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 تعامل برای رفع مشکل سامانه کارت بازرگانی

ادامه در صفحه 2 

ادامه در صفحه 2

نمونه  صادرکنندگان  از  گروهی  با  دیدار  در  همتی،  عبدالناصر 
کشور و اعضای هیات رییسه اتاق های بارزگانی، ضمن قدردانی 
از عملکرد آنان در بازگشت ارزهای صادراتی به بررسی و مرور 

مشکالت آنان در این مسیر پرداخت.
در  اساسی  نقشی  اینکه صادرکننده ها  بیان  با  دیدار  این  در  وی 
مقاومت اقتصادی کشور ایفا کرده و می کنند، بر ضرورت همدلی 

و تالش جمعی صادرکننده ها برای عبور از شرایط سخت کنونی 
کشور تاکید کرد.

همتی با اشاره به تعدد وظایف بانک مرکزی، تامین ارز کاالهای 
بانک مرکزی دانست  اولویت اصلی  را  اولیه  دارو و مواد  اساسی، 
و گفت: باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی تولیدکننده ارز 

نیست و به هر حال ناچار به اولویت بندی نیازهای کشور است.
نفر   ۲۵۰ معرفی  به  اشاره  با  همچنین  بانک مرکزی  رییس کل 
تولیدکننده  اینها  قضاییه گفت:  قوه  به  متخلف  از صادرکنندگان 
نسبت  متعدد  خالف  روش های  و  کاری  حق العمل  با  و  نبودند 
عمل  خود  تعهد صادراتی  اجرای  در  تخلف  و  سرمایه  خروج  به 
کرده بودند و چاره ای جز برخورد قضایی برای بانک مرکزی باقی 

نگذاشتند.
با  قضایی  برخورد  بنای  هیچگاه  بانک مرکزی  افزود:  همتی 
صادرکنندگان واقعی و درستکار نداشته و حتی االمکان تعامل با 

بهبود روند بازگشت ارز صادراتی

حمید زادبوم در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
یکپارچه  سامانه  به  بازرگانی  کارت  فرایند  انتقال  از  دفاع  به 
اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت بازرگانی برای صدور و تمدید 

کارت بازرگانی پرداخت.
وی با بیان اینکه این اتفاق بر اساس تکالیف قانونی و به دنبال 
توافق صورت گرفته در سال گذشته میان اتاق ایران و وزارت 
صمت، صورت گرفته است، افزود: این مساله باید از بهمن ماه 
سال گذشته توسط قائم مقام وقت وزارت صمت ابالغ شده و 
نهایت طی  بود و در  اجرایی می شد که بالتکلیف مانده  باید 
توافق تیرماه امسال، مقرر شد از ابتدای مردادماه سال جاری 
رویه صدور و از ١۵ مرداد ماه تمدید کارت بازرگانی به سامانه 

جامع تجارت منتقل شود.
با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  كل  رئیس  و  وزیر  معاون 
اشاره به اینکه سامانه جدید بدون ایراد و اشکال نیست، بیان 
کرد: باید اتاق بازرگانی و وزارت صمت با سعه صدر نسبت به 
رفع مشکالت مشارکت کنند و همه باید از سیستمی شدن امور 
تجار که هم کم هزینه تر است و هم سرعت بیشتری در انجام 
امور دارد و هم دقت بیشتری نسبت به رویه های دستی و غیر 

سیستمی دارد استقبال و حمایت کنند.
در ادامه این نشست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به 
آخرین آمار از میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد 
و گفت: از فروردین ٩٧ تا پایان ٩٨، بدون بخش فرآورده های 
نفتی، گاز و بنزین، ۲١ هزار و ١٨۴ رکورد صادرکننده، صادرات 
دارند  نشده  ایفا  تعهد  دالر  میلیارد  حدود ١٧  و  داده اند  انجام 
در  میزان،  این  از  که  شده  اعالم  مرکزی  بانک  سوی  از  که 
حدود ١۰ هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی بوده که مربوط به 
دیگر بخش ها مانند پیله وری و مرزنشینی و ... می شود و برآورد 
می شود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش 

مربوط باشد. 
همچنین ۲۲۰۰ صادرکننده نیز صد در صد تعهدات ارزی خود 

را ایفا کرده اند که جای تقدیر دارد.

ادامه در صفحه 2

امکان تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران

معاون گمرک: 

جزییات مجازات گمرکی برای عدم رفع تعهد ارزی اعالم شد

اعالم  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  در  رییس جمهور 
و  تولیدکنندگان  ارزی  تسهیالت  ریالی  تسویه  امکان  کرد: 

سرمایه گذاران از صندوق توسعه ملی فراهم می شود.

