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ناکارآمدی در تولید پارچه چادر مشکی را 
به مافیا نسبت می دهیم

ادامه در صفحه 2 

بدهکاران حساب ذخیره ارزی تا پایان شهریور امسال فرصت دارند اقساط 
سررسیدشده خود را یکجا پرداخت کنند.

علیرغم اینکه قرار بود در دولت دوازدهم بخشنامه های خلق الساعه و آنی 
صادر نشود و حتما از ثبات قوانین برخوردار باشیم، بدون هیچ توضیحی از 
سوی بانک مرکزی، بسته جدید سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سال 99 صادر شده و در 23 تیرماه 99، صادرات از اول فروردین سال 99 
را تعیین تکلیف می کند که نشانگر عطف به ماسبق شدن بخشنامه  است. 
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تمامی صادرکنندگان 
مکلفند در چارچوب سیاست  های حاکمیتی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب 
گفت: آیین نامه اجرایی ماده 2۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیالت ارزی واحدهای 

تولیدی اصالح شد. 
سال  پایان  در  یادشده  آیین نامه  افزود:  زرندی  سعید  ایرنا،  گزارش  به 
گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخش های 
مختلف به ویژه تشکل های بخش خصوصی در مورد چالش ها و مشکالت 

بازپرداخت تسهیالت ارزی، اصالح و تصویب شد.
وی اظهار کرد: طبق مهلت تعیین شده در آیین نامه، بدهکاران فقط تا پایان 
شهریور امسال فرصت دارند اقساط سررسیدشده خود را به صورت یکجا 
پرداخت کنند یا در صورت ممکن نبودن پرداخت اقساط سررسیدشده به 

حرکت کنند، گفت: بخشنامه بانک مرکزی که روز 23 تیرماه صادر شده، 
نباید عطف به ماسبق و از اول فروردین 99 اجرایی شود؛ چراکه مکانیزم 
دیگری در اردیبهشت ماه به صادرکنندگان ابالغ شده و مالک عمل قرار 

داشته است.
محمد الهوتی با اشاره به انتشار بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از 
صادرات سال 99، گفت: در حالی بسته رفع تعهد ارزی سال 99 و نیز 
تکالیف باقیمانده صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی سال های 97 و 
98 از سوی بانک مرکزی منتشر شده که پیش از این در اردیبهشت ماه 
امسال، بانک مرکزی رفع تعهد ارزی سال 98 و 99 را مانند سال 97 اعالم 
کرده بود و پس از آن نیز 31 تیرماه نیز آخرین فرصت رفع تعهد ارزی 

سال 98 اعالم شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ایران، افزود: در دستورالعمل ابالغی از 
سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه، تاکید شده بود که  1۰۰ درصد ارز 
حاصل از صادرات سال 98 و 99 باید به کشور برگردد که این امر، مورد نقد 
جدی اتاق بازرگانی در خصوص حذف 2۰ درصد و عددی که برای تعدیل 
نرخ پایه صادراتی بود، واقع شد؛ در حالی که بعد از گذشت کمتر از دو ماه 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اعالم كرد: 
عدم تمدید مهلت برای بدهکاران ارزی

محمد الهوتی بسته سیاستی بازگشت ارز 99 را تحلیل كرد
شرایط جدید بازگشت ارز صادراتی نباید مبنای سال های قبل شود
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نساجی  متخصصین  جامعه  مدیره  هیأت  عضو  حائری،  علیرضا 
ایران گفت: برای توجیه ناکارآمدی خود در امر تولید پارچه چادر مشکی 
می گوییم مافیا مانع تولید است در حالی که اگر تولید کنیم مافیا هیچ کاری 

نمی تواند بکند.

واردات پارچه چادر مشکی به كشور به چه صورت انجام می شود؟  
آیا واردات این كاال در انحصار عده ای خاص است یا اینکه هر 

واردكننده ای می تواند اقدام به واردات این كاال كند؟ 
در قانون تجارت کشور ما هیچ منع قانونی برای واردات پارچه چادر مشکی 
برای بازرگانان وجود ندارد، بنابراین هر فرد دارنده کارت بازرگانی می تواند 
نسبت به واردات این کاال اقدام کند. اما درباره جزئیات واردات پارچه چادر 
مشکی و اینکه انحصاری در این مورد وجود دارد یا خیر اطالع خاصی 
ندارم. در امر تجارت و خرید و فروش کاال ممکن است تولیدکنندگان و 
فروشندگان یک کاال، کاالی تولیدی خود را به طور محدود به یک یا چند 
نفر بفروشند و کاالی خود را به خریداران خرد عرضه نکنند و این روش در 
روابط تجاری وجود دارد. لذا ممکن است تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی 
نیز از همین روش برای فروش کاالی خود استفاده کنند و پارچه تولیدی 
خود را به افراد متعدد نفروشند و به یک یا چند  خریدار بزرگ و عمده 
بفروشند، بنابراین همین موضوع ممکن است منجر به واردات این کاال 

توسط تعداد محدودی شود. 
بنابراین خریدار عمده  آن کاال به عنوان نماینده فروش آن کاال خواهد بود 
و آن نماینده درباره  نحوه فروش و عرضه آن کاال تصمیم گیری می کند. 
 در مورد پارچه چادر مشکی ، نمایندگی  در کشور وجود ندارد، اما از آنجا 
که ممکن است که این کاال توسط تولید کنندگان به چند نفر خریدار 
محدود فروخته شود لذا آن خریداران نمایندگان فروش تولید کنندگان 

