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تصمیمات نامتعارف بانک مرکزی سبب کاهش 
صادرات فرش ماشینی کاشان شد

ادامه در صفحه 2

رئیس اتاق بازرگانی كاشان ضمن اشاره به کاهش ۱۰ درصدی 
صادرات در قطب تولید فرش ماشینی کشور گفت: تصمیمات 
نامتعارف بانک مرکزی کاهش صادرات فرش ماشینی را به دتبال 
داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، محمود توالیی 
در دیدار با جمعی از فعاالن اقتصادی شهرستان کاشان ضمن 
اشاره به پیشینه و سابقه تأسیس اتاق بازرگانی شهرستان کاشان 
اظهار داشت: ۱37 سال از تأسیس اتاق بازرگانی کاشان می گذرد 
و در طول این سال ها خدمات مختلفی به فعاالن اقتصادی ارائه 
شده است. وی نقش اتاق بازرگانی را نقش مشاور برای سه قوه 
دانست و افزود: تشکل های اقتصادی و صنعتی خصوصی در شهر 
و کشور و فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله وظایف 
اتاق بازرگانی است و منطقه کاشان نیز با وجود 22هزار واحد صنفی 
و اشتغال بیش از 95هزار نفر یکی از مناطق فعال حوزه اصناف 

نسبت به جمعیت است.
رئیس اتاق بازرگانی شهرستان کاشان ضمن اشاره به فعالیت قابل 
توجه گمرک شهرستان کاشان ابراز داشت: گمرک کاشان یکی از 
واحدهای فعال در کشور است و از لحاظ نیروی انسانی کمبود ندارد 
اما متأسفانه از نظر زیرساختی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که 

الزم است بیش از پیش به آن رسیدگی شود.
وی ضمن اشاره به تخصیص 2۰ هکتار زمین به گمرک کاشان 
در شهرک صنعتی امیرکبیر این شهرستان با رایزنی های صورت 
گرفته گفت: 7۰ گمرک در سطح کشور وجود دارد در حالی که 
گمرک کاشان از ۱5 استان کشور جایگاه بهتری دارد و از این رو 

الزم است تا رسیدگی بیشتری به این واحد صورت پذیرد.
توالیی ضمن اشاره به تولید قابل توجه فرش در منطقه کاشان 
تصریح کرد: کاشان رتبه نخست در تولید فرش ماشینی را دارد و 
به قطب تولید فرش ماشینی کشور شهرت دارد اما با شیوع کرونا 
و به وقوع پیوستن پیش آمدهای مختلف صادرات فرش در سال 
جاری نسبت به مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی تصمیمات نامتعارف بانک مرکزی و برخی اعمال محدویت ها 
را از مهمترین دالیل کاهش صادرات فرش دانست و تأکید کرد: 
تا تولیدکنندگان فرش که برای  این موضوع باعث شده است 
صادرات به صورت مستقیم عمل می کردند محصوالت خود را به 

واسطه بفروشند و آنان فرش را صادر می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان با بیان اینکه کاهش صادرات فرش 
باعث شده تا رتبه نخست این محصول تحت الشعاع قرار گرفته 
و میلگرد جایگزین آن شود، افزود: ورق های فوالدی، لوله های 
چدنی، عرقیجات و گالب، داروهای گیاهی، سیم مسی، ظروف 
آشپزخانه، مواد شوینده، ماهی زینتی و کولر آبی از دیگر محصوالت 

صادراتی کاشان به بیش از 7۰ کشور دنیا است.

مصوبه های تسهیل تشریفات گمرکی کاالهای اساسی ابالغ شد

كارگروه پایش رفتار تجاری مصوب كرد؛

 شرایط رفع تعلیق کارت های بازرگانی

نامه نگاری وزارت صنعت با گمرک در خصوص ثبت آماری ورود موقت

معاون فنی گمرک ایران گفت: بنابرپیشنهادات ارائه شده از سوی 
با موضوع  بازار، پنج مصوبه  گمرک و تصویب آن در ستاد تنظیم 

براساس ابالغیه کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت بازرگانی واحدهای 
تولیدی که به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده بود برای ایفای 
این تعهدات در فرجه ۴ ماهه در نظر گرفته شده رفع تعلیق می شود و 
کارت های بازرگانی غیرتولیدی تعلیق شده نیز می توانند با تعهد محضری 
مبنی بر رفع تعهد، کارت خود را از حالت تعلیق خارج سازند و البته تا زمان 

مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نامه ای به دفتر صادرات گمرک ایران اعالم کرد: تا زمان 
تعیین تکلیف و تمهید زیرساختهای الزم برای ثبت آماری ورود موقت 
و بررسی واردات و صادرات انجام شده توسط صادرکنندگان، مهلت 

تسهیل و تسریع در انجام تشریفات و ترخیص کاالهای اساسی و 
نهاده های تولید، به گمرکات اجرایی کشور ابالغ شد و از امروز، قابلیت 