به گفته معاون گمرک کسانی که به رفع تعهد ارزی خود اقدام 
به صورت  باید  کنند؛  استفاده  سبز  مسیر  از  نمی توانند  نکرده اند، 

نحوه  اجرایی  دستورالعمل  تهیه  به  اشاره  با  روحانی  حسن 
و  تولید کنندگان  توسط  دریافتی  ارزی  تسهیالت  بازپرداخت 
معظم  مقام  از  دولت  استجازه  به  توجه  با  گفت:  سرمایه گذاران، 
توسعه  صندوق  از  که  سرمایه گذارانی  و  تولید کنندگان  رهبری، 
ملی، تسهیالت ارزی دریافت کرده اند، می توانند تا انتهای سال 
١۳٩٩ تسهیالت ارزی خود را به صورت ریالی با صندوق توسعه، 

تسویه و بدهی خود را پرداخت کنند.
رئیس جمهور در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، عنوان کرد: دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های 
ویژه  به  تولید کنندگان  و  سرمایه گذاران  تقویت  جهت  در  خود 
سخت  و  خاص  شرایط  در  که  داشته  تالش  خصوصی  بخش 
اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف 
نشود و تحریم های غیرقانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربه ای بر 

نقدی تمامی حقوق ورودی و تضامین مربوطه را تودیع کنند.
مهرداد ارونقی، معاون گمرک با اعالم جزییات مجازات گمرکی 
اقتصاد  چرخه  وارد  را  صادرات  از  حاصل  ارز  که  افرادی  برای 
به  نسبت  هنوز  که  و شرکت هایی  افراد  اسامی  گفت:  نکرده اند، 
رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده اند به صورت طبقه بندی و محرمانه 
اعمال  افراد  این  برای  این مجازات  و  است  ارائه شده  به گمرک 

می شود.
ارونقی در مورد مجازات های گمرکی برای افرادی که ارز حاصل 
مصوبات  اجرای  راستای  در  گفت:  برنگردانده اند،  را  صادرات  از 
کمیته  تصمیمات  و  اقتصادی  هماهنگی  شورای  چهاردهمین 

سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت ارائه صورت های مالی 
حسابرسی شده خبر داد.

 سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و در جهت پیشگیری از شیوع آن و به استناد بند ۳ مصوبه 
اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا  بخش 
مورخ ٩٩/۲/٧، مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 
۲٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ١۳٩٩ را 

تمدید کرد.
بر این اساس مهلت تعیین شده برای تسلیم گزارش مذکور 
حداکثر تا پایان روز سه شنبه ١۳٩٩/٧/١۵ تعیین و مهلت ارایه 
قانون  ماده ۲٧۲  مالی حسابرسی شده موضوع  صورت های 
مالیات های مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهار 
نامه مربوطه، همراه با اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف 

سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه است.

مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی 
شده تمدید شد
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امکان تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران
اقتصاد کشور وارد کند. روحانی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
از  تولیدکنندگان  ارزی  تسهیالت  ریالی  تسویه  درمورد  دولت 
صندوق توسعه ملی را فراهم کردن یک فرصت مغتنم برای تولید 
از صندوق توسعه ملی تسهیالت دریافت  کنندگانی برشمرد که 
کرده اند و از رهبر معظم انقالب بابت حمایت از این طرح قدردانی 

کرد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فراهم شدن شرایط جدید تسویه 
ریالی بدهی وام ارزی شرکت ها و بنگاه های تولیدی، گفت: این 
بنگاه های  این  از  بسیاری  سهام  عرضه  زمینه  می تواند  شرایط 

تولیدی در بورس را فراهم کند که هم موجب تقویت بازار سرمایه 
این  بدهی های  آسان تر  تسویه  برای  را  زمینه  هم  و  بود  خواهد 
شرکت ها فراهم می کند و هم اجرای طرح توسعه در این واحدها 

و بستر سازی الزم را تامین می کند.
خواست  ذیربط  دستگاه های  از  همچنین  جلسه  این  در  روحانی 
را  مصوبه  این  اجرایی  دستور العمل  اجرای  و  تصویب  مراحل  تا 
به سرعت انجام داده و نسبت به اطالع رسانی الزم اقدام نمایند 
تا در ماه های باقیمانده از سال جاری بنگاه های اقتصادی بتوانند 

اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.

ادامه از صفحه 1

معاون گمرک: ادامه از صفحه 1

جزییات مجازات گمرکی برای عدم رفع تعهد ارزی اعالم شد
بسته  صادرات،  از  حاصل  ارز  بازگشت  نحوه  گذاری  سیاست 
نحوه  و  از صادرات سال ٩٩  ارز حاصل  برگشت  نحوه  سیاستی 
رفع تعهد ارز صادرانی ایفا نشده سال های ٩٧ و ٩٨ صادرکنندگان 

تدوین شد.
معاون گمرک گفت: در چند بند از این بسته موضوعات مختلفی 
مطرح شده از جمله اینکه صادرکنندگانی که نسبت به صادرات 
اقدام کردند باید ارز حاصل از صادرات خود را با چه درصد و با چه 
نسبتی برگردانند و ۴ ماه پس از صدور پروانه صادراتی باید ارز 

حاصل از صادرات را برگردانند. 
همچنین مسائل مرتبط با رتبه بندی و پایش کارت های بازرگانی 
ذکر  بسته  این  در  ارزی  قراردادهای  و  پیمان ها  از  ناشی  ارز  و 
ارز حاصل  برگشت  پیگیری  مسئولیت  بسته  این  در  است.  شده 
شرح  را  موقت  ورود  محل  ارز  صادرات  همچنین  و  صادرات  از 

داده است.
این  به  سیاستی  بسته  این  هفتم  بند  در  افزود:  گمرک  معاون 
کلیه  سوی  از  خدمات  گونه  هر  ارائه  که  شده  اشاره  موضوع 
دستگاه ها، سازمان های اجرایی، بانک های عامل و صرافی ها به 
صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی اعالم شده نسبت 
هم  مجازات هایی  و  است  ممنوع  نکردند،  اقدام  ارز  برگشت  به 

برای این متخلفان در نظر گرفته شده است.
گفت:  گرفته شده،  نظر  در  مجازات  این  جزییات  درباره  ارونقی 
امور  سازمان  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  مجازاتی 
صندوق  صرافی ها،  عامل،  بانک های  مرکزی،  بانک  مالیاتی، 
ضمانت صادرات، راهداری و گمرک برای این متخلفان صادراتی 
به اجرا می رسد که در بخش گمرک چهار مجازات اعمال می شود.