محسوب می شوند.  
 بنابراین به نظر می رسد که تولید کنندگان مختلف پارچه چادر مشکی 
در کشورهای مختلف  تولیدات خود را به یک یا چند خریداری ایرانی 
عرضه کنند و این افراد مشتریان ثابت آنها باشند لذا در طی سال های 
متمادی این افراد یا این شرکت ها  به عنوان وارد کننده انحصاری 
پارچه چادر مشکی به ایران شناخته می شوند. لذا اگر فرد یا افراد  قصد 
واردات پارچه چادر مشکی به کشور را دارند باید یک تولید کننده که 
پیش از این فروشی  به  ایران نداشته را پیدا کند و با وی برای خرید 
چادر  پارچه  کنندگان  تولید  تعداد  حال  عین  در  کند.   منعقد  قرارداد 
مشکی در کشورهای جنوب شرق آسیا از قبیل کره و ژاپن کم نیستند 
و تجار و بازرگانان به راحتی می توانند برای واردات کاالی مورد نظر 
خود منبع پیدا کنند. ما معموال بی کفایتی مان  در تولید را به گردن 
دیگران می اندازیم،  به عنوان مثال هر وقت از دست اندرکاران سوال 
می شود که چرا  علیرغم اینکه بزرگترین مصرف کننده پارچه چادر 
مشکی در  دنیا هستیم اما این کاال در کشورمان تولید نمی شود یا 
تولید آن بسیار اندک است،  پاسخی که می شنویم آن است که مافیا 
نمی گذارد. و این راحت ترین پاسخی است که یک فرد می تواند در 

مقابل کاری که تالشی برای انجام آن نکرده است بدهد.  

بنابراین از نظر شما در واردات چادر مشکی به كشور مافیا وجود 
ندارد؟

به فرض که وجود داشته باشد، اگر کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در 
کشور ایجاد شود سوال من این است که مافیا در مقابل آن چه کاری می 
تواند بکند؟ آیا مافیا می تواند مانع ادامه فعالیت آن شود؟ یک کارخانه تولید 
پارچه چادر مشکی از سه سال پیش در کشور با ظرفیت تولید 1۰ میلیون 
متر آغاز به کار کرده است. آیا مافیا توانست جلوی تولید این کارخانه را 
بگیرد؟ اگر مافیا این کار را می کرد یا می  توانست کاری کند که االن این 

کارخانه بعد از سه سال  در حال تولید نبود. 

حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
در واحدهای تولیدی، مورد مبتال به کرونا نداشته ایم، بیان کرد: تمامی 
پروتکل های بهداشتی در واحدهای تولیدی سراسر کشور رعایت شده و 

مراقبت ها و فاصله های اجتماعی درون واحدهای تولیدی و کارخانه ها به 
خوبی مدنظر قرار داده شده است. وی با بیان اینکه نباید به خاطر شیوع 
بیماری کرونا فعالیت واحدهای تولیدی را محدود کنیم، تصریح کرد: تولید 
مناسب اقالم مرتبط با کرونا، فراوانی دسترسی به این کاالها و متعاقب آن 

کاهش قیمت در بازار برای دسترسی عموم مردم را مد نظر داریم.
سرپرست وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان خود اعالم کرد: 
در شرایط خاصی قرار داریم و این شرایط خاص نیاز به اتخاذ تصمیمات 
خاص نیز دارد. در همین راستا تولید ماسک تا اطالع ثانوی نیاز به هیچ گونه 
مجوز صنفی و صنعتی ندارد تا ماسک به راحتی در دسترس عموم مردم 
و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. مدرس خیابانی با اشاره به اینکه اعتقاد 
دولت رفتن به سمت ماسک های پارچه ای و قابل شست وشو است، بیان 
کرد: کارگاه های تولیدی باید به این سمت بروند، چراکه هم رقابت در تولید 
ماسک زیاد خواهد شد و هم از لحاظ تامین مواد اولیه ماسک پارچه ای 

مشکلی نداریم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 

تامین مواد اولیه برای تولید ۱۰ میلیون ماسک
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وی گفت: انتظارمان از حوزه صنفی افزایش تولید ماسک های پارچه ای 
است. تولید این نوع ماسک نیاز به مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید 

نوع پارچه مورد استفاده را سریعاً تعیین تکلیف کند.
سرپرست وزارت صمت بیان کرد: تولید ماسک پارچه ای باید گسترش پیدا 
کند. تاکید رییس جمهور نیز بر همین است، به نحوی که باید بازاریابی در 

این حوزه شود و رسانه ها و صدا و سیما آن را فرهنگ سازی کنند.
مدرس خیابانی در خصوص ظرفیت های تولید ماسک نیز گفت: بنابر آمار 
رسیده 3/۵ میلیون ماسک کارگاهی در سراسر استان ها تولید می شود و 
همچنین ظرفیت تولید ماسک صنعتی نیز با توجه به ماشین آالت نصب 

شده شش میلیون است.
سرپرست وزارت صمت در خصوص تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی 
نیز افزود: باید انحصار تامین مواد اولیه مختص یک یا دو کارخانه نباشد و 
مواد اولیه در کارخانه های مختلف تامین شود و نباید تامین کننده یونیک 

در این حوزه باشد. 
مدرس خیابانی همچنین عنوان کرد: شبکه توزیع باید به گونه ای تنظیم 
از شرکت های  بتواند  خود  تولید  آمار  ارائه  ازای  به  تولید کننده  تا  شود 
تامین کننده مواد اولیه بدون واسطه و مستقیم، مواد اولیه خود را تامین 

کند و به ازای تحویل و تولید ماسک به واحد تولیدی مواد اولیه داده شود، 
چراکه اولویت اصلی برای اتصال به این شبکه توزیع واحدهای صنعتی 

