
نساجی  انجمن صنایع  نشست 937 هیات مدیره 
حضور  با  ماه  فروردین   27 یکشنبه  روز  ایران 
هیات مدیره این انجمن و آقای مهندس صالحی، 
خانم ها ماندانا محمدی فر و سوری )انجمن صنایع 
آقایان مهندس زکی پور، مهندس  ایران(،  پوشاک 
و  نساجی  تولید و صادرات صنایع  )اتحادیه  مقدم 
و  سلیمانی  و  آمیز  صدق  دکتر  آقایان  پوشاک(، 
دکتر تیرگر )اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران(، آقایان مهندس فیضی و مهندس 
آقای  ایران(،  )جامعه متخصصین نساجی  حریری 
نساجی  مهندسی  دانشکده  )رئیس  لطیفی  دکتر 

با  و  امیرکبیر(  صنعتی  دانشگاه 

حجت االسالم و المسلمین موسوی الرگانی با تشریح موانع رونق 
کسب و کار از جمله بوروکراسی اداری، واردات بی رویه و قاچاف 
نیاز  پنبه که تولید کشور جوابگوی  کاال، گفت: در مورد واردات 
نساجی ما نیست تعرفه واردات وجود دارد اما در محصوالت باغی 

و زراعی که نیاز به واردات نداریم، تعرفه صفر است.
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نائب  الرگانی  موسوی  سیدناصر 
از  را  اداری  بوروکراسی  کار،  و  کسب  موانع  تشریح  در  مجلس 

عوامل مهم در جلوگیری از ایجاد کسب و کار داشت.
رکود  اثرگذاری  عامل  را  اداری  بوروکراسی  وی 

صادرات  درصدی   ۳۵ افزایش  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کشور در سال ۱۳۹۵ خبر داد و تشکیل هلدینگ های تخصصی 
توسعه  اساسی  راهکار  را  مادرتخصصی(  )شرکت های  صادراتی 

صادرات دانست.
جلسه  نخستین  پایان  در  دوشنبه  شامگاه  زاده  نعمت  محمدرضا 
سال جدید شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: پارسال به دلیل 
در اختیار نداشتن ابزار هلدینگ های تخصصی صادراتی، با وجود 
افزایش ۳۵ درصدی صادرات اما موفق به عملیاتی کردن همه 

برنامه های کشور در این زمینه نشدیم.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب بر جلوگیری از وارداتی 
که به تولید داخلی آسیب می زنند اعالم کرد: فهرستی تهیه شده 

و به زودی در دولت مطرح می شود.
این مسوول گفت: در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده 
بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت های 
غیر تعرفه ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه های 
ابالغ شده حذف کردند و در این زمینه امروز با مجلس به گفت 

وگو پرداختیم.

نعمت زاده همچنین درباره نقش مناطق آزاد افزود: مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی ابزار خوبی برای رونق اقتصادی، تولید راحت و 

انجام صادرات است.
به  آزاد  مناطق  ورودی  مبادی  در  گمرک  استقرار  وی  گفته  به 
و  آزاد  مناطق  شورای  دبیرخانه  پارسال  اواخر  تصمیم  موجب 
دقیقی  اطالعات  ایران سبب می شود  اسالمی  گمرک جمهوری 
از واردات به دست آید. وی ادامه داد: همچنین مقرر شد در ماکو 

و مناطق آزاد شمال و شمال غرب کشور مثل 
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 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد. (

ایران-  نساجی  انجمن صنایع  دبیرکل  رئیس زاده-  محمدمهدی 
ضمن اشاره به جلسات مختلف این تشکل کارفرمایی با مسئوالن 
و مدیران نهادهای دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی 

و ... به دستاوردها و نتایج مثبت این جلسات اشاره کرد.
مدیران  کل ،  رئیس  مشترک  جلسه  داشت:  بیان  رئیس زاده 
امور  در  صنعت  وزیر  مشاور  حضور  با  ایران  گمرک  معاونان  و 
نساجی و نمایندگان تشکل های صنایع نساجی و پوشاک کشور 
از جمله انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن صنایع پوشاک ایران 
و اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران برگزار 
شد و طی آن مسائل مربوط به ساماندهی واردات پوشاک و اتخاذ 
تدابیر موثر جهت کنترل واردات غیرقانونی پوشاک مورد بررسی 

قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه اعالم شد که از این پس ارزیابی پوشاک 
براساس هر ثوب صورت خواهد گرفت و برخالف  در گمرکات 

گذشته به صورت کیلویی نخواهد بود.
به گفته رئیس زاده، همچنین مقرر شد تا گمرک حسابرسی برخی 
از  کدامیک  شود  مشخص  تا  نماید  اجرا  را  خارجی  برندهای 
عوارض  و  حقوق  پرداخت  با  و  رسمی  به طور  پوشاک  برندهای 
گمرکی،  عوارض  و  حقوق  پرداخت  بدون  کدامیک  و  گمرکی 
محصوالت خود را وارد کشور می  کنند که ظاهراً به جز یک برند، 

