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بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران

نیاز به  ۵۰میلیون دالر سرمایهگذاری تا
خودکفایی در تولید چادر مشکی
عضو جامعه متخصصین نساجی ایران گفت :با فرض وارد مدار شدن
کارخانه در دست احداث تولید چادر مشکی ،هنوز به  ۴۰تا  ۵۰میلیون
دالر سرمایهگذاری برای پاسخگویی به نیاز جامعه و تولید  ۷۰میلیون
متر از این پارچه در سال نیازمندیم.
در هفته جاری اعالم شد با تولید یک محصول جدید پتروشیمی ،ایران
برای نخستین بار در تولید چادر مشکی خودکفا شده و از واردات این
محصول بینیاز خواهد شد.
برپایه آنچه شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی گزارش کرده ،با
راهاندازی این خط تولید ،شرکت پتروشیمی شهید تندگویان سالیانه
 ۲۸تا  ۳۰هزار تن نیاز کشور به این گرید برای تولید چادر مشکی را
تامین خواهد کرد.
گرید تولید شده در این مجتمع توسط یک شرکت ایرانی به نخ چادر
مشکی تبدیل میشود و در مرحله نخست دو هزار تن از این محصول
به صورت آزمایشی تولید و در اختیار این شرکت قرار گرفت و با اعالم
رضایت تولیدکنندگان چادر مشکی ،محمولههای بعدی تحویل شده
است.
در این پیوند ،علیرضا حائری ،عضو هیات مدیره جامعه متخصصین
نساجی ایران به ایرنا گفت :مجتمع شهید تندگویان از گذشته به تولید
چیپس پلی استر و الیاف پلی استر مبادرت میکرده که چیپس را در
اختیار شرکتهای تولیدکننده فیالمنت پلی استر قرار میداده و الیاف
را به بازار میفروخته است.
وی بیانداشت :اینکه شرکت یاد شده به تولید گرید چادر مشکی
موفق شده ،اقدامی در خور و شایسته است ،اما هنوز تا تولید محصول
نهایی راه درازی باقی است.
حائری خاطرنشانکرد :این گرید چادر مشکی باید به نخ تبدیل شود
و پس از آن در یک کارخانه پارچهبافی به پارچه چادر مشکی تبدیل
و سپس رنگرزی شود.
وی ،دو مشکل اساسی تولید پارچه چادر مشکی را واردات ماشینآالت
مخصوص بافت و نبود فناوریهای رنگرزی عنوان کرد و افزود :در
سالهای گذشته برخی شرکتهای داخلی تالش کردند تا چادر
مشکی را با ماشینآالت موجود خود تولید کنند ،اما توفیقی نیافتند،
زیرا تولید در این بخش نیازمند ماشینآالت و فناوری خاص است.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران بیانداشت :نخ
مورد استفاده در تولید چادر مشکی ،نخ «فیالمنت پلی استر ظریف»
است که باید بر مبنای روش  ITYتولید شود؛ این نخ در چند کارخانه
در کشورمان تولید میشود.
وی گفت:فناوری شیوه  ITYدر کشورمان بومی شده و کارخانجات
قادرند در صورت وجود تقاضای کافی ،این نخ را تولید کرده و توسعه
دهند.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران اضافهکرد:
مادامی که کارخانه تولید پارچه را نداشته باشیم ،هرچقدر هم که مواد
اولیه چادر مشکی را تولید کنیم به جایی نمیرسیم.
وی از برنامهریزی وزارت صنعت برای افتتاح کارخانه تولید پارچه
چادر مشکی در استان قزوین تا سال  ۱۴۰۰خبر داد که در صورت
راهاندازی ،سالیانه  ۲۰میلیون متر پارچه چادر مشکی تولید خواهد کرد.
به گفته حائری ،کارخانه تولید چادر مشکی حجاب شهرکرد از سال
 ۹۳به عنوان تنها واحد تولیدکننده چادر مشکی کشور با تولید سالیانه
 ۱۰میلیون مترمربع محصول نساجی و  ۶میلیون مترمربع پارچههای
ادامه در صفحه2

IO
AT

A SS O C
E
IRAN TEXTIL

OF

N

سال سیزدهم شماره  2 511شهریورماه 1399
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:

مشکل اصلی صنعت در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی ،رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در
گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید :بزرگترین مشکل
تولید در این روزها عدم دسترسی به تأمین مواد اولیه است؛ تامین ارز
مورد نیاز برای واردات مواد اولیه ،قطعات مورد نیاز بهدلیل تحریمها،

عدم انجام مبادالت بانکی و شیوع بیماری کرونا با مشکالت جدی
روبروست.
روغنی گلپایگانی ادامه میدهد :دسترسی به مواد اولیه و تخصیص
منابع ارزی و جریان حملونقل محدودیتهایی را برای حوزه تولید به
وجود آورده است .در چنین شرایطی دولت باید سعی کند امکان تأمین
منابع ارزی را برای بخش مولد اقتصادی فراهم کند.
او ادامه میدهد :کرونا برخی از صنایع را بهشدت تحت تأثیر قرار داده
است ،برای همین بیم این میرود که بهزودی در برخی از صنایع به
دلیل تأمین ارز مشکالت جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران میگوید :صنایع وابسته به فلزات
اساسی مانند صنعت خودروسازی ،صنعت نساجی ،صنعت لوازمخانگی
نیاز به واردات در بخش مواد اولیه و قطعات یدکی دارد .در شرایطی که
نیاز این صنایع تأمین نمیشود ،صنایع وابسته بهشدت آسیبدیدهاند.
روغنی گلپایگانی معتقد است :به نظر میرسد که این مشکل در ماههای
ادامه در صفحه2

