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بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران
اختالف در آمار تولید و عرضه
در بورس پتروشیمی شهید تندگویان
عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی

ایران گفت :بین میزان تولید مطرح شده
توسط مدیران پتروشیمی تندگویان (670
هزار تن) و میزان عرضه در بورس (318
 275 +هزار تن) در سال  1400تفاوتی در
حدود  77هزار تن مشاهده میشود که با
توجه به ممنوع بودن صادرات این محصول باید علت این اختالف
و محل آن مشخص و اعالم شود.
به گزارش سایت انجمن ملی پلیمر ،در حاشیه برگزاری گردهمایی
هیاتمدیرههایتشکلهایپاییندستیمصرفکننده محصوالت
شیمیایی و پلیمری که به میزبانی انجمن ملی صنایع پلیمر برگزار
شد ،به سراغ دکتر شاهین کاظمی عضو هیات مدیره انجمن صنایع
نساجی ایران به عنوان نماینده بزرگترین گروه مصرفکننده
محصوالت پلیاستر پتروشیمی شهید تندگویان رفتیم و نظر وی
را در این خصوص جویا شدیم که مشروح این گفت و گو به شرح
زیر است:
در حال حاضر پتروشیمی شهید تندگویان تنها تولیدکننده انواع
مختلف چیپس پلیاستر در گریدهای نساجی و بطری است که
با توجه به انحصاری بودن محصوالت این مجتمع و گستردگی
صنایع مصرفکننده پاییندستی آن در حوزه صنایع نساجی،
بطری ،بستهبندی و  ...نقش بسیار حائز اهمیتی در زنجیره ارزش
پاییندستی و قطع نیاز واردات مواد مشابه را داراست.
دو ماده اولیه اصلی این مجتمع عبارتند از منواتیلن گالیکول
( )MEGو پارازایلین ( )PXکه از پتروشیمیهای داخلی تامین
میشود .در این مجتمع در ابتدا در واحد شیمیایی ،پارازایلین طی
فرایندی به ترفتالیک اسید خالص ( )PTAتبدیل شده و پس از
آن این ماده به همراه منواتیلن گالیکول در  7واحد پلیمریزاسیون
به پلیمر پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETتبدیل شده که در بازار با نام
عمومی پلیاستر شناخته شده و به  3صورت چیپس نساجی (،)TG
چیپس بطری ( )BGو نخ فیالمنت ( )POYبه مشتریان عرضه
می شود (تولید محصول الیاف استیپل این مجتمع با گذشت 15
سال از بهرهبرداری این مجتمع هنوز متوقف است و امیدواریم در
آینده به مدار تولید بازگردد).
هرچند که ترفتالیک اسید خالص ( )PTAبه صورت مستقل قابلیت
فروش در بازار را دارد ،اما با توجه به اینکه این ماده به عنوان ماده
اولیه اصلی فرآیند تولید پلیمر پلیاستر مورد استفاده قرار میگیرد
عم ً
ال این ماده را بایستی به عنوان مواد میانی فرآیند تولید در
نظر گرفت ولی به دالیل نامعلومی ،همواره در گزارشات مختلف،
آمار تولید این مجتمع به صورت تجمعی از مواد میانی و محصول
نهایی اعالم می شود و تقریب ًا در هیچ خبر یا گزارشی آمار تفکیکی
تولید محصوالت واقعی این مجتمع اعالم نمی شود ،که به همین
دلیل در اکثر موارد نمی توان تحلیل درستی از اخبار منتشر شده
توسط مدیران این مجتمع داشت .این در حالی است که طبق
گزارش سالهای گذشته فعالیت هیات مدیره این شرکت به مجمع
عمومی که از سایت بورس قابل دریافت است ،تنها  13هزار تن از
ظرفیت تولید ترفتالیک اسید خالص پتروشیمی تندگویان ،مازاد بر
نیاز داخلی این مجتمع در فرآیند تولید پلیمر پلی استر بوده و می
تواند به عنوان محصول نهایی جهت فروش عرضه شود و تنها این
مقدار را بایستی در ظرفیت محصول نهایی لحاظ کرد.
بر طبق اطالعات مندرج در کاتالوگ های رسمی این شرکت
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سال سیزدهم شماره  530هشتم آبانماه 1400
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

عرضه برندهای پوشاک خارجی ثبت نشده و مدعی تولید در ایران ،قاچاق است

مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صنعت ،معدن

و تجارت بیان کرد :عرضه برندهای خارجی ثبت نشده و مدعی تولید
در ایران قاچاق محسوب میشود .افسانه محرابی با بیان این مطلب،

افزود :هیچ اطالعاتی از برندهای خارجی که در ایران شعبه دارند و
مدعی تولید در داخل هستند به ما ارایه نشده است و از نگاه ما عرضه
این برندها قاچاق است.
وی با بیان اینکه دستورالعمل صدور مجوز تولید بدون کارخانه ارائه
شده است ،تصریح کرد :برندهای خارجی باید برند و شرکت خود را
در داخل ایران ثبت نمایند و با یک تولیدکننده داخلی قرارداد ببندند و
مشخصات کامل خود را به وزارت صمت ارائه بدهند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت همچنین بیان کرد :تنها یک برند خارجی تاکنون اطالعات
مربوط به موجودی واردات خود را ارائه داده است و از مابقی برندها
هیچگونه اطالعاتی نداریم .محرابی با بیان اینکه واردات غیر رسمی
ادامه در صفحه2

تشکیل شورای عالی صنعت نساجی ایران تنها راه شکوفایی این صنعت است

 صنعت نساجی ایران میتواند همپای صنعت نفت در کسب درآمد واشتغال زایی و ارزآوری موثر باشد

 چرا از صادرکننده پنبه و پوشاک تبدیل به واردکننده پنبه ،پارچه وپوشاک از سراسر دنیا شدهایم
 دولت و وزارت صمت نه تنها جلوی واردات بیرویه و قاچاق رانمیگیرند بلکه با مجوزهای خاص به تولید داخلی ضربه میزنند
 تناقض در تصمیمسازی و تصمیمگیری ،مدیریت سلیقهای وجزیرهای و بیتدبیری مسئوالن متعدد و عدم حمایت و تخصیص کافی
منابع بانکها به صنعت نساجی باعث افول این صنعت شده است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از مدیریت
جزیره ای و سلیقه ای در تولیدات کشاورزی و صنعتی ،گفت :زنجیره
ارزش صنعت نساجی در ایران که از پنبه آغاز و تا پوشاک ادامه مییابد،

ادامه در صفحه2

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).

