
مردم تهران صبح کاری پنجشنبه سی ام ديماه نود و پنج را با دود 
سياهی از ساختمان ۱۷ طبقه پالسکو آغاز کردند دودی که نه تنها 
همان  از  بلکه   ، ريخت  بهم  را  تهران  اضطرار  در  و  آلوده  آسمان 
ساعات ابتدايی پنجشنبه با محدوديت های ترافيکی برای عبور و 

مرور نيروهای امدادی شوکی بزرگ به تهرانی ها داد.
حضور نيروهای امدادی و آتش نشان از ايستگاه های مختلف در 
محل حادثه اميدها را در دل شهروندان تهرانی قوت بخشيد و خيال 
همگان را کمی آرام نمود اما کمتر کسی فکر می کرد زبانه های اين 

آتش چنان باال گيرد که  کل کشور را به ماتم بکشاند.
درست همزمان با گزارش تصويری و مستقيم خبرنگار شبکه خبر از 
محل حادثه ، پالسکوی تهران در مقابل ديدگان ميليون ها ببيننده 
و  بزرگترين  از  يکی  فعاليت  بر  باشد  پايانی  تا  ريخت  فرو  ايرانی 

قديمی ترين مراکز تجاری و توليدی تهران بزرگ.
بدون ترديد پالسکو يکی از قديمی ترين و معروف ترين مراکز 
توليد و عرضه پوشاک کشور بود که کمتر کسی است که در صنعت 

نساجی و پوشاک کشور کار کند و از آن بی اطالع باشد.
فرو ريختن پالسکو بدون شک يکی از تجربيات تلخی است که 
در تاريخ ثبت خواهد شد و صنعت نساجی و پوشاک کشور هرگز 
آن را از ياد نخواهد برد و در اين ميان جانفشانی نيروهای شجاع و 
جان بر کف آتش نشان و امدادرسان ، همچون نگينی درخشان بر 
بلندای نام پالسکو و در اعماق قلوب ملت ايران ثبت خواهد شد. 
نساجی نيوز اين فاجعه اسفناک را به همه مردم ايران و بخصوص 
تسليت  باخته  مال  صنفان  هم  و  همکاران  و  داغدار  خانواده های 
عرض نموده و اميدوار است با همت دولتمردان و نيروهای امدادی 

در روزهای پيش رو شاهد گشايشی در اين خصوص باشيم.
در  ايرانيان  ما  تاريخی  و  زدنی  مثال  همت  و  غيرت  ترديد  بدون 
آسيب  ياری  به  ديگر  بار   ، همنوعان  از  گيری  دست  و  حمايت 
خوردگان اين فاجعه خواهد آمد و چرخ های اين ساختمان مجددا به 
صدا خواهد آمد تا صنعت پوشاک را قوی تر و به روز تر از گذشته 

به تصوير کشد.
آنچه ذيال ميخوانيد تاريخچه ای مختصر است از ساختمان پالسکو 
که همه خاطرات خود را در روز پنجشنبه غرق خاک و خاکستر کرد. 
ساختمان پالسکو بنايی تجاری در ضلع شرقی چهارراه استانبول، 
تهران بود. اين ساختمان ۱۷ طبقه اسکلت فلزی که در سال ۱۳۴۱ 
افتتاح شده بود يکی از مهمترين مراکز توليد و فروش پوشاک در 

تهران بود. ساختمان پالسکو در روز پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ پس از 
۵۴ سال از زمان ساخت بر اثر آتش سوزی فرو ريخت و ۵۶۰ واحد 
تجاری در آن از بين رفت. ساختمان پالسکو درحالی بعد از سه 
ساعت و نيم سوختن، فروريخت که هنوز تعداد زيادی آتش نشان 

درحال مهار آتش سوزی، در بيرون و داخل ساختمان بودند. 
اولين  از  آلومينيوم  ساختمان  کنار  در  که  پالسکو  ساختمان 
بلندمرتبه های تهران شمرده می شد. نماد تهران جديد و معماری 
شهری  شاخص  مونومان  يک  عنوان  به  و  پايتخت  در  مدرن 

محسوب می شد.
ساختمان پالسکو توسط حبيب اهللا القانيان، رئيس انجمن کليميان 
صنايع  کارخانجات  بزرگترين  پالسکو،  شرکت  مالک  و  تهران 
 ۱۷ ساختمان  اين  ساخت  کار  ساخته شد.  ايران،  پالستيک سازی 
طبقه که از نوع اسکلت فلزی بود، از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ جريان 
از  بعد  حقيقت  در  پالسکو  شد.  افتتاح   ۱۳۴۱ سال  در  و  داشت 
ساختمان ۱۰ طبقه ای که مهندس هوشنگ خانشقاقی در سال های 

ساخت،  سپهساالر  باغ  جوار  در   ۱۳۳۰ تا   ۱۳۲۸

بهروز محمدی صادر کننده نمونه ملی، عضو هيئت مديره انجمن 
کارخانجات  مجتمع  مديره  هيئت  رئيس  و  ايران  نساجی  صنايع 
امروز  گفت:  دليجان  پيام  خبرنگار  با  گفتگو  در  دليجان  ساينا 
توليدکنندگان و صنعت گران بيش از هر چيز ديگر نيازمند ثبات 
اقتصادی هستند. در اين صورت است که می توان با بهبود فضای 
کسب و کار و فراهم کردن زمينه جذب سرمايه گذار از اين شرايط 
چند  برجام  از  بعد  اينکه  به  اشاره  با  محمدی  شد.  خارج  رکودی 
اظهار  است،  داده  رخ  کشور  صنعت  و  توليد  زمينه  در  مهم  اتفاق 
غيرنفتی  محصوالت  برای  را  تقاضا  تجاری  شوک  برجام،  کرد: 