اجرا خواهند داشت.
به گزارش ایرنا از گمرک، »مهرداد جمال ارونقی« افزود: براساس 
تصمیم های جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمینه ترخیص 
فوری کاالهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور و 
به منظور تسریع در ترخیص این کاالها، مقرر شد ترخیص 9۰ درصد 
کاالهای اساسی گروه یکم کاالیِی مشمول ارز ترجیحی )روغن خام، 
دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت( ، با اخذ تعهد از صاحب 
کاال مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز درصورت تعلق به 
کاال و تعهد عرضۀ کاال با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها )بازارگاه 

رفع تعهد مجوز صادرات نخواهند داشت.
به  نامه ای  طی  ایران  بازرگانی  اتاق  تشکل های  و  استان ها  معاون 
اتاق های سراسر کشور از رفع تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی 
که کارت آنها به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است، توسط 
سازمان های صمت استانی خبر داد. این رفع تعلیق به موجب مصوبه 
کارگروه پایش رفتار تجاری در تاریخ نهم آذر ماه سال جاری و در 
راستای اجرای ابالغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری در تاریخ ۱2 

آبان ماه سال ۱399 صورت  می گیرد.
بر اساس آنچه در این نامه مورد اشاره قرار گرفته است، هدف از رفع 
تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان آن است که آنان بتوانند از 
فرصت ۴ ماهه ایجاد شده برای رفع تعهد ارزی سال ۱398 خود از 

روش های مشروح در ابالغیه بهره ببرند.
طبق مصوبات یازدهمین و دوازدهمین جلسات کارگروه پایش رفتار 
تجاری، کارت بازرگانی کلیه واحد های تولیدی جهت رفع تعهد ارزی 

بهره مندی این گروه از صادرکنندگان از خدمات تجاری و عدم اعمال 
محدودیت برای ایشان را تا پایان سال جاری تمدید می شود.

سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات گمرک ایران 
در نامه ای به شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران اعالم کرد: بر 
اساس پیشنهادات ارایه شده توسط  اعضای کمیته اقدام ارزی سازمان 
توسعه تجارت ایران، تا زمان تعیین تکلیف و تمهید زیرساختهای الزم 
برای ثبت آماری ورود موقت و بررسی واردات و صادرات انجام شده 
توسط صادرکنندگان، مهلت بهره مندی این گروه از صادرکنندگان از 
خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای ایشان تا پایان سال 

جاری تمدید می شود.
ایفای  از تفویض اختیار و مسئولیت پیگیری  نامه  عباسپور در این 
تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر 
اساس مصوبات یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت خبر داد.

ادامه در صفحه 2
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كارگروه پایش رفتار تجاری مصوب كرد؛

 شرایط رفع تعلیق کارت های بازرگانی
معاون  ابالغی  مصوبه  در  مذکور  روش های  با  صادرات  از  حاصل 
اقتصادی رئیس جمهوری، متضمن تصمیمات یکصد و هفتاد و هفتم 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه تا اطالع ثانوی به 

واسطه تعهدات ارزی مذکور تعلیق نمی شود.
همچنین دارندگان کارت بازرگانی که کارت آنها به دلیل تعهدات ارزی 
حاصل از صادرات تعلیق شده است، )غیرتولیدی کمتر از 3۰ درصد تعهد( 
جهت رفع تعهدات مذکور مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه 
فوق الذکر به شرط ارائه تعهدنامه محضری برای رفع تعهد ارزی صادرات 

از حالت تعلیق خارج  می شود. 
این دسته از اشخاص )حقیقی و حقوقی( تا رفع تعهدات ارزی به میزان 

حداقل 3۰ درصد مجاز به صادرات نیستند. در تبصره یک این ماده 
چنین آمده است که صادرکنندگان فوق، چنانچه ظرف مدت ۴ ماه 
نسبت به رفع تعهد ارزی خود )حداقل 3۰ درصد( اقدام نکنند، مجدداً 
کارت بازرگانی آنها تعلیق یا ابطال خواهد شد. و برابر قوانین و مقررات 

با آنان رفتار خواهد شد.
فهرست  که  است  آمده  مصوبه  این   2 تبصره  در  حال  عین  در 
صادرکنندگان متقاضی بند 2 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران 
به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گمرک جمهوری 
اسالمی ایران منعکس  می شود تا از صدور گواهی مبدا و انجام تشریفات 

گمرکی تا زمان رفع تعهد ارزی ممانعت کنند

ادامه از صفحه 1

و شبکه های توزیع تعیین شده(،  بدون الزام به ارائه کدرهگیری بانک 
امکان پذیر باشد.