او با اشاره به مجازات اعمال شده در بخش گمرک برای افرادی 
که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده اند، اظهار داشت: 

یکی از مجازات به مسیر اظهارنامه ارتباط دارد. 

معمواًل  و  کنند  استفاده  سبز  مسیر  از  نمی توانند  دیگر  افراد  این 
قرمز  مسیر  در  می شود  اظهار  افراد  این  توسط  که  کاالهایی 
عمل  به  الزم  کنترل های  فیزیکی  به صورت  و  قرار  اظهارنامه 

می آید و مورد ارزیابی کامل قرار می گیرد.
معاون گمرک گفت: مجازات بعدی درباره بحث ضمانت نامه های 
بانکی است که این افراد به عنوان تضمین یا بحث حقوق ورودی، 
دیگر نمی توانند ضمانت نامه بانکی تودیع کنند و گمرک نمی تواند 
بابت  که  دیگری  ضمانت نامه  ورودی،  حقوق  تضمین  بحث  در 
اخذ  بانکی  به صورت ضمانت نامه  را  است  ورودی  حقوق  تفاوت 
و  ورودی  حقوق  تمامی  نقدی  به صورت  باید  افراد  این  و  کند 

تضامین مربوطه را تودیع کنند.
ارونقی با اشاره به سومین مجازات افرادی که نسبت به بازگشت 
ارز صادراتی اقدام نکردند، گفت: مجازات سوم درباره بحث عدم 
استرداد حقوق ورودی است. این افراد اگر کاالهایی را به صورت 
تبدیل به یک کاالی صادراتی  ورود موقت وارد و آن را مجدداً 
کرده باشند تا از کشور صادر کنند یا اینکه یک کاالیی را به صورت 
اجزا و قطعات وارد کرده و حقوق ورودی پرداخت و آن را تبدیل 
به یک کاالی صادراتی کرده باشند تا زمانی که رفع تعهد ارزی 
را انجام نداده اند نمی توانند از استرداد حقوق ورودی استفاده کنند.

او افزود: چهارمین مجازات هم بحث عدم ارائه برخی از تسهیالت 
مجاز  فعاالن  به  گمرک  سوی  از  حاضر  حال  در  افراد.  این  به 
اقتصادی تسهیالت ١٨ گانه ای ارائه می شود که اگر تعهد ارزی 
اگر  و  بود  اقتصادی نخواهند  فعاالن مجاز  باشد جزو  رفع نشده 

قباًل هم در لیست این افراد باشند، حذف می شوند.
ارونقی گفت: اسامی افراد و شرکت هایی که هنوز نسبت به رفع 
محرمانه  و  طبقه بندی  به صورت  نکرده اند  اقدام  ارزی  تعهدات 
اعمال  افراد  این  برای  این مجازات  و  است  ارائه شده  به گمرک 

می شود.

آنها را دنبال می کند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی مشکالت صادرکنندگان در شرایط 
کنونی را درک می کند و قصدی برای فشار مضاعف بر آنها ندارد.
مناسب  روند  به  اشاره  با  همچنین  اعتبار  و  پول  شورای  رییس 
تامین ارز در سامانه نیما طی روزهای گذشته گفت: در روز جاری 
 ٧۰ از  بیش  که  شده  عرضه  نیما  سامانه  در  دالر  میلیون   ١۲٨

میلیون دالر آن معامله شده است. 
بر همین اساس در این روزها متوسط عرضه ارز در نیما به صورت 
روزانه ١۰۰ میلیون دالر بوده و تداوم این روند نشان دهنده بهبود 
بر مبنای سیاست های  ارزهای صادراتی به کشور  بازگشت  روند 

اتخاذ شده و استقبال صادرکنندگان است. 

میزان  کاهش  به  اشاره  با  همچنین  مرکزی  بانک  کل  رییس 
شیوع  دلیل  به  جاری  سال  نخست  ماه  سه  در  کشور  صادرات 
روند  خوشبختانه  گفت:  محدودیت ها  برخی  و  کرونا  ویروس 
صادرات کشور پس از طی سه ماهه اول سال درحال احیاست و 

روند تامین ارز کاالهای وارداتی سرعت خواهد گرفت. 
غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست 
تعهد  رفع  عدم  برای  دلیلی  متعهد  صادرکنندگان  اینکه  بیان  با 
بانک  مشکالت  متقابل  درک  کرد:  تاکید  ندارند  شان  صادراتی 
مرکزی و صادرکنندگان توسط طرفین برای گذر از شرایط سخت 
این  افزایش  به  برگزاری چنین جلساتی  و  است  کشور ضروری 

همگرایی کمک می کند.