تسهیل و حذف برخی سختگیریهای مربوط به بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها

هومن حاجیپور ،معاون کسبوکار اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد که
با تالش و پیگیری اتاق تهران و همکاری و مشارکت تشکلهای بخش
خصوصی بخش عمدهای از مشکالت کارآفرینان و صاحبان کسبوکار
در حوزه بازرسی دفاتر از سوی تامین اجتماعی در تنقیح و تلخیص
بخشنامه  11درآمد و ملحقات آن برطرف شده است.

با صدور «تنقیح و تلخیص بخشنامه  11جدید درآمد و ملحقات آن» از
سوی سازمان تامین اجتماعی ،بخش عمدهای از مشکالت کارآفرینان
و صاحبان بنگاههای اقتصادی در ارتباط با بازرسی دفاتر قانونی ،برطرف
شد.
تنقیح و تلخیص این بخشنامه در حالی هفته گذشته از سوی سازمان
تامین اجتماعی صادر شد که اتاق تهران در پایش پیشنویس آن طی
مشارکت با تشکلهای کارفرمایی تالش کرد و در نهایت اتاق بازرگانی
تهران موفق شد با ارائه پیشنهادها و رایزنی با مسئوالن سازمان تامین
اجتماعی ،موجبات حذف شمولیت سند افتتاحیه از کسر حق بیمه را
فراهم کند.
بوکار اتاق تهران با بیان اینکه در اجرای بخشنامه 11
معاون کس 
سازمان تامین اجتماعی و موضوع بازرسی دفاتر قانونی شرکتها،
چالشها و مشکالتی برای بنگاههای اقتصادی پیش آمده بود،
گفت :اتاق تهران با رصد مشکالت اجرایی این بخشنامه و مکاتبه با
ادامه در صفحه2

ظرفیت  150میلیون دالری صادرات پوشاک به عراق

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت:
بررسیها نشان میدهد ایران ظرفیت صادرات  150میلیون دالری پوشاک
به کشور عراق را دارد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران ،فرزاد پیلتن ،با بیان این مطلب

از برگزاری سومین میز کاال-کشور عراق با رویکرد بررسی زمینهها،
مشکالت ،موانع و راهکارهای توسعه صادرات پوشاک به این کشور و
به منظور تالش برای افزایش سهم صادرات پوشاک ایران در بازار عراق
خبر داد.
وی افزود :در این جلسه عالوه بر بررسی وضعیت واردات پوشاک عراق
از جهان و ویژگیهای بازار این محصوالت در این کشور ،زمینهها و
راهکارهای صادرات پوشاک به عراق مورد بررسی و مشورت قرار گرفت.
پیلتن اضافه کرد :عراق ساالنه حدود  700میلیون دالر واردات پوشاک
از جهان دارد که سهم ایران از این میزان حدود  35میلیون دالر است و
بررسیها نشان میدهد صادرات پوشاک ایران به عراق میتواند حداقل به
 150میلیون دالر افزایش یابد.
مدیر کل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت:
نبودن شناخت کافی تجار ایرانی از بازار عراق و همچنین تجار عراقی

عالقهمندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشتهها و بافتهها میتوانند كلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران
به آدرس  www. aiti. irمشاهده فرمایند.
(دیدگاهها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوم ًا نظر بولتن رشتهها و بافتهها نمیباشد).
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مشکل اصلی صنعت در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است

خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و هشتمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو پنجاه و هشـتمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن
صنایع نسـاجی ایـران با حضور اکثریـت اعضای هیات
مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ  99/05/05در محـل
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.

 -1خالصـه مذاکـرات هـزارو پنجاه و هفتمین نشسـت هیات
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ  99/04/22قرائـت و به
امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
 -2بحث و تبادل نظری در خصوص شـرایط اقتصادی کشـور
صورت پذیرفت .
 -3مکاتبـه آقـای مهندس اخـوان مقدم در خصـوص گزارش
جلسـات و نشسـت هـای برگـزار شـده اصفهـان درخصـوص
مسـائل و مشـکالت واحدهـای صنعتـی قرائـت گردید.
 -4آقـای مهنـدس نیلفـروش زاده گزارشـی از میـزان عرضـه
هـای صـورت گرفته در بـورس کاال ارائه فرمودنـد و از موضوع
ایجـاد محدودیـت در عرضه محصوالت پتروشـیمی در بورس
کاال و ابطـال معاملات و افزایـش سـطح رقابـت و در نتیجـه
افزایـش قیمـت عرضـه محصـوالت انتقـاد نمودنـد و بحث و
تبـادل نظـری در این خصـوص صـورت پذیرفت.
 -5آقـای مهدی مباشـر رییس کمیته صـادرات انجمن صنایع
نسـاجی ایـران طبـق دعوت قبلـی در جلسـه حضـور یافتند و
ضمـن ارائه سـوابق سیاسـت بازگشـت ارز حاصل از صـادرات
بـه موضـوع تاثیـرات منفی بخشـنامه هـا و مصوبـات اخیر در
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات پرداختنـد و بحـث و تبـادل
نظـر بسـیاری در این خصـوص صـورت پذیرفـت و در نهایت
مقرر شـد تـا پس از جمع بندی موضوعات نشسـت مطبوعاتی
جهـت طرح موضوعات و مشـکالت واحدهای نسـاجی برنامه
ریـزی و برگـزار گردد.
 -6جلسـه در سـاعت 18:00بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل
محمـد خاتمـه یافت.
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان :

مهنـدس رضا حمیدی ،دکتـر محمد علی عامـری ،محمدرضا
مقـدم ،مهندس عبدالحسـین اخوان مقدم

آینده تشدید یابد و ما در ماههای آینده مشکالت جدیتری داشته باشیم.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران باید برای حوزه مولد اقتصاد
ارز مورد نیاز تأمین شود؛ البته منظور ما عرضه ارز با نرخ پایین نیست؛
ما از اول معتقد بودیم که ارز باید تکنرخی شود و اآلن هم به این نکته
تاکید داریم .باید ارز به میزان کافی از ناحیه بانک مرکزی تأمین شود و
در اختیار تولیدکنندهها قرار گیرد.
او ادامه میدهد :تصمیمهای بانک مرکزی در حوزه بازگشت ارز حاصل
از صادرات به سامانه نیما ،تصمیم کارشناسی نیست؛ البته این به معنای
همراهی با کسانی که در این زمینه تخلف کردهاند نیست؛ بلکه باید بانک
مرکزی مثل سابق اجازه دهد که صادرکننده با ارز حاصل از صادرات ،مواد
اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند.

نیاز به  ۵۰میلیون دالر سرمایهگذاری تا
خودکفایی در تولید چادر مشکی

روسری ،شال ،پردهای و ملحفهای فعالیت میکند و با اضافه شدن
کارخانه قزوین در مجموع به تولید سالیانه  ۳۰میلیون متر پارچه چادر
مشکی خواهیم رسید که در خوشبینانه ترین حالت پاسخگوی ۵۰
درصد نیازها خواهد بود .وی تاکیدکرد :پس از تولید پارچه ،مراحل
رنگرزی و تکمیل آن بسیار مهم است که در تامین رنگ ،مواد اولیه
و دانش فنی آن به خارج وابستهایم ،بنابراین تولید گرید پارچه مشکی
در مجتمع شهید تندگویان اقدامی درخور و شایسته است ،اما نیازمند
توسعه کارخانجات بافندگی هستیم.
این عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران ادامهداد :راه
اندازی یک خط تولید چادر مشکی  ۱۰میلیون متری که از بخشهای
بافندگی ،رنگرزی و تکمیل برخوردار باشد ،نیازمند  ۲۰میلیون دالر
سرمایهگذاری است و این ،یعنی با فرض وارد مدار شدن کارخانه
قزوین ،هنوز به  ۴۰تا  ۵۰میلیون دالر سرمایهگذاری برای پاسخگویی
به نیاز جامعه و تولید  ۷۰میلیون متر پارچه در سال نیازمندیم.
برپایه آمارها ،ایران با مصرف سالیانه  ۷۰تا  ۸۰میلیون مترمربع چادر
مشکی و ارزبری  ۱۰۰تا  ۱۲۰میلیون یورو بزرگترین واردکننده این
محصول در جهان است.
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روغنی گلپایگانی راهکار را در تجدیدنظر بانک مرکزی در دستورات خود
میداند و میگوید :بانک مرکزی باید اجازه دهد صادر کننده با ارز حاصل
از صادرات ،مواد اولیه مورد نیاز صنعت را به کشور وارد کند.
او ادامه میدهد :با محدودیتهای امروز صنعت کشور بهشدت آسیب
میبیند و نباید چنین اجازهای را داد که بخش مولد اقتصاد بیش از این
ضربه بخورد.
او تصریح میکند :ما باید تعامل خود را به کشورهایی که با آنها مراودات
سیاسی و اقتصادی داریم بیشتر کنیم؛ در این شرایط انتظار داریم اروپا،
چین و کره جنوبی همکاری بهتر و بیشتری با ایران داشته باشند .گره
اصلی صنعت در عدم دسترسی به مواد اولیه است و باید این مواد اولیه در
اختیار صنایع کشور قرار گیرد.