اجزاء،  گروه 2۱،  اساسی  کاالهای  تمام  ترخیص  کرد:  تصریح  وی 
قطعات، تجهیزات و نهاده های تولید مطابق اعالم نظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت؛ و اقالم مرتبط با حوزۀ وزارت جهاد کشاورزی، مطابق 
اعالم نظر معاونت توسعه صنایع تبدیلی وکسب و کارهای کشاورزی 
تا سقف 9۰  قانونی الزم  اخذ مجوزهای  با  وزارت جهاد کشاورزی 

درصد، توسط گمرک انجام شود.
ارونقی با اشاره  به بروز مشکالتی در صدور قبوض انبار کاالهای وارده 
به بنادر و گمرکات کشور و یا با توجه به ترانزیت برخی از کاالهای 
اساسی و نهاده های تولید از بنادر به گمرکات داخلی، گفت: این موضوع 
در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد و در نهایت مقرر شد مالک 
تصمیم گیری برای اجرای  تصمیم های ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، تاریخ ورود کاال به کشور باشد و گمرک  ایران ضمن جمع آوری 

دقیق این مورد، تاریخ مزبور را مالک اقدام قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: برابر اجرای تصمیم های ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، چنانچه 7۰ درصد از کاالهای موضوع یک اظهارنامه در لیست 
ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته و مابقی اقالم، 
مشمول گروه های کاالیی 2۱ لغایت 25 باشد، گمرک می تواند نسبت 

به پذیرش موضوع برای کل اقالم اظهارنامه اقدام کند.

معاون فنی گمرک ایران به موضوع دستورالعمل سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی درخصوص تمدید اعتبار 
ثبت سفارش های صادره اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ابالغ 
این نامه به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها 
موجب توقف روند ترخیص کاال به ویژه کاالهای اساسی و تولیدی در 
گمرکات کشور شده بود، مقرر شد مرجع مربوطه با قید فوریت نسبت 
به لغو دستورالعمل  اقدام و در خصوص تمدید اعتبار ثبت سفارش های 
صادره، بخشنامه اخیر گمرک که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و مستند به مصوبات سفر معاون اول ریاست جمهوری به 
استان هرمزگان تنظیم و ابالغ شده است مالک اقدام تمام دستگاه 

های مرتبط با تجارت خارجی قرارگیرد.
به گزارش ایرنا، تیر ماه امسال بر اساس تصمیم دولت و بعد از سفر 
معاون اول رییس جمهوری به استان هرمزگان دستوراتی مبنی بر 

ترخیص فوری کاالها ابالغ شد که در نیمه آبان ماه به اجرا در آمد.
همچنین در این مدت بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از چهار 
میلیون تن کاال از جمله کاالهای اساسی از گمرکات سراسر کشور 
ترخیص شده اند، اما به دلیل اینکه همچنان واردات و صادرات کاال به 
شکل بی وقفه انجام می شود، اقالم مختلف در انتظار تخصیص ارز به 
کاالهای باقی مانده در گمرکات کشور اضافه شده اند. طبق اعالم ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روند ترخیص و صادرات ادامه خواهد داشت.

ادامه از صفحه 1

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی ایران در اسفندماه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد که نخستین 
سال  اسفندماه  بیستم  تا  پنجم  تاریخ  در  ایران،  مجازی  نمایشگاه 
جاری با شعار »نمایشگاه مجازی، تداوم تجارت در عصر نوین« با 
حمایت اتاق های بازرگانی تهران و ایران و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برگزار می شود.
اولین نمایشگاه مجازی ایران از پنجم تا بیستم اسفندماه با حمایت 
فناوری  و  علمی  معاونت  و  تهران  و  ایران  بازرگانی  اتاق های 
با  مطابق  اختصاصی  فرم  پلت  یک  روی  بر  ریاست جمهوری 

استانداردهای روز دنیای دیجیتال برگزار خواهد شد.
محمدرضا طالیی گفت: شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های 
و  داده  قرار  خود  تحت الشعاع  گذشته  یکسال  ظرف  را  اقتصادی 
تغییر نگرش در کسب و کارها را با محور بهره گیری از ابزارهای 
دیجیتال در پی داشته است. بر این اساس، اولین نمایشگاه مجازی 
با  مطابق  اختصاصی  پلت فرم  یک  روی  بر  تا  دارد  تالش  ایران 
استاندارهای روز دنیای دیجیتال، زمینه را برای معرفی دستاوردها 
فناوری  حوزه  فعاالن  و  صادرکنندگان  تولیدکنندگان،  تولیدات  و 

اطالعات را فراهم آورد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: این نمایشگاه، بر اساس 

مطالعه و بررسی جامع پلتفرم های نمایشگاه  مجازی و سایت های 
معتبر بین المللی تجارت الکترونیک دنیا، طراحی و پیاده سازی شده تا 
پاسخگوی نیازهای امروز فعاالن اقتصادی در تجارت و کسب و کار 
آنها باشد؛ ضمن اینکه افزایش تاب آوری و توسعه فعالیت های اقتصادی 
بنگاه ها در سایه تهدید کرونا نیز از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه 