ادامه در صفحه3

صورتجلسه

ادامه از صفحه1

خالصه مذاکرات هزار و نودمین نشست هیأت مدیره
هـزار و نودمیـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمـن صنایـع
نسـاجی ایـران با حضـور اکثریت اعضـای هیـأت مدیره در

روز یکشـنبه مـورخ  1400/06/21در محـل دفتـر انجمـن
صنایـع نسـاجی ایـران برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیل

بحـث و تبـادل نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ
تصمیـم بـه عمـل آمد.

 -1خالصـه مذاکـرات هـزار و هشـتاد و نهمیـن نشسـت
هیـأت مدیـره مـورخ  1400 /06/07قرائـت و بـه امضـای
حاضریـن در نشسـت مذکـور رسـید.
 -2در خصـوص موضـوع دسـتورالعمل ابالغـی وزارت
تعـاون ،کار و امـور اجتماعـی در خصـوص نحـوه برگزاری
مجمـع عمومـی بصـورت مجـازی یـا الکترونیکـی بحث و
تبـادل نظـر شـد و در نهایـت مصـوب گردید تـا از فرصت
شـش ماهـه اسـتفاده شـود و در نهایـت چنانچـه شـرایط
شـیوع بیمـاری کرونـا برطـرف نگردیـد و نهایـت مهلـت
قانونـی بـه پایـان رسـید مجمـع بصـورت مجـازی برگـزار
شو د .
 -3در خصـوص حضـور مجازی در جلسـات هیـأت مدیره
بـا عنایـت بـه یـک هفتـه در میان شـدن جلسـات بحث و
تبـادل نظر شـد.
 -4گـزارش نشسـت مشـترک دبیرخانـه مشـترک
تشـکلهای صنفـی و صنعتـی پوشـاک ارائه شـد و بحث و
تبـادل نظـری در ایـن خصوص صـورت پذیرفـت ،الزم به
توضیـح اسـت که آقایـان امامـی رئـوف ،نامـی ،افتخاری،
فخـار و رخصـت بـه عنـوان کمیتـه تدویـن آئیـن نامـه
ایـن دبیرخانـه انتخـاب شـدند کـه مسـئولیت برگـزاری و
هماهنگیهـا بـر عهـده دبیرخانـه انجمـن صنایـع نسـاجی
ایـران می باشـد.
 -5مـواردی در خصـوص مشـکل ثبـت سـفارش پنبـه
مطـرح و مقرر شـد پیگیـری الزم در ایـن خصوص صورت
پذیـرد و همچنیـن مقـرر شـد برگزاری جلسـه مشـترکی با
وزیـر جدیـد جهـاد کشـاورزی هماهنگ شـود.
 -6در خصـوص تخلیـه ملـک کوچه کندوان پـس از بحث
و تبـادل نظـر با عنایت بـه مصوبات قبلی هیئـت مدیره در
خصـوص تخلیه و تسـویه حسـاب با مالک ،مصـوب گردید
تـا بـا هماهنگـی بـا مشـاور حقوقـی انجمـن و بـا نظـارت
و هماهنگـی دبیرخانـه نسـبت بـه تخلیـه و تحویـل ملـک
مذکـور و تعییـن تکلیـف نهائـی موضوع اقدام شـود.
 -7پیشـنهاد دبیرخانـه انجمـن در خصـوص عـدم نیـاز به
موتـور سـیکلت موجـود و اسـقاط موتـور سـیکلت قدیمـی
کـه از رده خـارج شـده و اعطـای آن بـه آقـای سـجودی
پرسـنل بازنشسـته انجمن (که سـی سال سـابقه خدمت در
ایـن انجمن را داشـته اسـت) مطرح و مـورد تصویب هیأت
مدیـره قـرار گرفـت که مقـرر شـد دبیرخانه پیگیـری های
قانونـی مربوطـه جهـت نقـل و انتقـال اسـناد را پیگیـری
نماید.
 -8صورتهـای مالـی انجمـن صنایع نسـاجی ایـران منتهی
بـه اسـفندماه  1399کـه توسـط حسـابرس قانونـی انجمن
حسابرسـی و تائیـد شـده اسـت و بـه اطلاع هیـأت مدیره
محتـرم رسـید و مـورد تصویـب و امضا قـرار گرفت.
عدم حضور آقایان با اطالع قبلی:

مهنـدس عبـاس مقصـودی ،مهنـدس رضـا حمیـدی،
مهنـدس علـی فرهـی ،اکبـر لبـاف ،سـید رضا الجـوردی،
محمـود زینـی ،عبدالحسـین اخـوان مقـدم
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مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

عرضه برندهای پوشاک خارجی ثبت نشده و مدعی تولید در ایران ،قاچاق است

پوشاک به شکل ته لنجی و کولبری نیز وارد کشور میشود ،گفت :با
واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد مخالف هستیم و پوشاک مناطق
آزاد نیز باید در داخل کشور تامین شود.
وی با بیان اینکه کرونا رکودی را در کل بازارهای دنیا از جمله پوشاک
به وجود آورده است ،ادامه داد :بسیاری از کشورها عرضه پوشاک خارج
از فصل را ندارند و این پوشاک خارج از فصل به سمت کشورهایی
مانند ما هدایت میشود.