افزايش داد.
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پالسکو؛ فراز و فرود در نيم قرن
در  زاده  رئيس  مهدى  محمد 
گفتگو با ايسنا گفت: از بُعد اقتصاد 
كالن پس از اجراى برجام شرايط 
سال هاى  به  نسبت  مساعدترى 
نمونه  كه  است  شده  فراهم  قبل 
رشد  آن  مشخص  و  اصلى 
آمار  اساس  بر  كه  است  اقتصادى 
اول  ماه  شش  براى  درصد   7.4
امسال بوده است. البته حدود 3.5 
درصد از اين رشد حاصل از فروش و صادرات نفت بوده است كه 
به دولت كمك خواهد كرد كه دچار كسرى بودجه كمترى شود.   
روند  شاهد  بانكى  روابط  و  سيستم  بخش  در  اما  داد:  ادامه  وى 
كندترى بوديم هرچند كه گشايش هاى اعتبار مجدد ميسر شده 
و بخشنامه هايى كه به خصوص براى توليدكنندگان صادر شده 
شرايط براى توليد اميدواركننده است. همچنين از سوى ديگر در 
شده  فراهم  تسهيالتى  بيمه  و  حمل ونقل  به  مربوط  بخش هاى 
ورود  هوايى  ناوگان  بخش  در  و  نداشت  وجود  آن  از  قبل  تا  كه 
اولين هواپيماى ايرباس اولين نمود اين تغيير در بخش حمل و 

نقل است.  
مشاور بانكى اتاق بازرگانى ايران با اشاره به برخى شاخص هاى 
تاثيرات  خرد  اقتصاد  بخش  در  گفت:  برجام  از  پس  خرد  اقتصاد 
و  قيمت  افزايش  عنوان  به  كه  چرا  است  نبوده  ملموس  برجام 
محسوب  كالن  اقتصاد  شاخص هاى  جزو  كه  نفت  صادرات 
قدرت  و  مصرف كنندگان  براى  بالفاصله  را  خود  تاثير  مى شود 

خريد مردم نمى گذارد.
از  برخى  قيمت  حدودى  تا  مدت  اين  در  داد:  ادامه  زاده  رئيس 
كاالهـــاى مصرفى و مايحتاج مردم رونــد صعودى پيدا كرده 
آن  انجام  حال  در  كه  اقداماتى  با  بازار  تنظيم  ستاد  و  دولت  كه 
را  قيمت  افزايش  اين  جلوى  كه  هستند  اين  دنبال  به  هستند 

بگيرند.
سال  يك  در  كرد:  اضافه  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
گذشته روند كاهشى تورم ادامه داشته است كه دستاورد مثبتى 
بيشترى  توجه  است  الزم  كه  بخش هايى  اما  است  اقتصاد  براى 
به آن شود بحث اشتغال، جلوگيرى از باال رفتن  نرخ بيكارى و 

بهبود قدرت خريد مردم است.  
وى ادامه داد: اگرميزان سرانه مصرف را با سال هاى قبل مقايسه 
كنيم مشاهده مى كنيم كه مصرف خانوارها در زمينه مواد غذايى 
مثل محصوالت لبنى و يا پوشاك روند كاهشى داشته است. اين 
سرانه مصرف بيانگر قدرت خريد مردم است كه نياز است به آن 
توجه بيشترى شود و در قالب بودجه هاى سنواتى و موارد ديده 

شده در برنامه ششم به آن جامعه عمل بپوشانند.
رئيس زاده تصريح كرد: به طور كلى نتيجه برجام براى اقتصاد 
برجام  با  باشد.  اين  از  مثبت تر  مى توانست  اما  بوده  مثبت  ايران 
به يك پيــروزى سياسى دست پيـــدا كرديم ولى بايد از اين 
فرصـــت استفاده مى كرديم  و آن را به يك پيروزى اقتصادى 
نيفتاده،  كامل  طور  به  هنوز  اتفاق  اين  كه  مى كرديم  تبديل  هم 
اما اميـــدوار هستيم كه ظرف ماه هاى آينده نيز شاهد اين اتفاق  

باشيم.

برجام برای اقتصاد ايران مثبت بودبرجام برای اقتصاد ايران مثبت بود

ادامه در صفحه 3

دبيرکل  انجمن صنايع نساجی ايران مطرح کرد:

فعالين اقتصادی نيازمند ثبات اقتصادی هستند
صادر کننده نمونه ملی: 



 

صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
انجمن  مديره  هيات  نشست  ششمين  و  بيست  و  نهصد 
صنايع نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه 
مورخ 95/10/12 در محل ساختمان انجمن تشكيل و موارد 

زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- آقاى رئيس زاده با اشاره به مكاتبه اخير دفتر اداره كل نساجى 
و پوشاك وزارت صمت از تخصيص مجوز واردات پرك به ميزان 5 
درصد ظرفيت توليد واحدهاى پلى استرى يعنى در حدود 35 هزار 

تن واردات پرك PET  در سال خبر داد.
2- آقاى دكتر شيبانى گزارش از نشست مشترك به همراه جمعى از 
كارآفرينان و سرمايه گذاران در دفتر مهندس نعمت زاده درخصوص 
تحليل نوسانات نرخ ارز ارائه فرمودند كه در نهايت آقاى نعمت زاده 
كه  فرمودند  عنوان  نشست  اين  در  حاضرين  نظر  استماع  از  پس 