ادامه از صفحه1

تسهیل و حذف برخی سختگیریهای مربوط به بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها

دستگاههای مربوطه ،همواره پیگیر تغییر در مفاد و روشهای اجرایی این
بخشنامه بود تا از بار تحمیلی که بر دوش واحدهای تولیدی و خدماتی
گذاشته شده بود ،کاسته شود.
هومن حاجیپور با اشاره به اینکه طی نیمهدوم سال  98سازمان تامین
اجتماعی مصمم شد تا این بخشنامه را تنقیح و تلخیص کند ،افزود:
پیشنویس تنقیح و تلخیص این بخشنامه در آذرماه  98آماده و سازمان
تامین اجتماعی پیرامون آن ،نظرات تشکلهای کارفرمایی را خواستار
شد.
به گفته وی ،اتاق تهران موارد مهمی از این بخشنامه ،از جمله شمولیت
سند افتتاحیه و مشمولیت فاکتورها مطابق ماده  38قانون تامین اجتماعی
را مورد نقد قرار داد و نظرات جامع بخشخصوصی در این ارتباط را طی
چندین جلسه در کارگروه مربوطه به بحث و بررسی گذاشت.
وی با یادآوری این نکته که این موضوع تا تیرماه امسال ،مسکوت ماند،
افزود :این در حالی بود که اتاق بازرگانی تهران مطلع شد پیشنویس
جدید این بخشنامه بدون اعمال نظرات و پیشنهادات این اتاق تهیه و
تدوین شده و حتی سازمان تامین اجتماعی ،امضای برخی از تشکلها
را نیز اخذ کرده است و به این ترتیب ،معاونت کسبوکار اتاق تهران با
اطالع از این موضوع ،روش در پیش گرفته شده از سوی سازمان تامین
اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و طی مکاتبه با دفتر ریاستجمهوری
و رئیس سازمان تامین اجتماعی ،اعالم کرد که سند افتتاحیه مشمول
ادامه از صفحه1

ادامه از صفحه1

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:

کسر حق بیمه نیست و این اقدام خالف مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و
غیرقانونی است .همچنین فاکتورها و صورتحسابهای کاال و خدمات،
مشمول مفاد قانون  38قانون تامین اجتماعی نیست و خواستار حذف
این دو مورد در پیشنویس تنقیح و تلخیص بخشنامه  11و ملحقات
آن شد.
به گفته حاجیپور ،پس از پیگیریهای اتاق تهران ،سازمان تامین
اجتماعی طی نامهای به معاون سیاسی ریاستجمهوری ،اعالم کرد که
نظرات اتاق بازرگانی تهران در بخشنامه لحاظ شد و در این بخشنامه
که در تاریخ  15مرداد سال جاری صادر شد ،مشمولیت سند افتتاحیه از
بخشنامه به طور کامل حذف شد.
بوکار اتاق تهران با بیان اینکه اگرچه در این بخشنامه ،در
معاون کس 
خصوص فاکتورها پیشنهاد تشکلهای کارفرمایی به طور کامل لحاظ
نشدهاست ،گفت :با این حال ،به دنبال صدور بخشنامه جدید ،مشکالت
صادرکنندگان فاکتور که دارای کارگاه ثابت بوده و کار موضوع فاکتور
در کارگاه ثابت و توسط پرسنل آنها انجام میگیرد ،تسهیل و اینگونه
فاکتورها در ستونهای مشمول کسر حق بیمه گزارش نمیشود.
هومن حاجیپور ،تدوین و تصویب «تنقیح و تلخیص بخشنامه ()11
جدید درآمد و ملحقات آن» را دستاورد بزرگی برای بخشخصوصی
دانست که در نتیجه همفکری و تالش مستمر اتاق بازرگانی تهران و
تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی به دست آمده است

ظرفیت  150میلیون دالری صادرات پوشاک به عراق

از توانمندیهای تولیدکنندگان ایرانی ،وجود نداشتن ارتباط مستقیم
میان تجار دو کشور ،نبود قیمتهای رقابتی و هزینههای باالی حضور
مستقیم و ایجاد نمایندگی و شعبه در بازار عراق و همچنین فقدان رویکرد
صادراتمحور نزد بنگاههای تولیدی و صادراتی و تشکلهای ذیربط از
جمله موانع و مشکالت صادرات پوشاک به عراق محسوب میشود که
قرار است با محوریت دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران
مورد پیگیری قرار گیرد.

پیلتن ادامه داد :ایجاد مرکز تجاری ،تخصصی و نمایشگاهی و عرضه
مستقیم ،برندسازی ،تولید مشترک در بازار عراق ،مناطق آزاد و شهرکهای
صنعتی مرزی ،مبادله هیئتهای تجاری تخصصی ،استفاده از شرکتهای
مدیریت صادرات و همچنین ایجاد کنسرسیوم تخصصی صادرات با
استفاده از حمایتهای مندرج در بستههای حمایت از تولید و صادرات،
از جمله راهکارهایی است که براساس تصمیمات جلسه مذکور مقرر شد
مورد پیگیری قرار گیرد.

