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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
 تغییرات دامنه نوسان 

تا اطالع ثانوی ادامه دارد
توسعه ایرانی- 
رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار اظهار 
داشت: هدف از تغییر 
دامنه نوسان به 6+ و 2- 
درصد ایجاد آرامش در بازار بوده و پس از مدت زمان 
تعیین شده، شرایط را رصد می کنیم و درباره نوسان 

متناسب با شرایط تصمیم می گیریم.
 محمدعلــی دهقان دهنــوی با بیــان اینکه 
از تغییرات دامنه نوســان خرید و فروش ســهام 
بازخوردهای خوبی گرفتیم، اظهار داشت: هدف ما 
ایجاد آرامش در بازار سرمایه است و تا اطالع ثانوی 

این تغییر دامنه نوسان ادامه خواهد داشت.
وی ادامــه داد: هدف از تغییر دامنه نوســان به 
6+ و 2- درصد ایجاد آرامــش در بازار بوده و پس از 
مدت زمان تعیین شده، شرایط را رصد می کنیم و 

درباره نوسان متناسب با شرایط تصمیم می گیریم.
دهقان دهنوی تاکید کرد: امید داریم شــرایط 

باثبات تری در بازار داشته باشیم.
وی با اشــاره به برخــی از اظهــارات مبنی بر 
شناســایی 150 متخلف بورســی گفت: چنین 

موضوعی در سازمان بورس مطرح نیست.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه بازار سرمایه 
توســعه پیدا کرده اســت، بیان داشت: هم حجم 
معامالت و هم تعداد فعاالن باید متناسب با شرایط 
توسعه یابد و ابزارهای نظارتی قوی تری به کار ببریم 

تا بتوانیم با تخلفات احتمالی مقابله کنیم.
    

اعالم ۵ نکته رمز پول بانک  مرکزی 
از سوی همتی

توسعه ایرانی- 
عبدالناصــر همتی، 
رئیــس کل بانــک 
مرکزی در یادداشتی 
دربــاره رمزپول بانک 
مرکزی مواردی 5گانه را در این خصوص اعالم کرد. . 

در یادداشت وی آمده است: 
1-در سال های اخیر مباحث متعددی درباره 
نسبت بانک های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول ها در 
جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم گری 
رمز ارزها، و نسبت آنها با سیاست گذاری پولی و ارزی 

از مباحث پرچالش این حوزه است.
2-طی دو ســال گذشته، تشــکیل جلسات 
بررسی و قاعده گذاری در باالترین سطوح سیاست 
گذاری های اقتصادی جهان در باره رمز ارزها بارها 
تکرار شده اســت و الگوی مواجهه با این پدیده، با 

اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. 
3- ازجمله اهداف بانک های مرکزی مختلف، 
افزایش کنترل در خصوص انتقال اعتبار، بین المللی 
کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیســتم 

پولی است. 
4-بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران هم 
با بررســی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن 
بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد 
ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع 

رمز پول را تهیه کرده است.
5-از همکارانم در ادارات ذیربط بانک مرکزی 
خواسته ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات 
انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده و جهت 
تصمیم گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج 

آن در سیاست گذاری پولی فراهم آید.
    

 سهام عدالت متوفیان 
از مالیات معاف است

توسعه ایرانی- 
رئیس کل ســازمان 
امور مالیاتی کشــور 
در ابالغیه آزادسازی 
ســهام عدالت اعالم 
کرد: سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک 

متوفیان معاف از مالیات است.
 »امید علی پارســا« در ابالغیــه به ادارات 
کل امور مالیاتی سراسر کشور احکام  مالیاتی 
آیین نامه اجرایی آزادســازی سهام عدالت را 

ابالغ کرد.
بر اساس تبصره سه ماده دو این ابالغیه، سهام 
عدالت به عنوان دارایی هــای ماترک متوفیان 
تا تاریخ یکم مرداد ماه امســال معاف از مالیات 
موضوع بند یک ماده 1۷ و ماده 143 و ماده 143 