پيشنهادات زير به عنوان جمع بندى جلسه پيگيرى خواهد شد:
الف- پيشنهاد موظف كردن بانكهاى عامل به گشايش ال سى، بطوريكه 
بانكها ال سى را با نرخ دالر 3600 تومان و با سپرده 10 الى 15 درصد 

پيش پراخت گشايش كنند و تسويه نيز بيش از نرخ روز گشايش نباشد. 
ب- همچنين قرار شد يوزانس با نرخ هاى بين المللى تا زمان 24 

ماه توسط سازمان توسعه تجارت پيگيرى شود. 
ج- ايشان به آقاى خسروتاج تأكيد كردند كه مبادالت ارز از صرافى 
ها به بانكها منتقل شود كه در همين راستا مصوبات هيأت دولت در 
اين خصوص كه با امضاى معاون اول ابالغ گرديد در جلسه هيأت 

مديره مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
3- آقاى دكتر عامرى طى سخنانى به تحليل نوسانات ارز در سطح 

ملى و بين المللى پرداختند.
4- آقاى مهندس مقصودى با اشاره به رويه هاى جديد سازمان امور 
مالياتى براى افزايش ماليات و فشار بر واحدهاى توليدى و همچنين 
افزايش درآمدهاى مالياتى در بودجه سال آتى و همچنين عدم افزايش 
ماليات اصناف خواستار پيگيرى بيشتر انجمن در اين خصوص شدند. 
5- آقاى مهندس شهالئى با اشاره به بخشنامه هاى اخير بانكى 
در خصوص گشايش اعتبار براى يوزانس در بخشهاى توليدى و 
بازرگانى به يوزانس شش ماهه و يكساله با پرداخت ده درصد براى 
بخش توليد اشاره نمود و همچنين با اشاره به جلسه مشترك با 
وزير و طرح موضوع توسعه و بازسازى صنايع نساجى عليرغم موارد 
مطرح نشده و وجود مشكالت عديده در صنعت و سرمايه گذارى 

خواستار ارائه برنامه مدون انجمن در اين خصوص شدند. 
6- آقاى لباف با اشاره به اين امر كه در حال حاضر قيمت گذارى 
براى محصوالت پتروشيمى از حاصلضرب 95 درصد فوب خليج 
فارس ( به دالر ) در نرخ روز دالر محاسبه مى شود، پيشنهاد دادند تا 

كميته مذكور نرخ دالر را 3600 تومان در نظر بگيرند. 
7- آقاى مهندس مروج با اشاره به قابليت هاى موجود در فضاى 
مجازى خواستار استفاده بيشتر از اين موضوع در جهت اطالع رسانى 

و افزايش آگاهى عمومى شدند. 
8- در جمع بندى مطرح شده در خصوص دستورالعمل ثبت برندها 
و اظهار نظرهاى صورت گرفته، مقرر شد تا نشست مشتركى با ساير 
تشكلها صورت پذيرد و پيگيرى جدى در اين خصوص بعمل آيد. 

9- آقاى رئيس زاده از هيأت مديره محترم خواست تا در خصوص 
آئين نامه شعبات انجمن اعالم نظر كنند تا موضوع به نتيجه برسد 
و به شعبه خراسان رضوى ابالغ شود. كه مقرر شد موضوع از طريق 

هيأت رئيسه و مشاور حقوقى انجمن پيگيرى و به نتيجه برسد. 
10- آقاى رئيس زاده از هيأت مديره محترم درخواست كردند تا 
نظرات خود را در خصوص اصالحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده 

به دبيرخانه منعكس فرمايند. 

غائبين آقايان
دكتر حسن كاردان، مهندس حسن نيلفروش زاده، محمدرضا مقدم، 

محسن آهنگريان.

صدور  سمينار  در  موضوع  اين 
رويه  جهت  الکترونيکی  مجوزهای 
تجارت  واحد  پنجره  در  صادرات 
نمايندگان  حضور  با  که  فرامرزی 
۲۰ وزارتخانه و سازمان مجوزدهنده 

برگزار شده بود، مطرح شد.
صادرات  دفتر  مديرکل  غالمی، 
در  که  است  کرده  اعالم  گمرک 
اقتصاد  اهداف  تحقق  راستای 

مقاومتی و توسعه صادرات کاالهای غيرنفتی، حذف مجوزهای 
و  تجارت  زمان  و  هزينه  کاهش  شفافيت،  افزايش  کاغذی، 
حمايت همه جانبه از توليد و صادرات، مقرر شد در روزهای آتی 
قفل سيستمی انجام  شود تا تمامی مجوزهای قانونی صرفا به 

صورت الکترونيکی ارائه شود.
در  گذشته  ماهه   ۱۰ در  که  مؤثری  اقدامات  با  وی،  گفته  به 
حوزه رويه های مربوط به صادرات از جمله ورود موقت، خروج 
رفته  کار  به  وارداتی  اوليه  مواد  ورودی  حقوق  استرداد  موقت، 
و  نفتی  فراورده های  صادرات  به  که  تسهيالتی  و  توليد  در 
پتروشيمی ارائه شده می توان به يقين اعالم کرد که بسياری از 
هزينه های پيگيری و مراجعه حضوری مکرر برای اخذ مجوزها 
و بروکراسی های مربوطه از سازمان های تخصصی کاهش پيدا 
کرده است. همچنين زمان انجام تشريفات کاال به شدت کاهش 
پيدا خواهد کرد، از طرفی دقت و صحت انجام تشريفات گمرکی 