واردات هیچ برندی به صورت قانونی صورت نگرفته است.
برگزاری  به  اشاره  ضمن  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرکل 
هشت جلسه در کارگروه پوشاک و الزام نصب کد شناسه و کد 
افزود: در مورد کد شناسه قرار  بر محصوالت وارداتی  رهگیری 
شد کدهای بین المللی  )GTIN( مورد استفاده قرار گیرد که این 
کد نشان دهنده کشور تولیدکننده، نوع کاال و جزئیات مربوط به 

محصول آن است. 
دستورالعملی  سال جاری  فروردین   ۱6 کرد:  خاطرنشان  وی 
توسط وزارت صنعت به تصویب رسید که واردکنندگان پوشاک، 
پارچه، منسوجات خانگی، کاالی خواب، کیف و کفش و به طور 
تیر کد  تا ۳۱  اردیبهشت  از ۳۱  کلی ملحقات پوشاک می توانند 
رهگیری دریافت نمایند و دو ماه بعد، ثبت سفارش از طریق کد 

)GTIN( صورت خواهد گرفت. 
به  نسبت  باید  داخلی هم  تولید کنندگان  رئیس زاده تصریح کرد: 

اخذ شناسه داخلی اقدامات الزم را انجام دهند 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 4

تغییر تعرفه واردات پوشاک در مناطق آزاد 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: 

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران: 

نشست مشترک تشکل های سراسری نساجی و پوشاک با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی

تعرفه صفر برای واردات غیرضروری و تا ۴۰ درصدی برای واردات موّلد

از تدابیر ویژه دولت برای ساماندهی 
واردات تا مذاکره با تأمین کنندگان مواد 

اولیه نساجی



 

صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نهصد و سی و ششمين نشست هيات مدیره انجمن صنایع 
نساجي ایران با حضور اكثریت اعضا در روز یکشنبه مورخ 
96/01/20 در محل ساختمان انجمن تشکيل و موارد زیر 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 
۱- آقای دکتر کاردان به عدم ابالغ اصالحات تعرفه های مربوط 
به پنبه به گمرکات کشور اشاره فرمودند که تعرفه واردات پنبه 

هنوز با نرخ 7/۵ درصد اعمال می گردد. 
با اشاره به مصاحبه های مختلف در  2- آقای مهندس حکیمی 
خصوص مصرف کاالی ایرانی و برنامه های متعددی که در این 
خصوص اجرا شده است به موضوع کیفیت و قیمت رقابتی برای 
توسعه و گسترش فرهنگ مصرف کاالی ایرانی اشاره فرمودند و 
استقبال از مصرف کاالی ایرانی را نیازمند ارتقای کیفی و قیمت 
رقابتی محصوالت ایرانی دانستند و با اشاره به گزارشات میدانی 
از بازار محصوالت ترک در کشور به لزوم بسترسازی برای توجه 
تولیدکنندگان به کیفیت و قیمت رقابتی اشاره که در ادامه این 
بحث دکتر شیبانی به باال بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی 
اشاره  دولت  طرف  از  تحمیلی  های  هزینه  و  عوارض  دلیل  به 

فرمودند. 
۳- آقای مهندس بادامچی با اشاره به افزایش هزینه های حقوق و 
دستمزد و احتمااًل هزینه های انرژی و عدم امکان افزایش قیمت 
محصوالت تولیدی و همچنین تعطیالت متعدد در ماههای آغازین 
سال ۹6 به وجود کاالی قاچاق و ارزان خارجی در بازار اشاره نمود 

و شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی بسیار ناگوار دانست. 
4- آقای مهندس شهالیی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
در مشهد به بخشنامه اخیر ابالغی کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی 
در خصوص واردات مواد اولیه اشاره فرمودند و از دبیرخانه انجمن 
خواستند تا این بخشنامه را بررسی و در خصوص اعمال اصالحات 
اقدام  داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  جهت  در  آن  در  احتمالی 
نماید. ایشان همچنین به لزوم تدوین تحلیل اجزای قیمت تمام 
شده اشاره و با انتقاد از قوانین موجود در افزایش بهره وری نیروی 
قیمت  فاکتورهای  بین  مطالعاتی  و  موردی  مقایسه  لزوم  به  کار 
خواستند  انجمن  از  و  اشاره  رقیب  بین کشورهای  در  تمام شده 
کارگروهی را برای این موضوع تشکیل داده و مجموعه ی مدّونی 

را در این خصوص منتشر نماید. 
۵- دکتر شیبانی گزارش مختصری از اولین نشست هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۹6 ارائه و از 
ابالغ مصوبه مربوط به تأمین اجتماعی در خصوص مهلت یکساله 
بازرسی دفاتر خبر دادند و به اضافه شدن نماینده اتاق بازرگانی به 
شورای عالی تأمین اجتماعی و دستور لغو حضور نمایندگان وزیر 
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در شورای مذکور در جهت تقویت حضور 
بخش خصوصی اشاره، همچنین مقرر شد تا طی دعوت رسمی از 
خانم مهندس سهیال جلودارزاده و آقای موسوی الرگانی دعوت 

گردد تا در جلسه آتی هیأت مدیره حضور یابند. 
6- آقای رئیس زاده به برگزاری همایشی با موضوع پنبه توسط 
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گرگان در ۳0 فروردین 
ماه اشاره که آقایان دکتر عامری و مهندس بادامچی و یکی از 