تولید ماسک است که دارای مجوز هستند.
سرپرست وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه باید تکمیل زنجیره تولید در 
هر واحد تولیدی در دستور کار قرار بگیرد، بیان کرد: ما فعال با این بیماری 
مواجه ایم و بهترین مدل تولید نیز تولید درون زنجیره تامین است، گلوگاه 

ما نیز مواد اولیه است که باید به فکر تامین آن باشیم.
شرکت های  در  خواست  حمایت  سازمان  از  صمت  وزارت  سرپرست 
تامین کننده مواد اولیه مانند بافتینه و بافتسان بازرس مقیم مستقر کنند و 
همچنین دایره نوع مواد اولیه مورد نیاز ماسک باید گسترده شود و وزارت 
بهداشت به این حوزه ورود کند. مدرس خیابانی همچنین از ستاد اجرایی 
فرمان امام خواست با توجه به ظرفیت خود که 2/۵ میلیون تولید روزانه 
است، روزانه یک میلیون ماسک به وزارت بهداشت و یک میلیون ماسک 
برای توزیع در مناطق محروم پخش کند. وی با بیان اینکه مردم باید همه 
جا به ماسک دسترسی آسان داشته باشند،گفت: با آمار ارائه شده ظرفیت 
تولید ماسک صنفی و صنعتی 11 میلیون ماسک است، فقط روی شبکه 

توزیع باید کار شود، این شبکه ارتقا یابد و نظام مند شود.

ادامه از صفحه 1
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اعالم كرد: 

عدم تمدید مهلت برای بدهکاران ارزی
صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر 
تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام کنند.معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت بیان کرد: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده برای 
ساله  چند  مشکل  و  اقدام  به سرعت  اخیر  مصوبه  مفاد  از  بهره مندی 
بازپرداخت تسهیالت ارزی خود را رفع کنند. زرندی با تاکید بر این موضوع 
که مهلت های مقرر در این آیین نامه تمدید نخواهد شد، گفت: بدهکارانی 

که تا پایان شهریورماه برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نکنند، 
با بانک عامل  موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد 
پرداخت کنند یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را 
که شامل اقساط سررسید شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه 
دین است را با نرخ بازار ثانویه ارز اعالمی بانک مرکزی تبدیل به ریال و 

طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود 18 درصد تسویه کنند.
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سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 

تامین مواد اولیه برای تولید ۱۰ میلیون ماسک

محمد الهوتی بسته سیاستی بازگشت ارز 99 را تحلیل كرد
شرایط جدید بازگشت ارز صادراتی نباید مبنای سال های قبل شود
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در شرایطی که نزدیک به اتمام زمان اعالم شده سال 98 هستیم، بسته 
جدید رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی ابالغ شده که به صورت کلی، 
شرایط متفاوتی را نسبت به اعالم اردیبهشت، پیش روی صادرکنندگان 
قرار می دهد. وی تصریح کرد: علیرغم اینکه قرار بود در دولت دوازدهم 
بخشنامه های خلق الساعه و سیاست های آنی صادر نشود و حتما از ثبات 
قوانین برخوردار باشیم، بدون هیچ توضیحی از سوی بانک مرکزی، بسته 
جدید سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 صادر شده و در 23 
تیرماه 99، صادرات از اول فروردین سال 99 را تعیین تکلیف می کند که 

نشانگر عطف به ماسبق شدن بخشنامه  است.
به گفته الهوتی، روش واردات در مقابل صادرات که به عقیده فعاالن 
اقتصادی، تنها روش کارآمد و امکانپذیر در شرایط کنونی برای بازگشت 
ارز حاصل از صادرات حداقل در بخش سایر کاالها که صادرکنندگان 
کوچک و متوسط را در برمی گیرد که بیشترین تعداد کارت بازرگانی و 
ایجاد  اشتغال را در اختیار دارند، می تواند مورد  استفاده قرار گیرد، در 

این بسته حذف شده و این یکی از نقاط ضعف جدی بسته جدید است.
وی اظهار داشت: اشکال دیگر این دستورالعمل اجرا از اول سال جاری 
است و عمال  به گذشته برگشته که این برخالف تمامی قوانین تجارت 
کشور است؛ نکته بعدی  زمان 4 ماه و عواقب بعدی آن است که با توجه 
به شرایط تحریمی،بسیار زمان کمی برای بازگشت ارز صادراتی است و 
متاسفانه کاالهایی را داریم که ماهها در بنادر کشورهای دیگر به منظور 
تغییر اسناد در سایه تحریم ها، معطل می مانند تا بتوانند به مقصد اصلی 
برسند؛ این در حالی است که کاالهای زیادی نیز در بنادر داخلی مدت 
زیادی را سپری می کنند تا بتوانند به دلیل محدودیت های موجود بر سر 

راه کشتی ها، بارگیری شوند.
الهوتی معتقد است فرصت 4 ماهه برای بازگشت ارز صادراتی همه 
کاالها امکان پذیر نیست و این ضرب االجل و شرایط سختی که برای 
برگشت ارز صادراتی در بسته جدید دیده شده، عمال باعث خواهد شد 
که صادرکنندگان به دلیل دغدغه نسبت به عدم ایفای به موقع تعهدات 

ارزی خود، از صادرات صرف نظر کنند و این در حالی است که کشور 
نیازمند ارز بوده و صادرکنندگان باید ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور 
را تامین کنند؛ پس اگر صادرات کاهش یابد یا به دلیل نگرانی از شرایط 
سختگیرانه ای که ابالغ شده است، صادرکننده نتواند ارز را به تولیدکنندگان 