گردیده است که آموزشهای الزم نیز ارائه شده است.
وی موضوع شناسه کاال را به نفع تولیدکنندگان دانست و گفت:
اتحادیهها در این راستا موافق هستند و میخواهند موضوع شناسه
را عملیاتی کنند .مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک و سلولزی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت همچنین تصریح کرد :تولید کنندهها
باید این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند .محرابی همچنین
گفت :موضوع صندوقهای  POSفروشگاهی نیز مطرح است که این
موضوع نیز برای جلوگیری از قاچاق کاال در دستور کار است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در خصوص موضوعات مرتبط با مبارزه با قاچاق کاال در
حوزه پوشاک ،بیان کرد :ماده  ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بحث
شناسهدار شدن کاالی پوشاک را مطرح میکند و از اسفند ماه ۱۳۹۷
باید تمامی پوشاک اعم از واردات و تولید داخل شناسهدار میشد.
محرابی در این خصوص ادامه داد :بسترسازی الزم برای اجرای طرح
شناسه کاال انجام شده است و این موضوع به تولیدکنندگان نیز ابالغ

موفقیت ممنوعیت واردات پوشاک در سال ۱۳۹۷

الزام شناسه دار شدن کاالی پوشاک از سال ۱۳۹۷

ادامه از صفحه1

مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در پایان ،گفت :در سال  ۱۳۹۷طرح مبارزه با واردات غیر
رسمی پوشاک به کمک ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مطرح شد
و بحث ممنوعیت واردات پوشاک را داشتیم که موفقیتهای خوبی
در این حوزه به دست آمد و کارگروه نظارت بر دستورالعمل ساماندهی
واردات پوشاک را نیز در همان سال ساماندهی کردیم.

اختالف در آمار تولید و عرضه در بورس پتروشیمی شهید تندگویان

ظرفیت تولید ترفتالیک اسید خالص  700هزار تن ،چیپس پلی اتیلن
ترفتاالت بطری  336هزار تن ،چیپس پلی اتیلن ترفتاالت نساجی
 551هزار تن و پلی اتیلن ترفتاالت (نخ و الیاف)  132هزار تن در
سال است .به عبارت دیگر ظرفیت تولید محصول نهایی پلیمری این
شرکت در مجموع  887هزار تن در سال بوده و تقریب ًا نزدیک به کل
 700هزار تن ترفتالیک اسید خالص تولیدی این مجتمع در بخش
پلیمری مصرف شده ولی در آمار و گزارش ها ظرفیت تولید محصول
این مجتمع عددی بیش از  1.5میلیون تن در سال اعالم می شود که
جای تعجب دارد و حتی با احتساب  13هزار تن ظرفیت مازاد تولید
ترفتالیک اسید خالص ،ظرفیت تولید محصول واقعی این مجتمع را
بایستی در حدود  900هزار تن در سال عنوان کرد.
در گزارش فعالیت منتهی به  29اسفند سال  1398میزان تولید واقعی
این مجتمع بدون تفکیک مواد میانی از محصول نهایی عدد  1میلیون
و  139هزار و  97تن اعالم شده که نسبت به ظرفیت نامی مندرج
در همین گزارش که عدد  1میلیون و  640هزار و  500تن است
میتوان محاسبه کرد که این شرکت در آن سال با ظرفیت  %69در
حال فعالیت بوده که این عدد در سالهای  97و  96به ترتیب برابر با
 %68و  %66بوده است و هر ساله در حدود  1تا  2درصد رشد تولید
داشته است (در کلیه این اعداد ظرفیت تولید مواد میانی نیز به عنوان
محصول لحاظ شده است).
حال اگر به عنوان نکته اول به آمار تولید  670هزار تن تولید
محصول در  7ماه ابتدای سال  1400که با عنوان رکورد تولید در
بخش اول این مطلب گزارش شده است بازگردیم با یک محاسبه
ساده میتوان متوجه شد که این میزان در حدود  %70ظرفیت نامی
مندرج در گزارش های رسمی مجامع سال های گذشته بوده و در
مجموع تفاوت چشمگیری به صورت متوسط ماهانه در تولید نسبت
به سالهای گذشته مشاهده نمی شود .در صورتیکه مصاحبه های
منتشر شده در طی  2سال گذشته همواره حاکی ار رکوردشکنی در
تولید بوده است .نکته دوم و بسیار حائز اهمیت این است که طبق آمار
بورس کاال در  7ماه ابتدای سال  1400در مجموع تقریب ًا  154هزارتن
چیپس پلی استر بطری 146 ،هزار تن چیپس پلی استر نساجی و
 18هزار تن نخ پلیاستر فیالمنت ( )POYدر بورس کاال عرضه
شده است که در مجموع عددی در محدوده  318هزار تن محصول
پلیمری است .برای تولید محصول فوق حداکثر به میزان  275هزار
تن  PTAنیاز است که با توجه به ارائه آمار تجمعی ارائه شده توسط
مجتمع ،بین میزان تولید عنوان شده ( 670هزار تن) و میزان عرضه
در بورس ( 275 + 318هزار تن) در سال  1400تفاوتی در حدود 77
هزار تن (مجموع ترفتالیک اسید خالص و پلیمر پلی استر) مشاهده می