همکاران ایشان در همایش مذکور حضور خواهند یافت. 
مقاالت  به  اشاره  با  سخنانی  طی  بصیری  مهندس  آقای   -7
این  به  ایرانیان  توجه  عدم  و  چهارم  موج  خصوص  در  منتشره 
موضوع، شرایط جدید دنیا را بسیار متفاوت با گذشته دانستند و 
به لزوم توجه به این موضوع در کاهش قیمت تمام شده اشاره 
اقشار  بقیه  از  بیشتر  این موضوع  در  را  و وظیفه جامعه شناسان 

جامعه دانستند. 
برای  بیشتر  ریزی  برنامه  لزوم  به  لباف طی سخنانی  آقای   -8

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  قدرتمند  حضور 

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

تعرفه صفر برای واردات غیرضروری و تا ۴۰ درصدی برای واردات موّلد
شرکت  یک  در  کرد:  عنوان  و  دانسته  کشور  اقتصاد  بر  حاکم 
تولیدی در اصفهان دستگاه های مورد نیازش را از خارج آورده و 
مستقرکرده است و قرار بوده که به این تولید کننده پروانه کسب 
بدهند اما االن بانک وثیقه های این شرکت را جمع کرده تا برای 
وصول طلب خود از شرکت وثیقه ها را به اجرا بگذارد. با بهانه های 
مختلفی پروانه بهره برداری که قرار بوده به این شرکت بدهند 
به صاحب شرکت  قانع کننده ای  جواب  و  می اندازند  تاخیر  به  را 

نمی دهند.
اداری،  بوروکراسی  زمینه  در  دیگری  مثال  به  اشاره  با  موسوی 
گفت: کارآفرینی که اوایل انقالب ظرف 7 ماه تمام اخذ مجوز ها 
و احداث و استقرار را انجام داده است. االن بدلیل اینکه شرکت در 
محدوده شهری قرار داشته و قصد جابجایی آن به خارج محدوده 
را داشته، پس از 7 ماه رفت و آمد به طور اشتباهی پروانه دیگری 

برایش صادر کرده اند.
نماینده فالورجان واردات بی رویه را از دیگر موانع کسب و کار 
در کشور عنوان کرد و گفت: علیرغم توصیه رهبری شاهد بیشتر 
آن  تولید می شود هستیم،  واردات کاالهایی که در کشور  شدن 
موارد  این  تولید می شود.  در کشور  آن  هم کاالهایی که مشابه 
باعث می شود کسب و کار عالوه بر اینکه رونق پیدا نکند تعطیل 

هم بشود.
وی همچنین به بیان نمونه ای در زمینه واردات بی رویه پرداخته و 
تصریح کرد: یکی از کاالهایی که واردات بی رویه دارد منسوجات 
است. علیرغم اینکه نساجی در کشور ما قدمت دیرینه و چندین 
هزار ساله دارد اما این واردات قاچاق نساجی ما را فلج کرده است

موسوی الرگانی سختگیری های بی رویه در جلوگیری از واردات 
از  را  نیاز کشور است  از  تر  تولید آن ها کم  کاالهایی که میزان 
دیگر موانع کسب و کار نام برد و بیان داشت: کل تولید پنبه در 
کشور ما ۳0 هزار تن است و مصرفی که نساجی ما دارند ۱۵0 تا 
۱80 هزار تن است؛ یعنی کمبود ۱20 تا ۱۵0 هزار تنی پنبه در 
کشور است. با توجه به اینکه نساجی بیشترین شغل را در کشور 

ایجاد کرده بدون واردات پنبه نمی تواند ادامه کار بدهد.
وی ادامه داد: دولت برای واردات پنبه تعرفه ای قرار داده است و 
قدرت رقابت تولید کننده ها را گرفته است. در مورد آنچه که باید 
تعرفه بگذارند، نمی گذارند مثال تعرفه واردات محصوالت باغی و 
زراعی را صفر کرده اند و خیلی از باغداران و کشاورزان ما نابود 
شدند. ولی آنجا که باید واردات انجام شود و تولید داخل نداریم 
آنجا تعرفه می گذارند و باعث می شوند تولید کننده ما توان رقابت 
وارد  میلیاردی  که  واردکنندگانی  برای  را  زمینه  و  باشد  نداشته 

می کنند فراهم می کنند.
چهارمین  را  کاال  قاچاق  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
بدون  قاچاق  کاالهای  گفت:  و  دانست  کار  و  رونق کسب  مانع 
کشور  وارد  مختلف  راه های  از  بپردازند  تعرفه  و  عوارض  اینکه 
می شوند. و این مسلم است که تولید کننده پوشاک داخلی ما که 
مواد اولیه را گران تهیه می کند نمی تواند با شرکت های خارجی 
که تعرفه وارداتی پنبه صفر درصدی داشته و می تواند وام یکی، 

دو درصدی بگیرد رقابت کند.
اینکه تسهیالت پرداختی دولت برای  موسوی الرگانی در مورد 
رونق کسب و کار چقدر موفق بوده است، گفت: تسهیالتی که 
بانک ها پرداخت می کنند و خیلی از تولید کننده های ما هم زمینه 
برای دریافت وام دارند در سامانه بهینه یاب ثبت نام می کنند ولی 
در آخر کار به دلیل اینکه بانک ها از آن ها وثیقه های خیلی سنگین 