قفل استفاده از ارز صادراتی برای واردات گشوده شد
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت

اعالم کرد :صرفا واحدهای تولیدی ،امکان استفاده از واردات در مقابل
«صادرات خود» به منظور تامین نیازهای وارداتی واحد تولیدی خود را
داشته و مسئولیت تطابق کاالی ثبت سفارش شده با مواد اولیه واحد
تولیدی بر عهده سازمانهای صمت است.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا ،سعید عباسپور ،مدیرکل دفتر مقررات
صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نامهای به
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت  31استان و جنوب کرمان با موضوع
بررسی تامین نیاز وارداتی خود تولیدکننده جهت استفاده از ارز حاصل از

صادرات خود اعالم کرد :صرفا واحدهای تولیدی ،امکان استفاده از واردات
در مقابل «صادرات خود» به منظور تامین نیازهای وارداتی واحد تولیدی
خود را داشته و مسئولیت تطابق کاالی ثبت سفارش شده با مواد اولیه واحد
تولیدی بر عهده سازمانهای صمت است.
این مجوز با عنایت به بند ( )1بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از
صادرات در سال  1399و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا نشده سالهای
 1397و  1398صادرکنندگان صادر شده است.
سعید عباسپور ظرف روزهای گذشته ،دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی
سال  1399را برای اجرا به استانها ابالغ کرده بود.

توسعه صادرات پوشاک با برندسازی در کشورهای هدف
بدری ،مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی
سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر شناسایی موانع صادرات

پوشاک گفت :توسعه استراتژیک این صنعت از بخشهای اولویتدار
کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران ،میرابوطالب بدری مدیرکل دفتر
توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی ،با اشاره به برگزاری جلسه
میز پوشاک اظهار داشت :این نشست با هدف شناسایی ظرفیتهای
صادراتی و احصای عمدهترین موانع پیش روی صادرات پوشاک و
دستیابی به راهکارهای عملیاتی جهت رفع آن و در نهایت افزایش سهم
این بخش در سبد صادراتی کشور برگزار شد.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری میزهای کاالیی خواستار ارائه
پیشنهادات اجرایی و عملیاتی از بخش خصوصی با رویکرد توسعه
صادرات پوشاک شد که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی گفت :در
این نشست گزارشی از وضعیت تولید و صادرات پوشاک و بازار جهانی
توسط دبیر میز پوشاک ارائه شد و سپس حاضران در جلسه به بیان

نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص موانع و مشکالت فراروی
صادرات پرداختند.
بدری بیان کرد :حمایت از توسعه صادرات پوشاک از طریق برندها و
برندسازی در کشورهای هدف ،ایجاد حداقل دو مرکز تجاری در روسیه
(مسکو) و عراق (بغداد) برای پوشاک با محوریت تشکلهای ذیربط
تولیدی صادراتی ،حمایت دولت از حضور شرکتهای تولیدی صادراتی
در نمایشگاههای تخصصی بینالمللی پوشاک و دسترسی به بازارهای
هدف با حمایت سازمان و رایزنان بازرگانی از مهمترین دغدغهها و
موضوعات مطرح شده در جلسه بود.
همچنین در این جلسه مقرر شد طرحهای پیشنهادی تشکلها در
خصوص موضوعات مطروحه به صورت مکتوب به سازمان توسعه
تجارت ایران اعالم شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.
گفتنی است ،این جلسه با حضور مدیرکل دفتر توسعه صادرات
محصوالت صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از
اتحادیهها و تشکلهای ملی و استانی و شرکت فعال صادراتی این
صنعت برگزار شد.

تسریع در رفع مشکل معوقات بانکی واحدهای تولیدی با حذف سود و جریمه غیرقانونی
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به لزوم حل و
فصل سریع تر مشکالت بانکی واحدهای تولیدی گفت :بخشنامه اخیر
رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم ورود قوه قضائیه به شکایات بانک ها
برای دریافت سود و جریمه های نامتعارف و بیش از دستورالعمل بانک
مرکزی ،موید این موضوع است که متاسفانه تعدادی از بانک ها مرتکب
دریافت این مبالغ غیر قانونی می شوند.
میثم زالی در هفتاد و سومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید کشور افزود :در این وضعیت ،بهترین راه حل استفاده از ظرفیت
کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق و قانونی میزان سود
تسهیالت و معوقات بانکی تولیدکنندگان است.
وی افزود :اگر مشکالت واحدهای تولیدی به جای محاکم رسمی،
با مصوبه هر یک از ارکان ستاد توسط کارشناسان رسمی دادگستری

متخصص حوزه بانکی بررسی شود ،هم رسیدگی سرعت بیشتری
خواهد داشت و هم از بار محاکم قضایی کاسته خواهد شد.
زالی تصریح کرد :در صورتی که پیشنهاد دبیرخانه در ستاد به تصویب
برسد ،بسیاری از مشکالت تولید در حوزه معوقات بانکی حل خواهد شد؛
این پیشنهاد شامل تعیین هیات سه نفره کارشناسی ،مرکب از نماینده
واحد تولیدی ،نماینده بانک و نماینده ستاد تسهیل است که با بررسی
دقیق مدارک و قراردادها ظرف مدت کوتاهی نظر خود را اعالم خواهد
کرد و این نظر برای طرفین الزم االجرا خواهد بود.
دبیر ستاد تسهیل اضافه کرد :این موضوع با موافقت دبیرخانه در جلسه
ستاد مطرح خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در ستاد ،پس از این
به عنوان راهکار تعیین میزان بدهی و معوقه واحدهای تولیدی برای
بانک ها الزم االجرا خواهد بود.