بهبود روند بازگشت ارز صادراتی
ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات هزار و شصت و یکمین  نشست هیأت مدیره

هزارو شـصت  ویکمین نشسـت هیأت مدیره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران  بـا حضـور اكثریـت اعضای  
هیـات مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 99/06/16 در 
محـل دفترانجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد 
و نسـبت به مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت 

بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.
١- خالصـه مذاکـرات هـزارو شـصتمین نشسـت هیـات مدیـره 
انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ ٩٩/۰6/۰۲ قرائـت و بـه امضـاء 

حاضریـن در نشسـت مذکـور رسـید.
۲- آقـای دکتـر کاظمی گزارشـی از جلسـه برگزار شـده با حضور 
مسـئولین وزارت صنعت،معـدن و تجـارت، مدیـران پتروشـیمی 
تندگویـان و نمایندگان انجمن صنایع نسـاجی ایـران و هولدینگ 
خلیـج فـارس ارائـه فرمودند که در جمـع بندی مقرر شـد گزارش 
جامـع و کاملـی از مشـکالت واحدهـای نسـاجی در این خصوص 

تهیـه گـردد و در روزنامـه دنیـای اقتصاد به چاپ برسـد.
۳- آقـای مهنـدس حمیـدی بـا اشـاره بـه لـزوم تهیـه و انتشـار 
نتایـج طـرح پایـش صنعت نسـاجی بـه لـزوم حمایت از سـاخت 
داخـل و تولیـد ملـی و جلوگیـری از قاچـاق  و ورود کاالهایـی که 
مشـابه سـاخت داخل دارد در راسـتای منویات مقام معظم رهبری 

پرداختند.
۴- آقای مهندس شـهالیی گزارشـی از پیگیری های انجام شـده 
در خصـوص مصوبـه ممنوعیت واردات نخ پنبـه ای ارائه فرمودند.

۵- آقای دکتر شـیبانی گزارشـی از برگزاری جلسـه کمیته موکت 
انجمن صنایع نسـاجی ایـران ارائه فرمودند که پیشـنهادات کمیته 

به شـرح ذیـل بود: 
-  انجـام صـادرات صرفاً توسـط واحدهـای تولیـدی دارای پروانه 
بهـره بـرداری صورت پذیـرد و همچنین از صادرات بـا کارت های 
یکبـار مصـرف جلوگیـری به عمـل آید که مـورد موافقـت هیات 
مدیـره قـرار گرفـت و مقرر شـد تـا ویرایش نهایـی مصوبه جهت 
اطـالع اعضـا توسـط آقایـان دکتـر شـیبانی و مهندس سـجادی 

صـورت پذیرد.
6- مکاتبـه اعضـای کمیتـه ریسـندگان الیـاف کوتـاه خطـاب به 
دکتر کاردان در خصوص مسـائل و مشکالت واحدهای ریسندگی 
پنبـه ای قرائـت گردیـد و آقای دکتر کاردان توضیحات مبسـوطی 
را در ایـن خصـوص مطـرح فرمودنـد و آقـای مهندس شـهالیی 
نیـز توضیحـات تکمیلـی در خصوص پیگیـری های انجام شـده 
در ایـن خصـوص ارائه فرمودند و مقرر شـد دبیرخانه انجمن پیگیر 
موضـوع تغییر مبنـای محاسـبات گمـرکات از ارز ۴۲۰۰ تومان به 

نـرخ مـورد محاسـبه گمرک بر مبنـای ارز نیمایی باشـد.
٧- گـزارش اتحادیـه فـرش ماشـینی و صنایع وابسـته کاشـان و 
آقـای دکتـر بخـردی معـاون مدیـرکل و ریاسـت اداره اسـتاندارد 
شهرسـتان کاشـان در مورد اجباری شدن اسـتاندارد فرش ماشینی 
توسـط آقای الجوردی ارائه گردید و پیشـنهادات برخی از اعضای 

محتـرم بر عـدم وجود اسـتاندارد اجبـاری بود.
٨-آقـای لبـاف طـی سـخنانی بـه موضوع مسـائل و مشـکالت 
مالیاتـی واحدهـای تولیـدی پرداختنـد و بـا اشـاره بـه مشـکالت 
عدیـده واحدهـای تولید الیـاف درخصوص تامین مواد پتروشـیمی 
مـورد مصـرف در صنایـع نسـاجی مطـرح فرمودنـد و مقـرر شـد 
مکاتبـه کمیتـه الیاف انجمن جهـت پیگیری و مکاتبـات بعدی با 

مسـئولین مربوطـه در اختیـار دبیرخانـه انجمن قـرار گیرد.
٩-مصـوب شـد تـا تقدیر شایسـته ای از آقای مهنـدس نیلفروش 

زاده دبیـرکل سـابق انجمـن صنایع نسـاجی ایران بـه عمل آید.
١۰-مصـوب گردیـد تـا هفته آتی جلسـه هیـات مدیره با دسـتور 

بررسـی اساسـنامه اصالحی پیشـنهادی برگـزار گردد.

