صادركنندگان برای رفع تعهد ارزی
 مهلت زمانی 4ماهه برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات در رفع تعهد ارزی

زنگ خطر جدی برای توقف واحدهای تولید نخ و پارچه کشور
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مهندس علیرضا حائری -عضو هیات مدیره جامعه متخصصین 
نساجی ایران

 دولت به دلیل تحریم های ظالمانه و افت تقاضا برای خرید نفت و ایضا 
کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا با 

کمبود منابع ارزی ناشی از کاهش نفت روبه رو است.
در بازار داخل نیز کسب وکارها چهار ماهی به علت شیوع و استمرار 
اپیدمی بیماری کووید-19 با سکته روبه رو شده و لذا دریافت مالیات 
توسط دولت از فعاالن اقتصادی و اصناف با مشکالت عدیده ای همراه 
است. درنتیجه دولت از دو منبع اصلی درآمدی خود محروم شده است، 
در کنار این دو اتفاق ناخوشایند، بسیاری از بنگاه های اقتصادی، کسبه 
و حتی مردم عادی خواستار کمک از دولت هستند یا حداقل انتظار 
دارند که فعال دولت از دریافت مطالبات خود صرف نظر کند. مجموع 
را برای دولت در سال  موارد ذکرشده، کسری بودجه قابل توجهی 
جاری داشته و در پی خواهد داشت. بدیهی است در چنین شرایطی، 
اولویت اصلی دولت، تامین هزینه های جاری است که طی سال های 
اخیر بسیار متورم شده و بنابراین کمتر مجالی برای سرمایه گذاری 

در طرح های ایجادی یا تکمیل طرح های نیمه تمام باقی  مانده است.
فعاالن اقتصادی به خصوص فعاالن صنعت نساجی، پوشاک و نیز آن 
دسته از صنایع نساجی که محصوالت نهایی از قبیل کاالی خواب، 
کف پوش ها، موکت و فرش ماشینی تولید می کنند؛ به دلیل بسته شدن 
مراکز تجاری، کسبه و اصناف از ابتدای اسفند سال گذشته تا اوایل 
خردادماه سال جاری با کاهش شدید تولید و فروش روبه رو شده اند و 
کاالهای آنها در انبارها خاک می خورد و به خصوص پوشاکی ها به 
علت تغییر فصل و تغییر مد، قادر به عرضه مجدد این تولیدات نیستند 

و ضررهای هنگفتی را در این مدت متقبل شده اند.
از آنجا  که رشته صنعتی پوشاک، لکوموتیو و موتور محرکه صنعت 
نساجی است، بنابراین هرگونه توقف در فعالیت های این رشته صنعتی، 
به زودی به سایر رشته های صنعت نساجی سرایت کرده و افت تولید 
در این رشته ها را به همراه خواهد داشت که مهم ترین آنها صنایع 

بافندگی، ریسندگی و الیاف سازی است.
آمار دوماه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
صدق این ادعا را ثابت می کند. بر مبنای این آمار که توسط مرکز آمار 
و اطالعات وزارت صمت منتشر شده، تولید صنایع ریسندگی پنبه ای 
در این مدت با 8 درصد رشد منفی روبه رو بوده و صنایع تولید الیاف 
پلی استر و صنایع ریسندگی فیالمنت پلی استر به ترتیب با 25 و 24 
درصد رشد منفی روبه رو بوده است که مسلما این واحدهای صنعتی را 

به حاشیه زیان سوق خواهد داد. 
اگرچه از سال گذشته آمار تولید فرش ماشینی از لیست آماری وزارت 
صمت حذف  شده و اطالع دقیقی از تولیدات این رشته صنعتی در 
دست نیست ولی به جرات می توان ادعا کرد با توجه به بسته بودن 
مراکز فروش این محصوالت در دو ماه ابتدای سال جاری، تولیدات 

این محصول با کاهش روبه رو بوده است.
طبیعی است که انتظار این گروه از صنایع از دولت، تامین نقدینگی، 
استمهال بدهی، مهلت کافی برای پرداخت دیون از  جمله به تامین 

اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است.
از سوی دیگر سیستم بانکی که قبل از شیوع ویروس کرونا و در 
شرایط نسبتا عادی با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبه رو بود 
و امکان تامین منابع مالی الزم برای صنایع و بنگاه های اقتصادی را 
نداشت با شیوع این بیماری، با حجم گسترده تری از مطالبات معوق 
روبه رو شده و بنابراین در حال حاضر امکانات کافی برای کمک به 

تامین مالی صنایع را ندارد. 

درصد  اینکه 60  بیان  با  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  سرپرست 
صادرات غیرنفتی به 15 کشور همسایه انجام می شود، گفت: صادرات غیر 
نفتی امسال با وجود همه مشکالت تحریم ها و شیوع کرونا به 41 میلیارد 

دالر خواهد رسید.

حسین مدرس خیابانی در جلسه علنی مجلس افزود: هفته گذشته میز 
داخل و کاهش ارزبری به میزان 60 میلیون دالر برگزار شد و هفته آینده 
نیز میز ساخت داخل دیگری به منظور کاهش ارزبری 200 میلیون دالری 
برگزار خواهد شد، عالوه بر آن ارتقای ساخت داخل به همه شهرک های 

صنعتی سراسر کشور ابالغ شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشخص شدن برش استانی 
و بخشی برنامه کاهش ارزبری 3.2 میلیارد دالری در سال 99 خبر داد 
و بیان داشت: در کشور 13 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 60 
درصد وجود دارد که چهار هزار مورد از این طرح ها پیشرفت بیش از 80 
درصد داشته و با شکل دادن پویش »تولید و تداوم امید« هر هفته 200 

مورد از این طرح ها راه اندازی می شود.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری این طرح ها 170 هزار 
میلیارد تومان است که 50 هزار نفر به طور مستقیم و بیش از 500 هزار نفر 

را به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهد کرد.