بدهد، عمال واحدهای تولیدی کشور نیز دچار مشکل خواهند شد.
واحدهای  امروز  داشت:  اظهار  ایران   صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
تولیدی برای تامین سریع مواد اولیه عالقمند به استفاده از ارز حاصل 
از صادرات هستنند که در این بسته حذف شده و در نتیجه ، واحدهای 
با  تولید،  در سال جهش  گرفتن  قرار  علیرغم  خود  تولید  در  تولیدی 
بخشنامه  این  از  بندی  در  گرچه  شد،  خواهند  مواجه  تولید  کاهش 
و  وزارت صمت  نظر  با  کاالها  از  بخشی  مقابل صادرات  در  واردات 
بانک مرکزی دیده شده ولی قطعا این شرایط برای شرکت های بزرگ 
مناسب خواهد بود و صادرکنندگان کوچک و متوسط نخواهند توانست 

از این بند استفاده کنند.
الهوتی اظهار داشت: به دالیل ذکر شده این بسته که از سوی بانک 
مرکزی ابالغ شده، مشکالت صادرات را بیشتر خواهد کرد؛ گرچه این 
بسته یک تصمیم حاکمیتی است و  صادرکنندگان ملزم به اجرای آن  

خواهند بود ولی عطف به ماسبق شدن آن هیچگونه توجیهی ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: شرایط در نظر گرفته شده از سوی 
بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی سال 99، باید از 23 تیرماه اجرایی 
شود و عطف به ماسبق نشود. وی در خاتمه ضمن تاکید بر برگشت ارز 
حاصل از صادرات گفت حداقل انتظار صادرکنندگان وضع قوانی کارآمد و 

منطبق بر واقعیت ها  است تا سرعت بازگشت ارز امکانپذیر شود.
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع 
تعهدات ایفانشده سال های 1397 و 1398 توسط وزرای »نفت«، »صنعت، 
معدن و تجارت« و »امور اقتصادی و دارایی«، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی تصویب و ابالغ 

شد.

خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و ششمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو پنجاه و ششـمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن 
صنایع نسـاجی ایـران  با حضور اكثریـت اعضای  هیات 
محـل  در  مـورخ 99/04/08  یکشـنبه  روز  در  مدیـره 
دفترانجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت 
بـه مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت بـه برخی از 

آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد. 
1- خالصـه مذاکـرات هـزارو پنجـاه و پنجمیـن نشسـت هیـات 
مدیره انجمن در روز یکشـنبه مـورخ 99/۰4/2۵ قرائت و به امضاء 

حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- آقای مهندس شـهالیی گزارشـی از نشسـت مشـترک فعالین 
صنعت نسـاجی با سرپرسـت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)جنـاب آقای حسـین مـدرس خیابانی(ارائـه فرمودند و پـس از آن 
گزارشـی از نشست مشـترک با فعالین صنعت پوشـاک در انجمن 

صنایع پوشـاک ارائه فرمودند .
3- آقـای مهنـدس شـهالیی صورتجلسـه نشسـت مشـترک بـا 
سرپرسـت وزارت صنعـت، معدن و تجـارت را قرائـت فرمودند 4- 
آقای آهنگریان گزارشـی از نشسـت مشـترک با مدیریت شـرکت 
پتروشـیمی تندگویـان و اعضای کمیته های الیـاف و نخ فیالمنت 
انجمـن کـه روز یکشـنبه 99/۰4/۰8 سـاعت 1۰صبـح در محـل 

انجمـن برگزار شـده بـود ارائـه فرمودند.
۵- آقای دکتر شـیبانی با اشـاره به مشـکالت واحدهای نسـاجی 
در تامیـن مـواد اولیه پتروشـیمی گزارشـی از نشسـت کمیسـیون 

صنعـت اتـاق ایـران و طرح سـامانه افـق ارائـه فرمودند .
6- موضـوع کمبـود پنبه در اثر مسـدود بودن مرز ترکمنسـتان به 
بهانـه کرونـا مطرح گردیـد که با توجه بـه باز شـدن مرزها ،بحث 
و تبادل نظری در خصوص شناسـایی پتانسـیل منابع جدید تامین 
پنبـه صـورت پذیرفت کـه مقرر گردیـد موضوع در جلسـه کمیته 

ریسـندگی در روز دوشـنبه 99/۰4/۰9 مطرح گردد.
7- آقـای نیلفـروش زاده گزارشـی از پیگیـری هـای انجـام شـده 
در خصوص نشسـت مشـترک با کارشناسـان معاونت ارزی بانک 
مرکـزی در روز سـه شـنبه 99/۰4/17 در محـل انجمـن صنایـع 

نسـاجی ایـران ارائـه فرمودند.
8- آقایـان شـفیعی پـور و رجائی از مدیران شـرکت پلـی اکریل و 
آقایـان زینالـو و مطهـری از کمیته ریسـندگی الیـاف بلند انجمن 
طبـق قـرار قبلـی در جلسـه حضـور یافتنـد و آقایان شـفیعی پور 
و رجائـی در خصـوص شـرایط فعلـی کارخانـه پلـی اکریـل و 
فعالیت هـای انجام شـده در دوره مدیریت جدید مـواردی را مطرح 
فرمودنـد و در ادامـه نیز آقایان مطهری و زینالـو مواردی از توقعات 

و انتظـارات ریسـندگان را مطـرح فرمودند.
9- جلسـه در سـاعت18:۰۰  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