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان :  
مهنـدس علـی فرهـی، محمدرضـا مقـدم، مهندس عبدالحسـین 
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بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی در دستور کار

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت احیا، بازسازی 
و نوسازی واحدهای صنعتی را یکی از سیاست های اصلی وزارت 
صمت عنوان کرد و خواستار طراحی مدلی از سوی سازمان مدیریت 

صنعتی برای توانمندسازی بنگاه ها شد.
امور  معاونت  مدیران  شورای  جلسه  در  نیاركی  صادقی  مهدی 
صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سازمان مدیریت صنعتی می تواند 
با ایجاد بسترهای الزم برای به کارگیری مشاوران خبره، این امکان 

را برای صنعتگران در سطح کشور فراهم آورد. 
معاون امور صنایع تاکید کرد: احیا و نوسازی صنایع با بهره مندی 
از مشاوره های صنعتی بسیار راهگشا بوده و می تواند سریع تر به 

ثمر برسد.
بازتعریف  بنگاه های صنعتی،  بازنگری در ساختار  نیارکی  صادقی 
انسانی  منابع  حاکمیتی،  ساختار  و  مدیریتی  نظام  اصالح  منابع، 
و... را از جمله موضوعاتی برشمرد که سازمان مدیریت صنعتی با 

بهره گیری از توان مشاوران صنعتی می تواند در توانمندسازی بنگاه ها 
به کار گیرد. معاون امور صنایع با تاکید بر ایجاد شاخص هایی برای 
آسیب شناسی وضعیت بنگاه های اقتصادی افزود: در مراحل ابتدایی 
عارضه یابی می توان شاخصی با محوریت روند کاهش فروش بنگاه 
طی سه سال در نظر گرفت و پروژه ای برای صنایع تعریف کرد که 
در مرحله ابتدایی با همین سطح تکنولوژی و ساختار احیا و بازسازی 

صورت گیرد.
صادقی نیارکی ادامه داد: می توان با به کارگیری ظرفیت های موجود 
در استان ها عارضه یابی واحدهای صنعتی در سراسر کشور را به 
تفکیک مشکالت ساختاری، مالکیتی، کمبود نقدینگی و... پیگیری 
کرد و متناسب با مشکالت بنگاه ها، پروژه های متعددی برای احیای 

واحدهای صنعتی تعریف کرد.
نیز  بنگاه ها  بهره وری  عملکرد  بهبود  خصوص  در  همچنین  او 
در  آموزشی  برگزاری دوره های  را مطرح کرد و خواستار  مواردی 

معاونت امور صنایع با محوریت توسعه مهارت مدیران شد.
و  خارجی  قطعات  و  اجزا  وارداتی  تعرفه های  بازنگری  و  اصالح 
بررسی روند تخصیص ارز به واحدهای صنعتی از جمله موضوعاتی 
بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ابوالفضل 
کیانی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این جلسه با ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این سازمان به موضوعاتی 
ارزیابی  کسب و کار ها،  توانمندسازی  آموزش  پژوهی،  آینده  نظیر 
عملکرد بنگاه ها، بررسی وضعیت کسب و کارها و ایجاد کلینیک های 

صنعتی و... پرداخت.

مدیرعامل سازمان صنایع كوچک و شهرک های صنعتی كشور اعالم كرد:

افزایش تولیدات صنعتی کشور در ۵ ماهه اول سال 99

مدیرعامل سازمان صنایع كوچک و شهرک های صنعتی كشور 
گفت: تولیدات صنعتی کشور در ۵ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است.
در جلسه کارگروه مشترک  محسن صالحی نیا  به گزارش شاتا، 
تسهیل و رفع موانع تولید، استان سمنان با بیان اینکه در کشور 
حدود ١۵۰۰ واحد راکد هدف گذاری شده است که از این تعداد 
6٧۰ واحد راه اندازی مجدد شد، گفت: با تالش های انجام شده 
تقویت تولید و حمایت از بخش صنعت به صورت جدی در دستور 
کار قرار دارد و در ۵ ماه نخست امسال در بیشتر تولیدات صنعتی 

کشور با افزایش تولید و رشد مواجه بودیم.
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۳١٧ گذشه  سال  داد:  ادامه  وی 
بانکی در قالب های مختلف به بخش صنعت و معدن اختصاص 
پیدا کرده که ۳۰ درصد منابع تسهیالتی کشور است و باید این 

میزان به ۴۰ درصد ارتقاء پیدا کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور 
برای  راکد هدف گذاری شده  واحد های  تعداد  از  همچنین گفت: 
احیاء شده است که  استان سمنان  احیاء در کشور، ١۳ مورد در 
مورد   ١٧ امسال،  برای  شده  هدف گذاری  میزان  سقف  تا  هنوز 

باقی مانده است.