صادرکنندگان محترم عضو انجمن
صنایع نساجی ایران که قبال درخواست
کتبی مبنی بر اطالع از میزان درصد
بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحویل
دبیرخانه انجمن دادهاند میتوانند جهت
اطالع از میزان درصد بازگشت ارز
حاصل از صادرات خود با دبیرخانه
انجمن تماس حاصل فرمایند.
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نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت:
امسال به نام «جهش تولید» نامگذاری شده ،در عین حال محدودیتهایی
در سطح جهانی ناشی از بحران تحریمها و شیوع ویروس کرونا را داریم،
بنابراین حرکت به سمت ارتقای داخلیسازی در صنعت نساجی و پوشاک
اجتنابناپذیراست.
مجید نامی ،در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :نیاز صنعت
نساجی ،بهجز الیاف پلیاستر که از داخل تامین میشود ،پنبه ،الیاف
اکریلیک و ویسکوز نیز از خارج وارد شده و هر گونه توقف در واردات سبب
افزایش غیرمنطقی قیمتها یا کمبود خواهد شد.
وی اضافه کرد :نمی توان همه مواد ،ملزومات و تجهیزات را دستکم در
کوتاهمدت در داخل تامین کرد ،به همین دلیل باید طوری عمل شود که
واردات مواد اولیه و ماشینآالت تولید دچار وقفه نشود.
به گفته وی ،ماههای گذشته برخی ماشینآالت و مواداولیه مورد نیاز این
صنعت به دلیل بخشنامه های متعدد بانکمرکزی در ارتباط با تخصیص
ارز ،بیان منشا ارز و غیره در گمرکات باقی ماندند و انتظار میرود در این

شرایط حساس شرایط کسب و کار تسهیل شود ،زیرا در غیر این صورت
قاچاق توسعه خواهد یافت.
نامی اضافه کرد :هفتههای پس از اتمام تعطیالت عید و قرنطینه ،وضیعت
خوبی در بازار پوشاک پدید آمد ،اما بهتازگی بازار مجدد افت کرده است.
به گفته وی ،امسال به دلیل ممنوعیت واردات همچنین حضور نداشتن
برندهای خارجی ،شرایط برای برندهای داخلی خوب است ،هر چند در
مجموع بازار رونقی شبیه پارسال در همین زمان را تجربه نمیکند ،زیرا با
توجه به شیوع کرونا حجم تقاضا در بازار کاهش دارد.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خاطرنشانکرد:
برندهای ایرانی هنوز با بحران جدی روبرو نشدهاند ،اما تامین مواد اولیه به
چالشی اساسی فراروی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
وی ،مهمترین دالیل این چالش را کمبود تخصیص ارز برای واردات
مواداولیه و نوسان نرخ ارز برشمرد که عالوه بر زنجیره تامین (از الیاف
گرفته تا پارچه) ،در نهایت روی قیمت محصوالت نهایی تاثیرگذار میشود.
نامی ابراز امیدواریکرد :زودتر گشایش وعده داده شده از سوی مسووالن
بانکمرکزی اتفاق بیفتد تا نوسان کمتری در تولیدات نساجی و پوشاک
پدید آید.وی خاطرنشانکرد:اکنون ارز برای واردات الیاف و ماشینآالت
وجود دارد ،اما به میزان حداقلی تخصیص داده میشود.
این مقام صنفی گفت« :ارز نیمایی» برای واردات الیاف و «ارز حاصل از
صادرات» برای واردات نخ ،پارچه و ماشینآالت تخصیص مییابد ،اما
ارز حاصل از صادرات با آن نرخهایی که به شکل رسمی اعالم میشود،
متفاوت بوده و اغلب نزدیک به نرخهای بازار آزاد است.
وی گفت :واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت بهتدریج در حال انجام است،
اما ذخیره سازی مواد در انبارها رو به کاهش است و باید جنس جدید
جایگزین شود.