و اخذ مجوزها تضمين می شود.
بايد  است:  گفته  همچنين  غالمی 
شده  تمام  هزينه  کنيم  تالش 
تا  دهيم  کاهش  را  صادراتی  کاالی 
امکان رقابت با کاالی مشابه رقبای 
خارجی را داشته باشيم و قدم مثبتی 

در راستای توسعه صادرات برداريم.
نظر  در  ايران  گمرک  می شود  گفته 
مجوزهای  آينده  روزهای  در  دارد 
دستگاه های  از  الکترونيکی  صورت  به  صرفا  را  صادرات 
حاضر  حال  در  که  است  حالی  در  اين  کند.  دريافت  همجوار 
در بحث واردات مجوزها به صورت سيستمی و الکترونيکی از 

سازمان های همکار دريافت می شود.
قرار بر اين است که سامانه صدور مجوزها از دسترس خارج و 
صرفا مجوزهای صادرات از طريق سامانه جامع گمرکی و پنجره 

واحد تجارت فرامرزی اخذ شود.
واردات  رويه  در  مجوزها  صدور  اين  از  پيش  ايسنا،  گزارش  به 
برخی  نيز  صادرات  رويه  در  البته  و  بود  شده  الکترونيکی 
سازمان ها مجوزها را به صورت الکترونيکی در سامانه به گمرک 
و  گمرکی  امور  جامع  سامانه  شدن  قفل  با  که  می کردند  ارائه 
تمامی  کاغذی،  مجوزهای  روی  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره 
مجوزهای قانونی صادرات صرفا به صورت الکترونيکی دريافت 

خواهد شد.

مجوزهای گمرکی صادرات الکترونيکی شد 
گمرک اعالم کرد:

از  ابتدا  خوش حساب،  کارفرمايان  بيمه  جرائم  بخشودگی  قانون 
بازخوردهای  به  توجه  با  شد.  اجرا  گذشته  ماه  شهريور  تا  خرداد 
اخذ شده و بررسی های صورت گرفته، پيشنهاد تمديد و تسهيل 
در  گزارش ها  برابر  که  شد  ارائه  مربوطه  مبادی  به  قانون  اين 
نيز  جاری  سال  پايانی  ماه  سه  در  و  شده  پذيرفته  دولت  هيات 

اجرا می شود.
قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمايانی اجرا می شود که 
حق بيمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق 
به  اما  می کردند،  پرداخت  اجتماعی  تأمين  سازمان  به  قانون  با 
دليل بروز مشکالت ناخواسته از جمله حوادث و باليای طبيعی، 
و  شده  مواجه  مشکل  با  ارز  نرخ  نوسانات  و  ظالمانه  تحريم های 
کار  نيروی  قبال  در  خود  تعهدات  ايفای  و  بيمه  حق  پرداخت  از 

بازمانده اند.
پيش از اين جرائم کارفرمايان واحدهای صنعتی، معدنی و توليدی 
مشمول بخشودگی بودند ولی در آئين نامه جديد کليه کارفرمايان 
اين  کنند.  استفاده  مزايا  اين  از  می توانند  نيز  سازمان  با  مرتبط 
قانون از تاريخ هشتم دی ماه به مدت ۳ ماه در واحدهای اجرايی 
سازمان تأمين اجتماعی اجرا می شود و کارفرمايان می توانند برای 
اجتماعی  تأمين  شعب  به  خود  بدهی  تکليف  تعيين  يا  پرداخت 

سراسر کشور مراجعه کنند.
در صورت پرداخت نقد و اقساط بدهی تا حداکثر يک سال، تمامی 
جرائم بيمه ای کارفرمايان بخشيده می شود. همچنين در صورتی 
که کارفرمايان تمايل به تقسيط بدهی در اقساط بيشتری داشته 
مشمول  تقسيط  مدت  با  متناسب  آنان  جرائم  از  بخشی  باشند 

بخشودگی قرار می گيرد. 
اين آيين نامه اصالحی در جلسه هشتم دی ماه هيات وزيران به 
کار  تعاون،  وزارت   ۱۳۹۵.۱۰.۵ مورخ   ۱۷۷۸۱۲ شماره  پيشنهاد 
و رفاه اجتماعی و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ايران با تغييراتی، به تصويب رسيد.
طبق اين آئين نامه، در صورتی که کارفرمايی ظرف ۱۸ ماه قبل 
مقرر  تکاليف  انجام  مانع  که  مستدل  و  مستند  مدارک  ارايه  از 

شده است، صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را برای حداقل ۱۶ 
خوش حساب  کارفرمايان  جزو  باشد،  کرده  پرداخت  و  ارسال  ماه 

محسوب می شود.
پذيرش داليل و مدارک ابزاری و نحوه تشخيص، نوع و شمول 
اساس  بر  خدماتی)  و  صنعتی  معدنی،  (توليدی،  کارگاه  فعاليت 

قانون و به عهده سازمان تامين اجتماعی خواهد بود.
براساس مصوبه هيأت وزيران، کارفرمايان واحدهای مشمول در 
صورتی که کل جرايم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصويب اين 
آيين نامه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاريخ الزم االجرا شدن 
در مورد پرداخت و يا تقسيط اصل بدهی قطعی شده بر اساس 
توافق  اجتماعی  تامين  سازمان  با  ابرازی  مستندات  و  مدارک 
کنند، از بخشودگی جرايم متعلقه موضوع اين آيين نامه برخوردار 
خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد 
از الزم االجرا شدن اين آيين نامه به علت بروز يکی از موضوعات 
به  مربوط  مدارک  ارايه  مهلت  شده اند،  مشمول  ابرازی  داليل 

سازمان يادشده تا سه ماه از وقوع داليل مزبور خواهد بود.
اين آيين نامه در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان 
توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور و تقويت آنها در امر 
صادرات و اصالح ماده (۱۰۴) قانون ماليات های مستقيم از سوی 

معاون اول رييس جمهور ابالغ شده بود.