سرپرست وزارت صنعت خبر داد؛

4۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ با وجود تحریم و کرونا
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وی ادامه داد: امسال توسعه صادرات غیر نفتی به میزان 41 میلیارد دالر 
را با وجود همه مشکالت تحریم ها و شیوع کرونا و بسته شدن مرزها 

در برنامه داریم.
ما  تجاری  مرزهای  درصد   80 امروز  گفت:  صنعت  وزارت  سرپرست 
بازگشایی شده و 75 درصد بازارچه های مرزی فعال شده است و تجارت 
کشور به روال عادی برگشته است. وی بیان داشت: شکاف 42 درصد 
ایجاد شده در صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال تا 27 درصد در سه 
ماهه امسال کاهش یافته و این در حالی است که کرونا تاکنون بیش از 33 

درصد تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: اتکای کشور در صادرات غیر نفتی بنا به 
فرمایش رهبر معظم انقالب به 15 کشور همسایه و تقویت تجارت با هند 
و چین است. وی گفت: اکنون 60 درصد صادرات غیرنفتی به 15 کشور 
همسایه انجام می شود به طوری که به عنوان نمونه در اردیبهشت امسال 

صادرات به افغانستان دو برابر مدت مشابه پارسال بود.
مدرس خیابانی بیان داشت: برنامه های جهش تولید این وزارتخانه در چهار 
محور اصلی استفاده از ظرفیت های خالی، راه اندازی واحدهای صنعتی 
مستقر در شهرک های صنعتی، راه اندازی معادن غیر فعال و استفاده از 

ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان دنبال می شود.
 وی اظهار داشت: در سه ماهه امسال 210 واحد صنعتی مستقر در شهرک 
های صنعتی و خارج از آن مجدد راه اندازی شدند، همچنین از مجموعه 
چهار هزار و 400 معدن غیرفعال کشور، امسال راه اندازی یک هزار و 20 
مورد آنها را در برنامه داریم که در سه ماهه امسال 146 معدن سرپا شدند.

 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش تجارت، 
صادرات و واردات، امروز 33 هزار کارت بازرگانی فعال در کشور وجود دارد.

 وی گفت: در سال 98 صادرکنندگان با صادرات 41.3 میلیارد دالری 
انواع کاال به 100 کشور حماسه خلق کردند و با وجود تحریم ها، رکورد 
وزنی صادرات 135 میلیون تنی زده شد که 57 میلیون تن آن مربوط به 

محصوالت زنجیره فوالد به ارزش 9 میلیارد دالر بود.
مدرس خیابانی تاکید کرد: امروز به جز تامین مواد اولیه کارخانجات، 
کاالهای اساسی و تجهیزات و ماشین آالت تولید، با هر گونه واردات به 

کشور مخالفیم. وی ادامه داد: سال گذشته یک هزار و 500 ردیف تعرفه 
کاالیی مسدود شد و در سه ماهه امسال این آمار به دو هزار و 500 ردیف 

تعرفه کاالیی رسید.
به گفته این مقام مسئول، 85 درصد واردات کشور را نهاده های تولید 
تجهیزات و ماشین آالت تشکیل داده و 15 درصد دیگر آن را کاالهای 

مصرفی تشکیل می دهند که هفت درصد آنها کاالهای اساسی است.
وی خاطر نشان کرد: در سال 98 شاهد رشد 1.9 درصدی بخش معدن 
و 2.1 درصدی بخش صنعت بودیم و در سه ماهه امسال با وجود شرایط 
تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا صدور جواز های 
تاسیس صنعتی، معدنی و تجاری از نظر تعداد 25 درصد، از نظر سرمایه 

گذاری 37.3 درصد و از نظر اشتغال زایی 18.1 درصد رشد داشته است.
مدرس خیابانی با اشاره به تامین اقالم مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: در 
حالی که در ابتدای اسفند سال گذشته محدودیت های زیادی در تامین 
با بسیج همگانی، میدان دادن به مردم،  امروز  اما  اقالم مواجه بودیم، 
نیروهای مسلح و گروه های جهادی و با استفاده از ظرفیت های خالی 
کارخانجات و تغییر خطوط و سه شیفت کار کردن، در این حوزه از روزی 
200 هزار عدد تولید ماسک به روزی 6 میلیون ماسک رسیدیم و از یک 

واردکننده این اقالم به صادر کننده تبدیل شده ایم.
وی بیان داشت: در حوزه لباس های پرستاری 700 هزار دست لباس دپو 
شده و صادرات می شود و عالوه بر آن صادرات ونتیالتور و دستگاه های 

اکسیژن ساز را در برنامه داریم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اقدامات 
انجام شده در حوزه تنظیم بازار یادآور شد: دستاورد مهم این حوزه در مقابله 
با کرونا بود به طوری که صف های طوالنی، هجوم مردم به فروشگاه ها و 

خالی بودن قفسه ها را به هیچ عنوان شاهد نبودیم.
وی خاطر نشان کرد: امروز مقادیر زیادی کاال در بنادر جنوبی و انبارهای 

کشور دپو شده است.
به گفته این مقام مسئول، 25 ردیف کاالیی که تا پارسال ارز ترجیحی 
4200 تومانی استفاده می کردند، امروز فقط به پنج قلم کاالی اساسی به 

همراه دارو و تجهیزات کاهش یافته است.