مقایسه  در  خوبی  قابلیت  یک  سمنان  استان  اینکه  بیان  با  وی 
سایر  با  رسیده  بهره داری  به  و  واحدها  استقرار  منظر  از  نسبی 
استان  راکد  واحد های  نرخ  کرد:  تصریح  دارد،  استان های کشور 
سمنان، ١6 درصد است که این میزان در کشور ۲١ درصد بوده 
و  پتانسیل  میزان  از  نشان  استان  در  نرخ  این  بودن  پایین  که 
ظرفیت استان سمنان دارد و این ظرفیت در استان وجود دارد تا 
میزان راه اندازی واحدهای راکد در استان سمنان تا ۴۵ واحد در 

سال افزایش پیدا کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور 
گفت: باید تالش شود تا سهم  استان از منابع و تسهیالت اعتباری 
به دلیل رتبه های مطلوب در شاخص های صنعتی و تولیدی استان 

در کشور، افزایش پیدا کند.
امسال،  پایان  تا  است  شده  هدف گذاری  کرد:  اضافه  صالحی نیا 
١٨۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور به بهره برداری برسد که 
اعم این واحد ها از طرح هایی است که باالی 6۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارند و نیاز است تا این واحد ها در استان نیز احصا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در کشور برای 
با تعیین  نیاز جدی وجود دارد، گفت:  پارچه چادر مشکی  تامین  
تامین  متقاضی،  سوی  از  درخواست  وصول  و  نقدینگی  میزان 
الگانت  تولیدی  شرکت  سرمایه،  بازگشت  تضمین  و  تسهیالت 

سمنان می تواند در بحث تامین  پارچه چادر مشکی اقدام کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور 
وجود  دلیل  به  کاال  قلم   ۲6۰۰ حاضر  حال  در  گفت:  همچنین 
که  است  واردات  ممنوعیت  دارای  داخل،  در  تولید  ظرفیت های 
فعال  کنار سایر شرکت های  در  الگانت  ورود شرکت  در صورت 
این بخش، می توان  در  نیاز کشور  تامین سقف  و  این حوزه  در 
نسبت به تغییر و اصالح تعرفه در خصوص واردات پارچه چادر 

مشکی ورود کرد.

مهندس اصابتی )مشاور امور كار و تامین اجتماعی انجمن صنایع 
نساجی ایران(

 آیا كارفرما می تواند كارگری را از شغلی به شغل دیگری كه 
گروه كمتری دارد به كار گمارد؟ 

با توجه به تبصره ١ ماده )١۳( دستورالعمل اجرایی طرح های 
طبقه بندی مشاغل تغییر شغل هر یک از کارگران در صورتی 
که منجر به تنزل گروه گردد، موکول به اعالم موافقت کتبی 

آنان می باشد. 
فعالیت  دارای  مختلف  مناطق  در  كه  كارگاه هائی  در  آیا   
می باشند، كارفرما اجازه دارد در قرارداد فی مابین خود و كارگر، 

محل كار وی را كل حوزه فعالیت شركت تعیین نماید ؟
مطابق بند د ماده )١۰( قانون کار محل انجام کار باید در قرارداد 
کار ذکر شود، ضمناً شرط مربوط به محل انجام کار همانند سایر 
شروط ، نباید مجهول باشد. بنابراین چنانچه در قرارداد کار اولیه یا 
بر طبق توافق بعدی محل انجام کار کارگر در حوزه جغرافیایی 
خاصی پیش بینی شده باشد به نحوی که محل های مربوط برای 
طرفین معمول باشد، شرط مزبور خالف قانون و باطل تلقی 

نخواهد شد. 
در  صالحیتی  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  آیا   
خصوص نقض تصمیمات و آرای قطعی هیات حل اختالف را 

دارد یا خیر؟
 )١۵٨( ماده  استناد  به  کارفرما  و  کارگر  اختالف  به  رسیدگی 
قانون کار در صالحیت هیات های تشخیص و حل اختالف 
می باشد، این هیات ها که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان و دولت تشکیل می شود هیچ گونه وابستگی سازمانی 
و تشکیالتی با این وزارتخانه ندارد و فقط یکی از سه عضو هیات 
تشخیص و یکی از اعضاء ٩ نفره هیات حل اختالف نماینده 
وزارت کار و اموراجتماعی هستند که دارای یک رای مساوی 
با رای سایر اعضاء می باشند طبیعی است که دستگاه اجرائی و 
مسئولین اداری وزارت کار دخالتی در تصمیم گیری و صدور رای 
مراجع حل اختالف ندارند و فقط در موارد ضروری خط مشی ها 

و سیاست های نظارتی را اعمال می کنند. 
 آیا حضور داوطلبانه در جبهه جزء سوابق در كارهای سخت 

و زیان آور محسوب می شود ؟
)ب(  جزء   )۵( بند  اجرایی  آیین نامه  ماده ١۲   )١( بند  مطابق 
ماده واحده قانون اصالح تبصره )۲( الحاقی ماده )٧6( قانون 
تأمین  قانون   )٧6( ماده  تبصره  و   )٧٧( و   )٧۲( مواد  اصالح 
اجتماعی مصوب ١۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده )٧6( مصوب 
١۳٧١ ـ مصوب ١۳٨۰ـ موضوع تصویب نامه شماره ١۵۳6۵/
ت۳6۰۰۵هـ مورخ ١۳٨6/۲/۵ ، تمام یا قسمی از خدمت نظام 
وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه 
در جبهه که به تائید مراجع ذیصالح رسیده باشد جزء سوابق 

کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد. 
كار  بازرسان  توسط  كار  از  ناشی  حوادث  بررسی  آیا   

مستلزم پرداخت هزینه می باشد؟
بررسی حادثه ناشی از کار که از طریق ادارات تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی توسط بازرسان کار بعنوان ضابطین مراجع قضایی انجام 
می شود رایگان بوده و تنها در صورت اعتراض هر یک از طرفین 
دعوی به نظر بازرس کار، بررسی حادثه با نظر مقام قضایی 

مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است.