اجرای قانون بخشودگی جرائم بيمه کارفرمايان خوش حساب
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ادامه از صفحه 1

توليد روزانه ۲۰۰ ُتن الياف پلی استر در کارخانجات 
ساينا

روزانه  دليجان  ساينا  کارخانجات  مجتمع  اينکه  به  اشاره  با  وی 
۲۰۰ تن الياف پلی استر توليد و روانه بازار می کند، افزود: بعد از 
توافق هسته ای افزايش ۲۰ درصدی را در تقاضای خارجی برای 

صادرات محصوالت الياف پلی استر شاهد هستيم.
رئيس هيئت مديره مجتمع کارخانجات ساينا دليجان بيان کرد: با 
اين شرايط افق صادرات سال آينده شرکت (الياف پلی استر ساينا) 

بالغ بر ۶۰ ميليون دالر در نظر گرفته شده است.
مجتمع  خارجی  تجارت  هزينه های  اينکه  بيان  با  محمدی 
درصد  هفت  حدود  شرايط  اين  از  بعد  دليجان  ساينا  کارخانجات 
کاهش داشته است، بيان کرد: در حال حاضر برای نقل و انتقال 
مالی از سيستم بانکی استفاده می کنيم در حالی که قبال از طريق 

صرافی ها و با ريسک باال صورت می گرفت.
صادر کننده نمونه ملی به استفاده از تسهيالت خارجی به عنوان 
يکی ديگر از مزايای پسابرجام اشاره کرد و افزود: در حالی که 
درصد   ۱۸ نرخ  با  تسهيالت  ايران  بانک های  شرايط  بهترين  در 
با  خارجی  تسهيالت  از  شرکت  حاضر  حال  در  می کنند  پرداخت 

سود نيم درصد در ماه استفاده می کند.

ساخت کوره ذوب الياف شيشه در کشور
محمدی به آغاز عمليات اجرايی ساخت کوره ذوب الياف شيشه 
در اين مجموعه اشاره کرد و گفت: قرارداد ساخت اين کوره با 

شرکت ايپيس آلمان در کارخانه ساينای دليجان با اعتباری بالغ 
بر ۳۶ ميليون يورو منعقد شده است.

عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران با اشاره به اينکه 
ظرفيت اسمی توليد اين طرح صنعتی ۳۰ هزارتن الياف شيشه در 
سال است، افزود: با برنامه زمانبندی، اين واحد صنعتی ظرف دو 

سال آينده وارد مدار توليد می شود.
مجتمع  زيرمجموعه های  از  دليجان،  ساينا  الياف  شرکت 
کننده های  توليد  بزرگترين  از  يکی  دليجان،  ساينا  کارخانجات 
الياف پلی استر با مواد اوليه چيپس پتروشيمی و پرک بطری های 
می باشد.  ايران  در  تن   ۲۰۰ روزانه  توليد  با  ترفتاالت  اتيلن  پلی 
صنايع  در  شرکت  اين  توليدی  محصوالت  مصرف  عمده 
حلقوی،  بافندگی  کشباف،  و  پودی  تاری-  بافندگی  ريسندگی- 
صنايع بی بافت، صنايع خواب، تزئينات خانگی، فرش و موکت، 
ايزوگام و اليی و... می باشد. شرکت ره آورد ساينا دليجان، يکی 
در  دليجان،  ساينا  کارخانجات  مجتمع  زيرمجموعه های  از  ديگر 
سال ۱۳۸۳ با توليد نمد الياف شيشه (مت سوزنی) فعاليت توليدی 
خود را در زمينی به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع با ظرفيت توليد 
۶۰۰۰ تن مت سوزنی و انواع منسوجات الياف شيشه شامل بافت، 
توری و الياف شيشه خرد شده تاسيس شد. همچنين در همين 
توليدی  کارخانه  بزرگترين  شامل  دوم  فاز  اجرايی  عمليات  سال 
تيشو و الياف شيشه را با ظرفيت ۳۰۰۰۰ تن در سال آغاز نموده 
است. الزم به يادآوری است که خط توليد تيشو ساينا با ظرفيت 

۱۳۰ ميليون متر مربع در سال ۱۳۹۱ به بهره برداری رسيد.

فعالين اقتصادی نيازمند ثبات اقتصادی هستند

بخشودگی مشروط ۱۰۰ درصد جرايم  تعاونی ها
سيد کامل تقوی نژاد با اشاره به ويژگی های اصالحيه جديد قانون 
هر  اصالحيه،  اين  براساس  کرد:  خاطرنشان  مستقيم  ماليات های 
شخصی که در اقتصاد فعال است، چه معاف از پرداخت ماليات باشد 
و چه غيرمعاف، بايد به عنوان مودی در نظام مالياتی ثبت نام کند 
و وضعيت درآمدی اش مشخص باشد و به اين ترتيب است که 