می خواهند از دریافت وام منصرف می شوند.
وی به ارائه توضیح در مورد مشکالت بانکی در دریافت تسهیالت 
پرداخته و تصریح کرد: شرکت ها باید قبل از دریافت وام معادل 
بانک حداقل  یک چهارم وام درخواستی را سپرده گذاری کنند. 
۱8 درصد سود می گیرد ولی به سپردهای شرکت ها 7 درصد سود 
تعلق می گیرد. این موارد باعث می شود برای وامی که در بعضی 
سود  درصد   2۵ باالی  می گیرند  سود  درصد   ۳ یا   2 کشورها  از 
بانک  به  سود  درصد   2۵ بخواهد  که  شرکتی  بدهد.  بانک ها  به 
کاال  تولید  دیگر  ندارد. همچنین هزینه های  رقابت  امکان  بدهد 
از جمله مالیات ارزش افزوده ۹ درصدی و سایر مالیات هایی که 
بر شرکت های تولیدی تحمیل می شود، امکان رقابت را از تولید 

کننده داخلی گرفته است.

تغییر تعرفه واردات پوشاک در مناطق آزاد 
ارس و منطقه آزاد بندر انزلی برای برخی کاالها مثل پوشاک در 

بدو ورود تعرفه گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: بر پایه آمارها در این 
مناطق از طریق مسافر و سایر روش ها پوشاک وارد کشور می شد 

اما با تصمیم اخیر می خواهیم به تولید داخلی لطمه وارد نشود.
در  نیز  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
کمبود  کشور  اساسی  مشکالت  از  یکی  گفت:  خبرنگاران  جمع 
شرکت های توانمند داخلی برای عرض اندام در عرصه صادرات 

است.
به گفته غالمحسین شافعی، تشکیل هلدینگ های تخصصی در 
تهران و مرکز استان ها در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است از 
ظرفیت تشکل های تخصصی استفاده بیشتری شود. وی تاکید کرد 
در این زمینه به کمک های دولت نیازمندیم اما در صورت اشاعه 
تشکیل هلدینگ های صادراتی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی که 

همان مردمی کردن اقتصاد است، محقق می شود.

در نخسـتین جلسـه سـال جـاری شـورای گفـت وگـوی دولـت 
و بخـش خصوصـی کـه در اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی برگـزار شـد، برنامه های امسـال این شـورا بـا تمرکز 
بـر اصـالح روش هـای خصوصـی سـازی، فراهـم سـازی زمینه 
واگـذاری طرح هـای نیمـه تمـام بـه بخـش خصوصـی و بهبـود 
شـرایط بـرای اسـتفاده بخـش خصوصـی از منابع مالـی خارجی 
تدویـن شـد. همچنیـن مقرر شـد نظـر اتاق ایـران دربـاره تعرفه 

واردات محصـوالت کشـاورزی اخـذ شـود.
بررسی راهکارهای تسویه فوری بدهی دولت به بانک مرکزی و 
بانک های عامل، بررسی موانع توسعه صادرات و ارایه مشوق های 
و  تولید  تحقق  منظور  به  صادرات  جهشی  افزایش  برای  الزم 
اشتغال، اصالح آیین نامه ماده ۱2 قانون بهبود مصرف انرژی و 
افزایش سقف بیمه محصوالت کشاورزی سایر موارد مطرح شده 
به عنوان برنامه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 

در این جلسه بود.

ادامه در صفحه 3

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی 
ایران منتشر کرد: 
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صورتجلسه
ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 2

از تدابیر ویژه دولت برای ساماندهی واردات تا مذاکره با 
تأمین کنندگان مواد اولیه نساجی

و کد )GTIN( را به روی کاالهای تولیدی خود نصب 
کنند تا به این ترتیب امکان تشخیص کاالهای وارداتی 
امکان پذیر  داخل  تولید  کاالهای  از  قانونی(  مبادی  )  از 

شود.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: در جلسه 
مشترک مدیران گمرک و تشکل های نساجی و پوشاک، 
آزاد،  مناطق   ، مرزی  گذر  کوله بری،  زمینه  در  مباحثی 
کاالی همراه مسافر و کاالی ته لنجی مطرح شدند که 

هر کدام قوانین و مقررات خاص خود را دارند.
در  گفت:  آزاد  مناطق  از  پوشاک  واردات  مورد  در  و ی 
و  حقوق  پرداخت  بدون  پوشاک  محموله های  گذشته 
کاالی  به صورت  آزاد  و  مناطق  وارد  گمرکی  عوارض 
همراه مسافر یا سایر روش ها از مناطق آزاد وارد سرزمین 
 ۵۵ پوشاک  ورودی  حقوق  مثال  برای  می شدند.  اصلی 