یافت.          خاتمه 

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان :  
مهندس علی فرهی، اکبر لباف، مهندس عبدالحسین اخوان مقدم
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ششمین دور مذاکرات موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و هند برگزار می شود
در دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با سفیر هند در 
تهران بر تقویت مناسبات تجاری دو کشور تأکید شد. در این دیدار در خصوص 
توسعه مناسبات در حوزه های جدید مانند ارتباطات ریلی و جاده ای و گسترش 
تداوم  ازبکستان،  و  افغانستان  با حضور کشورهای  منطقه ای  همکاری های 
مذاکرات تجارت ترجیحی، برگزاری نشست کمیته مشترک تجاری، تقویت 
مناسبات اتاق های بازرگانی و تنوع بخشی به کاالهای تجاری بین دو کشور 

گفتگوهای مؤثر و مفیدی صورت گرفت.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران،  در این نشست تنظیم تبادالت تهاتری، 

تسهیل تجارت ایران در هند و برپایی چهارمین نشست کمیته مشترک تجاری 
نیز مورد تاکید طرفین قرار گرفت و مقرر شد هر چه سریع تر مقدمات برگزاری 
ششمین دور مذاکرات موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور فراهم و 
مذاکرات از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شود. همچنین گدام دارمندرا، سفیر 
هند در تهران با اشاره به اینکه سال جاری هفتادمین سال از سر گیری روابط 
دیپلماتیک بین دو کشور است، بر تعهدات هند در تقویت و توسعه مناسبات 
با ایران تاکید کرد. گفتنی است، نماینده وزارت امور خارجه و کارکنان بخش 

اقتصادی سفارت هند نیز در این نشست حضور داشتند.

نتایج طرح آمارگیری نیروی كار در بهار سال 1399 نشان می دهد
کاهش ۱/5 میلیون نفری تعداد شاغالن کشور در فصل کرونا

بررسی نتایج منتشر شده از تحوالت بازار کار در فصل بهار امسال از مشهود بودن 
اثر کووید 19 بر بازار کار کشور حکایت دارد. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار 
ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد 1۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که 9/8 درصد 
از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 1398 بالغ بر 
1/1 درصد کاهش یافته است. همچنین در بهار 1399، به میزان 41 درصد از 
جمعیت 1۵ ساله و بیش تر در کشور، ازنظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی 
از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 1398( حدود  
3/7 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر جمعیت شاغلین 1۵ ساله و بیشتر 
در این فصل 22 میلیون و 963 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

تقریباً یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در بهار 1399، 
بخش خدمات با 49/7 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 31/8 درصد و کشاورزی با 

18/6درصد قرار دارند. آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری جوانان 1۵ 
تا 24 ساله در فصل بهار امسال به 24/۵ درصد رسیده و آیین میزان از جوانان 
1۵ تا 24 ساله که تمایل به فعالیت اقتصادی داشته اند، به ناچار در بهار 1399 بیکار 
مانده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2 درصد کاهش یافته است. البته این کاهش 
بیش از آنکه مرهون ایجاد اشتغال جدید باشد، به واسطه کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی در سایه شیوع کرونا بوده است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 
3۵ ساله نیز نشان می دهد که در بهار 1399 بالغ بر 16/7 درصد از جمعیت فعال 
این گروه سنی بیکار بوده اند؛ این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری 
این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به بهار 1398، به میزان 1/۵ درصد کاهش 
یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 1۵ ساله و بیش تر نشان می دهد 
که در بهار 1399 بالغ بر 7/9 درصد جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل غیر 
کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و...( کم تر از 44 ساعت در 
هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند؛ این در حالی است که 33/۵ 

درصد از شاغلین 1۵ ساله و بیش تر، 49 ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

از سوی پتروشیمی شهید تندگویان انجام شد؛ 
تولید مواد اولیه چادر مشکی برای اولین بار در کشور

گرید TG670S چادر مشکی پتروشیمی شهید تندگویان برای اولین بار در 
کشور با حضورمدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس رونمایی شد.

 با راه اندازی این خط تولید شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ساالنه 28 تا 
3۰ هزار تن نیاز کشور به این گرید برای تولید چادر مشکی را تامین می کند 

و از واردات این محصول بی نیاز خواهیم شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
در این مراسم گفت: با اینکه چادر مشکی در ایران محصولی پرمصرف 
محسوب می شود همواره تولید ژاپن، یا کره یا مالزی بوده است؛ اما با همت 
و برنامه ریزی صورت گرفته در پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان تولید 
کننده مهم گرید نساجی، توانستیم مواد اولیه چادر مشکی را در کشور تولید 

کنیم و آن را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهیم.
جعفر  ربیعی، نگاه گذشته در صنعت پتروشیمی را باعث عدم نوآوری وتحول 
دانست وگفت: شرکت های پایین دستی مانند شهید تندگویان، کارون و 
خوزستان  باید به سمت نیاز بازار رفته ومحصول تولید کنند؛ در واقع نگاه 
باال به پایین صنعت پتروشیمی به بازار باید تبدیل به نگاه از پایین به باال 

شود تابراساس نیاز بازار محصول تولید شود. 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تندگویان هم در این مراسم با بیان 
اینکه گرید تولید شده در این مجتمع توسط شرکت نخ پیوسته زاگرس به نخ 
چادر مشکی تبدیل می شود، گفت: در مرحله اول دو هزار تن از این محصول 
به صورت آزمایشی تولید و در اختیار این شرکت قرار گرفت و با اعالم 

رضایت تولیدکنندگان چادر مشکی محموله های بعدی تحویل شده است.
سیدرضا قاسمی شهری با تاکید بر اینکه گرید تولید شده کیفیت کامال 
رقابتی با مشابه خارجی را دارد، اظهار کرد: با هماهنگی تولیدکنندگان در 
مدت تولید آزمایشی این گرید نقاط ضعف این گرید برطرف و اصالح شد و 
این گرید با کیفیت باال و مقاوم در برابر نور خورشید و شوینده ها، یک چادر 
مشکی ایرانی باکیفیت را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. افزایش 
چندبرابری ظرفیت تولید شرکت نخ پیوسته زاگرس، فعال شدن چند کارخانه 
تولید چادر که به دلیل تحریم ها و عدم تامین مواد اولیه تعطیل شده بودند 
و همچنین برخی مقاومت ها و سنگ اندازی ها از سوی مافیای واردات این 
گرید چادر مشکی به کشور از جمله مسائل دیگری بود که در این مراسم از 

سوی کارشناسان و مسووالن مطرح شد.