پرسش و پاسخ در حوزه کار 
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طبق بخشنامه ابالغی صرافی بانک ها به بخش های ارزی بانک، 
تخصیص ارز نیمای بانک مرکزی به کاالهای اولویت ۲۲ که مواد 
ارز  اساس،  این  بر  متوقف شد.  نیز شامل می شود،  را  اولیه صنایع 
کاالهای اولویت ۲۲ از طریق ارز توافقی صادرکنندگان تامین خواهد 

شد.
 

متن بخشنامه یکی از صرافی ها به شعب زیرمجموعه اش به شرح 
زیر است:

طبق اعالم بانک مرکزی و اداره بین الملل بانک رفاه از این پس 

بانک  توسط   ۲١ کاالیی  اولویت   دارای  سفارش های  ثبت  صرفاً 
ثبت  و  مرکزی(  بانک  نیمایی  )نرخ  می گردد  ارز  تامین  مرکزی 
نرخ  با  می بایست  باال  به   ۲۲ کاالیی  گروه  دارای  سفارش های 
توافقی ) عین ثبت سفارش های دارای گروه کاالیی ۲۳ به باال( از 

سامانه نیما تامین شوند.
خواهشمند است شعبی که دارای درخواست فعال نزد این شرکت بابت 
تامین ارز درهم می باشند پس از اخذ توافق کتبی مشتریان محترم 
نامه ای مبنی بر پذیرش نرخ توافقی ) عین گروه کاالیی ۲۳ به باال ( در 

اسرع وقت به منظور تامین ارز از سامانه نیما ارسال کنند.

متن بخشنامه توقف تخصیص ارز نیما به کاالهای اولویت 22

معاون وزیر كار با بیان اینکه ٩6/۵ درصد بنگاه ها خرد هستند، گفت: 
با توسعه شبکه سازی می توان به این بنگاه ها کمک کرد تا هم مشکل 

اندازه کوچک خود را مدیریت کنند و هم از فواید آن بهره مند شوند.
با خبرنگار مهر، در مورد مشکالت  عیسی منصوری در گفت وگو 
بنگاه های کوچک و خرد در کشور، اظهار داشت: بنگاه ها در ایران 
معمواًل در دسته بندی »کوچک و خرد« قرار می گیرند که بر اساس 
ارزیابی های صورت گرفته، مشخص شده که ٩6.۵ درصد بنگاه ها خرد 

هستند به این معنا که زیر ١۰ نفر کارکن دارند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: مسأله ای که وجود دارد این است که این بنگاه ها در تأمین 

تکنولوژی، مهارت و بازاریابی با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، با »توسعه شبکه 
سازی« می توان به این بنگاه ها کمک کرد؛ بنگاه های همگنی که در 
تأمین مواد اولیه و بازار فعال هستند، با شبکه سازی می توانند مشکل 
اندازه کوچک خود را مدیریت کنند و در کنار آن از فواید زیادی نیز 

بهره مند شوند.
منصوری با بیان اینکه عمده فعالیت بنگاه های خرد و کوچک مبتنی 
بر بازار و مشتری است، تاکید کرد: برای توسعه اشتغال در کشور 
باید تمرکز خود را بر گسترش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط 

قرار دهیم.

گمرک ایران در بخشنامه ای به ابهامات و مشکالت ایجاد شده در 
سیستم بانکی، در خصوص ترخیص درصدی کاال عطف به مصوبه 

شواری عالی امنیت ملی پرداخت.
به  توجه  با  ایران،  گمرک  واردات  دفتر  مدیركل  وكیلی،  علی 
مشکالت پیش آمده برای ترخیص درصدی کاال عطف به مجوز 
تکلیف  تعیین  نحوه  بخشنامه ای،  در  ملی،  امنیت  عالی  شورای 
مجوز خاص  محل  از  و  درصدی  به صورت  که  هایی  اظهارنامه 
ترخیص شده و اظهارنامه به صورت پروانه نشده در مرحله صدور 

مجوز بارگیری باقی مانده است را مشخص کرد. 
در بخشنامه گمرک آمده است: با عنایت به مشکالت به وجود آمده 
ناشی از ترخیص کاال با رویه درصدی و به منظور ارسال پاسخ الزم 
به استعالمات بانکهای عامل با دفاتر ستادی ذیربط در گمرک ایران 

و گمرکات اجرایی کشور اعالم می دارد: 
در راستای اجرای بخشنامه ٩٨/١۰٩٩۳١۴ مورخ ٩٨/٨/۲6 مشترک 
دفتر محترم فن آوری اطالعات و ارتباطات و این دفتر در خصوص 

کاالهایی که طی حکم درصدی از محل مجوز خاص خارج شده اند 
و از سوی دیگر، امکان تبادل اطالعات سیستمی بین حکم صادره 
و سامانه های بانک و ثبت سفارش میسر نبوده)به لحاظ سیستمی 
اظهارنامه در مرحله صدور مجوز بارگیری باقی مانده است( و به 
همین دلیل در سامانه های بانک به صورت »پروانه نشده« نمایش 
داده می شود و متعاقبا مراتب کسر تخلیه از طریق بانک عامل 
پیگیری می گردد، مقتضی است دستور فرمایید وفق بخشنامه فوق 

االشاره و با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند. 
ضمنا در مواردی که پروانه صادره در مرحله درب خروج قرار داشته 
و بر اساس قبض باسکول صادره کسر تخلیه مشاهده می گردد، 
در صورت استعالم بانک عامل از درج کامنت خودداری و نسبت 
به ارسال پاسخ کتبی به بانک عامل مربوطه طبق فرمت ذیل اقدام 

نمایید.
 بر این اساس پاسخ بانک های عامل باید بصورت مکتوب اعالم 

شود.