درصد است اما به دلیل انعقاد تعرفه ترجیحی با ترکیه این رقم در 
مورد محصوالت ترکیه ۳6درصد است پس برای مثال اگر فردی 
بخواهد پوشاک تولید ترکیه را از منطقه آزاد ارس، جلفا یا ماکو 
وارد کند باید ۳6 درصد حقوق ورودی به گمرک بپردازد که این 
ترکان-  آقای  خوشبختانه  اما  است  نشده  پرداخت  تاکنون  مبلغ 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی-  موافقت نامه ای 
از  فرصت طلبان  سوء استفاده  مانع  پس  این  از  که  کرده اند  امضا 
مناطق آزاد خواهد شد و با استقرار مأموران گمرک در مناطق آزاد، 
خروج محموله های پوشاک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 
آن به دقت مورد کنترل و نظارت قرار می گیرد. ضمن این که هر 
یک از مناطق آزاد در مورد اقالم مختلف وارداتی، دارای سهمیه 

مشخصی خواهند بود. 
کرد  اشاره  نیز  کوله بری  و  لنجی  ته  مرزی،  گذر  به  رئیس زاده 
کلیه  و  کفش  و  کیف  پوشاک،  که  است  این  بر  قرار  افزود:  و 
وارد  مذکور  مبادی  از طریق  دارند،  داخل  تولید  که  محصوالتی 
امر  این  امنیتی  و  سیاسی  مسائل  لحاظ  از  منتها  نشوند.  کشور 
بخشداری ها  و  فرمانداری ها  وزارت کشور،  ویژه  نیازمند حمایت 
قاچاق  شاهد  همچنان  نشوند  گرفته  روزنه ها  این  اگر  و  است 

پوشاک در سراسر کشور خواهیم بود.
خارجی  برندهای  فعالیت  دستورالعمل  طبق  کرد:  اضافه  وی 
از محصوالت خود  یا 20 درصد  برند موظفند  پوشاک، صاحبان 
را به تولیدکنندگان ایرانی سفارش دهند و یا در تولید محصول 

مشارکت نمایند.
و  گمرک  مدیران  مشترک  جلسه  در  رئیس زاده،  اعتقاد  به 
تشکل های نساجی و پوشاک موضوع ممانعت از نصب تابلوهای 
نیز  خارجی  برندهای  نمایندگی  فاقد  شرکت های  برای  تبلیغاتی 
برندهای  عنوان  و  نام  از  متعدد  سوء استفاده های  تا  شد  مطرح 

مختلف خارجی متوقف شود.
توافقات  ابراز داشت: طبق  ایران  نساجی  انجمن صنایع  دبیرکل 
نام  به  باید  پوشاک  سفارش  فوق  ثبت  جلسه  در  گرفته  صورت 
دارنده گواهی فعالیت نمایندگی باشد و در هنگام اظهار پوشاک 
پوشاک  تجاری  نشان  و  وارداتی  کاالی  مشخصات  گمرک  به 

ثبت شود.
قوه  سه  اگر  داشت:  اذعان  مصاحبه  این  دیگر  بخش  در  وی 
مجریه، مقننه و قضائیه در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید و اشتغال است )و حمایت همه جانبه مقام معظم رهبری را به 
همراه دارد(، دست در دست همدیگر دهند، با مهار کامل قاچاق 

پوشاک و منسوجات روبرو خواهیم بود.
رئیـس زاده بـا بیـان ایـن مطلب که صورتجلسـه نشسـت مذکور 
در اختیـار نهادهـای مرتبـط قـرار خواهـد گرفـت از برگـزاری 
جلسـه با مسـئوالن وزارت کشـور، شـهرداری، مناطـق آزاد و ... 

داد.  خبر 

حضور در جلسات معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی
معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی از بهمن سال گذشته در 
مورد بررسی برخی قوانین و مقررات مانند قانون رفع موانع تولید 
جلساتی برگزار نموده و از دستگاه های اجرایی، اتاق های بازرگانی و 
تشکل ها دعوت به عمل می آورد تا در مورد اجرا یا عدم اجرای این 
قوانین بحث و تبادل نظر صورت گیرد و پس از گزارش گیری از 
دستگاه های ذی ربط در صحن علنی مجلس قرائت شوند تا مجلس 
ضمن انجام وظیفه قانون گذاری خود، بُعد نظارتی اجرای قوانین را 
نیز مدنظر قرار دهد. وی با اشاره به این مطلب که انجمن صنایع 
نساجی ایران در جلسه معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی در 
زمینه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دو اشکال عمده 
این قانون را مطرح کرد؛ افزود: روش محاسبه سود در سامانه بانک 
مرکزی که توسط شبکه بانکی اعمال می شود، به صورت روزشمار 
بوده و در واقع نوعی ریح مرکب است که عالوه بر افزایش میران 
سود پرداختی با فتوای کلیه مراجع، غیرشرعی و حرام می باشد لذا 
پیشنهاد می شود به صورت مستقیم و به شکل دوره تقسیط روش 
محاسباتی تعدیل شود. رئیس زاده ادامه داد: در نامه اتاق بازرگانی 
اقتصادی  فعلی  وضعیت  به  توجه  با  ملی  کارگروه  جلسات  در  و 
کشور و تحت فشار بودن نقدینگی و تولید در کشور درخواست شد 
بدهکاران بتوانند مانده بدهی خود را تا حداکثر ۵ سال با درخواست 
نرخ سود و روش محاسبه  با همان  و  پلکانی  به صورت  متقاضی 
در  متأسفانه  و  نمایند  تقسط  بدهی در 4 مهر۹۱  به اصل  نسبت 
اصالحیه هیئت وزیران تسویه تسهیالت تا پایان سال ۹6 به طور 

یک جا تصویب شده که غیرممکن می باشد.