شود که با لحاظ ممنوع بودن صادرات این محصول بایستی علت این
اختالف و محل آن مشخص و اعالم شود .با توجه به اینکه طی سال
جاری دو محصول پلی استر گرید بطری و نساجی همواره در بورس
با رقابت خرید شده اند و میزان رقابت خرید این مواد حتی در بعضی
از هفته ها به بیش از  %50نیز رسیده بود و میزان عرضه متوسط
هفتگی آنها که علی القاعده بایستی حداقل  5200تن در هفته باشد،
به صورت متوسط برای چیپس بطری  5118تن در هفته و چیپس
نساجی  4855تن در هفته بوده است (متوسط  30هفته ابتدای سال
جاری) بایستی علت این کمبود عرضه ها نسبت به آمار تولید عنوان
شده در گزارش ها مشخص شود .این در حالی است که به رغم
مصوبه ستاد تنظیم بازار کشوری که طی نامه شماره 60/238856
مورخ  1399/10/06با قید آنی-حائز اهمیت توسط جناب آقای قبادی
معاونت محترم بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم
بازار مبنی بر افزایش کف عرضه مواد پلیمری ملتهب نظیر پلی استر
هیچگونه افزایشی در این عرضه ها مشاهده نمی شود.
نکته سوم این است که در گزارش بورس عنوان شده است که
پتروشیمی شهید تندگویان برنامه دارد با اضافه کردن یک واحد SSP
در واحد  Poly Cکه هم اکنون بایستی علی القاعده با ظرفیت نامی
 117هزار تن در سال محصول چیپس نساجی تولید کند ،محصول
این واحد را به چیپس بطری تغییر دهد که در این حالت با توجه به
نیاز شدید واحدهای ذوب ریسی تولید الیاف استیپل و نخ فیالمنت به
چیپس نساجی مشخص ًا واحدهای داخلی با بحران کمبود مواد اولیه
مواجه خواهند شد و این مساله تاثیر بسیار شدیدی در زنجیره ارزش
صنعت نساجی خواهد داشت.
هرچند که نکات بسیار زیادی در خصوص این محصول ،شرایط بازار
و آمار و ارقام ارائه شده در مصاحبه ها قابل بررسی است ،اما به عنوان
جمع بندی مطالب عنوان شده در این فرصت کوتاه پیشنهاد می شود
که در درجه اول برای گزارش میزان تولید این مجتمع حتم ًا آمار
تفکیکی گروه های مختلف محصول ارائه شود و با ارائه گزارش های
کارشناسی و دقیق از هرگونه شک و شبهه در خصوص تفاوت میزان
تولید و عرضه در بورس این شرکت جلوگیری به عمل آید و در درجه
دوم با توجه به تفاوت معنی دار بین ظرفیت نامی این مجتمع و مقدار
تولید عرضه شده در بورس بایستی ساز و کاری پیش بینی شود که
با برطرف شدن موانع تولید این مجتمع به مرز  %100نزدیک شده
و با عرضه کلیه محصول آن تنها از طریق بورس نیاز شرکتهای
داخلی مصرف کننده چیپس پلی استر به این مواد اولیه تا حد امکان
برطرف شود و گامی در جهت تحقق شعار سال جاری با عنوان تولید،
پشتیبانیها و مانع زدایی ها برداشته شود.

تراز تجاری ایران در هفت ماهه مثبت شد
رئیس کل گمرک ایران از رشد  ۴۳درصدی تجارت خارجی ایران در هفت
ماهه امسال خبر داد .مهدی میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران گفت :در
نخستین ماه از نیمه دوم سال  ،۱۴۰۰رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد
و در هفت ماهه امسال ،بیش از  ۹۸میلیون تن کاال به ارزش  ۵۴میلیارد و ۸۰۰
میلیون دالر بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است.
وی افزود :مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با مدت مشابه سال
 ،۹۹حاکی از رشد  ۱۶.۵درصد در وزن و  ۴۳درصد در ارزش مجموع کاالهای
مبادله شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است.
میراشرفی اضافه کرد :از کل  ۹۸میلیون و  ۷۰۰هزار تن کاالهای صادراتی
و وارداتی در مدت مذکور ۷۵ ،میلیون و  ۲۰۰هزار تن به ارزش  ۲۷میلیارد و
یکصد میلیون دالر به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال
قبل از حیث وزن  ۱۵درصد و از لحاظ ارزش  ۴۷درصد رشد نشان میدهد.
رئیس کل گمرک ایران با قدردانی از تالش تولیدکنندگان و تجار برای افزایش
صادرات و تأکید بر رفع موانع و مشکالت فعاالن این دو بخش ،گفت :در هفت
ماهه سالجاری ۲۳ ،میلیون و  ۵۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۲۷میلیارد و ۷۰۰
میلیون دالر از طریق گمرکات کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه
سال  ۹۹از نظر وزن  ۲۱درصد و از لحاظ ارزش  ۳۸درصد افزایش داشت.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد :بخش اعظم کاالهای وارداتی به کشور را
کاالهای اساسی ،ماشینآالت و قطعات صنعتی و نهادهها و اقالم واسطهای
تولید تشکیل میدهد .وی افزود :پنج مقصد مهم صادرات کاالهای ایرانی در
مدت مذکور ،چین با  ۱۶میلیون و  ۹۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۷میلیارد و ۷۰۰
میلیون دالر ،عراق با  ۱۹میلیون و  ۷۰۰هزار تن به ارزش  ۵میلیارد و ۵۰۰
میلیون دالر ،ترکیه با  ۱۱میلیون تن به ارزش  ۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر،

امارات با  ۶میلیون و  ۶۰۰هزار تن به ارزش  ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر و
افغانستان با  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تن به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون
دالر بودند .رئیس کل گمرک ایران  ۱۰قلم نخست صادرات کشورمان در این
مدت را گاز طبیعی ،متانول ،پلیاتیلن ،محصوالت نیمه تمام آهنی ،پروپان مایع،
شمش آهن ،میلههای آهنی ،اوره ،کاتد مس و قیر عنوان کرد.
میراشرفی افزود :از مجموع کاالهای وارداتی به کشور در این مدت ۱۶ ،میلیون
و  ۶۰۰هزار تن به ارزش  ۱۱میلیارد دالر را کاالهای اساسی تشکیل میدهد
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن  ۷۱درصد و از لحاظ ارزش
 ۴۰درصد افزایش یافته است .وی همچنین گفت :برای واردات  ۱۴میلیون و
 ۴۰۰هزار تن از کاالهای اساسی به ارزش  ۸میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر ،ارز
ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
از لحاظ وزن کاالها  ۶۱درصد و از نظر ارزش  ۳۲درصد رشد داشته است.
رئیس کل گمرک پنج کشور مبدأ واردات کاال به ایران را امارات با  ۶میلیون
و  ۹۰۰هزار تن به ارزش  ۸میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر ،چین با یک میلیون و
 ۹۰۰هزار تن به ارزش  ۶میلیارد و یکصد میلیون دالر ،ترکیه با  ۲میلیون و
 ۵۰۰هزار تن به ارزش  ۲میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر ،آلمان با  ۵۱۲هزار تن به
ارزش یک میلیارد دالر و سوئیس با یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن به ارزش یک
میلیارد دالر برشمرد و گفت :تلفن همراه ،ذرت دامی ،گندم ،دانه سویا ،روغن
آفتابگردان ،کنجاله سویا ،جو ،برنج ،شکر و روغن پالم ده قلم عمده کاالهای
وارداتی در این مدت بودند.
میراشرفی درخصوص آمار ترانزیت خارجی کاال از قلمرو کشورمان نیز گفت:
در هفت ماهه امسال  ۶میلیون و  ۹۴۸هزار تن انواع کاال از طریق خاک ایران
ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۸۱درصد رشد داشت.