دستورالعمل جدید بانک مركزی ابالغ شد؛ 
ناکارآمدی در تولید پارچه چادر مشکی را تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

به مافیا نسبت می دهیم

ادامه از صفحه 1

بانک مرکزی »دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
در سال 99« را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه های 
اقتصادی به منظور تحقق شعار »جهش تولید«، هدایت نقدینگی جامعه به 
سمت بخش های مولد، تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تامین سرمایه در 

گردش بنگاه های اقتصادی به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
بر اساس اطالعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد 
اجرای این طرح در سال  98، حاکی از تامین مالی تعداد 37 هزار و 462 بنگاه 
اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵44 هزار و 7۰3 میلیارد 

ریال توسط شبکه بانکی است.
پیرو ابالغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در چهار سال 
گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب تری به   منظور تامین 

مالی واحدهای یاد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی با 
سیاست های دولت به منظور حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و درست منابع مالی موجود 

برای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
بر اساس این دستورالعمل، بانک های عامل ملزم شده اند با توجه به حساسیت 
شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسوولیت افزون تر، به موضوع 
با  و  باشند  داشته  جدی  توجه  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  مالی  تامین 
وجود محدودیت منابع و مشکالت و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به 
اولویت بندی تسهیالت به گونه ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف 

تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود.

در کشور ما هیچکس حاضر نیست به ناآگاهی خود درباره انجام کاری 
اعتراف کند. لذا همواره تنبلی، ناکارآمدی و بی عرضگی خود را گردن 
دیگران می اندازیم و در تولید پارچه چادر مشکی نیز دقیقا همین  کار را 

انجام داده ایم که ناکارآمدی خودمان را به مافیا نسبت داده ایم. 
تجارت و صنعت دو بخش جدا از یکدیگر است که هر کدام دارای بخش 
هایی است که برای موفقیت در آن باید به درستی عمل کرد. لذا برای 
موفقیت در این دو بخش باید نیاز کشور را به درستی تشخیص داد و 
سپس باید برای آن سرمایه گذاری کرد و اولویت بندی درستی هم داشت. 
دست اندرکاران صنعت هر کشور موظفند در مورد نیازهای صنعتی آن 
کشور تحقیق کنند به عنوان مثال مسئوالن صنعت باید در مورد میزان 
نیاز کشور به پارچه چادر مشکی بررسی و تحقیق کنند و سپس بر اساس 
داده های درست برای تولید آن برنامه ریزی کنند.   بنابراین صنعت 
موظف است که در مورد کاالیی مانند پارچه چادر مشکی میزان نیاز کشور 

را برآورد کند و سپس برای تولید آن برنامه ریزی کند.
 نیاز مصرفی پارچه چادر مشکی در کشور ساالنه  حدود 7۰ میلیون متر 
است در حالی که تنها 1۰ میلیون متر آن در کشور تولید می شود. بنابراین 
بخش صنعت کشور می تواند برای تولید 6۰ میلیون متر آن برنامه ریزی 
کند و به عنوان مثال 6 کارخانه در این بخش احداث کند تا تمام نیاز 
کشور را تأمین کند. بخش تجارت کشور نیز همین کار را انجام می دهد 
و  برخالف بخش صنعت واردکنندگان و یا همان افرادی که از آنها به 
عنوان مافیا یاد می شود به درستی نیازسنجی می کنند و در قالب واردات، 
اقدام به تأمین نیاز کشور می کنند. این در حالی است که بخش صنعت ما 
نه تشخیص می دهد و نه اقدامی انجام می دهد.  هرگاه از بخش صنعت 
پرسیده می شود چرا تولید نمی کنید پاسخی که بالفاصله شنیده می شود آن 
است که مافیا نمی گذارند.  اتفاقا پارچه چادر مشکی کاالیی است که تقاضا 
برای آن زیاد است و بازار خوبی دارد و در کشور ساالنه 7۰ میلیون متر 
برای آن تقاضا وجود دارد که همانطور که قبال اشاره شد فقط 1۰ میلیون 
متر از آن از طریق تولید داخلی تامین می شود. بر اساس آمار گمرک بیش 
از 1۰۰ میلیون دالر ساالنه صرف واردات پارچه چادر مشکی می شود،   لذا 
اگر بتوان پارچه چادر مشکی با کیفیت وارداتی در کشور تولید کرد با توجه 
به آنکه قیمت تمام شده آن کمتر از قیمت پارچه وارداتی خواهد بود بازار 
خوبی برای آن وجود خواهد داشت و اتفاقاً ریسک تولید آن نیز با توجه به 
تقاضای فراوان بسیار کم  خواهد بود.  با توجه به اینکه اغلب کشورهای 
عربی همسایه مصرف کننده پارچه چادر مشکی هستند لذا تولید این کاال 
می تواند صادرات محور نیز باشد. ضمن اینکه  برای کشورهای همسایه نیز 
واردات از یک کشور همسایه  به لحاظ اقتصادی به صرفه  است تا اینکه 
این کاال با هزینه حمل و نقل بسیار باال از کشورهایی مثل کره یا ژاپن 
وارد کند. بخش تجارت کشور  در زمینه تامین پارچه چادر مشکی  مصرفی 