جلسه مشترک با وزیر جهاد کشاورزی
انجمن صنایع نساجی  برگزاری جلسه مشترک  به  ادامه  وی در 
از  تعدادی  و  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  ایران، 
مصرف کنندگان پنبه با آقای حجتی- وزیر جهاد کشاورزی- نیز 
اشاره کرد و گفت: در زمینه کاهش تعرفه مواد اولیه مواردی را با 
ایشان در میان گذاشتیم که ابراز داشتند دستور کاهش تعرفه پنبه 

صادر و از خرداد ماه اجرایی خواهد شد. 

سالی پربار برای صنعتگران نساجی و پوشاک
برای صنعتگران  این سوال که سال ۹6  به  پاسخ  رئیس زاده در 
نساجی و پوشاک چگونه خواهد بود؛ گفت: در صورت رفع مسائل 
مربوط به »بیمه تأمین اجتماعی« ، »مشاغل سخت و زیان آور« ، 
»مالیات بر ارزش افزوده« ،  » مهار قاچاق با اجرای دستورالعمل 
از تولید  فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور« ، »حمایت 
در سیستم بانکی« بخش عمده ای از مشکالت تولیدکنندگان رفع 
می شود و سال خوب و پرباری پیش روی فعاالن صنعت نساجی 

و پوشاک خواهد بود.

در سطح فعالین صنعتی و سیاستگذاران و تصمیم گیران کالن 
مملکتی اشاره و توقعات از انجمن صنایع پوشاک را بیشتر از آنچه 
امروز صورت می گیرد دانستند و همچنین به عدم تخصیص ارز 
مبادله ای برای واردات ماشین االت مورد نیاز صنعت اشاره و آن 
را یکی از مهمترین دغدغه های صنعتگران دانستند و در پایان 
خواستار تقویت ارتباطات انجمن صنایع نساجی ایران با شورای 

رقابت در سطح مشاوره کارشناسی شدند. 
۹- آقای دکتر کاردان با اشاره به لزوم پیگیری تأسیس فراکسیون 
صنایع نساجی در مجلس شورای اسالمی به باال بودن تعرفه مواد 
بر  مالیات  اشاره و  تمام شده  باال رفتن قیمت  نتیجه  اولیه و در 
ارزش افزوده که به جای مصرف کننده از تولیدکننده اخذ می شود 
را یکی از مهمترین فاکتورهای باال رفتن قیمت تمام شده دانستند 
و از هیأت مدیره انجمن خواستند که این موضوعات را در ردیف 

برنامه های سالجاری انجمن لحاظ نمایند. 
۱0- آقای مهندس حمیدی طی سخنانی خواستار پیگیری انجمن 
برای عدم مصرف کاالی ترک در کشور شدند و هرگونه همکاری 
با ترک ها و مصرف کاالی ترک را خیانت به مملکت دانستند و 
موضوع مبارزه با قاچاق را به عنوان یکی از اولویت های انجمن 
نشست  تا  خواستند  انجمن  از  و  فرمودند  پیشنهاد  سال۹6  در 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اقتصادی  بخش  با  را  مشترکی 
برگزار نمایند. ایشان پیگیری مسائل و مشکالت مالیاتی، تأمین 
اجتماعی، بانکی، تعرفه ها و جلوگیری از واردات کاالیی که مشابه 
داخلی دارد را به عنوان سایر موارد مد نظر انجمن در سالجاری 

پیشنهاد دادند. 
توجهی  کم  به  سخنانی  طی  بادامچی  مهندس  آقای   -۱۱
دولتمردان به صنعتگران اشاره فرمودند و از انجمن خواستند تا به 

نوعی اهمیت این صنعت را به رخ دولتمردان برسانند. 

غائبين آقایان
مهندس محمد مروج، مهندس حسن نیلفروش زاده، دکتر بهروز 

محمدی، محسن آهنگریان، مهندس علی فرهی. 

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی 
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تسلیت

جناب آقای محمدرضا مقدم

عضو محترم هيأت مديره انجمن صنايع نساجی ايران

درگذشت والده ماجده تان را خدمت حضرتعالی و 

خاندان محترم مقدم تسليت عرض نموده و برای 

آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و 

شکيبایی مسالت داریم.