به شمار می رود.
طالیی توضیح داد که تشکل های بخش خصوصی حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات وابسته به اتاق بازرگانی با هدف نقش آفرینی 
در حمایت از کسب و کارهای ایرانی، تالش دارند تا به همگام با 
تحوالت دیجیتال در عرصه کسب و کارها از یک سو و توقف برگزاری 
رویدادهای تجاری در سطوح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برگزاری 

نخستین نمایشگاه مجازی ایران را در دستورکار قرار داده اند.
به گفته رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی 
ایران، این نمایشگاه با حمایت و همکاری اتاق های بازرگانی، صنایع، 
مشترک،  بازرگانی  اتاق های  کشور،  سراسر  کشاورزی  و  معادن 
تشکل های اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق نوآوری 
و شکوفایی و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ریزی شده است.

مصوبه های تسهیل تشریفات گمرکی کاالهای اساسی ابالغ شد
خالصه مذاکرات هزار و شصت و نهمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو شـصت و نهمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران  بـا حضـور اكثریـت اعضـای  
هیأت مدیره در روز یکشـنبه مـورخ 99/09/23 در محل 
دفترانجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت 
بـه مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت بـه برخی از 

آن هـا اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هـزار و شـصت و هشـتمین نشسـت 
هیأت مدیره انجمن در روز یکشـنبه مـورخ 99/۰9/۱6 قرائت و 

بـه امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- آقـای مهنـدس شـهالیی طی سـخنانی با اشـاره بـه لزوم 
برگـزاری منظـم و مسـتمر جلسـات هیـأت مدیـره و حضـور 
حداکثـری اعضای هیأت مدیره مطالبـی را مطرح فرمودند و در 
خصـوص برگـزاری جلسـات هیأت مدیـره اظهار نظـر صورت 
پذیرفـت بـا توجه به شـیوع بیمـاری کرونـا پیشـنهاد گردید تا  
یکـی از جلسـات آتـی هیـأت مدیـره بـا همـکاری واحـد فنی 
شـرکت فـرش فرهـی بصـورت حضـوری و با حضـور غایبین 
از طریـق مجـازی برگـزار شـود و پس از آن نسـبت بـه اتخاذ 

تصمیـم در این خصـوص اقـدام گردد.
3- در خصـوص لـزوم پربارتـر نمـودن دسـتور جلسـات هیأت 
مدیـره و همچنیـن توجه بیشـتر به مسـئولیت هـای اجتماعی 
انجمـن صنایع نسـاجی ایران به عنوان یکـی از قدیمی ترین و 
بزرگترین تشـّکل های کارفرمائی کشـور بـه موضوعات کالن 
اقتصـادی و صنعتی نظیر اشـتغال و سـرمایه گـذاری و حمایت 
از تولیـد داخـل تبـادل نظـر شـد و مقـرر شـد مـوارد مکتـوب 
مطروحه توسـط جناب آقای مهندس حمیدی توسـط دبیرخانه 

در دسـتور جلسـات آتی هیـأت مدیره قـرار گیرد.
۴- در خصـوص موضوع اصالح اساسـنامه بحـث و تبادل نظر 
بسـیاری صـورت گرفـت کـه در مجمـوع پـس از اظهـار نظر 
هـای بسـیار در خصوص تغییرات مفاد اساسـنامه و نحوه جلب 
مشـارکت حداکثـری اعضـای انجمـن و بخصـوص کارگـروه 

هـای تخصصـی مصوبه خاصی بـه همراه نداشـت.

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی: 
دکتر  علیمردان شـیبانی، محمدرضا مقدم، دکتر حسن کاردان، 

دکترمحمد علی عامری                                                                

صورتجلسه

ابراهیم یعقوبی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: بر اساس دستورالعمل 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز فعالیت گروه های کاالیی پوشاک، 

کیف و کفش می بایست در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ، او افزود: این دستورالعمل 
شامل همه تولید کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است.

معدن  تجارت سازمان صنعت،  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
قبلی  رسانی های  اطالع  به  توجه  گفت:با  مازندران  تجارت  و 
ضروریست فعاالن این بخش نسبت به ثبت اطالعات کاالیی 
خود در این سامانه اقدام کنند در غیر اینصورت با متخلفان مطابق 

با قانون برخورد خواهد شد.

تمامی فعاالن زنجیره تامین پوشاک، کیف و کفش ملزم به 
ثبت اطالعات فعالیت خود در سامانه جامع تجارت هستند
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معاون كسب و كار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه چالش های 
انجام  حال  در  صادرکنندگان  سوی  از  ارزی  تعهد  رفع  از  ناشی 
و  تولیدکنندگان  پیش روی  موانع  اصلی ترین  از  یکی  است، گفت: 
صادرکنندگان، شیوه های رفع تعهد ارزی صادرات است که هم اکنون 
از سوی اتاق بازرگانی تهران در حال پیگیری برای حصول نتیجه است.