ادامه از صفحه 1
پیام جدید سامانه تجارت به صادركنندگان برای رفع تعهد ارزی

 مهلت زمانی 4ماهه برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات در رفع تعهد ارزی
از یک سو و تاکیدی که اطالعیه های بانک مرکزی در این خصوص دارد 
صادرکنندگان در تکاپو افتادند تا پیش از این تاریخ، ارز صادراتی خود را به 

روش های اعالمی بانک مرکزی به کشور بازگردانند. 
وی تصریح کرد: روش های اعالمی بانک مرکزی شامل ارایه ارز به سامانه 
نیما، اسکناس و واردات در مقابل صادرات است که در بخش صادرکنندگان 
کوچک و متوسط و سایر کاالها، بانک مرکزی همواره این همراهی را 
صورت داده که اگر درصدی از سهم تعیین شده برای واریز ارز به سامانه 
نیما، صرف واردات در مقابل صادرات شود هم، از صادرکننده قابل پذیرش 

باشد. 
به گفته الهوتی، این همکاری بانک مرکزی منجر به رفع تعهد ارزی 
بسیاری از صادرکنندگان شد و این روش از سوی صادرکنندگان قابل 
تقدیر است، اما از روزهای گذشته برخی اخباری به گوش می رسد که بر 
مبنای آن، صادرکنندگان اجازه استفاده از روش واردات در مقابل صادرات 
برای رفع تعهد ارزی ندارند و بانک مرکزی تائید الزم را برای استفاده از 

این روش نمی دهد. 
وی ادامه داد: از هفته گذشته نیز رسما، صفحه ای در سامانه جامع تجارت 
نمایش داده می شود که بر مبنای پیام اعالمی به صادرکنندگانی که به این 
سامانه برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات مراجعه می کنند، 
اجازه استفاده داده نمی شود، این در حالی است که سیاست بر این است 
که اظهارنامه هایی که از زمان صدور آنها 4 ماه سپری شده باشد، امکان 

استفاده از روش واردات در مقابل صادرات را ندارد. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: از یک سو صادرکنندگان 
مکلف شده اند که ارز خود را تا پایان تیرماه به چرخه اقتصادی برگردانند و 
از سوی دیگر، استفاده از روش های مورد تائید و اعالم شده بانک مرکزی 

در بخشنامه ها، از سوی صادرکنندگان محدود می شود. 
وی افزود: تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان حقیقی نیز از هفتم تیرماه از 
سوی سازمان توسعه تجارت ایران اتفاق افتاده در حالیکه مهلت بازگشت 
ارز صادراتی تا پایان تیرماه تعیین شده است که این خود، دلواپسی برخی 
از صادرکنندگان را به دنبال داشته است. اکنون نیز موضوع محدودیت در 
استفاده از روش واردات در مقابل صادرات بعد از سپری شدن 4 ماه از انجام 

فعل صادرات نیز منجر به نگرانی هایی برای صادرکنندگان شده است. 
به گفته الهوتی، بر این اساس به نظر می رسد که با توجه به مهلت 
زمانی، سختگیری ها و موانعی که پی در پی ایجاد می شود، عمال فرصت 
را از صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی سلب کرده و در نهایت 
صادرکننده برای عدم بازگشت ارز صادراتی خود مورد مواخذه قرار می گیرد. 
وی اظهار داشت: به نظر می رسد که باید روش روشن و شفافی از سوی 
ارز  بازگشت  برای  ارزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت  سیاستگذار 
صادراتی تعیین شود و در چارچوب آن دستورالعمل ها، صادرکنندگان 
بتوانند حرکت کرده و کاال صادر کرده و ارز را به چرخه صادراتی برگردانند. 
ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  ارزی  کمیته  عضو 
خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تقاضای ارز در کشور برای واردکنندگان 

روی زمین باقی می ماند. 
وی افزود: ارز صادراتی برای واردات و نیز حوالجات متفاوت از اسکناس 
ارزی است که در کانال های مختلف مورد معامله قرار می گیرد، اما با توجه 
به فاصله قیمتی نیما با بازار آزاد، سیاستگذار ارزی تالش دارد تا ورودی 
ارز به سامانه نیما را بیشتر کند ولی به نظر می رسد که این گونه سیاستها 
و تغییرات یک شبه، نه تنها باعث سراریز شدن ارز به نیما نمی شود، بلکه 

تامین ارز واردات نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

ادامه از صفحه 1 

سرپرست وزارت صنعت خبر داد؛

4۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ با وجود تحریم و کرونا

پاسخ به برخی از پرسش های رایج در مورد
 قوانین کار، مسائل کارفرمایی

تهیه و تنظیم: مهندس محمد اصابتی
مشاور روابط كار و تامین اجتماعی انجمن صنایع نساجی ایران

سـوال 1:  كارگاه هـای تولیـدی ، صنعتـی و پیمانـکاری از چـه 
زمانـی بایسـتی نسـبت بـه تهیـه طـرح طبقه بندی مشـاغل 

نمایند؟  اقـدام 
پاسـخ : بـا توجـه بـه بخشـنامه شـماره 12096 مـورخ 74/9/2 
معاونـت تنظیـم روابـط کار وزارت کار و در اجـرای مـاده 1 آئیـن 
نامـه اجرایـی تبصـره 1 مـاده )49( قانـون کار واحد هایـی که از 
تاریـخ 1375/4/1 بـه بعـد به حد نصاب 50 نفر کارگـر یا بیش از 
آن می رسـند، مشـمول اجرای طرح می شـوند و زمان رسـیدن به 
حـد نصـاب 50 نفـر کارگر، زمـان شـمول اجرای طرح می باشـد 
و همچنیـن طبق دسـتورالعمل شـماره 61429 مـورخ 83/7/19 
کلیـه پیمانـکاران اعـم از حقیقـی یـا حقوقی بـا هر نـوع فعالیت 
و هـر تعـداد کارگـر مشـمول اجـرای طـرح طبقه بندی مشـاغل 

می باشـند.
سـوال 2 :  انجـام كارهـای سـخت و زیـان آور در خصـوص 

كارگـران نوجـوان چـه حکمـی دارد؟ 
پاسـخ :  بـا اسـتناد بـه مـاده 83 قانـون کار ، ارجـاع هـر نـوع کار 
اضافـی و انجـام کار در شـب و نیـز ارجـاع کارهـای سـخت و 
زیـان آور و خطرنـاک و حمـل بـار بـا دسـت ، بیش از حـد مجاز و 
بـدون اسـتفاده از وسـایل مکانیکی برای کارگر نوجـوان )بین 15 