مکرر قانون مالیات های مستقیم است.
همچنین شرکت های سهام عدالت استانی 
باید از روش حســابداری خالص ارزش فروش 
اســتفاده کرده و افشــاهای الزم را بر اســاس 
استاندارهای حســابداری در صورت های مالی 

انجام دهند.
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نشســت بررســی مشــکالت 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران با حضور اعضــای این اتحادیه در 

خبرگزاری کار ایران برگزار شد.
ابوالقاسم شــیرازی، رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
با اشاره به وضعیت این اتحادیه و اعضای 
آن در سال 99 گفت:  یکی از نشانه های 
اقتصاد درست گردش پولی سالم است. 
وقتی گردش پول ســالم باشد اقتصاد 
نیز قوی می شــود و ما بایــد به گونه ای 
برنامه ریزی می کردیم که پول ملی و ریال 
را تقویت کنیم در این راستا و با توجه به 
منویات مقام معظم رهبری تالش کردیم 
تا در صنف خود تولیدکنندگان را تقویت 
کنیم تا مســایلی همچون تحریم ها و 
قاچاق بی حساب کاالها تاثیر زیادی بر 

آنها نگذارد.
شیرازی افزود: متاسفانه در یکی دو 
سال اخیر به دلیل برخی سیاست های 
غلط و تحریم ها  بخشی از تولیدکنندگان 
مجبور شــدند تولیدی خود را تعطیل 
کنند و به کارهای واسطه ای و شغل های 
کاذبی همچون فروش اجناس به صورت 

بساط و دست فروشی روی بیاورند.
وی ادامــه داد: در پایان ســال 9۷ 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
بر اساس پایشی که انجام دادیم وضعیت 
خوبی داشتند. با شــعار »ایرانی کاالی 
ایرانی بخر« اســتقبال مردم از کاالی 
ایرانی خوب شــده بــود و ایــن روند 
و اســتقبال از کاالهای ایرانــی تا پایان 
سال 98 نیز ادامه پیدا کرد. حتی برخی 
تولیدکنندگان هم کــه فعالیت خود را 
تعطیل کرده  بودند با انگیزه بازگشتند 
و تولیدکنندگانی که میزان تولید خود 

راکاهش داده بودند با توجه به استقبال 
مشتریان آن را ا فزایش دادند از سوی دیگر 
ورود پوشاک نیز به صورت کامل ممنوع 
شده بود و همین مسئله باعث شد که ارز 
نیز کمتر از کشور خارج شود و کشورهای 
همسایه نیز از داخل کشور محصوالت 

ایرانی می خریدند.
شیرازی با اشــاره به اینکه در همه 
صنوف تولیدی دالل وجــود دارد اما در 
صنف پوشــاک دالل ها نقش کم رنگی 
دارند گفت: بهمن و اسفند سال 98 ما هم 
از لحاظ میزان تولید و هم تنوع جهش 
زیادی را شــاهد بودیم. حتی وضعیت 
فروش به گونه ای بود که حدود 80 الی 90 
درصد کاالها نقدی خریداری می شد و 
تولیدکنندگانی که کاالی خیلی خوبی 
داشتند فقط نقدی می فروختند و بازار 
آماده فروش بود که متاسفانه کرونا باعث 
شد تا وضعیت به قدری خراب شود که ما 

تا مرز ویرانگری حرکت کنیم.
وی ادامه داد: با گسترش کرونا مردم 
برای خرید مراجعه نمی کردند و از سوی 
دیگر تعطیالت نیز باعث شــد تا کسب 
و کارها افت کند. بعد از بازگشــایی نیز 
شاهد یک تورم و افزایش قیمت بودیم 
اما به دلیل آنکه فصــل کاالی صنوفی 
مانند پوشاک و کیف و کفش گذشته بود 
اینگونه محصوالت نه تنها رشد قیمت 
پیدا نکــرد بلکه شــاهد کاهش قیمت 