هومن حاجی پور در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره اهم اقدامات 
معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران برای کاهش اثرات ناشی 
از شیوع ویروس کرونا گفت: پیگیری های گسترده ای در راستای رفع 
چالش های صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی صورت گرفته که 
پیرو آن، تاکنون دو اصالحیه »تعیین تکلیف محموله های صادراتی از 
محل ورود موقت« و » واگذاری پروانه صادراتی در مقابل واردات از 
سوی معاون اقتصادی رییس جمهور صادر و موضوع در حال پیگیری 
است. وی به پیگیری چالش های بخشنامه شماره 99/275۰36 مورخ 
99/8/28 بانک مرکزی پیرامون مهلت ارائه اسناد حمل اشاره کرد و 
گفت: در این راستا نامه شماره 22۴9۱7/م/99 مورخ 99/9/25 وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صادر شده و البته این معاونت در حال رسیدگی 
عنوان  به  تولیدکنندگان  بانکی  تعهدات  و  به موضوع ورشکستگی 

معضالت پیش روی بخش تولید کشور هم هست.
وی با اشاره به بخشنامه مقاطع کاران سازمان تأمین اجتماعی، گفت: 
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با حضور در جلسات و نقد 37 
مورد در پیش نویس تهیه شده و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی 

در تهیه این بخشنامه مشارکت داشته است.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از پیگیری قرار گرفتن بندی در 
قراردادها در راستای شرایط »فورس ماژور« شیوع بیماری کرونا خبر 
داد و گفت: مجاز دانستن تأخیر پیمانکاران در اجرای قرارداد با دستگاه 

اتاق تهران در حال پیگیری چالش های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
های اجرایی از دیگر موارد مورد پیگیری است.

وی ادامه داد: در این راستا، اظهارنظر مشورتی رئیس امور نظام فنی 
اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر 
»مجاز دانستن تأخیرات پیش آمده در اسفند سال 98 تا کنون« از جمله 

پیگیری هایی بوده که اتاق تهران انجام داده است.
حاجی پور اظهار داشت: بر اساس قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
زمانی که تأخیر پیمانکار مجاز باشد، دستگاه اجرایی، واگذارنده کار باید 
خسارت وارده به پیمانکار ۱۰۰ درصد دستمزد نیرونی انسانی و 7۰ 

درصد هزینه اجاره ماشین آالت را تقبل می کند.
وی به پیگیری عدم اجرای مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان تهران اشاره کرد و گفت: این مهم در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید با حضور نماینده تأمین اجتماعی توسط این معاونت مطرح 

شده و در حال پیگیری است.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از اعالم بسته پیشنهادی 
اتاق تهران درخصوص مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزۀ تأمین 
اجتماعی خبر داد و با بیان اینکه موضوع فوت کارگر در کارگاه ناشی از 
بیماری کرونا از مصادیق ماده 85 قانون کار )حادثۀ ناشی از کار( نبوده 
و قصوری متوجه کارفرما نیست، افزود: در این راستا طبق بند »۱« 
مصوبات پنجاه و هفتمین و پنجاه و هشتمین جلسه دبیرخانه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد که فوت کارگر ناشی از کرونا 
بیماری ناشی از کار یا تقصیر کارفرما تلقی نشده و هرگونه مطالبه 
خسارت یا ادعایی در این زمینه از کارفرما ساقط می شود. حاجی پوری 
نقد، ریشه یابی و ارائه پیشنهاد درخصوص رویه های تأمین اجتماعی 
در ارتباط با بازرسی دفاتر قانونی، اجرای آئین نامه ماده 5۰ قانون را از 

دیگر اقدامات در حال پیگیری معاونت متبوعش اعالم کرد.

معاون سازمان توسعه تجارت

پروژه های صادراتی مستعد را حمایت می کنیم

تجارت  توسعه  سازمان  صادراتی  بازارهای  توسعه  معاون 
ایران گفت: این سازمان از پروژه های صادراتی مستعد پس از 

تصویب در کارگروه مرکز، حمایت خواهد کرد.
مجتبی موسویان در بازدید از بندر صادراتی دیر در جنوب استان 
بوشهر گفت: از طریق توسعه بازارهای صادراتی ملزم به کمک 

به صادرات کاال هستیم.
توسعه  نظر سازمان  از  اضافه کرد: مشوق های صادراتی  وی 
تجارت، توجه به زیرساخت ها و گذرگاه های مرزی، برندینگ، 
آزمایشگاه های صادراتی، افزایش بهره وری و حمایت از تجار و 