اقتصاد کشور به سمت شفاف شدن پيش خواهد رفت.
تقوی نژاد با اشاره به رشد وصولی درآمدهای مالياتی در ۸ ماهه 
امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل گفت: عمده اين رشد در اثر 
شناسايی موديان جديد و واحديابی های موثر به وقوع پيوسته و از 
سوی ديگر، اعتماد نظام مالياتی به مردم و تعامل با آنها که منجر 
به عدم افزايش مالياتها در توافق با اصناف کشور شد، نتيجه داد و 
مردم نيز پاسخ اين اعتماد را دادند.رئيس کل سازمان امور مالياتی 
کشور، از رشد اظهارنامه های ارايه شده در خرداد و تيرماه سال جاری 
خبر داد و گفت: در سال جاری فرايند رسيدگی به اظهارنامه ها را کوتاه 
کرديم و به اين ترتيب، تاکنون بيش از يک ميليون برگ قطعی صادر 
و به موديان ابالغ شده است و تمام تالش ما اين است که رسيدگی ها 
براساس اسناد و مدارک مثبته باشد. وی در ادامه از تفويض اختيار 
موضوع  بخشش  قابل  جرايم  بخشودگی  و  مالياتی  بدهی  تقسيط 
قانون ماليات های مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به رئيس 

و مديران کل امور مالياتی شهر و 
استان تهران و ساير مديران کل 
خبر  کشور  سراسر  مالياتی  امور 
داد و به منظور حمايت خاص از 
اعضای  و  رئيس  به  تعاون  حوزه 
اتاق تعاون ايران، نويد بخشودگی 
۱۰۰ درصد جرايم قابل بخشش، 
به شرط آنکه اصل بدهی مالياتی 
گردد،  پرداخت  سال ۹۵  پايان  تا 
از  همچنين  نژاد،  تقوی  داد.  را 

بررسی اليحه صندوق مکانيزه فروش و آئين نامه اجرايی تبصره ۲ 
ماده ۱۶۹ قانون ماليات های مستقيم در مجلس و هيات دولت خبر 
داد و گفت: با نهايی شدن اين اليحه، موديان مالياتی موضوع اين 
ماده موظف خواهند شد که از سامانه صندوق فروش استفاده کنند و 
معادل هزينه های انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازی تجهيزات 

صندوق فروش از ماليات قطعی شده آنان کسر خواهد شد.
وی در خاتمه سخنان خود، دستور تشکيل کميته مشترک سازمان 
رفع  و  بررسی  منظور  به  ايران  تعاون  اتاق  و  کشور  مالياتی  امور 

مشکالت ماليات تعاونی ها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسيما بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای 
حداکثر سقف گشايش اعتبار اسنادی مدت دار برای تکميل و تجهيز 
خطوط توليدی و واردات کاالی واحدهای توليدی موجود را ۵۰ ميليون 
دالر و سقف مدت انرا سه سال اعالم کرد. اين بخشنامه  به منزله ابالغ 
به بانکها و موسسات  اعتباری است و گشايش اين اعتبارات اسنادی با 

رعايت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی انجام می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به بند ۱۰ ابالغيه معاون اول رئيس 
جمهوری می افزايد :«استفاده از اعتبارات يوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ 
ميليون دالر در هر مورد برای واردات، تکميل و تجهيز خطوط توليد 
واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخيص 
بانک توجيه مالی داشته باشد) مجاز است». براساس بخشنامه صادره 
از سوی بانک مرکزی اين گشايش اعتبار اسنادی مستلزم ارائه مجوز 
وزارتخانه ذيربط مبنی بر انجام واردات به منظور تکميل و تجهيز خطوط 
توليد واحدهای اقتصادی است و حداکثر زمان استفاده از اين اعتبارات 
اسنادی سه سال تعيين شده است. همچنين رعايت دستورالعمل های 
صادره در زمينه بررسی وضعيت مالی و اعتباری متقاضی و سقف فردی 
و بخشی تعهدات ايجادی الزامی است و گشايش اعتبار اسنادی مربوطه 
منوط به توجيه مالی واردات مورد نظر به تشخيص و ارزيابی آن بانک 
خواهد بود. براساس بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی حداقل ۱۰ 
درصد مبلغ اعتبار در زمان گشايش اعتبار و  ۱۰ درصد به هنگام معامله 

اسناد و مابقی در زمان سررسيد پرداخت از متقاضی دريافت می شود.
اين گزارش می افزايد: مالک تامين ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاريخ 
سررسيد پرداخت برای  اعتبارات اسنادی با سررسيد پرداخت بيش از دو 
سال و حداکثر تا سه سال منوط به  نوع ارز تعرفه کاالی موضوع ثبت 
سفارش در تاريخ مذکور (سررسيد پرداخت) خواهد بود و در صورت 
تغيير تعرفه ارز متقاضی، تامين ارز مربوطه بايد از محل ارز متقاضی 

انجام شود.
در بخش ديگری از اين بخشنامه امده است؛ درصدهای تعيين شده 
اعتبار  گشايش  زمان  در  بايد  بانک  و   است  دريافتی  حداقل های 
اسنادی و در طول دوره با توجه به وضعيت اعتباری مشتری وثايق 
و پوشش های الزم و کافی را دريافت کند. وثيقه های دريافتی از 
بااليی  نقدينگی  درجه  از  و  بالمعارض  البيع،  سهل  بايد  مشتريان 
برخوردار باشد ضمن اينکه متقاضی بايد به صورت کتبی تغييرات 
ناشی از نوسانات نرخ ارز و تغييرات نوع نرخ ارز و تمامی مسئوليت های 
بخش  در  مرکزی  بانک  بپذيرد.  را  اسنادی  اعتبارات  بابت  مترتبه 
ديگری از شرايط گشايش اعتبار اسنادی برای تجهيز خطوط توليدی 
برای واحدهای موجود توليدی آورده است ؛    گشايش اعتبار اسنادی در 
چارچوب اين دستورالعمل (با لحاظ کردن مدت غير فعال بودن آن) 
حداکثر با سررسيد يک ساله امکان پذير است و تمديد در بازه زمانی 
مذکور درصورت انقضاء ثبت سفارش، منوط به تمديد ثبت سفارش 
نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دريافت اصالحيه گواهی ثبت 
آماری با مالک قرار دادن نوع نرخ ارز مندرج در ثبت سفارش امکان 
پذير است. همچنين     انجام پيش پرداخت به ذينفع در قالب اعتبارات 
اسنادی مزبور، حداکثر به ميزان ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی با تأمين 
مبلغ مربوطه (عالوه بر پيش دريافت مأخوذه) در مقابل ضمانتنامه 