تـا 18 سـال سـن( ممنوع اسـت. 
سـوال 3 : چنانچـه فاصلـه شـركتی تا مركـز شـهرحدود 44 
كیلومتـر باشـد ، آیا آیتمی بعنـوان حق بین راهی یـا حق ایاب 
و ذهـاب تعلـق می گیـرد یـا خیـر ؟ ایـن حق بـه آن دسـته از 
كاركنانـی كـه بصورت نوبت كاری مشـغول فعالیت می باشـند 

نیـز تعلق خواهـد گرفت؟ 
پاسـخ :  در قانـون کار در خصـوص پرداخت حق ایـاب و ذهاب به 
کارگرانـی کـه محل کار آنان در خارج از محدوده شـهر می باشـد 
پیش بینـی نشـده اسـت و فقـط در مـاده )152( قانـون کار گفته 
شـده اسـت »در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه 
عمومـی، صاحـب کار بایـد برای رفت و برگشـت کارکنـان خود 
وسـیله نقلیه مناسـب در اختیار آنان قرار دهد«  توضیح اینکه واژه 
کارکنـان در عبـارت قانونـی فوق کلیت داشـته و ناظر بـر هر دو 
دسـته کارگـران نوبتی و غیر نوبتی می باشـد ضمنـاً در عین مورد 
مقـرر در مـاده مزبـور، برقراری ایـاب و ذهاب یـا پرداخت وجهی 
از بابـت آن ، چنانچـه کارگاه فاقد عرف و روال در این زمینه باشـد 

منـوط بـه موافقت کارفرمـا خواهد بود. 
سـوال 4 : در صـورت وقـوع حادثـه شـغلی در كارگاه وظیفـه 

چیسـت ؟ كارفرما 
پاسـخ :  الف( به اسـتناد ماده 65 قانون تأمین اجتماعی در صورت 
وقوع حادثه ناشـی از کار، کارفرما مکلف اسـت اقدامات اولیه الزم 

را بـرای جلوگیری از تشـدید وضع حادثه دیـده به عمل آورد. 
ب( بـه اسـتناد تبصـره مـاده 95 قانـون کار کارفرما یا مسـئوالن 
واحدهـای موضـوع مـاده 85 قانـون کار موظفنـد کلیـه حـوادث 
ناشـی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و 
امـور اجتماعـی اعالم می گردد ثبـت و مراتب را سـریعاً به صورت 
کتبـی بـه اطـالع اداره کار و امـور اجتماعـی محـل برسـانند 
همچنیـن بـه اسـتناد مـاده 9 آئین نامـه حفاظتـی کارگاه هـای 
سـاختمانی و مـاده 65 قانون تامین اجتماعی، کارفرمـا باید وقوع 
هـر گونـه حادثـه ناشـی از کار را ظـرف مـدت سـه روز اداری به 
تامیـن اجتماعـی محـل اطـالع دهد و نسـبت به تکمیـل و ارائه 

فـرم ویژه حادثـه اقـدام نماید.     
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تسهیالت ویژه برای حمایت از بنگاه های تولیدی
رفع برخی از موانع و محدویت های مالیاتی و بیمه ای دست و پاگیر بخش 

تولید در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفت.
سال گذشته طرح افزایش زمان تقسیط مالیات واحدهای تولیدی از 36 
به 60 ماه از سوی سران سه قوه تصویب شد و حال با گذشت یکسال 
از پیش بینی این طرح، دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اعالم کرد که سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید 
به استناد ماده 46 قانون تامین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت 
تعیین تکلیف بدهی و یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط 60 ماهه 
توسط کارفرمایان مشمول تامین اجتماعی با دریافت سفته یا چک به عنوان 
رفع محدودیت های صورت گرفته  به  نسبت  بدهی  بازپرداخت  تضمین 
اموال و دارایی ها، ممنوع الخروجی،  بازداشت  یا  درخصوص رفع توقیف 

انسداد حساب ها، کارت بازرگانی و تسهیالت بانکی اقدام کنند.
به گزارش  دنیای اقتصاد، تخفیف مالیاتی 5 درصدی و بخشودگی جریمه 
تولید  بتوانند  سال جاری  در  که  تولیدی  واحدهای  تامین اجتماعی  بیمه 
و اشتغال خود را حفظ کنند از دیگر مواردی است که میثم زالی به آن 
اشاره کرده و در این خصوص می گوید: واحدهایی که امسال تولید و اشتغال 
خود را حفظ کنند از 5 درصد تخفیف مالیاتی و بخشودگی جریمه بیمه 

تامین اجتماعی برخوردار می شوند. 
زالی در سفر به استان قزوین برای بررسی مشکالت واحدهای تولیدی 
مشکل دار درخصوص مهم ترین موانع تولید در شرایط کنونی افزود: به نظر 
می رسد برخی دستگاه های مرتبط با صنعت و تولید و خدمات رسان هنوز 
به معنای واقعی و با پوست و خون خود آن را درک نکرده اند. وی افزود: 
اگر مدیران دستگاه ها متوجه شوند در شرایط کنونی تولید و اشتغال چقدر 
مهم است و حتی اگر یک دهم تاکیدات رهبری به تولید باور داشته باشند، 
می توانیم به رونق تولید کمک کنیم. به گفته زالی، در جلسات کارگروه رفع 
موانع تولید در استان ها تاکید جدی داریم که روسای بانک ها و دستگاه های 
اجرایی کشور نگاه بهتری به تولیدکنندگان داشته باشند و مشکالت آنها 
را درک کنند. دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح 
کرد: در کشور هم قوانین خوب داریم و هم برخی قوانین که متروکه شده 
و مخل هستند که وقتی اجرا می شوند آسیب رسان هستند لذا اگر بتوانیم 
قوانین خوب را در جهت حمایت از تولید اجرا کنیم مشکالت قابل حل شدن 
هستند. وی بیان کرد: از سیستم بانکی تقاضا داریم مصوبات کارگروه هایی 
را که در استان ها تشکیل می شوند اجرا کنند و برای رفع موانع تولید با ما 
همراهی کنند، این مصوبات با در نظر گرفتن شرایط استان ها اعالم می شود 
و منافع بانک و تولیدکننده و اشتغال در آن لحاظ شده و الزم االجراست. 
وی اضافه کرد: از همه روسای بانک ها تقاضا می کنیم در شرایط ناشی از 
تحریم و کرونا که به صنعتگران و تولیدکنندگان فشار مضاعفی وارد شده، 
همراهی بیشتری در اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل داشته باشند تا 