بازرگانان برای تسهیل در روند صادرات و رفع موانع است. 
سازمان  طرف  از  که  هزینه هایی  داد:  ادامه  ریزی  موسویان 
توسعه صادرات صورت می گیرد بیشتر در بخش زیرساخت های 
صادراتی برابر مقررات به استان های واجد شرایط و مستعد است 

که در کارگروه تهران تصویب خواهد شد.
وی گفت: فرایند کمک ها به توسعه صادرات از سه ماه پیش 
آغاز شده و سازمان توسعه با مراکز سازمان های صنعت، معدن، 
و تجارت استان ها در ارتباط است و مراکز مستعد صادراتی با 
بهترین ها و مستندات قانونی و توجه به مستندات و بازدیدهای 
استانی در کارگروه مرکز مطرح می شود و نسبت به تخصیص 

اعتبار به پروژه های مستعد اقدام خواهد شد.
بدون اشاره به رقم اعتبار مورد نظر بیان کرد: امسال اولین سالی 
است که بودجه تخصیص یافته و اعتبارات باید در بخش های که 
کارایی بهتر و بیشتری دارد هزینه شود و در صورتی که نیاز به 
اعتبار و بودجه بیشتری داشته باشیم تقاضای بودجه اضافی از 

دولت خواهیم کرد.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران 
شیالت،  بخش  در  پیشرو  استان های  از  یکی  بوشهر  گفت: 
پتروشیمی و محصوالت کشاورزی به بازارهاتی جنوبی و شرقی 

آسیا  است.
وی بیان کرد: هدف بازدید از استان بوشهر افزایش ظرفیت های 
صادراتی و تسهیل کار تجارت و شناسایی موانع و برطرف کردن 

آنها است. 

www.aiti.ir
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معاون وزیر و رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری 
روز ملی صادرات امسال در تاریخ 22 دی ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم 
اظهار داشت: همه ساله همزمان با روز ملی صادرات )29 مهرماه( 
مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه برگزار می شد، اما امسال به دلیل 
شیوع ویروس کووید ۱9 و براساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با 

روز ملی صادرات به صورت مجازی و با حضور صادرکنندگان برتر برگزار می شود
بیماری کرونا برگزاری این رویداد ملی به تعویق افتاد.

رعایت  با  مراسم  این  شد  مقرر  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
دستورالعمل های بهداشتی و به صورت مجازی با حضور صادرکنندگان 
سالن  دوشنبه 99/۱۰/22در  روز  تا ۱۱ صبح  ساعت 9  از  منتخب 
همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار 

شود.

https: //telegram. me/aiti1395

رئیس مركز ملی فرش ایران یکی از مشکالت اساسی در صادرات 
فرش دستباف را موضوع رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: ما به 
دنبال این هستیم که مهلت رفع تعهد ارزی را از یک سال به سه تا 

پنج سال افزایش دهیم.
فرح ناز رافع در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صادرات فرش دستباف 
در سال جاری تا پایان آبان ماه تغییر زیادی نداشته و تقریبا مانند سال 
گذشته بوده، اظهار کرد: حتی برخالف اینکه انتظار می رود به دلیل 
شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش صادرات فرش بوده باشیم، صادرات 
فرش دستباف به لحاظ وزنی حدود 2۰ درصد رشد داشته، اما با توجه 

به باال رفتن نرخ دالر، به لحاظ ارزشی تغییر چندانی نداشته است.  
به گفته وی اوایل سال جاری افت شدیدی در صادرات فرش دستباف 

احتمال افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش دستباف
اتفاق افتاد، اما در ماه های اخیر این آمار افزایشی بوده است.  

رافع همچنین با بیان اینکه یکی از مشکالت اساسی در صادرات فرش 
دستباف، موضوع رفع تعهد ارزی است که تاثیر زیادی برصادرات فرش 
داشته، تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که مهلت رفع تعهد ارزی 
را از یک سال به سه تا پنج سال افزایش دهیم. چراکه فروش فرش 
دستباف زمانبر است و به محض ورود به یک کشور خارجی فروش 
نمی رود. بنابراین به دنبال این هستیم که سنوات بازگشت ارز در این 

بخش افزایش پیدا کند.  
این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به اینکه آیا راه حلی برای جلوگیری 
از حضور دالالن و سود پایین قالیبافان در این صنعت پیش بینی شده، 
تصریح کرد: سیاست مرکز ملی فرش ایجاد کارگاه های متمرکز و 
غیرمتمرکز و همچنین ایجاد استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
است تا قالیبافان بتوانند خودشان محصوالت خود را در استارتاپ ها 
و به صورت اینترنتی عرضه کنند و اقداماتی در این زمینه در دست 

انجام است.
گفتنی است که صادرات فرش در هشت ماهه اول سال ۱398 کمتر 
از 5۰ میلیون دالر بوده که نسبت به متوسط 5۰۰ میلیون دالری 
صادرات فرش در دو دهه گذشته، حدود یک دهم شده بود و به گفته 
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی فرش ایران خروج آمریکا از برجام و 
اعمال تحریم ها و همچنین برخی خود تحریمی ها در داخل عامل این 

کاهش بوده است.