نیز بودیم.
شیرازی با اشاره به اینکه بسیاری از 
تولیدکنندگان مجبور شدند محصوالت 
خــود را به یک ســوم و یا یــک چهارم 
قیمت تمام شده بفروشند گفت:  همین 
مســاله باعث شد تا دســت فروشان و 
اصطالحاً کسانی که لباس ها را به شکل 

بساط گســتری می فروشــند افزایش 
پیدا کنند. اگر در ســال 98 ، 10 درصد 
فروش پوشاک از طریق دست فروشان 
و بساط گستران بود این مساله امسال به 
حدود  100 درصد رسیده است و امروز 
این پدیده را در اکثر خیابان ها و تقاطع و 

میدان های بزرگ شهر می بینیم.
وی ادامه داد: این مســئله نشــان 
می دهد که آنقدر پوشاک ما در واحدهای 
صنفی و انبارها دپو شــده بود که  حاضر 
شدند آن را به کمتر از یک چهارم قیمت 
تمام شــده و از طریق فروش خیابانی و 
بســاطی عرضه کنند. اگر به طور مثال 
فــردی 500 میلیون تومان ســرمایه 
تولید داشــته آن 500 میلیون به دلیل 
کرونا و مشکالت دیگر به 100 میلیون 
کاهش پیدا کرد و از طرفی بسیاری از آ نها 
بدهی های سنگین داشتند و بخشی از آن 
بدهی وامی است که از بانک گرفته بوده و 

باید سود 20 درصد می دادند.
وی درباره رفتار سازمان های دولتی 
گفت: ما همه تالش خود را انجام دادیم تا 
مطالبات صنف را به گوش دستگاه های 
دولتی و مربوطه برســانیم اما متاسفانه 
هیچ گونه بازخورد مثبتــی را ندیدیم. 
تسهیالتی که به ما داده شد خوب نبود 
و نرخ بهــره باالیی داشــت. وام های با 
سود 18 و 20 درصد برای تولید کننده 
فایده ای ندارد. ضمن آ نکه باید مواد اولیه 
خام را امروز 30 درصد باالی قیمت تمام 

شده بخریم.
وی ادامــه داد: در بحــث مالیــات 
وعده های خوبی داده شد و بر روی کاغذ و 
بخشنامه تصمیمات زیبایی گرفته شد اما 
عمل نشد. تولیدکنندگان و فروشندگان 
دو ماه آخر سال 98 بسیار متضرر شدند 

اما در خرداد ســال 99 سازمان مالیات 
اعالم کرد که باید بیــن 4 الی 12 درصد 
مالیات نسبت به سال 98 افزایش پیدا 
کند در حالی که تولیدکنندگان پوشاک 
به خاطر کرونا متضرر شدند در حالی که 
صنوف دیگر که مشمول به کار بودند سود 
کردند و آنها باید مالیات خود را بر اساس 
روال موجود بدهند نه تولیدکنندگان و 

فروشندگان پوشاک.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان بخش 
پوشاک سه گروه هستند. گروهی بعد از 
گسترش ویروس کرونا نتوانستند به کار 
خود ادامه بدهند، کسانی که تولیدکننده 
بوده امــا کارگاه تولیدی نداشــتند و 
محصوالت را سفارش می دادند. لذا چون 
مشتری برای محصول نبود دیگر سفارش 
ندادند. گروهی دیگر کارگاه تولیدی دارند 
و خودشــان نیز برند معتبری هستند 
که بین 100 الــی 150 کارگر دارند اما 
نتوانســتند تعطیل کنند زیرا برخی از 
کارگران آنها حدود 10 ســال است که 
کار می کنند و به نوعــی آموزش دیده و 
ماهر شدند و اگر تعطیل کنند و کارگر را 