هيات مدیره و دبيرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

براساس توافق انجام شده، گمرک ایران موظف به استقرار 
در مبادی ورودی مناطق آزاد شد و همچنین تعرفه ترجیحی 
پوشاک  خصوص  به  مسافری  رویه  برای  مناطق  این  در 

متوقف می شود.
میان گمرک  انجام شده  توافق  با  و  طبق بخشنامه گمرک 
ورودی  مبادی  در  گمرک  شد،  مقرر  آزاد  مناطق  و  ایران 
اقدامات الزم نسبت به  از  آزاد کشور مستقر و پس  مناطق 
ارزش گذاری کاالهای وارده به مناطق آزاد اقدام و سازمان 
منطقه براساس ارزش اعالمی گمرک، وفق مقررات مناطق 

آزاد نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید.
لیست  موضوع  کاالهای  توافق نامه  این  طبق  همچنین 
به  پوشاک صرفا  ترکیه مخصوصًا  به  ترجیحی  موافقت نامه 
و  منطقه  تخصیص  هرگونه  اعمال  بدون  و  تجاری  صورت 
سایر  و  کشور  واردات  و  عمومی صادرات  شرایط  رعایت  با 
مبدا  گواهی  داشتن  نیز  و  مربوطه  بخشنامه های  و  مقررات 
انجام  از  پس  ترکیه  کشور  از  مستقیم  حمل  همچنین  و 

تشریفات گمرکی قابل ترخیص است.
به گزارش فارس، پیش از این گمرک فقط در مبادی خروجی 
انجام  توافق  براساس  که  داشت  استقرار  آزاد  مناطق  برخی 

شده مبادی ورودی را نیز شامل می شود.
آزاد  مناطق  به  وارده  کاالهای  ارزش گذاری  نظام  همچنین 
براساس ارزش گذاری گمرک خواهد بود و سومین موضوع 
این بوده که کاالهای دارای تعرفه ترجیحی عالوه بر رویه 
تجاری برای رویه مسافری نیز در مناطق آزاد اعمال می شد 
که براساس این بخشنامه فقط تعرفه ترجیحی برای کاالها 

به شکل تجاری اعمال می شود.

خبر

تعرفه ترجیحی برای رویه مسافری ممنوع شد 

ادامه از صفحه 1

نشست مشترک تشکل های سراسری نساجی و پوشاک با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی

حضور میهمانان مدعو انجمن جناب آقای حجت االسالم موسوی 
)نمایندگان  سهیالجلودارزاده  مهندس  خانم  سرکار  و  الرگانی 
محترم مجلس شورای اسالمی( برگزار شد در این نشست که اولین 
در سال  پوشاک  و  نساجی  تشکلهای سراسری  مشترک  نشست 
جدید بود مسائل و مشکالت این صنعت مورد توجه قرار گرفت 
در آغاز این نشست دکتر بهروز محمدی طی سخنان کوتاهی به 
نظام تعرفه ای در دنیا اشاره نمودند و از باال بودن تعرفه های مربوط 
به مواد اولیه و عدم لحاظ نمودن تعرفه های کارشناسی شده برای 

ردیف تعرفه های مختلف در سال جدید گالیه فرمودند.
سرکار خانم جلودارزاده نیز به فعالیتهای انجام شده در خصوص 
تشکیل فراکسیون تولید و اشتغال در مجلس شورای اسالمی و 
تشکیل کارگروه کارآفرینی در کمیسیون اجتماعی اشاره فرمودند 
و با اشاره به حضور خود در کمیسیون ویژه تولید و اجرای اصل 
44 ، شرایط برای طرح و پیگیری مسائل و مشکالت صنعتگران و 
تولیدکنندگان را مناسب ارزیابی نمودند و از انجمن صنایع نساجی 
دعوت  پوشاک  و  نساجی  تشکل های  مشترک  کارگروه  و  ایران 
نمودند که موارد مدنظر خود را از طریق ایشان به مجلس شورای 

اسالمی منعکس فرمایند.
در ادامه این نشست دکتر صدق آمیز با اشاره به نامگذاری امسال 
به نام "تولید و اشتغال " و ظرفیت های فوق العاده صنایع نساجی و 
پوشاک در این خصوص از مجلس شورای اسالمی خواستند تا با 
توجه بیشتر به سهم صنایع از ایجاد اشتغال، توجه ویژه ای به این 
صنعت به عنوان اولویت اول اشتغال و تولید داشته باشند. ایشان 
با اشاره به تولید محصول رقابتی در بازار به ظرفیت های فراوان 
صنایع نساجی و پوشاک در این حوزه اشاره فرمودند و اتکای صرف 
رکود  و  دانستند  این صنعت  مشکل  بزرگترین  را  داخلی  بازار  به 
بازار داخل راعامل  از حد تولیدکنندگان به  اتکای بیش  داخلی و 
تعطیلی واحدها دانستند و به لزوم تولید با کیفیت و توجه بیشتر به 
صادرات به برخی کشورهای هدف اشاره فرمودند و نقش رایزنان 
بازرگانی را در این موضوع بسیار اثرگذار دانستند و پیشنهاد دادند 
که توجه به بازارهای صادراتی در دستور کار مجلس و دولت محترم 

قرار گیرد.
همچنین به پیشنهاد آقای مهندس حمیدی مقرر شد ظرف مدت 
الی سه  دو  پوشاک  و  نساجی  از هر تشکل سراسری  یک هفته 
نفر به عنوان نماینده آن تشکل جهت تشکیل کارگروه مشترک 
تشکل های نساجی و پوشاک معرفی گردند تا نسبت به برگزاری 
جلسات مشترک اقدام شود و پس از بحث و تبادل نظر نمایندگان 
و  دیدگاهها  مختلف  تشکل های  که  شد  مقرر  تشکل ها  محترم 
نظرات مدنظر خود جهت طرح در این کارگروه را طبقه بندی و 
اولویت بندی نموده و در کارگروه مذکور مطرح نماید تا به عنوان 