کشور همواره  نسبت به بخش صنعت باهوش تر عمل کرده است.  
 دانش تولید پارچه چادر مشکی 2۰ سال پیش در اختیار ما نبود و برای 
راه اندازی این تولید در کشور از دانش آن برخوردار نبودیم. اگرچه اگر 
می خواستیم می توانستیم دانش آن را نیز در همان سال ها به کشور وارد 
کنیم.  شاید چندان دنبال تولید نبودیم و یا اینکه واردات نسبت به تولید 

راحت تر بوده که اقدامی برای تولید انجام نشده است.  
اما به هر حال و با تمام مشکالت سه سال پیش یک کارخانه تولید پارچه 
چادر مشکی در کشور با ظرفیت تولید ساالنه 1۰ میلیون متر راه اندازی 
شد و  از سال گذشته نیز نخ مورد نیاز تولید پارچه چادر مشکی توسط دو 
کارخانه در داخل کشور تولید می شود اما هنوز رنگ و مواد شیمیایی آن از 

طریق واردات تامین می شود.  
ریسندگی و بافندگی تولید پارچه چادر مشکی دارای تکنولوژی نسبتا 
پیچده و کمی  سخت است و سخت تر از آن رنگرزی و تکمیل مراحل 
تولید است بنابراین تولید این نوع پارچه با پارچه های دیگر تفاوت هایی 
دارد ضمن اینکه  برای تولید این کاال نخ مخصوصی مورد نیاز است که 

تکنولوژی  آن در حدود سه سال پیش به کشور وارد شد. 
 پارچه چادر مشکی دارای خصوصیات خاصی است از قبیل اینکه نباید 
گرد و غبار را جذب کند و  لطیف و لَخت باشد ضمن اینکه زود ساییده 
نشود، مجموع این ویژگی ها و سایر موارد، تولید آن را سخت کرده است 
اما در مجموع دانش فنی تولید آن اکنون به کشور وارد شده است و مافیا 
نیز هیچ اقدامی در مقابل تولید آن نتوانست انجام دهد. بنابر این باید گفت 
که مافیا یک بهانه است تا ناکارآمدی خودمان را با هر امر و مقوله ای به 

آن نسبت دهیم.
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 262۰۰196

فکس: 262۰69۰۵
كدپستی: 191۵6۵4773

پیشنهادهای ۱3 گانه کمیته ارزی اتاق ایران در نشست مشترک با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
1-تمدید زمان اعالم شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه 

تا پایان مهرماه 1399
صادرکنندگان  ارزی  تعهدات  ایفای  برای  شده  اعالم  زمان  تمدید   -2
محصوالت کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات 

بر ارزش افزوده حداقل تا پایان آذرماه 1399 برای سال های 97 و 98
به  که  به صادرکنندگانی  سال 97  ارز  برگشت  و  تسویه حساب  اجازه   -3
حدنصاب تعیین شده نرسیده اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای 

استرداد معافیت های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش افزوده اعالم شود
4-  منظور کردن 2۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعالم 
قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت های واقعی و اعالمی گمرک برای 

سال 1398
۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه های صادراتی برای خود 

و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
6- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک 
مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، 
سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده های 
صادرکنندگان برای رفع اختالف و تسریع در امر بازگشت ارز )مانند ستادهای 

تسهیل(

7- سطح بندی کارت های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال 99 
و ابالغ به اتاق ها، سازمان های صمت و گمرکات کشور

8-  معرفی صرافی های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعالم به 
صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد 
صرافی ها؛ 9-تعیین تکلیف واردات موقت و ابالغ آیین نامه آن در اسرع وقت با 

دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران
1۰- رفع تعلیق کلیه کارت های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در 

مهلت تعیین شده تا پایان مهر 99
11-  برقراری مشوق هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی 
به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی 

به نرخ های ترجیحی
12-  موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی 
انتخاب  به  مرکزی  بانک  اعالمی  روش های  از  ترکیبی  یا  یک  طریق  از 
صادرکنندگان )واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک ها و صرافی های 

مجاز، سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها و غیره(
13-  تأمین ارز موردنیاز برای واردات کاالهای اساسی و غیره به میزان 1۰ 
میلیارد دالر از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش 

خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است
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گرید HP562 یک هموپلیمر پلی پروپیلن با قابلیت جریان پذیری 
باال و توزیع وزن مولکولی نسبتاً باریک است که در هفته آینده 

برای اولین بار توسط پتروشیمی مارون عرضه می شود.
 این دو ویژگی ساختاری گرید HP562 استفاده از آن را در تولید 
 ،)Nonwoven Fabrics( محصوالتی چون منسوجات بی بافت
نخ های پیوسته )فیالمنت( صنایع دوخت )CF(، نخ های پیوسته 
)فیالمنتی( حجیم )BCF( صنایع کفپوش های ماشینی، الیاف 
منقطع )Staple Fiber( و ظروف بسته بندی دیواره نازک تزریقی 
)Thin wall injection molded containers( مناسب کرده 
و همچنین امکان استفاده از آن را در تهیه انواع مستربچ فراهم 

می کند.
به گزارش اینپیا، گفتنی است پتروشیمی مارون برای اولین بار 
گرید HP562 را پیش از عرضه به تعدادی از کارخانه ها با توجه 
به کارکرد آن ها ارائه کرد تا پس از تست ویژگی های این گرید، با 
اطمینان کامل از نتایج و بازخوردهای آن، نسبت به عرضه گرید 

مذکور اقدام کند.