بتوانیم موانع مسیر را برداریم. البته محدودیت های بانکی را هم می دانیم و 
درک می کنیم و این محدودیت ها را هم پیش بینی خواهیم کرد.

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: اگر هر مدیر 
یا سیستم بانکی بخواهد اختاللی در مسیر تولید ایجاد کند ابتدا اتمام حجت 
می کنیم و سپس با کمک دستگاه قضایی برخورد جدی خواهیم داشت زیرا 
در سالی که به نام »جهش تولید« تعیین شده با هیچ دستگاهی تسامح 
نمی کنیم. وی اضافه کرد: هر بانک یا دستگاهی که مصوبات کارگروه ستاد 
تسهیل را اجرا نکند به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد تا تولید متوقف 
نشود. زالی در مورد مهم ترین مصوبات ستاد برای حل مشکالت تولید هم 
گفت: در سه ماهه امسال که با ویروس کرونا درگیر بودیم تشکیل جلسات 
با مشکالتی مواجه شد اما از یک ماه پیش ستاد کار خود را شروع کرد و یک 
مصوبه مهم درخصوص درج تاریخ مودیان فاقد اعتبار در سامانه های ذی ربط 
مالیاتی است که مشکل ساز شده بود و سازمان امور مالیاتی قبول کرد آن را 
لحاظ کند. وی یادآورشد: همچنین یک مصوبه دیگر در سطح سه قوه در 
حال پیگیری است مبنی بر اینکه واحدهایی که در سال 99 تولید و اشتغال 
خود را حفظ کنند از تشویق مالی شامل تا 5 درصد تخفیف مالیاتی برخوردار 
می شوند. زالی اضافه کرد: همچنین بخشودگی جریمه بدهی تامین اجتماعی 
از دیگر مصوباتی است که کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال مشمول 
آن می شوند. دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: 
مصوباتی را دنبال می کنیم که فضایی برای جهش تولید مهیا کند. وی اظهار 
کرد: واحدهای تولیدی که بدهکار می شوند از مراجع مختلف تحت فشار 
قرار می گیرند و حل چالش های واحدهای مشکل دار نیازمند یک عزم ملی 
است. زالی گفت: بیشترین مصوبات در کارگروه استان ها بالغ بر 58 درصد 
مربوط به مشکالت بانکی، بدهی معوق و تامین نقدینگی و امور مالیاتی 
و تامین اجتماعی است.  میثم زالی گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان به 
خودداری از تعدیل نیروی کار در بنگاه های تولیدی و پیشگیری از تبعات 
امنیتی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و مدیریت تحمیل منابع مالی برای 
تامین منابع موردنیاز پرداخت بیمه بیکاری، مصوباتی در ستاد باید به تصویب 
می رسید. وی ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی اتخاذ می شد تا در 
سال جهش تولید کمترین تعدیل نیروی کار را در واحدهای تولیدی داشته 
باشیم و در این جلسه، ستاد تسهیل و  رفع موانع تولید با دعوت از سازمان 
تامین اجتماعی و همراهی این سازمان مصوبه خوبی تصویب شد. زالی ادامه 
داد: پس از ابالغ مصوبه توسط سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل این 
سازمان در استان ها، کارفرمایان با تعیین تکلیف بدهی خود به تامین اجتماعی 
یا مشخص شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود را در اختیار سازمان 
تامین اجتماعی قرار می دهند و محدودیت های واحد تولیدی مرتفع می شود. 
وی اضافه کرد: حداکثر اختیارات تامین اجتماعی در این خصوص تقسیط 

60 ماهه است.

طبعاً باید از مزیت موجود در ایران استفاده کنیم و به سمت صادرات پیش 
رویم. البته مدتی این کار انجام می شد اما نحوه قیمت گذاری ها، تحریم ها، 

محدودیت های حمل و نقل و.... عماًل تداوم صادرات را غیراقتصادی کرد.
مهندس نیلفروش زاده،  نیاز به واردات نخ را غیرمنطقی دانست آن هم در 
شرایطی که میزان عرضه واحدهای تولیدی بسیار باالست و افزود: این 
موضوع را بارها در قالب نامه به انضمام اعداد و ارقام مستدل به مسئوالن 
وزارت صنعت متذکر شده ایم زیرا هیچ دلیلی ندارد شاهد واردات کاالی 
ساخته شده یا نیم ساخته در شرایطی که همان محصول در کارخانه های 
کشور تولید می شود؛ باشیم. وی اذعان داشت: مدعی تولید انواع مختلف نخ 
نیستیم و چه بسا در تولید نخ های بسیار خاص در کشور با محدودیت هایی 
روبرو باشیم که راهی جز واردات این قبیل نخ ها نیست اما معضل اصلی ما 
واردات نخ هایی است که مشابه آنها در کارخانه های کشور با حجم باال و 