هـزار و نـود و یکمین نشسـت هیـأت مدیـره انجمـن صنایع
نسـاجی ایـران بـا حضـور اکثریت اعضـای هیأت مدیـره پیرو

دعـوت نامـه شـماره  1400-11127مـورخ 1400/07/10

در روز یکشـنبه مـورخ  1400/07/11در محـل دفتـر انجمـن
صنایـع نسـاجی ایـران برگـزار شـد و نسـبت بـه مـوارد ذیل

بحـث و تبـادل نظر و نسـبت به برخـی از آن هـا اتخاذ تصمیم

بـه عمـل آمد.

 -1خالصـه مذاکـرات هـزار و نودمین نشسـت هیـأت مدیره
مـورخ  1400 /06/21قرائت و به امضای حاضرین در نشسـت
مذکور رسـید.
 -2مکاتبـه آقـای همایونیـان مدیریت شـرکت تکین آسـای
پارسـیان مسـتاجر واحـد  9سـاختمان انجمن صنایع نسـاجی
ایـران در خصـوص تمدیـد قـرارداد اجـاره مطرح شـد
 -3درخواسـت عضویـت شـرکتهای ذیـل مطـرح و بـا
عضویـت ایشـان بصـورت پیوسـته و وابسـته بـه شـرح زیـر
موافقـت بعمـل آمـد.
 -1یاس نخ البرز (پیوسته)
 -2تار و پود شهیاد (وابسته)
 -3آفتاب پیام (پیوسته)
 -4پتروشیمی مارون (پیوسته)
 -5ایران اشبنت (وابسته)
 -6رادمان ریس ایرانیان (وابسته)
 -7شیب شکن (وابسته)
 -4موضـوع تجهیـز اتـاق کنفرانـس دبیرخانـه انجمن صنایع
نسـاجی ایران در جهت بروزرسـانی امکانات ویدئو کال و ویدئو
کنفرانـس مطـرح و در این خصوص بحث و تبادل نظر شـد و
نظـر به اهمیت همـگام بودن بـا تکنولوژی فضـای مجازی و
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات مقرر شـد تا اقـدام الزم در این
خصـوص بـا لحاظ نمـودن کیفیت و هزینـه بعمل آید.
 -5پیـرو مصوبـات گذشـته هیـأت مدیـره در خصـوص
اسـتقرار سیسـتم دبیرخانـه بـا تمدیـد قـرارداد فراگسـتر
گزارشـی از مذاکرات صـورت گرفته و اسـتعالم بعمل آمده
ارائه شـد.
 -6گـزارش مختصـری از فعالیتهای بروزرسـانی پروندههای
عضویـت و تمدید عضویتهای معوقه توسـط مهندس امامی
رئـوف ارائـه گردیـد و اختیار بکارگیـری نیروی موقـت در این
خصوص به ایشـان تفویـض گردید.
 -7آقـای محمدرضـا مقـدم مدیریـت محتـرم شـرکت کیمیا
پلیاسـتر قـم توضیحـات مبسـوطی در خصوص تولیـد الیاف
لوملـت (دو جزئـی ،بـای کامپوننت) بـرای اولین بار در کشـور
توسـط این شـرکت ارائـه فرمودند.
 -8آقـای مهنـدس نیلفـروشزاده توضیحـات مبسـوطی در
خصوص بخشـنامه اداره کل امور مالیاتی اسـتان کردسـتان در
خصـوص الـزام مودیـان مالیاتـی به ارسـال فایـل رایانـهای از
خریـداران و فروشـندگان واقعـی ارائـه فرمودند.
 -9آقایـان نـوری و همتـی از شـرکت اروم ایـاز طبـق دعوت
قبلـی در جلسـه حضـور یافتنـد و توضیحاتـی را در خصـوص
مکاتبـات و پیگیریهای اخیر در خصـوص پارچههای رومبلی
ارائـه فرمودنـد کـه پس از بحث و تبادل نظر بسـیار مقرر شـد
مکاتباتـی توسـط انجمـن صنایع نسـاجی ایـران در خصوص
اجـرای قانـون نـرخ ارز مبنـا در گمـرکات (ارز نیمـا) صـورت
پذیرد.
عدم حضور آقایان با اطالع قبلی:

مهنـدس رضـا حمیـدی ،مهنـدس علـی فرهـی ،سـید جـواد
سـجادی بیدگلـی ،محمـود زینـی ،عبدالحسـین اخـوان مقدم
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چندین متولی دارد اما هیچکدام پاسخگو نیستند!
به گزارش دبیرخانه دومین همایش ملی روز جهانی پنبه ،جواد نیک
بین ،با بیان این مطلب اظهار داشت :دولت باید از خود تحریمی دست
بردارد چنانکه دولت حاضر است بعنوان مثال گندم را  14هزار تومان
وارد کند اما به نرخ بیش از پنج هزار تومان برای خرید از کشاورزان
راضی نمی شود
وی که در حاشیه نمایشگاه عکس دومین همایش ملی روز جهانی
پنبه با عنوان «پنبه طالی سفید» در وزارت جهاد کشاورزی ،سخن
میگفت ،پیشنهاد کرد دولت به جای تعیین نرخ تضمینی خرید محصول
تا قبل از کاشت و برداشت ،قیمت محصوالت کشاورزان را مطابق
فرمول توافقی و متناسب با تورم در زمان برداشت تعیین و هزینه خرید
محصوالت را پرداخت کند چرا که نرخ تضمینی سال آینده را امسال
تعیین می کند و در این مدت ارزش پول به شدت افت میکند ،طبیعی
است که کشاورزان تمایلی به کشت و ادامه راه در مسیر کشاورزی
نخواهند داشت ،درخصوص پنبه هم وضع به همین صورت می باشد.
نماینده مردم کاشمر ،بردسکن ،خلیل آباد و کوهسر در مجلس یازدهم،
در خصوص ضرورت تشکیل «شورای عالی صنعت نساجی ایران»
متذکر شد :موضوع تشکیل شورای عالی صنعت نساجی که متولی
حمایت از تمام تولیدکنندگان این حوزه از تولید پنبه تا پوشاک است،
یکی از ضروریات مهم کشور می باشد و دولت ها باید در این زمینه
سرمایه گذاری کنند چرا که صنعت نساجی و پوشاک بیشترین اشتغال
پایدار را در دنیا دارد.
نیک بین با بیان اینکه صنایع نساجی و پوشاک در دنیا موتور محرکه
رشد اقتصادی و اشتغال کشورها محسوب می شود ،علت تحریم صنایع
نساجی کشورمان از طرف دشمنان ایران را بیانگر اهمیت باالی این
صنعت دانست بطوریکه امروز نساجی اولین بخش اقتصادی تامینکننده
خالص درآمد ارزی ترکیه در همسایگی ماست.
وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی ایران همپای صنعت نفت دراشتغال
زایی و کسب درآمد برای قشرهای مختلف از کشاورزان تا کارکنان
بخش های مختلف صنعت و خدمات مانند پنبه پاک کنی ،ریسندگی،
پارچه بافی ،رنگریزی ،تولید و عرضه پوشاک و  ...موثر است ،افزود:
باید به منظور حمایت از این صنعت ،از تشکیل «شورای عالی صنعت
نساجی ایران» از بخش کشاورزی تا صنعت و بازار در یک شبکه و با

یک مدیریت واحد حمایت کنیم و راه اندازی این شورا یک ضرورت
و اولویت است.
نیک بین یکی از مهمترین حلقههای زنجیره اولیه شبکه ارزش افزوده
صنعت نساجی را در بخش کشاورزی و تولید پنبه دانست که متاسفانه
طی  25سال گذشته مورد بی مهری قرار گرفته است و کشور از صادر
کننده پنبه به کشورهای اروپایی به واردکننده پنبه تبدیل شده است و
بیش از نیمی از نیاز خود را از واردات تامین میکند.
این نماینده مردم در خانه ملت ،توزیع منابع مالی و اعتباری کشور
بصورت جزیره ای و بدون توجه به حلقه های قبل و بعد از زنجیرههای
ارزش افزوه صنعت نساجی را به شرح زیر در وزارتخانه های کشور
اعالم کرد:
 حمایت از ارتقای کیفیت و افزایش سطح زیرکشت پنبه ،در وزارتجهاد کشاورزی
 حمایت از صنعت نساجی ،در وزارت صنعت  ،معدن و تجارت حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد فرصت های شغلی در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
وی راه اندازی «شورای عالی صنعت نساجی ایران» را منجر به اثربخش
بودن برنامه های وزارتخانه های یاد شده در صنعت نساجی دانست و
پیشنهاد داد این شورا با حضور نامبردگان ذیل تشکیل شود:
 وزیر و یا قائم مقام وزارتخانه های «جهاد کشاورزی»« ،صنعت،معدن و تجارت» ،و «تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»
 معاون سازمان برنامه و بودجه روسای کمیسیون های کشاورزی ،صنعت و معدن ،اشتغال در مجلسشورای اسالمی
 معاونان صندوق توسعه ملی معاونان اعتبارات بانکهای کشاورزی ،صنعت و معدن و سایر بانکهایعامل و فعال در بخش های کشاورزی ،صنعت و اشتغال
 نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی ،بخش کشاورزی وانجمن صنایع نساجی ایران
نیک بین در پایان ،ارزش بازار جهانی نساجی را سه تریلیون دالر دانست
که سه درصد تولید ناخالص داخلی کلی جهان را تشکیل میدهد و
اذعان کرد :صنعت نساجی بعنوان هفتمین صنعت بزرگ جهان براساس
تولید ناخالص داخلی است.

خالصه مذاکرات هزار و نود و یکمین نشست هیأت مدیره
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تشکیل شورای عالی صنعت نساجی ایران تنها راه شکوفایی این صنعت است
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پیش بینی ثبت رکورد جدید صادرات