3



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

مدیرعامل: شاهرخ مشفقی
محل كارخانه: مالرد/ خراسان رضوی
زمینه فعالیت: پارچه رومبلی، گردباف، 

مخمل/ رنگرزی،چاپ و تکمیل/ نخ پلی 
استر تکسچره )اصطکاکی(

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت تولیدی صنعتی فواد الیاف را 

به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای شاهرخ مشفقی خوش 
آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  تولیدی 

صنعتی فواد الیاف را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

مدیرعامل: امین نوری
محل كارخانه: ارومیه

زمینه فعالیت: پارچه مخمل رومبلی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت نساجی نوران بافت آذر آبادگان را 

به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای 
امین نوری خوش آمد عرض نموده و 

موفقیت روزافزون ایشان و شرکت نساجی نوران بافت آذر آبادگان 
را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 262۰۰۱96

فکس: 262۰69۰5
كدپستی: ۱9۱565۴773
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بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری با هدف 
امکان فرصت برای مشموالن قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
شبکه بانکی که به دالیل مختلف از جمله شیوع کرونا از مزایای این 
قانون بهره مند نشده اند، موعد مقرر در این قانون را تا پایان سال تمدید 

کرد.
بر این اساس مهلت مندرج در »قانون تسـهیل تسـویه بدهی بدهکاران 

شبکه بانکی کشور« برای اشخاص مشـمولی که تاکنون نتوانسته اند 
از مزایای قانون مذکور بهره مند شوند برای تسلیم تقاضا به مؤسسات 
اعتباری تا پایان آذرماه سال ۱399، برای مؤسسات اعتباری به منظـور 
محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابالغی بانک مرکزی تا 
پایان بهمن ماه سال ۱399 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه 

نقدی مانده بدهی تا پایان اسفند ماه سال ۱399، تمدید می گردد.

مهلت ارائه تقاضای تسویه بدهی بدهکاران بانکی تمدید شد

مدیر عامل صندوق پنبه پیش بینی کرد سال آینده بخش بیشتری به 
کشت این محصول اختصاص پیدا خواهد کرد.

 محمدحسین کاویانی با اشاره به اینکه برداشت پنبه در استان های 
گلستان و اردبیل به پایان رسیده است، گفت: »طبق روال همه ساله 
برداشت پنبه تا اواخر بهمن ادامه دارد چراکه هم اکنون برداشت در 

سایر استان ها به 5۰ درصد رسیده است.« 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او با اشاره به اینکه اداره کل پنبه 
وزارت جهاد کشاورزی آمار دقیقی از تولید و واردات اعالم نکرده است، 
افزود: »برآورد ها حاکی از آن است که تاکنون 3۰ تا 35 هزار تن پنبه 

تصفیه شده برداشت شده باشد.« 
کاویانی با اشاره به اینکه بازار پنبه داخل در رکود به سر می برد، بیان 
کرد: »با توجه به تعطیلی در بخش های مختلف ناشی از بیماری کرونا، 

بازار در رکود به سر می برد.« 
مدیرعامل صندوق پنبه در ادامه از کاهش قیمت پنبه در بازار خبر 
داد و گفت: »قیمت کنونی هر کیلو پنبه برحسب کیفیت و رقم از 
29 تا 39 هزار تومان است.از ابتدای سال 2۰ هزار تن پنبه وارد شده 
است به طوری که این روز ها مقداری پنبه از ازبکستان، تاجیکستان و 
آذربایجان وارد کشور شده و در اختیار صنایع نساجی قرار می گیرد.« 
کاویانی با بیان اینکه یک هزار تن پنبه در کارخانه های پنبه پاک کنی 
بیشتر باقی نمانده است، گفت: »با توجه به استقبال صنعت نساجی 

پیش بینی می شود تا پایان ماه پنبه باقی مانده به فروش برسد.« 
این مقام مسوول تصریح کرد: »با وجود افزایش قیمت پنبه نسبت 
به سال قبل انتظار داریم سطح زیرکشت این محصول در سال آینده 

افزایش یابد تا از میزان واردات کاسته شود.«

پیش بینی افزایش کاشت پنبه

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به صادرات سه میلیارد 
دالری ایران به افغانستان، گفت:  چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی 

ایران در کابل برگزار می شود. 
توقف  یک ساله  به  نزدیک  یک دوره  از  پس  گفت:  زادبوم  حمید 
برگزاری نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، 2۱ 
تا 2۴ بهمن ماه سال جاری چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در 

کابل برگزار خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات ایران به افغانستان 
با  و  کرده  عبور  سال  در  دالر  میلیارد  سه  رقم  از  حاضر  حال  در 
برنامه ریزی انجام شده درباره تنوع بخشی به سبد صادراتی ایران به 

افغانستان امیدواریم تا پایان سال آینده این رقم به پنج میلیارد دالر در 
سال افزایش یابد که جهش بسیار معنا دار و خوبی است .