بهترین کیفیت تولید می شوند. 
مهندس نیلفروش زاده سپس آمادگی انجمن صنایع نساجی ایران را جهت 

تشکیل کمیته نظارت بر قیمت گذاری انواع نخ انجمن اعالم کرد.
وی در بخش دیگر این مصاحبه به برگزاری نشست مشترک مدیران 
پتروشیمی تندگویان با اعضای کمیته الیاف و نخ فیالمنت انجمن صنایع 
نساجی ایران پرداخت و گفت:  در این جلسه که مهندس سید رضا قاسمی 
شهری - مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان- نیز حضور داشتند، از 

مدیران کارخانه های الیاف و نخ پلی استر )به عنوان دو مصرف کننده عمده 
چیپس پلی استر( دعوت به عمل آمده بود. دبیرکل انجمن صنایع نساجی 
ایران افزود: طبق آمار در سال گذشته، مصرف کنندگان از نظر حجم عرضه 
مواد اولیه پتروشیمی رضایت نسبی داشتند،  به دلیل کافی بودن عرضه 
هیچ گونه رقابتی در بورس کاال وجود نداشت و شرایط نسبتاً مطلوبی هم 

برای تولیدکننده ) پتروشیمی تندگویان(  و مصرف کنندگان وجود داشت.
به گفته مهندس نیلفروش زاده براساس جدول تهیه شده در انجمن صنایع 
نساجی ایران، متوسط عرضه هفتگی چیپس پلی استر در طول52 هفته 
سال98، به 6 هزار و 796  تن رسید اما در 3-4 ماهه امسال، متأسفانه 
این رقم به حدود 4 هزار و 500 تن رسید که استمرار این شرایِط نگران 
کننده، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت ها در بورس و گرانی اغلب کاالها 
و خدمات می شود در حالی که بضاعت مالی مردم ظرفیت چنین روندی را 
ندارد. وی اضافه کرد: بنابراعالم مهندس قاسمی، محصوالت پتروشیمی 
تندگویان به اندازه کافی در بورس عرضه می شود؛ پس می توان نتیجه 

گرفت که برنامه ریزی ها و نوع تولید دچار اخالل شده است.
وی در خاتمه گفت: در ادامه جلسه مذکور، طرفین به بیان دیدگاه ها و نقطه 
نظرات خود پرداختند، مدیرعامل پتروشیمی تندگویان، شرایط مورد اشاره 
صنعتگران نساجی را پذیرفتند و قول مساعد جهت رفع مشکالت آنان را 
اعالم کردند و مقرر شد هر سه ماه یک بار این نشست مشترک تکرار شود.

زنگ خطر جدی برای توقف واحدهای تولید نخ و پارچه کشور
ادامه از صفحه 1

پاسخ به برخی از پرسش های رایج در مورد
 قوانین کار، مسائل کارفرمایی

ادامه از صفحه 1

از طرف دیگر با کاهش نرخ سود سپرده های مردم توسط بانک 
مرکزی، حجم بیشتری از این سپرده ها از بانک ها خارج خواهند شد 
و سر از بازارهای دیگر درخواهند آورد. در چنین وضعیت اقتصادی، 
چنانچه منابع مالی قابل اعتنایی برای دولت و شبکه بانکی باقی 
 مانده باشد، نیازمند مدیریت هزینه است. در این میان باید پاسخ داد 
آیا اولویت با طرح های ایجادی است؟ با تکمیل طرح های نیمه تمام 

یا با تکمیل ظرفیت واحدهای موجود است؟
بسیار طبیعی است که در مرحله اول، اولویت دولت و شبکه بانکی 
باید تکمیل ظرفیت واحدهایی که سرمایه گذاری الزم در آنها انجام 
 شده و اینک معطل سرمایه در گردش هستند. باشد. با این سیاست 
اشتغال موجود حفظ  شده و از توقف و زیان ده شدن این واحدها 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در راستای همین سیاست، چند سالی است که مسووالن وزارت 
صمت، بخش عمده ای از برنامه ها و فعالیت های خود را معطوف 
برگرداندن هزاران واحد راکد به چرخه تولید کرده و همه ساله ارقامی 
از تعداد بازگشتی ها را به عنوان اثبات مدعا و موفقیت های خود بیان 
می کنند؛ اما هیچ گاه اعالم نمی کنند مثال بازگشت 2 هزار یا چند 
هزار واحد راکد یا نیمه تعطیل به چرخه تولید در یک سال، چه 
ثمرات و نتایجی در شاخص های کلی اقتصادی کشور و صنعت 
داشته است. مثال بازگشت این واحدها چه مقدار در رشد صنعت 
و رشد اقتصادی موثر بوده است؟ یا چه مقدار در تولید ناخالص 
داخلی اثر داشته و چه مقدار کاهش تورم و کاهش بیکاری را در 

پی داشته است؟
حتی پراکندگی استانی یا پراکندگی رشته صنعتی این واحدها را 
اعالم نمی کنند تا امکان هیچ گونه ارزیابی از درصد موفقیت این 
اقدامات میسر نباشد. در مرحله دوم و درصورتی که بازهم منابع مالی 
در اختیار دولت و نظام بانکی باقی  مانده باشد باید تامین نقدینگی 
برای تکمیل طرح های نیمه تمام ملی با درصد پیشرفت فیزیکی 
باالی 80 درصد و سپس تامین مالی طرح های نیمه تمام ملی با 
درصد پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد از اولویت های نظام مالی 
کشور باشد. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در 
حال حاضر حدود 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی نیمه تمام 
در کشور وجود دارد که به 600 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای 
تکمیل نیاز دارد. از این تعداد طرح نیمه تمام، 3 هزار و 800 طرح 
با پیشرفت فیزیکی باالی 80 درصد و 12 هزار و 500 طرح با 
پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد باید در اولویت تامین مالی و 
تکمیل قرار گیرند. بر پایه همین گزارش، 60 درصد از این طرح ها 