اخراج کنند دیگر نمی توانند او را جذب 
کنند از سوی دیگر بسیاری از کارفرماها 
با کارگران خــود زندگی کردند چگونه 
می توانند آنها را رها کنند امروز بیشــتر 
این تولیدکنندگان کاالهای خود را تولید 

کرده و منتظر شب عید هستند.
وی ادامه داد: اگر شاهد موج چهارم 
کرونا باشــیم و دوباره مشاغل تعطیل 
شود ما شــاهد نابودی فعاالن پوشاک 
خواهیم بود و اگر امسال همان اتفاقی که 
سال پیش برای تولیدکنندگان رخ داد 
بیفتد قطعا خسارت های جبران ناپذیر و 

سنگینی را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام 
جهش تولید گفــت: برای جهش تولید 
همه ما باید دست به دست هم بدهیم و 
کمک بکنیم و اال از آسمان برای من تولید 
کننده پارچه نمی بارد چــرا باید دولت 
جلوی ارائه پارچه بــه تولیدکنندگان 
را بگیرد و فقط از کارخانجات نســاجی 
حمایت کند؟ دولت اگــر می خواهد با 
قاچاق پارچه مبارزه کند باید از مبادی 
ورودی جلوگیری کند نه اینکه به کارگاه 
تولیدی برود و پارچه هایی که در کارگاه 
است را مورد سوال و بازرسی قرار دهد که 

آیا قاچاق است یا خیر؟
 مشکل اصلی امروز کمبود

 مواد اولیه است
کمال سیدسقا یکی از تولیدکنندگان 
پوشــاک کودک نیــز گفت: تــا چند 
ســال پیش پوشــاک کودک توسط 
تولیدکنندگان به صــورت عمده ای و 
فلــه ای فروختــه می شــد امــا امروز 
خوشبختانه با توجه به کیفیت کاال فروش 
بهتر شده و مشکل اصلی امروز کمبود 
مواد اولیه است. البته مواد اصلی پوشاک 
کامال داخلی اســت ولی برخی از مواد 
جانبی آن مانند عروسک و گل سینه که 
در داخل تولید نمی شود باید وارد شود و 
نوسانات ارز کامال بر روی تولیدات ما تاثیر 
گذاشته است. بخشی از کاالی مورد نیاز 
به صورت قاچاق وارد می شود زیرا زمانی 
که می خواهند کاال را به صورت رسمی 
وارد کنند در گمرک دچار مشــکالت 
می شــوند. البته امروز حدود ۷0 درصد 

نیاز داخل را تامین می کنیم.
به صادرات فکر نمی کنیم

محمودرضا آقاپور علیشاهی  که30 
سال اســت در حوزه پوشــاک آقایان 
فعالیت می کنــد گفت: هر ســاله ما 
حدود  80 هزار قلم کاال تولید می کنیم 
کــه تحت برندهــای جامه گســتر و 
پارسیان عرضه می شود و خوشبختانه 
وضعیت مــا در بــازار خوب اســت. 
وضعیت فروش ما در داخل به شکلی 

است که به صادرات فکر نمی کنیم.

تالش کردیم تا تعدیل نیرو نکنیم
رضا شمس اشــکذری  تولیدکننده 
لباس زنانه نیز گفت: کرونا تاثیر زیادی 
بر تولیدی ها گذاشــته و ما تــا آنجا که 
می توانســتیم تالش کردیم تا تعدیل 
نیرو نکنیم و امروز خوشبختانه می توانیم 
کاالی مورد نیاز داخل را به صورت کامل 
تامین کنیم و کاالهایی که در داخل تولید 
می کنیم با مشابه خارجی از لحاظ کیفیت 
برابری می کنند. وی ادامه داد: متاسفانه 
به دلیل شــرایط بازار و کرونا بسیاری از 
کاالهای خود را نتوانستیم بفروشیم و آ نها 
را در انبار دپو کردیم. کاهش ساعات رفت 
و آمد و فعالیت فروشگاه ها باعث شده تا 
میزان فروش ما در بخش پوشاک کاهش 
پیدا کند زیرا پوشــاک کاالیی است که 
مشتری باید آن را از نزدیک ببیند تست 