بدون قيد و شرط معتبر بانکی امکان پذير خواهد بود. 
در اين بخشنامه کاهش سررسيد پرداخت اعتبار اسنادی به دريافت 
تاييديه از اين بانک منوط شده است و متقاضيان ملزم به دريافت 
گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز اين بانک و نيز ثبت اطالعات 
مربوطه در سامانه مديريت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) شده اند. 
همچنين درصورت عدم تامين معادل ريالی و يا ارزی ازجانب متقاضی، 
دريافت هزينه، خسارت های احتمالی و وجه التزام تاخير پرداخت دين 
در چارچوب قرارداد منعقده و با رعايت دستورالعمل های صادره ازجانب 

ادارات ذيربط اين بانک خواهد بود.    

شرايط گشايش اعتبار اسنادی مدت دار شرايط گشايش اعتبار اسنادی مدت دار 
برای تکميل خطوط توليدبرای تکميل خطوط توليد

بانک مرکزی اعالم کرد:

با توجه به بروزرسانی و درج اخبار و اطالعيه ها و بخشنامه های ضروری در 
وب سايت انجمن صنايع نساجی  ايران و محدوديت صفحات بولتن رشته ها 
و بافته ها، بدين وسيله از اعضای محترم انجمن صنايع نساجی ايران دعوت 

 www.aiti.ir می گردد تا روزانه وب سايت انجمن به نشانی
را بازديد فرمايند.
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تسليت

جناب آقاى مهندس محمد مروج حسينى
رياست محترم هيأت مديره انجمن صنايع نساجى 

ايران
مصيبت از دست دادن برادر بزرگوارتان جناب آقاى 
خانواده  و  حضرتعالى  به  را  حسينى  مروج  مجيد 
غفران  و  رحمت  و  نموده  عرض  تسليت  محترم 
جزيل  اجر  و  جميل  صبر  و  مرحوم  آن  براى  الهى 

براى بازماندگان مسألت داريم.
هيأت مديره، دبيركل و اعضاى انجمن صنايع نساجى ايران

جناب آقاى مهندس محمدرضا مقدم
نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيأت  محترم  عضو 

ايران
به  را  بزرگوارتان   پدر  دادن  دست  از  مصيبت 
حضرتعالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده و 
رحمت و غفران الهى براى آن مرحوم و صبر جميل 

و اجر جزيل براى بازماندگان مسألت داريم.
هيأت مديره، دبيركل و اعضاى انجمن صنايع نساجى ايران

دومين ساختمان بلندمرتبه تهران بود. در خصوص هويت معمار 
اين بنا شبهه هايی وجود دارد و گروهی سازنده آن را فردی آلمانی 
و گروهی ديگر فردی کليمی می دانند. اين ساختمان در زمان خود 
بلندترين بنای ساختمانی در ايران بود و يکی از نمادهای مدرنيته 
آلومينيم  ساختمان  و  پالسکو  ساختمان  می رفت.  شمار  به  ايران 
که آن هم متعلق به حبيب اهللا القانيان بود، پس از انقالب به بنياد 

مستضعفان منتقل شدند.
بود  مربع  متر  هزار   ۲۹ پالسکو  ساختمان  زيربنای  تقريبی  متراژ 
و طبقات اول تا چهارم مساحت بيشتری نسبت به ساير طبقات 
داشتند. اين آسمان خراش تمام فوالدی و حتی نمای بيرونی آن 
کالف کشی و با فوالد بسته شده است که با اين شيوه ساخت 
ابتدای  در  می زدند.  تخمين  سال   ۲۰۰ را  آن  مفيد  عمر  استوار، 
در  مختلف  شرکت های  و  فيلم  کنندگان  تهيه  پاساژ،  گشايش 
طبقات اول دفتر گرفته بودند، ولی رفته رفته، اين بنگاه ها، جای 
حضور  و  دادند  پوشاک  فروشی های  تک  و  توليدی ها  به  را  خود 
صنف پوشاک در اين پاساژ تا پايان عمر ساختمان ادامه داشت. 
عمده واحدهای اين ساختمان با مرور زمان و در سالهای انتهايی 
عمر آن به کارگاه های توليدی تبديل شده بود که با کاربری آن 
و  آکواريومی  مغازه های  ساختمان  اين  پايين  نداشت.  همخوانی 
ماهی فروشی بوده است. طبقات اول تا چهارم اين ساختمان دارای 
اين  در  بيشتر  و  بودند  طبقات  ساير  به  نسبت  بيشتری  مساحت 
طبقات انواع پوشاک، به ويژه پوشاک مردانه ارائه می شد، در ساير 
طبقات نيز اکثرًا توليدی ها و يا دفاتر پخش پوشاک مستقر بودند. 
هر سال عيد در طبقه اول اين پاساژ که هفت حوض داشت، هفت 
سين چيده می شد ساختمان پالسکو، بعد از بازار تهران و بزرگترين 
و معروف ترين بورس توزيع پوشاک در تهران بود. پاساژ پالسکو، 