در زمان تعیین شده به اتمام نرسیده اند.
در این میان باید خاطرنشان کرد به هر میزان که زمان تکمیل 
این طرح ها به درازا بینجامد، طرح از صرفه اقتصادی افتاده و حتی 
پس از تکمیل نیز نمی تواند سودآور باشد و بازگشت سرمایه خود 
را تضمین کند. متاسفانه آمار دقیقی از طرح های نیمه تمام نساجی 
و میزان پیشرفت فیزیکی آنها و پراکندگی استانی و رشته صنعتی 
در دسترس نیست، اما به نظر می رسد حدود 1200 طرح نیمه تمام 

نساجی و پوشاک در کل کشور وجود داشته باشد.
در خصوص طرح های ایجادی نیز در شرایط اقتصادی فعلی، تامین 
منابع مالی فقط باید برای طرح های زیرساختی و بسیار حیاتی از 
قبیل توسعه خطوط ریلی و بزرگراه های ترانزیتی، توسعه بنادر، 
طرح های آب رسانی، ایجاد پاالیشگاه ها، نیروگاه های تولید برق و 

مواردی از این  دست برای کشور انجام پذیرد.

https: //telegram. me/aiti1395
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رشد ۲۷/4 درصدی اخذ مالیات مستقیم در سال ۹۸
بررسی های آماری نشان می دهد که اخذ مالیات مستقیم در سال 98 به 
82/2 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم 27/4 درصد بیشتر از سال 

قبل از آن است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند 
درآمدهای مالیاتی کشور طی سال های 1390 تا 1398 پرداخته و نوشته 
است: درآمدهای مالیاتی در سال 1398 با 29 درصد افزایش نسبت به سال 
قبل از آن به 141/2 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم برای سال 
97 برابر با 109/2 هزار میلیارد تومان بود که این رقم نیز نسبت به سال 

96 حدود 17 درصد رشد داشته است. 
به گزارش جهان صنعت،  نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز 
برای سال 98 برابر با  5/8  درصد اعالم شده است. این رقم برای سال 
قبل از آن نیز 5/7 درصد بوده که در سال 98 یک واحد درصد رشد یافته 
است. با این حال طی سال های 90 تا 98 باالترین نسبت درآمد مالیاتی به 
تولید ناخالص داخلی در سال 95 و با رقم 7/7 درصد به ثبت رسیده است. 
براساس این گزارش مالیات کاال و خدمات در سال 98 به 59 هزار میلیارد 

تومان رسیده که رشدی 32 درصدی نسبت به سال 97 داشته است. 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود به طور 
تفکیکی به درآمدهای مالیاتی پرداخته و نوشته است: در سال 98 مالیات بر 
ارزش افزوده به 39 هزار میلیارد تومان )33 درصد رشد(، مالیات بر فروش 
فرآورده های نفتی هفت هزار میلیارد تومان )33 درصد(، عوارض خروج 
مسافر از مرزهای کشور 102هزار میلیارد تومان )18 درصد( و مالیات بر 
نقل و انتقال سهام 3/95 هزار میلیارد تومان )508 درصد( رشد داشته اند. 

در سال 98 همچنین میزان درآمدهای مالیاتی از محل مالیات اشخاص 
حقوقی غیردولتی برابر با 25/9 هزار میلیارد تومان )25/5 درصد رشد( و 
مالیات مشاغل نیز 11/6 هزار میلیارد تومان )97 درصد( افزایش یافته 

است.
با این حال درآمدهای مالیاتی در این سال در دو بخش مالیات شماره گذاری 
خودرو 0/53 هزار میلیارد تومان )منفی 40 درصد( و مالیات علی الحساب 
)منفی 53/9 درصد(  تومان  میلیارد  دولتی 4/1 هزار  اشخاص حقوقی 

کاهش یافته است.
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دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و 
مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابالغ شد.

در دستورالعملی که رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان 
یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابالغ 
کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات 
ارزی و سایر مبادالت ارزی بین المللی، صادره از سوی اداره 
سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 99/64445 
به مواد 8 و 9  با توجه  ارسال می شود.  مورخ 11 خرداد 99 
ارزهای  منشا  شود  مشخص  چنانچه  موصوف،  دستورالعمل 
مالی  تامین  و  پولشویی  از  حاصل  دستورالعمل  این  موضوع 
پولشویی و  با  مبارزه  قوانین و مقررات  برابر  تروریسم است، 

تامین مالی تروریسم اقدام الزم و قانونی به عمل بیاید.
در این دستورالعمل تاکید شده است: تمامی اقدامات مذکور 
در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشا ارزهای 
حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص 
از جرائم منشا پولشویی  ارزهای نگهداری شده حاصل  شود 
می شود،  نگهداری  تروریسم  مالی  تامین  قصد  به  یا  و  بوده 
مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین 

مالی تروریسم خواهند بود

ابالغ دستورالعمل تعیین ارز 
قابل حمل و نگهداری در گمرکات

برگزاری کارگاه آموزشی مسئولیت های 
حقوقی و کیفری کارفرمایان در قبال 

حوادث ناشی از کار

زمان: نیمه دوم تیرماه ۹۹

0۲۱ - ۲6۲00۱۹6

جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه انجمن 
تماس حاصل فرمایید

»اطـالعیــه«

رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای به معاون حقوقی ریاست جمهوری 
از عملکرد سازمان امور مالیاتی گالیه کرد و از وی خواست تا در خصوص 
کارفرمایانی که تقاضای بخشودگی جرایم مالیاتی خود را تا تاریخ 13 
شهریور ماه سال 98 ثبت کردند و حائز شرایط سایر مقررات مصوبه و 