بر اساس دستورالعملی که بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت
صمت به رؤسای سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانهای
سراسر کشور ابالغ شد ،صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق
سامانه جامع تجارت انجام میشود و متقاضیان دریافت یا تمدید
کارت بازرگانی از این پس باید از طریق این سامانه اقدام کنند.
بر اساس این دستورالعمل ،روند بررسی و تایید درخواست صدور یا
تمدید کارت بازرگانی از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
سامانه مذکور صورت میگیرد ،اما احراز صالحیت متقاضیان به مانند
قبل ،توسط اتاق بازرگانی انجام میشود و پس از طی این مراحل،
کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صادر میشود.
در همین رابطه مدیر عضویت ،کارت بازرگانی و گواهی مبدا
اتاق تهران به برخی مشکالت پیش آمده برای فعاالن اقتصادی
و متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت :بر
اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت به سازمانهای صمت در
استانها ،عملیات صدور کارت بازرگانی از تاریخ  1/5/99و تمدید
کارت بازرگانی از تاریخ  15/5/99در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
هوشمند اتاق بازرگانی متوقف و این فرآیند صرفا باید از طریق سامانه
جامع تجارت انجام شود و امور مربوط به صدور و تمدید کارت
بازرگانی خارج از این سامانه ممنوع است و این در حالی است که
تعداد قابل توجهی از متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی طی
ماههای قبل ،فرآیند درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه کارت
بازرگانی هوشمند انجام دادهاند و درخواست آنها در مرحله تایید نهایی
قرار گرفته است.
اعظم رضایی با بیان اینکه اشکاالت مربوط به فرآیند جدید صدور
و تمدید کارت بازرگانی طی نامهای از سوی دبیرکل اتاق تهران
به رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران یادآوری
شدهاست ،افزود :دستورالعمل جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی،
این اقدام را عطف به ماسبق کرده و به همین جهت اتاق بازرگانی
تهران به منظور رفع مشکالت پیش آمده برای اعضا ،از رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران درخواست کردهاست ،با
توجه به تعداد زیاد متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی در تهران،
فرآیند تایید نهایی افرادی که تا قبل از تاریخ  1/5/99و 15/5/99
ت خود را از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند
درخواس 
به ثبت رسانده و مدارک خود را بارگذاری کردهاند ،همچنان از طریق
این سامانه انجام شود.
رضایی افزود :همچنین به نظر میرسد که انتقال سوابق دارندگان
کارت بازرگانی از سامانه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع
تجارت نیز صورت نگرفته به طوری که متقاضیان تمدید کارت
بازرگانی به هنگام ثبت درخواست خود روی سامانه جامع تجارت ،با
پیغام بارگذاری مدارک مواجه میشوند در حالی که مدارک این دسته
از افراد ،در سوابق آنان روی سامانه کارت بازرگانی هوشمند موجود
بود و آنان نیازی به بارگذاری مدارک نداشتند
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لزوم حرکت به سمت ارتقای داخلیسازی در صنعت نساجی و پوشاک

چالشهای جدید فعاالن اقتصادی برای دریافت
کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت

N

عضو جدید

مهلت استفاده از تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی فقط تا پایان شهریور

شرکت میخک نسج تهران

مدیرعامل :علی رضا حاجی رحیمی
محل شرکت :تهران
زمینه فعالیت :رنگرزی ،چاپ و تکمیل
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت
شرکت میخک نسج تهران را به مدیران
آن واحد به ویژه جناب آقای علی رضا
حاجی رحیمی خوش آمد عرض نموده و
موفقیت روزافزون ایشان و شرکت میخک نسج تهران را آرزومند
است.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

ارائه خدمات مشاورهای
درخصوص مسائل و مشکالت واحدهـای

عضو انجمن صنایع نساجی ایران

 -1خدمات مشاوره حقوقی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت :با احتساب منابع بانکی
بیش از  ۶۰درصد از تسهیالت ریالی مندرج در بسته حمایت از صادرات
غیرنفتی به ارزش  ۲۴۴۰میلیارد تومان ،به جامعه صادرکنندگان
اختصاص پیدا کرد.
به گزارش اکسپورتنا ،حمید زادبوم با اشاره به منابع  ۲۰۰۰میلیارد
تومانی صندوق توسعه ملی اظهار داشت :بانکهای عامل موظف
هستند همین میزان تسهیالت را از منابع داخلی خود ،به تسهیالت
سرمایه در گردش صادرات اختصاص دهند که در این صورت،

امکان ابطال ثبتسفارش در سامانه جامع تجارت فراهم شد
امکان ابطال ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت فراهم گردیده است و
از این پس جهت ابطال ثبت سفارش ،نیازی به مراجعه حضوری به دفتر
مقررات صادارات و واردات نیست.
سامانه جامع تجارت در اطالعیهای اعالم کرده که امکان ابطال ثبت
سفارش در سامانه جامع تجارت فراهم شده است .بر این اساس ،از این
پس جهت ابطال ثبت سفارش ،نیازی به مراجعه حضوری به دفتر مقررات
صادارات و واردات نیست.
روال ابطال ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به صورت زیر است:

-2خدمات مشاورهای تامین اجتماعی و
روابط کار و مشاغل سخت و زیانآور 	
(مهندس محمد اصابتی)

021 - 26200196
لطفعلی بخشی

www.aiti.ir
وبسایتانجمنصنایعنساجیایران

 -1کاربر در صفحه جزئیات پرونده ،گزینه ابطال ثبت سفارش را انتخاب
ی نماید.
م
 -2کاربر کد اعتبارسنجی پیامک شده به شماره تلفن همراه خود را به
همراه علت ابطال ثبتسفارش در کادر مربوطه وارد نموده و گزینه تایید
را انتخاب مینماید.
 -3در صورتی که با توجه به شرایط ابطال ثبتسفارش ،ابطال ثبتسفارش
انتخاب شده ،امکانپذیر باشد سیستم پس از ابطال ثبتسفارش وضعیت
ثبتسفارش را به «ابطال شده» تغییر می دهد.