يکی از نخستين مراکز خريد مدرن در ايران بود که با بازار سنتی 
فرق بسياری داشت؛ مکانی لوکس و مرتفع که مغازه های بسياری 
را با دکورها و ويترين های رنگارنگ در دل خود جای داده بود و 
به همراه رستوران سلف سرويس در باالترين طبقه و مکان هايی 
مکان های  رونق ترين  پر  از  يکی  به  مشتريان،  استراحت  برای 
اقتصادی ايران تبديل شده بود. در اين مجتمع حدود ۵۶۰ واحد 
تشکيل  پوشاک  توليدی های  را  آنها  بيشتر  که  بود  فعال  تجاری 
می دادند. سهم اشتغال ساختمان پالسکو در صنعت پوشاک کشور 
حدود ۰٫۶ درصد بود که نشانی از نقش بسزای آن در اشتغال بود. 
و  بود  متفاوت  پالسکو  پاساژ  در  سرقفلی  فروش  و  اجاره ها  نرخ 
ارزش سرقفلی برخی مغازه ها به ۴ تا ۵ ميليارد تومان نيز می رسيد 
و اجاره بهای برخی از آن ها نزديک ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان در 
فروش  آگهی های  روزها  اين  مجازی  صفحات  کاربران  بود.  ماه 
امالک پالسکو در هفته های گذشته را دست به دست  سرقفلی 
منتقل می کنند تا نشان دهند چگونه ميلياردها سرمايه در کمتر از 

چند ساعت با خاک يکسان شد. 
مسافرانی  اکثر  می گويند  ساختمان  اين  توصيف  در  ترها  قديمی 
بلندترين  پالسکو  به  سری  خود  سفر  در  می آمدند  تهران  به  که 
به  خود  نامه های  و  خاطرات  در  و  ميزدند  ايران  ساختمان 
که پالسکو کاله  صحه می گذاشتند  نکته  اين  خويشاوندانش بر 
از سر هر بيننده ای می پراند ( اشاره به بلندی ساختمان که وقتی 
سرت را برای ديدن آن به آسمان بلند می کنی به ناگاه کاله از 
وسال  سن  قرن  نيم  از  بيش  با  پالسکو  اما  می افتد)  سرت 
در روز پايانی ديماه امسال در دل شهر تهران فرو ريخت 
و  هياهو  پر  و  شلوغ  شهر  اين  به  را  جديدی  پيغام های  تا 

شهروندان پرمشغله اش برساند. 

پالسکو؛ فراز و فرود در نيم قرن

حضور پرتعداد شرکت های ايرانی در دموتکس ۲۰۱۷

ادامه از صفحه 1

كفپوش  و  فرش  رويداد  بزرگترين  هانوفر،  دموتكس  نمايشگاه 
و  مى شود  برگزار  آلمان  هانوفر  شهر  در  ساله  همه  كه  دنياست 
چند سالى است كه شركت هاى توليدى فرش ايرانى نيز حضور 
چشمگيرى در اين نمايشگاه دارند. امسال نيز همچون سال هاى 
اخير شركت هاى متعدد توليدكننده فرش ماشينى در اين نمايشگاه 
به معرفى محصوالت خود پرداختند تا از اعتبار و برند فرش ايرانى 

در سطح بين المللى دفاع كنند.
فرش  و  دستباف  فرش  حوزه  در  كه  ايرانى  مختلف  شركت هاى 
ماشينى از كشور عزيزمان، ايران در اين نمايشگاه حضور داشتند 
به شرح وب سايت رسمى اين نمايشگاه و به ترتيب حروف الفباى 

التين به شرح ذيل مى باشد.
ابريشم شمال، فرش نيما، فرش ماهور، بافندگى خاطره كاشان، 
فرهى،  فرش  بوريا،  طراحى  سامانه  كاشان،  مهستان  بافته هاى 
فرش  قيطران،  فرش  اصفهان،  قزوينى  فرش  ورامين،  قاليبافان 
فرش  ماهور،  فرش  ديبا،  ايران  گلريسان،  نساجى  قم،  ابريشم 
مشهد، گروه هنرى صنعتى نيكزاد، فرش نيشابورى، اوان، فرش 
پامچال، فرش پارس، فرش هماى فارسى، فرش ساوين، فرش 
سيرمن، فرش ستاره كوير، قالى سليمان، ريسندگى يلداى كوير، 
زيادى،  برادران  فرش  زرتشت،  فرش  خراسان،  زربافان  فرش 

فرش شونهر، فرش جردن، فرش پرنيان

انجمن  همدردى  مراتب  اعالم  ضمن  بدينوسيله 
صنايع نساجى ايران با مصدومين ،مال باختگان و 
خانواده هايى كه عزيزان خود را در حادثه ساختمان 
پالسكو از دست داده اند و تقدير و تشكر از زحمات 
آتش  غيرت  با  و  جانفشان  پرسنل  مجاهدتهاى  و 
محل،  در  حاضر  امدادى  نيروهاى  ديگر  و  نشان 
نيروهاى  جهادى  و  عالمانه  مديريت  با  اميدواريم 
آسيب  سريعتر  هرچه  ساماندهى  شاهد  مسئول، 

ديدگان اين حادثه باشيم.
انجمن صنايع نساجى ايران
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