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه 
از کرونا  ناشی  به یکساله محدودیت های  قریب  از یک دوره  پس 
فرصت بسیار مناسبی جهت حضور در بازار افغانستان و تجدید ارتباط 
با مشتریان قدیمی و یافتن بازارهای جدید است که صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان باید از آن نهایت استفاده را ببرند، بیان داشت: سازمان 
توسعه تجارت ایران در جهت توسعه بازارهای صادراتی کشور و حمایت 
از مشارکت کنندگان این رویدادها بخشی از هزینه های صادرکنندگان را 

برابر دستورالعمل مشوق های صادراتی پرداخت می کند.

برگزاری نمایشگاه ایران درکابل

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی آمارهای 
تجاری کشور در 9 ماه ابتدایی سال جاری پرداخته که نشان دهنده 

جابه جایی در میان اصلی ترین شرکای تجاری ایران است.
آخرین آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت پیش از آذر ماه منتشر 
شده بود نشان می داد که در میان اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران، 
عراق توانسته پس از مدتی طوالنی جایگاه چین را بگیرد و به شریک 
اصلی کشور بدل شود اما در پایان پاییز، بار دیگر چین به جایگاه 

همیشگی خود بازگشته است.
به گزارش ایسنا،  بر اساس برآوردهای انجام شده تا پایان پاییز سال 
جاری، میزان صادرات ایران به چین به عدد ۴/ 6 میلیارد دالر رسیده 
و این در حالی است که صادرات به عراق در مرز 6 میلیارد دالر قرار 
دارد. پس از این دو کشور، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان در 

رده های بعدی واردکنندگان عمده کاال از ایران هستند.
در حوزه واردات کاال نیز چین با 7 میلیارد دالر اصلی ترین شریک ایران 

بوده و پس از آن، امارات متحده عربی با 3/ 6، ترکیه با 3، هند با 6/ 
۱ و آلمان با 3/ ۱ میلیارد دالر، دیگر صادرکنندگان عمده کاال به ایران 
بوده اند. همچنین برآوردهای صادراتی نشان می دهد که ایران در آذر 
توانسته نسبت به ماه قبل، افزایش ۱۰ درصدی را در آمار صادراتی 
خود به ثبت برساند. با این وجود تحت تاثیر شیوع کرونا، میزان ارزش 
صادرات ایران تا پایان آذر حدودا 2۰ درصد و از نظر وزنی حدودا ۱7 
درصد کاهش یافته است. واردات ایران نیز از نظر ارزشی ۱6 و از نظر 

وزنی یک درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است.
این آمار در حالی به دست آمده که در ماه های نخست شیوع کرونا، 
پیش بینی می شد بیش از 35 درصد از تجارت ایران کاهش یابد و 
هرچند در ماه های ابتدایی شیوع این ویروس، میزان کاهش صادرات 
حتی به مرز ۴۰ درصد نیز رسید اما با گشایش مرزها و تداوم تجارت 
با وجود محدودیت ها، به نظر می رسد امکان جبران بخشی از کاهش 

تجارت تا پایان سال جاری وجود داشته باشد.

مهم ترین شرکای تجاری ایران در ۹ ماه ۹۹

عضو جدید

عضو جدید

شركت تولیدی صنعتی فواد الیاف 

شركت نساجی نوران بافت آذر آبادگان

بانک مرکزی از عملیاتی شدن قابلیت ثبت چک در سامانه صیاد 
از هفته آینده خبر داد.

  بانک مرکزی در صفحه اختصاصی خود در فضای مجازی 
به صورت  سامانه صیاد  در  ثبت چک  قابلیت  از  کرد:  اعالم 

اختیاری فراهم شده است.
بر این اساس، با عرضه چک های با ظاهر و مندرجات جدید که 
زمان انتشار آن توسط بانک مرکزی اعالم خواهد شد، طبق 
قانون ثبت در سامانه صیاد برای این نوع از چک ها، اجباری 

خواهد شد.

قابلیت ثبت چک در سامانه صیاد از هفته آتی عملیاتی می شود

»تبـریــک «
انتخاب شركت های »فرش قیطران طالیی كاشان«، »تولیدی ظریف مصور« و »كیمیا پلی استر قم« در گروه نساجی 
بعنوان صادركنندگان نمونه ملی در سال 99 را به مدیران و پرسنل زحمتکش این شركت ها تبریک عرض نموده و 

توفیق بیش از پیش برایشان آرزومندیم.
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