در انتظار معجزه

(دکتر صادق مهردوست)

https: //telegram. me/aiti1395

بانکهای عامل ظرفیت پرداخت  ۱۵۶۰میلیارد تومان تسهیالت را
در حال حاضر دارند.
وی توسعۀ دامنۀ بانکهای عامل پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش
از محل منابع صندوق توسعه ملی و همچنین استفاده از ظرفیت کلیه
بانکهای دولتی و خصوصی در سال جهش تولید را خواستار شد.
گفتنی است ،صادرکنندگان تا پایان شهریور ماه فرصت دارند که ضمن
اخذ  tpo codeنسبت به درج درخواست تسهیالت سرمایه در گردش
صادراتی از طریق سامانه سپیدار اقدام نمایند.

ارزیابی سیاست دولت در خصوص مواجهه با کرونا با توجه به نتایج
حاصله کار دشواری نیست .این دولت از ابتدا دولت مقتدری نبود و
متاسفانه همه تخم مرغهایش را در سبد برجام گذاشت که آن نیز بر
باد رفت و پس از آن دچار سرگردانی و بال تکلیفی شد که هنوز ادامه
دارد .از زمان آغاز کرونا ،دولت اقدامات پراکندهای انجام داد که دارای
انسجام و قدرت کافی نبودند .با اینکه تعطیالت نوروز و تداوم آن
فرصت بزرگی بود اما از آن استفاده مطلوب بهعمل نیامد.
در مورد پرداختهای مالی در دوره کرونا چند اقدام خوب انجام شد،
لیکن بهدلیل محدودیتهای مالی دولت توان ادامه آن را نداشت.
بنابراین به علت فشارهای اقتصادی ،مجبور به بازگشایی شد که به
جهش دوباره کرونا انجامید .اکنون در مورد کرونا ،کشور و دولت با

معضل بزرگی مواجهند که متاسفانه راه فراری وجود ندارد .درخصوص
بحث انتخاب بین اقتصاد و سالمت ،دولت با پشتوانه مالی ضعیف و
گستردگی فساد ،راه دشواری در انتخاب مسیر مطلوب بین اقتصاد و
سالمت دارد .از یکسو تحریمها و عدم تصویب لوایح  FATFراههای
ارتباطات مالی و بانکی بینالمللی را بسته و از سوی دیگر فساد و رکود
اقتصادی ،وصول مالیات را کاهش داده است .متاسفانه سوءاستفاده
کشورهای بدهکار از موقعیت ما در عرصه بینالملل مزید بر علت شده
و انتخاب راه درست را که نیازمند منابع مالی زیاد است ،دشوارتر ساخته
است .در حقیقت امروزه همه انتخابهای دولت از سر ناچاری و اجبار
است و بدیهی است چنین انتخابهایی در این وضعیت ،نمیتوانند
انتخاب مطلوبی باشند .در کل نمیتوان وضعیت را مناسب ارزیابی
کرد و دولت ناچار است بین بدتر شدن وضعیت اقتصادی و سالمت
جامعه ،یک گزینه را انتخاب کند؛ زیرا در خانه نشاندن مردم نیازمند
تامین حداقل زندگی برای گروههای کثیری از مردم است که این دولت
فاقد چنین توان عملیاتی و مالی است.
شاید معجزهای نظیر کشف واکسن یا داروی داخلی کرونا بتواند در این
بنبست راهی نشان دهد که امید چندانی به آن نیست .وجود دولت
پنهان و تصمیمگیریهای آشکار و بدون مسوولیت آن ،غیرقابل انکار
است .این دولت دارای اختیار و توان الزم برای چنین تصمیمگیری
بزرگی نیست و این موضوع باید در سطح حاکمیت حل شود .به عالوه
این دولت مشتاق و منتظر پایان دوره است و از آن نمیتوان انتظار
زیادی داشت.

صادرکنندگان فعالیتهای خود را برای بررسی و تخصیص مشوقهای صادراتی اعالم کنند
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مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران
با اشاره به ابالغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹
توسط معاون اول رئیسجمهور و ابالغ قریبالوقوع شیوهنامهها و
دستورالعملهای مربوطه ،از صادرکنندگان خواست تا فعالیتهای خود
در چارچوب جدول ذیل ماده  ۵بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را به
سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کنند تا پس از تشکیل پرونده نسبت
به بررسی و تخصیص مشوقها اقدام شود.
به گزارش شاتا ،احسان قمری با بیان این مطلب گفت :راه اندازی
سامانه دریافت درخواستهای متقاضیان مشوقهای صادراتی از
برنامههای در دست اقدام سازمان توسعه تجارت ایران است و
امیدواریم با انجام این مهم ،فرایند پرداخت مشوقهای صادراتی با

سرعت و دقت بیشتری صورت پذیرد .دبیر کارگروه مشوقهای
صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه شیوع ویروس کرونا را
یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر صادرات عنوان کرد و افزود :در پرداخت
مشوقهای صادراتی به مشکالت فراروی صادرکنندگان در حوزههای
مختلف توجه و سعی خواهد شد ،هزینههای حضور صادرکنندگان در
بازارهای هدف کاهش یابد.
قمری در پایان اولویت صادرات کشور را  ۱۵کشور همسایه ،هند و
چین و کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا دانست و اظهار امیدواری
کرد با توسعه و تجهیز زیرساختهای صادراتی مناطق کشور به ویژه
مناطق مرزی ،شاهد مرتفع شدن مشکالت پیش روی صادرکنندگان
باشیم.