گرید HP562 پتروشیمی مارون، 
بر اساس بسته جدید بازگشت ارز صادراتی، همه صادرکنندگان مکلف هفته آینده عرضه می شود

هستند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، ظاهرا این تغییر به دلیل برخی 
تخلفات در حوزه الشه فروشی پروانه  های صادراتی انجام شده است.

بر اساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی درباره نحوه برگشت ارز 
حاصل از صادرات سال 99، صادرکنندگان مکلف اند 8۰ درصد ارز حاصل 
از صادرات خود را در سامانه نیما و 2۰ درصد مابقی را به صورت اسکناس 
وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، بدین ترتیب، شیوه واردات در مقابل 

صادرات از این چرخه اقتصادی حذف  شده است. 
به گزارش  تسنیم،  گفتنی است، درحالی که بانک مرکزی به بازگشت 
ارز 2۰میلیارددالری برخی صادرکنندگان تا پایان تیر ماه امید بسته است، 
رونق فروش پروانه های صادراتی بدون تسویه واقعی یک تله جدی برای 

واردکنندگان و مقام ناظر محسوب می شد. 
موضوع از این قرار بود که در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد 
31 تیر ماه یعنی زمان نهایی تسویه حساب ارزی صادرکنندگان، فروش 

پروانه های صادراتی بدون فروش واقعی ارز صادراتی شدت گرفته است.
به عبارت دیگر با انجام این فرایند عماًل تسویه ارزی صادرکنندگان انجام 

قرار  واردکننده  اشخاص  اختیار  در  واردات  برای  منشأ  یک  و  می شود 
می گیرد. اما باید توجه داشت از آنجا که بعضاً کوتاژ یا پروانه صادراتی بین 
صادرکننده و واردکننده معاوضه می شود هیچ تبادل ارزی انجام نمی شود 
و واردکننده مجبور است از بازار آزاد اقدام به تأمین ارزی کند که مجوز 
واردات آن را از طریق پروانه شخص صادرکننده کسب کرده است. بین 
اهالی بازار و  صادرکنندگان و واردکنندگان این فرایند الشه فروشی نام 
داشت که بعد از گزارشهای رسانه ها از وقوع این تخلف در قبال فرایند 
واردات در مقابل صادرات افراد غیر بانک مرکزی تصمیم گرفت به طور 

کل مانع از انجام فرایند مذکور شود. 
این موضوع عماًل به یک تله جدی برای بانک مرکزی و واردکنندگان 
تبدیل شده است. توجه داشته باشید که در شرایط التهاب ارزی واردکننده 
در وهله اول به دنبال ارز واقعی صادرکننده و در وهله بعدی به دنبال تبدیل 

ریال دراختیار به کاال می باشد. 
گفتنی است، این فرایند باهدف حذف رانت و برخی تخلفات در تامین ارز 
واردکنندگان شکل گرفته بود که حاال و پس از بسته شدن این کانال نوعی 

بازگشت به عقب تجربه خواهد شد.

واردات در مقابل صادرات غیر لغو شد

بر اساس قانون جدید چک، دارندگان چک برگشتی از دریافت خدمات 
بانکی محروم هستند؛ اما دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور 
چک  دارای  تولیدی  واحدهای  ستاد،  این  مصوبه  اساس  بر  می گوید: 
برگشتی که تعداد شاغالن آنها باالی ۵۰ نفر باشد، همچنان از خدمات 
بانکی برخوردار خواهند شد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با 
اشاره به قانون جدید چک و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به دارندگان 
چک برگشتی گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، واحدهای تولیدی دارای 
چک برگشتی که تعداد شاغالن آنها باالی ۵۰ نفر باشد، همچنان از 
خدمات بانکی برخوردار خواهند شد. میثم زالی با اشاره به برگزاری نود 
و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور حسین 
مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس 
گزارش ارائه شده درباره دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، مشکالت 
و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته 
شده است. او افزود: در این دیدار، رئیس قوه قضاییه دستوراتی را به منظور 
افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر 
کرده و نسبت به تعیین نماینده ای ویژه برای اجرایی شدن مصوبات معطل 

مانده در این ستاد، قول مساعدت داد.
زالی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از وضعیت بدهی بانکی 
واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود 12۰ واحد 
تولیدی بالتکلیف است و درصورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر 

مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت 
از خدمات بانکی، خطر بروز مشکالت بسیار برای این واحدها وجود دارد.

او خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت های مندرج در مواد ۵ و 21 قانون 
اصالح قانون صدور چک در سال جهش تولید، محور دیگر این جلسه 
بود و به خصوص اینکه پیش ازاین، واحدهایی با حداقل 1۰۰ کارگر که به 
دلیل چک برگشتی دچار محدودیت های این دو ماده قانونی مثل دریافت 
دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی 
و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیالت بانکی شده بودند، از این 

محدودیت ها مستثنا می شدند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: اما اکنون در جلسه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل 
به باال نیز از این شروط مستثنا شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران 
منعکس خواهد شد تا با بهره مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی 

از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.
زالی گفت: آخرین دستور جلسه امروز، اعالم تسهیالت بانکی موردنیاز 
در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و 
تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ارائه 
و مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در جلسه بعدی ستاد، 
در خصوص نحوه پرداخت تسهیالت تا پایان سال به تفکیک بانک های 

عامل، گزارش الزم را ارائه کند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد:

ارائه خدمات بانکی به واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی به تصویب رسید

https: //telegram. me/aiti1395
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شرکت بهبافت پالست یزد را به مدیران 
آقای علی اصغر  به ویژه جناب  آن واحد 

میرزایی نسب خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان 
و شرکت  بهبافت پالست یزد را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت بهبافت پالست یزد
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