بخشنامه جدید گمرک برای تعیین تکلیف اظهارنامه های ترخیص درصدی کاال

صادرکنندگان بزرگ مجاز به فروش ارز به صرافی های غیربانکی شدند
رئیس كل بانک مركزی گفت: پتروشیمی ها، فوالدی ها ومعدنی ها 
می توانند ارز صادراتی شان را عالوه بر صرافی های بانکی، مستقیماً به 
صرافی های مجاز جهت واردات کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام خود نوشت: ازچند هفته پیش دولت آمریکا 
با طرح لغو تمام معافیت های تحریمی و راه اندازی ماشین تبلیغاتی خود 
توسط رسانه های وابسته آخرین تالش های خود را برای ایجاد التهاب 

در بازار ارز کلید زد.
حداکثری  فشار  در  استفاده  برای  دیگری  اقدام  نمی رسد  نظر  به 
باقی مانده باشد. آمریکایی ها از این کار بیشتر هدف تبلیغاتی دارند. 
طبیعی است که نوسان گیران و سودجویان در بازار ارز برای بهره گیری 

ازفضای تبلیغاتی، تالش الزم به عمل بیاورند.

همانگونه که قباًل گفتم، ثبات بازار برای بانک مرکزی اولویت دارد و 
لذا در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام و اجازه آربیتراژ و 

نوسان گیری نخواهد داد.
در  )نیما(،  ثانویه  بازار  در  عرضه  افزایش  ضمن  مرکزی  بانک 
به  بازار  این  ارز واردکنندگان در  تأمین  راستای تسهیل و تسریع 
پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد که آنها نیز می توانند 
ارز حاصل از صادرات خود را، عالوه بر صرافی های بانکی، مستقیمًا 
به صرافی های مجاز جهت واردات کاالهای دارای تخصیص ارز 

بفروشند.
قباًل هم گفتم، نرخ های ارز در بازار، نرخ های اقتصادی نیستند و دوام 
نخواهند داشت. امیدوارم مردم عزیز دارایی خود را در معرض ریسک 

بازار ارز قرار ندهند.

معاون وزیر كار :

 96/۵ درصد بنگاه های کشور خرد هستند

اینکه  به  اشاره  با  ایران  صادرات  كنفدراسیون  رئیس 
زیرساخت ها برای حذف کارت بازرگانی هنوز در کشور فراهم 
نیست، گفت: اکنون کارت بازرگانی یکی از ابزارهای وصول 

مطالبات دولت است. 
محمد الهوتی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره لزوم حضور 
کارت بازرگانی در ایران اظهار داشت: امروزه در اکثر کشورهای 
دنیا موضوع کارت بازرگانی و ارایه مجوز برای تجارت تقریبًا 
برچیده شده است و کشورهای محدودی هستند که از این ابزار 

کماکان استفاده می کنند. 
وی ادامه داد: دلیل حذف کارت بازرگانی در اکثر کشورها نیز 
تسهیل تجارت، بهبود فضای کسب و کار، کاهش کاغذبازی و 

موانع در تجارت و افزایش تولید ملی است. 
اینکه  ایران تاکید کرد: به دلیل  رئیس کنفدراسیون صادرات 
زیرساخت های الزم برای جمع آوری مطالبات دولتی در کشور ما 
علیرغم تکالیف قانونی که از حدود ۲۰ سال پیش توسط مجلس 
بر عهده دولت ها گذاشته شده، هنوز فراهم  شورای اسالمی 
نیست؛ کماکان دولتها این ابزارها را حفظ کردند تا بتوانند حقوق 

خود را دریافت کنند. 
به  است.  بازرگانی  کارت  ابزارها  این  از  یکی  وی،  گفته  به 
عقیده ما کارت بازرگانی امروز ابزاری برای درآمدهای دولت 
شفافیت  ایجاد  برای  است  این  ما  پیشنهاد  اما  است؛  شده 
اقتصادی زیرساختهای مالیاتی به درستی فراهم شود تا دولت 
بتواند درآمد واقعی افراد را شناسایی کند که نتیجه آن برقراری 

عدالت اجتماعی است. 
الهوتی با بیان اینکه در صورت فراهم شدن چنین شرایطی 
حذف کارت بازرگانی با مخالفت روبرو نخواهد شد، تاکید کرد: 
این روزها شاهد آن هستیم، به محض اینکه اتاق های بازرگانی 
پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه می کنند، دولت بالفاصله 
در مقابل آن ایستادگی می کند و معتقد است که هر روز باید 
شرایط را برای صدور کارت بازرگانی سخت تر کند؛ که این 

تجربه در حال حاضر به وضوح قابل مشاهده است.

پشت پرده مقاومت دولت ها بر سر حذف 
کارت بازرگانی
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