بخش نامه مربوطه هستند، ترتیب اثر دهد.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، پیش از این طی مصوبه ای هیات وزیران با 
اصالح ماده )4( ایین نامه اجرایی ماده )13( قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 
و اصالح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شد که کارفرمایان 
کارگاههای مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های 
استان آن در صورتی که جراحی و متعلق به آنها مربوط به قبل از تاریخ 
29 اسفندماه سال 96 باشد، چنانچه تا حداکثر سه ماه از تاریخ الزم االجرا 
شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و تثبیت اصل بدهی قطعی شده 
بر اساس مدارک و مستندات ابزاری با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند 

از بخشودگی جرایم متعلق موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد.
در این راستا، سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه کرد و با 
توجه به تاریخ الزم االجرا شدن مصوبه زمان اجرای آن را از تاریخ 13 

شهریور ماه سال 98 به مدت سه ماه تعیین کرد.
اما بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاههای مشمول منوط به تایید ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید و کارگاه های استان شد؛ لذا با توجه به اینکه ستاد 
مذکور زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می کرد، اخذ تاییدیه برای کارفرمایانی 
که مجوز تاسیس از وزارت مذکور را نداشتند دچار مشکل شد. بنابراین 
کارفرمایان مذکور علی رغم اینکه درخواست های خود را در مهلت مقرر 
ثبت دبیرخانه واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی کرده بودند گرفتار 

شده و نتوانستند از این تسهیالت برخوردار شوند.
با این حال بعد از تاریخ 13 شهریور ماه سال 98 بر اساس تصمیمی که 

در استانداری مراکز استانها با حضور کارگروه ستاد تسهیل اتخاذ شد، مقرر 
شد کلیه کارفرمایانی که تقاضای خود را ظرف مهلت مقرر شده به ثبت 

رساندند از تسهیالت مصوب بخشنامه مذکور برخوردار شوند.
اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه ای با استناد ماده 24 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی و نظریه امور هماهنگی و رفع اختالفات حقوقی دستگاههای اجرایی 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعالم کرد که آن دسته از درخواست 
هایی که قبل از 5 تیرماه 98 در سازمان ثبت شده می تواند از بخشودگی 
جرایم برخوردار شوند و درخواست های بعد از این تاریخ مشمول استفاده از 

بخشودگی جرایم نخواهد شد.
در این راستا اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران طی نامه ای 
ضمن نقد موضوع و به منظور کمک به کارفرمایان خوش حساب و 
در راستای حمایت از شعار رونق تولید و جهش تولید و اینکه برخی از 
کارفرمایان بدون اینکه کوتاهی کرده باشند، دچار فرایند اداری و بالتکلیفی 
شدند موضوع را به معاون اول رئیس جمهور منعکس و وی به مدیر عامل 

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد که طبق مصوبه عمل شود.
همچنین سعید شیرکوند معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی 
با قید خیلی فوریت خطاب به  نامه ای  معاون اول رئیس جمهور طی 
ساالری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی پیگیری اقدامات صورت 

گرفته در رابطه با موضوع مذکور شد.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران طی این نامه درخواست 
کرد: با توجه به اتفاقات مذکور و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی 
و کمک به ادامه حیات آنها خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص 
کارفرمایانی که تقاضای خود را تا تاریخ 13 شهریورماه سال 98 ثبت 
کردند و حاضر شرایط سایر مقررات مصوبه و بخش نامه مربوطه می شوند 

ترتیب اثر داده شود.

گالیه اتاق بازرگانی تهران از سازمان تامین اجتماعی

بخشودگی جرائم مالیاتی در پیچ و خم بروکراسی اداری

به اعتقاد مهندس مجتبی دستمالچیان- رئیس هیئت مدیره انجمن 
برای  فرصتی  به  کرونا  تهدید  یزد-  تکمیل  و  پارچه  نساجی  صنایع 
خودکفایی در زمینه تولید ماسک سه الیه، گان و سایر اقالم پزشکی 
مرتبط تبدیل شد به طوری که در شهر یزد حدود 20-30 هزار دست 
گان تولید و به صورت رایگان در اختیار واحدهای درمانی قرار گرفت.

را  متعددی  کارخانه های  داشت:  گفت وگواظهار  این  ادامه  در  وی   
می شناسم که تا اوایل خرداد هنوز فعالیت تولیدی خود را به دالیل 
توسط  محصوالت  فروش  عدم  بازار،  تعطیلی  جمله  از  مختلف 
و  مبهم  آینده ای  وضعیت،  این  که  نکرده اند  شروع   ... و  فروشگاه ها 

غیرشفاف را برای تولیدکنندگان رقم می زند.
مهندس دستمالچیان  ادامه داد: از یک سو نمی دانیم کرونا چه زمانی 
مهار خواهد شد و از سوی دیگر با مشکالت متعددی مانند تورم و 

کاهش قدرت خرید مردم مواجهیم. 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی پارچه و تکمیل یزد تصریح 
کرد: با توجه به بسته بودن مرزها، امکان صادرات محصوالت نساجی 
وجود نداشت لذا برخی از مشتریان صادراتی را به دلیل عدم ایفای به 
نیاز  اولیه مورد   واردات مواد  دادیم، همچنین  از دست  تعهدات  موقع 
با مشکل عدم  تعاونی(  )به خصوص رنگ و مواد  واحدهای نساجی 
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی روبروست. نکته بعد این که صرافی ها 
ریال را گرفته و با توجه به افزایش نرخ ارز، دالر را حواله نزده و تمایل 
به پرداخت ریال بعد از گذشت چند ماه دارند؛ به عبارت بهتر ریالی که 
اوایل اسفند یا اواخر بهمن گرفته اند را می خواهند امروز پس بدهند، اما 
نرخ ارز آن روز کجا و نرخ امروز کجا!!! صرف نظر از این که برخی از 

آنان کل پول را برداشته و متواری شده اند.

فرصتی برای خودکفایی
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