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن ابراز امیدواری به تداوم
روند افزایشی و ثبت رکوردهای جدید در آمار صادرات با اقدامات
مثبت دولت سیزدهم ،گفت :با دستور دولت به تفکیک استرداد
مالیات از رفع تعهد ارزی ،امکان واردات در مقابل صادرات و
واگذاری کوتاژها ،بسیاری از گرههای کور تجارت خارجی باز شد.
ی صادرکنندگان در دولت
محمد الهوتی با اشاره به چالش اصل 
دوازدهم اظهار کرد :تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و
منوط شدن آن به رفع تعهد ارزی از سال ،۹۷یکی از چالشهای
جدی صادرکنندگان با دولت دوازدهم بود؛ متاسفانه بهرغم تالش
و اصرار صادرکنندگان بر اجرای قانون رفع موانع تولید مبنی
بر استرداد مالیات طی یکماه ،دولت این کار را انجام نداد و با
پافشاری بانکمرکزی بر این رویه ،هزاران میلیارد تومان سرمایه
تولیدکنندگان در سازمان امورمالیاتی بلوکه شد و نتوانستند از منابع
خود در جهت افزایش تولید استفاده کنند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به حل این معضل بعد از ابالغیه
معاون اقتصادی رییس جمهور اشاره کرد و گفت :خوشبختانه در
پی نشستی که با وزیر جدید صمت داشتیم ،این موضوع به صورت
کارشناسی بررسی و بالفاصله در ابالغیه دولت سیزدهم ،استرداد
مالیات از رفع تعهد ارزی منفک شد که با این تصمیم یکی از
گرههای کور تجارت خارجی کشور در بخش صادرات و منابع
واحدهای تولیدی برطرف شد.
الهوتی اضافه کرد :عالوه بر این ،یکی دیگر از معضالت اساسی
صادرکنندگان کوچک و متوسط ،عدم امکان عرضه ارز در سامانه
نیما به دلیل پایین بودن نرخ ارز این سامانه نسبت به قیمت واقعی
است که با فراهم شدن واردات در مقابل صادرات و واگذاری
کوتاژها در ابالغی ه اخیر معاون اقتصادی رییس جمهور ،این امکان
میتواند مشکل رفع تعهد ارزی را تا حدودی مرتفع کند.
الهوتی در پایان با تاکید بر تاثیر مثبت این اقدامات بر میزان و
کیفیت صادرات ،تصریح کرد :با موارد گفته شده و تمهیداتی که
دولت سیزدهم در نظر گرفته ،پیش بینی میشود در شش ماه
پیشرو شرایط تجارت خارجی کشور به سمت تسهیلگری و رفع
موانع حرکت کند و اگر این روند ادامه یابد ،شاهد رشد چشمگیری
در بخش صادرات ،تحقق وعده وزیر صمت و ثبت رکورد جدیدی
در حجم صادرات خواهیم بود.
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معضل واردات پنبه برای کارخانجات نساجی و پوشاک
عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه در نیمه اول سال
جاری صرفا  ۳۵هزار تن از  ۹۰هزا تن نیاز صنایع نساجی به پنبه وارد شده
است ،گفت :اعمال سیاستهای مرتبط با قرنطینه و عدم تنوع در بازارهای
هدف وارداتی پنبه ،منجر به کمبود مواد اولیه در کارخانجات صنایع نساجی
و پوشاک شده است .حسن نیلفروش زاده ،عضو هیات مدیره انجمن صنایع
نساجی ایران در گفتگو با اقتصاد آنالین با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک
کشور هم اکنون با معضل تامین مواد اولیه روبرو است؛ گفت :متاسفانه اعمال
برخی از سیاستها از سوی دولت ،این صنعت را در تامین مواد اولیه مورد نیاز
خود با برخی کندیها مواجه ساخته است؛ به نحوی که تامین مواد اولیه که
میتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده و حفظ تولید و اشتغال شود ،به دلیل اعمال
این سیاستها با مشکل مواجه است.
وی افزود :در واقع ،صنعت نساجی و پوشاک کشور به لحاظ تولید و تقاضای
بازار هیچ مشکلی ندارد و هر میزانی که تولید شود ،بازار و تولیدکنندگان
پوشاک قابلیت جذب آن را دارند؛ اما ریشه اصلی ماجرای تامین مواد اولیه برای
واحدهای تولیدی پوشاک ،به نوع نگاه وزارت جهاد کشاورزی به واردات پنبه
برمیگردد که مشکالتی را در این زمینه ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد :میزان مصرف پنبه کشور ۱۵۰ ،هزار تن به صورت ساالنه
است که هم اکنون تولید داخلی حداکثر  ۶۰هزار تن بوده و نیاز است که ۹۰
هزار تن پنبه به صورت ساالنه وارد کشور شود ،اما متاسفانه اکنون که نیمه اول
سال هم سپری شده ،تنها  ۳۰درصد از این نیاز وارد کشور شده و پنبه وارداتی
به  ۳۵هزار تن رسیده است.
به گفته نیلفروشزاده ،تولیدکنندگان با مسائلی همچون نرخهای پنبه در
بازارهای جهانی و نقدینگی مورد نیاز برای واردات کنار آمده و راه خود را

پیدا کردهاند ،اما مشکل اصلی ،معضل قرنطینه برای واردات است که وزارت
جهاد کشاورزی بر روی آن پافشاری میکند؛ این در حالی است که کشورهای
تولیدکننده پنبه در دنیا با توجه به صادرات گستردهای که به اقصینقاط جهان
دارند ،تمامی استانداردهای بینالملل را رعایت کرده و کنترل کیفی بهداشتی
را به صورت حداکثری صورت میدهند؛ این در حالی است که متاسفانه وزارت
جهاد کشاورزی این استانداردها را قبول نداشته و اصرار به قرنطینه پنبه دارد
که امری زمانبر و پرهزینه است .وی اظهار داشت :این نوع نگاه باعث شده
تا نتوانیم از کشورهای مختلف دنیا نسبت به واردات پنبه اقدام کنیم؛ این در
حالی است که هم اکنون صرفا واردات پنبه از ازبکستان و تاجیکستان بدون
قرنطینه صورت میگیرد؛ در حالیکه ازبکستان نیز به تازگی صادرات پنبه را
ممنوع کرده و آن را تبدیل به مواد دارای ارزش افزوده کرده و محصول آن را
صادر میکند؛ پس تنها مجرای واردات پنبه ،تاجیکستان شده که با توجه به
سطح تولیدی که دارد ،نمیتواند پاسخگوی نیاز ایران باشد .عضو هیات مدیره
انجمن صنایع نساجی ایران خاطرنشان کرد :برای تامین پنبه مورد نیاز ،باید به
سراغ هند ،سودان ،استرالیا و یونان برویم؛ اما باید قرنطینه را هم حذف کنیم تا
بتوان نسبت به تنوع بخشی به مراکز فروش اقدام کرد.
وی با بیان اینکه واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات تامین
میکنند ،گفت :بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز از محل صادرات اقدام
میکند و در عین حال بخشی از تولیدکنندگان هم خود صادرکننده بوده و از ارز
حاصل از صادرات خود استفاده میکنند و مشکلی از بابت تامین ارز وجود ندارد.
نیلفروش زاده معتقد است که اگر واردات پنبه روان شود ،نیازی به واردات نخ
نیست و کارخانجات قادر به تامین و تولید با حداکثر ظرفیت خود هستند ،اما
مشروط به اینکه پنبه نیز به میزان کافی در اختیار آنها قرار گیرد.