کند و بعد بخرد.
تولید امسال نسبت به سال گذشته 

نصف شده است
مصطفــی پروانــه تولیــد کننده 
لباس زنانه نیز گفت: میــزان تولیدات 
امســال نسبت به ســال گذشته کامال 
نصف شده است و از بهمن و اسفند سال 
گذشــته که بحث کرونا بــه وجود آمد 
بیشتر جنس های ما برگشت خورد زیرا 
فروشندگان نتوانسته بودند بفروشند 
و از ســوی دیگر چک های بانکی ما نیز 

برگشت خورد.
وی ادامــه داد: تولید نه تنها افزایش 
پیدا نکرده بلکه کاهش 50 درصدی نیز 
داشته است زیرا خرید مردم کاهش پیدا 
کرده و کرونا نیز مزید بر علت شده است. 
شکل خرید مردم به این گونه است که 
خانواده ها ابتدا پوشاک مورد نیاز کودکان 
خود را می خرنــد و بعد برای خود لباس 
می خرند. در بخش تک فروشی نیز میزان 
فروش کاهش پیدا کرده و نصف شــده 
است در حالی که سال های گذشته ما نه 
تنها فروش خوبی داشتیم بلکه صادرات 
نیز انجام می دادیم و حتی گاهی خود من 
به شخصه هفته ای پنج هزار مانتو به عراق 

صادر می کردم.

در نشست بررسی مشکالت تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک مطرح شد؛

آثار ویرانگر سیاست های غلط، تحریم  و کرونا بر صنعت پوشاک
رئیس اتحادیه 

تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک: آنقدر 

پوشاک ما در واحدهای 
صنفی و انبارها دپو شده 

بود که حاضر شدند آن را به 
کمتر از یک چهارم قیمت 

تمام شده و از طریق فروش 
خیابانی و بساطی عرضه 

کنند

یک تولیدکننده لباس زنانه: 
تولید امسال نسبت به سال 

گذشته کامال نصف شده 
است و از بهمن و اسفند سال 

گذشته که بحث کرونا به 
وجود آمد بیشتر جنس ها 

و به تبع آن، چک های 
بانکی ما  برگشت خورد 

زیرا فروشندگان نتوانسته 
بودند بفروشند 

مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و حمل ونقل 
بین المللی ســازمان راهــداری از توقف حدود 
1500 تا دو هزار دســتگاه کامیون پشت پایانه 
مرزی دوغارون در ایران خبر داد و گفت: احتماال 

مرز جانشین برای عبور این کامیون ها انتخاب 
خواهد شــد. وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد، 
»جواد هدایتی« به تشــریح آخرین وضعیت 
ترافیکی پایانه مرزی دوغارون پرداخت و اظهار 
کرد: دیروز در پایانه مرزی اســالم قلعه واقع در 
نقطه مرزی افغانستان و ایران، چندین کامیون 

به طور پیاپی منفجر شدند.
وی گفت: ایــن حادثه در  ســاعت 12 و 30 

دقیقه روز 25 بهمن با  آتش گرفتن یک دستگاه 
تانکر گاز در پایانه مرزی اسالم قلعه شروع شد و به 
دلیل اینکه کامیون ها حامل فراورده های نفتی و 
گازی بودند، آتش به سرعت سرایت کرد و باعث 
فاجعه در این پایانه مرزی شــد. هدایتی اظهار 
کرد: شدت این حادثه به قدری زیاد بوده است که 
تا ساعت ها این آتش سوزی ادامه داشته است و 
موجب سرایت آتش به دیگر کامیون ها شده است. 