دستور کار کارگروه مربوطه قرار گیرد.
از  نمایندگی  به  صالحی  و  فیضی  پور،  زکی  آمیز،  صدق  آقایان 
تشکل های مربوطه طی سخنانی ضمن تائید و تأکید بر تشکیل 
بیشتر  همگرائی  لزوم  خصوص  در  را  مطالبی  مذکور  کارگروه 
تشکل های نساجی و پوشاک ارائه فرمودند و ابراز امیدواری نمودند 
تا در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال شاهد توسعه و پیشرفت 

صنایع نساجی و پوشاک باشیم.
در ادامه این نشست طبق دعوت قبلی آقای حجه االسالم موسوی 
الرگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در جلسه حضوریافتند و ضمن خیرمقدم به ایشان جلسه با طرح 
مشکالت و مسائل روز صنعت ادامه یافت و دکتر شیبانی با اشاره به 
تعرفه واردات مواد اولیه به موضوع حقوق و عوارض گمرکی اشاره 
فرمودند و از مجلس شورای اسالمی خواستند تا در این خصوص از 

صنعتگران حمایت نماید.
نیز ضمن  ایران  انجمن صنایع نساجی  آقای رئیس زاده دبیرکل 

تقدیر از زحمات و تالش های حجه االسالم موسوی الرگانی در 
خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عدم اجرایی 
ساختن تعرفه های گمرکی در سال جاری اشاره فرمودند و از ایشان 
تولید  و  اشتغال  در سال  را  پوشاک  و  نساجی  تا صنایع  خواستند 

یاری فرمایند.
اقتصادی  کمیسیون  محترم  رییس  نایب  الرگانی  موسوی  آقای 
و  نساجی  صنایع  اهمیت  به  بااشاره  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
پوشاک در ایجاداشتغال کشور به لزوم حمایت از این صنعت اشاره 
فرمودند و توضیحاتی را در خصوص موضوع الیحه مالیات ارزش 
از  مذکور  مالیات  اخذ  لزوم  و  اسالمی  مجلس شورای  در  افزوده 

مصرف کننده نهایی ارائه فرمودند.
امیدواری  ابراز  ترکیه  با کشور  ترجیحی  تعرفه  از  انتقاد  با  ایشان 
صنایع  گمرکی  تعرفه های  موضوع  بعدی  پیگیریهای  با  نمودند 

نساجی و پوشاک در مجلس شورای اسالمی کلید بخورد.
به  اشاره  با  این نشست مهندس حمیدی طی سخنانی  ادامه  در 
تولیدکنندگان و صنعتگران  به  وارده  مالیات و فشارهای  موضوع 
از عدم اخذ مالیات از مالیات گریزان و معافین از مالیات و کاالی 
اسالمی  شورای  مجلس  از  و  فرمودند  انتقاد  غیرقانونی  و  قاچاق 
خواستند تا نسبت به کاهش واردات کاالهای لوکس و غیرضرور و 
حمایت از تولیدکنندگان در زمینه مسائل و مشکالت مالیاتی اقدام 

نماید تا شرایط تولید و اشتغال در کشور فراهم گردد .
ادامه فرمایشات مهندس حمیدی طی سخنانی  دکتر شیبانی در 
از  قبل  عنوان مسکن  به  تا  اسالمی خواستند  از مجلس شورای 
مالیات  درصد  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  الیحه  اجرای  و  تصویب 
مذکور را برای صنایع نساجی و پوشاک از 9 به 3 درصد کاهش 

دهد تا این صنعت بتواند از دوره رکود فعلی عبور نماید.
در ادامه این نشست سلیمانی نماینده اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک طی سخنانی با اشاره به تشکیل کارگروه 
از آقای موسوی الرگانی  مشترک تشکل های نساجی و پوشاک 
و  نمایندگان  با  کارگروه  این  مؤثر  ارتباط  زمینه  تا  خواستند 

کمیسیون های مجلس شورای اسالمی را فراهم فرمایند.
همچنین مهندس شهالیی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
مبنی بر حرام بودن واردات کاالی خارجی که مشابه داخلی دارد از 
مجلس شورای اسالمی خواستند تا این حکم حکومتی را در جهت 

حمایت از تولید داخل پیگیری نماید.
آقای  پیگیری های  و  توجه  حسن  از  سپاس  ضمن  زینی  آقای 
موسوی الرگانی در خصوص صنعتگران نساجی به افزایش قیمت 
تمام شده کاالی تولید داخل به دلیل قوانین و مقررات موجود اشاره 
فرمودند. و فرآیندهای اخذ و صدور مجوز را با توجه به قوانین و 

مقررات دست و پاگیر بسیار طوالنی و ناکارآمد دانستند.
ایشان با طرح مشکالت مربوط به فروشگاه داری در کشور و حضور 
گسترده کاالی قاچاق و وارداتی و حمایت های قابل توجه کشور 
ترکیه از گسترش بازار فروش محصوالت ترک در کشور ایران از 
مجلس شورای اسالمی خواست تا با حمایت از واحدهای داخلی، 

زمینه توسعه و پیشرفت این صنعت را فراهم نمایند.
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