دستور رئیس جمهور به وزیر صمت برای رفع قوانین مخل صادرات
محمد الهوتی در مورد جزئیات جلسه صادرکنندگان با رئیس جمهور ،گفت:
نشست صادرکنندگان با رئیس جمهور کشورمان عالوه بر محتوای بسیار
خوب دارای این پیام بسیار مهم است که چقدر موضوع تولید و صادرات برای
شخص اول اجرایی کشور دارای اهمیت ویژه است که در روز ملی صادرات 2
ساعت وقت را به صادرکنندگان برای شنیدن و بررسی مشکالت صادرکنندگان
اختصاص می دهند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه رئیس جمهور در این جلسه
به تمامی مسائل و مشکالت صادرکنندگان پاسخ دادند ،افزود :صحبت های
ایشان در این جلسه مبتنی بر حمایت عمومی از بحث صادرات بود .وی بیان
داشت :رئیس جمهور کشورمان معتقدند که حجم صادرات در کشور بسیار ناچیز
است و باید افزایش یابد که این کار با حمایت دولت خواهد بود .الهوتی با بیان
اینکه موضوع افزایش توسعه تجارت خارجی با اولویت همسایگان مورد تاکید
رئیس جمهور است ،افزود :در این جلسه همچنین رئیس جمهور به موضوع
دیپلماسی اقتصادی اشاره کردند و گفتند که عضویت دائم ایران در پیمان
شانگهای موقعیت بسیار خوبی را برای صادرکنندگان فراهم می کنند و لذا باید
صادرکنندگان از این فرصت استفاده کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه در این جلسه از سوی رئیس
جمهور به موضوع ثبات در مقررات و قوانین بصورت جدی تاکید شد ،گفت:
رئیس جمهور بیان داشتند که یکی از ضعف های گذشته تغییر پی در پی
مقررات بوده و لذا سیاست دولت سیزدهم هماهنگی در جهت افزایش ثبات در
قوانین و عدم تغییر آنها است .وی بیان داشت :رئیس جمهور همچنین بر توسعه
تجارت ایران با نگاه به ظرفیت بخش خصوصی تاکید کردند و اشاره کردند که
در نشست هایی که با سران کشورها از جمله نشست شانگهای داشته اند دائما
بر موضوع صادرات و افزایش ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرده اند.
الهوتی افزود :موضوع جلوگیری از خام فروشی و حمایت از صنایع پایین دستی
نیز از موضوعات مهمی بود که به آن اشاره داشتند.رئیس کنفدراسیون صادرات
ایران بیان داشت :رئیس جمهور به ایجاد زیرساخت های حمل و نقل و رفع
مشکالت و سرمایه گذاری در این بخش نیز تاکید جدی داشتند.
وی با بیان اینکه یکی از تاکیدات رئیس جمهور موضوع برگشت ارز حاصل از
صادرات بود ،گفت :رئیس جمهور در این خصوص اظهار داشت که سیاست
دولت قطعا جذب ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور برای تامین کاالهای
اساس است اما در مورد زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات معتقدند بودند که

نباید بصورت قهری برخورد شود .الهوتی گفت :رئیس جمهور در این جلسه
نسبت به بعضی برخوردهای نامناسب با صادرکنندگان در سال های گذشته ابراز
نارضایتی کردند و لذا در این جلسه گفتند که در دولت سیزدهم این اتفاقات در
مورد صادرکنندگان تکرار نمی شود و ما این مشکالت را حل خواهیم کرد اما
صادرکنندگان نیز باید متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات را به موقع به
کشوربازگردانند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود :در بحث کارت های بازرگانی نیز اعتقاد
رئیس جمهور بر این است اتاق های بازرگانی و تشکل ها باید کمک کنند که
حضور افراد غیرمتعهد ،ناصالح ،غیرحرفه ای در بحث تجارت خارجی کمرنگ
شود و تجار واقعی به رسمیت شناخته شوند و کارت های بازرگانی پاالیش و
پایش شود تا افراد نااهل دسترسی برای سوء استفاده از این کارت ها نداشته
باشند.وی افزود :همچنین آقای رئیسی در مورد ممنوعیت ها اعتقاد داشتند تا
علیرغم اینکه اولویت اول ما در تولید و صادرات استفاده از مواد اولیه داخلی و
تامین نیاز کشور است اما این ممنوعیت ها نباید باعث شود تا صادرکنندگان با
مشکل مواجه شوند.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق
تهران با بیان اینکه رئیس جمهور همچنین به موضوع صادرات خدمات فنی
و مهندسی تاکید داشتند ،گفت :لذا در این جلسه از معاونت اقتصادی وزیر
امورخارجه خواستند که مشکالت مرتبط با این موضوع را حل کنند و وزیر
صمت و بانک مرکزی نیز مباحث مربوط به ضمانت ها را حل کنند.
الهوتی در پاسخ به این سوال که با توجه به رویکرد دولت قبلی آیا صادرات
کشور از این پس شرایط بهتری را خواهد داشت ،گفت :با توجه به عملکرد سه
ماهه دولت سیزدهم و همچنین ابالغیه خوب معاون اقتصادی رئیس جمهور در
مورد سیاست های تجاری و ارزی شخصا نسبت به صادرات در آینده نسبت به
قبل خوشبین تر شدم و امیدوارم این روش کماکان ادامه یابد.
وی با اشاره به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت :اتاق
بازرگانی از سه سال گذشته خواستار تسریع در برگشت مالیات بر ارزش افزوده
صادرکنندگان بود اما علیرغم همه تالش ها بی نتیجه ماند که خوشبختانه در
شروع کار دولت سیزدهم با یک همت انقالبی این مشکل را در کوتاه ترین
زمان حل نمود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت با پیشنهاد اینجانب مبنی بر بازنگری در
حوزه قوانین وضع شده طی سه سال گذشته و رفع موانع ایجاد شده به وزیر
صمت ماموریت داند تا پایش قوانین در اسرع وقت اجرایی شود.

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی
ایران نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت و در صورت لزوم تمدید عضویت خود اقدام فرمایید.
021 26200196
واتساپ 0912 9583657
info@aiti.org.ir

فکس26206905 :

کدپستی1915654773 :
ران
اي

ان
جم
TRIES
US

IN
D

E
IRAN TEXTIL

OF

IO
AT
ASSOC

4

ن

صنايع ن

سا
جي

N