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 
سازمان راهداری گفت: با وقوع حادثه از همان 
ابتدا با همکاری تمامی دستگاه های مستقر  در 
مرز، کامیون هایی که از مرز ایران خارج شــده 
بودند و در حدفاصل دو مرز بودند، به سرعت به 
پایانه مرزی دوغارون بازگردانده شده و بالفاصله 
از محوطه خطر دور شــدند.  وی تصریح کرد: 
حدود دو هزار کامیون به داخل کشور بازگردانده 

شــد و تا اواخر شب آتش ســوزی ادامه داشت. 
هدایتی اظهار کرد: بالفاصله بــا وقوع حادثه با 
هماهنگی های انجام شــده با کشور افغانستان 
و طی مشــارکت مدیریت بحران، استانداری، 
سازمان راهداری و آتش نشانی کشورمان که به 
پایانه مرزی اسالم قلعه اعزام شده بودند، نسبت 
به اطفای آتش اقدام شد تا در نهایت آتش ساعت 
8 تا 9 شب مهار شــد. مدیرکل دفتر ترانزیت و 
حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری عنوان 
کرد: هنوز علت وقوع و تعداد ماشین های حادثه 
دیده به طور رســمی اعالم نشده است و منتظر 

خبرهای قطعی در این زمینه هستیم.

در پی آتش سوزی گسترده در پایانه مرزی اسالم قلعه روی داد؛

توقف بیش از ٢ هزار کامیون در پشت مرز دوغارون

خبر

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران اظهار داشت: 
افرادی که در خرید جهیزیه مشــکل دارند بعضا به خرید لوازم 
دست دوم و گاها به خرید لوازم استوک که در کف نمایشگاه ها یا 

مغازه ها بوده اند، روی می آورند.
داوود عبدالهی فرد در مورد خرید جهیزیه دست دوم به ایلنا 
گفت:  بنیه مالی مردم ضعیف شــده و قدرت خرید آنها کاهش 
پیدا کرده است و بسیاری نمی توانند به سراغ اجناس نو بروند. 

بنده با این موضوع مواجه شده ام که گاها خانواده ها برای خرید به 
سمساری  مراجعه می کنند و اذعان دارند که محصوالت را برای 

جهیزیه خریداری می کنند.
وی افزود: برآورد من این است که حدود 10 درصد از کسانی 
که جهیزیه تهیه می کنند به خرید اجناس دست دوم مبادرت 
می ورزند. بیشــتر خرید این افراد مربوط به لــوازم برقی مثل 

یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و همینطور مبلمان است.

رییس اتحادیه سمساران و امانت فروشــان تهران در ادامه 
تصریح کرد: افرادی که در خرید جهیزیه مشکل دارند بعضا به 
خرید لوازم دســت دوم و گاها به خرید لوازم استوک که در کف 
نمایشگاه ها یا مغازه ها بوده اند روی می آورند. بیشتر خرید آنها 
مربوط به لوازم مقدماتی اســت که شروع هر زندگی حتی یک 

زندگی اولیه به آنها نیاز دارد .
وی تاکید کرد: گاهی حتی خرید این لوازم دست دوم نیز از 
توان خانواده ها خارج است و از خرید منصرف می شوند و دنبال 
اقالم ارزان تری می گردند. عبدالهی فرد در پاســخ به سوالی در 
مورد وضعیت عرضه این کاالها خاطرنشــان کرد: کمبودی از 
نظر این اقالم در بازار وجود ندارد، جنس دســت دوم همیشه 
در بازار بوده و هست. این کاالها از منازل مردم جمع می شوند و 

اگر نیاز به تعمیر داشته باشند تعمیر و سپس دوباره وارد چرخه 
اقتصادی می شوند.

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان در گفت وگو با ایلنا:

برخی برای جهیزیه لوازم دست دوم می خرند
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