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پنبه تراریخته در راه است

کم لطفی در پرداخت تسهیالت به صنعت نساجی

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت با اشاره به 
نیاز ۵۱۰ هزارتنی ساالنه کشور به پوشاک گفت: حدود ۳۱۰ هزار 
تن از نیاز کشور به پوشاک در داخل تولید و ۲۰۰ هزار تن دیگر 

از طریق واردات رسمی یا قاچاق تأمین می شود.
افسانه محرابی افزود: ارزش پوشاک موردنیاز کشور در سال ۳۲ 
ادامه در صفحه 2هزار میلیارد تومان برآورد می شود که فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان 
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ورود ساالنه ۲۰۰ هزار تن پوشاک به کشور
معادل ۷۰ درصد آن در داخل تولید می شود. 

از  واحد صنعتی  با ۹۸۰۰  پوشاک  و  نساجی  : صنایع  گفت  وی 
اشتغال  هزار   ۲۸۰ صنایع،  کل  از  درصد   ۱۱ پوشاک،  تا  الیاف 
معادل ۹۰  و ۵ درصد کل سرمایه گذاری صنعت کشور  صنعتی 

هزار میلیارد ریال را در اختیار دارد. 
محرابی با بیان اینکه حداقل ۴۰ درصد از صنایع نساجی و پوشاک 
کشور معادل حدود ۴ هزار واحد نیازمند نوسازی و بازسازی است 
ماشین آالت  به  واحدها  از  انگشت شماری  تعداد  هرچند  افزود: 
۲۰۱۷ مجهز شده اند اما فناوری حدود ۶۰ درصد واحدهای دیگر 

هم صد درصد به روز نیست. 
مشکل  بنگاه ها  اغلب  گفت:  پوشاک  و  نساجی  صنایع  مدیرکل 
محصوالت  تولید  و  جهانی شدن  برای  پوشاک  صنعت  و  دارند 
کاهش  انسانی،  نیروی  آموزش  بر  عالوه  باال  کیفیت  با  رقابتی 
هزینه ها، افزایش بهره وری و استفاده از مواد اولیه مرغوب نیازمند 

استفاده از ماشین آالت جدید و فناوری روز است.
محرابی افزود: بیشتر نیاز ما به بازسازی و نوسازی 

گفته می شود نرخ نیروی کار و انرژی در ایران یک مزیت برای تولید 
بنشینید فصل  تولیدکنندگان  پای صحبت  اگر  این،  با وجود  است. 
مشترک تمام گالیه های تولیدکنندگان به این جمله ختم می شود که 
»تولید در ایران گران است.« رییس انجمن علمی ایمنی زیستی گفت: 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط 
زیست ابهاماتی در خصوص تولید پنبه تراریخته وارد کرده اند که در 
صورت رفع این ابهامات تولید این محصول در ایران کلید می خورد. 
به گزارش ایرنا، بهزاد قره یاضی در خصوص وضعیت تولید محصوالت 
تراریخته در کشور افزود: تولید آزمایشی و پژوهشی پنبه به اتمام رسیده 
و با رعایت ضوابط و قوانین مراحل قانونی طوالنی را طی کرده است. 
وی اظهار داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 
حفاظت محیط زیست دچار ابهاماتی در تولید این محصول شده اند 
که در دست پیگیری است.رییس انجمن علمی ایمنی زیستی تصریح 
کرد: در صورت رفع ابهامات دو دستگاه حاکمیتی در خصوص تولید 

در  امروز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  کرباسیان  مسعود 
وزارت  محل  در  که  اقتصادی  فعاالن  با  نشست صمیمی 
اقتصاد برگزار شد، گفت: بحثی درخصوص کاالی مکشوفه 
قاچاق وجود دارد که طبیعتا بخش هایی از آن باید امحاء 
شود اما در مورد برخی دیگر از کاالها، از جمله کاالهای 
صنعتی و واسطه ای، ما این بحث را با مجلس مطرح کرده 
ایم که اجازه بدهند، کاالها فروخته شده و درآمد حاصله 
به صنایع مشابه آن در داخل پرداخت شود و اعالم آمادگی 
مجموعه های  اختیار  در  را  مربوطه  فهرست  که  ایم  کرده 
پیشنهاد  این  تاکنون،  قبل  مدتی  از  اما  بگذاریم  صنعتی 
کماکان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی معطل 

مانده است.
در  شده  انجام  مناسب  و  خوب  اقدامات  به  اقتصاد  وزیر 
انتظار  که  گفت  و  کرد  اشاره  خارجی  منابع  تامین  حوزه 
بنده از بخش خصوصی این است که با سرعت و تالش 
بیشتری در بهره مندی از این منابع عمل کند. ما شرایط 
الزم و آنچه وظیفه و ماموریت مان درخصوص تامین منابع 
مناسب خارجی بوده را انجام داده ایم و اکنون انتظار داریم 
بخش خصوصی بسیار فعال تر از بخش دولتی وارد صحنه 

شده و پیشگام باشد.
وی افزود: اینکه مسیر کنونی ورود سرمایه خارجی نیاز به 
اصالحاتی دارد پذیرفته شده است، اما با همین شرایط هم 
اگر بخش خصوصی فعاالنه عمل کند، امکان جذب منابع 

خارجی در سطح باالیی فراهم است.
وزیر اقتصاد به ضرورت برپایی نشست دوره ای با فعاالن 
اقتصادی اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته، مقرر شد این گونه نشست ها بطور منظم برگزار تا 
بصورت رو در رو مسائل و مشکالت طرح و بررسی شده 
و فرآیند حل مسایل پیش روی بخش خصوصی سرعت 
گیرد. وزیر اقتصاد به بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و 
ادامه داد: اگر بودجه سال ۹۷ با همین ترکیب در مجلس 
تصویب شود اتفاقات مهم و خوبی در بخش اشتغال و رونق 
اقتصادی رخ خواهد داد. کرباسیان تصریح کرد: در حوزه 
در  بودجه  و  بانک ها  ملی،  توسعه  صندوق  منابع  اشتغال، 
جهت رشد اشتغال کمک خواهند کرد و پیش بینی می کنیم 

اقدامات خوبی در این زمینه صورت گیرد.

مشکل قاچـاق کاال تنها با برخورد 
قضایی و جریمه برطرف نمی شود

تایید وزارت جهاد کشاورزی  به  این مهم  تراریخته در کشور،  پنبه 
خواهد رسید تا تولید انبوه آن شروع شود. طبق صدور مجوزات ارایه 
شده بایستی تولید پنبه تراریخته در کشور از سال ۱۳۹۵ شروع می شد. 
دولت یازدهم اقدام های خوبی در زمینه ایجاد ساختار زیربنایی فناوری 

جدید تولید محصوالت تراریخته انجام داد و وزارت 

مدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاک  وزارت صنعت اعالم كرد:

در  را  اشتغال  زمینه  در  پوشاک  صنعت  جدی  های  ظرفیت  اگر 
نظر بگیریم، بر این الزام صحه خواهیم گذاشت که دولت ها باید 
بیش از همیشه با کنترل واردات رسمی و غیررسمی و اختصاص 
تسهیالت مورد نیاز برای به روز رسانی ماشین آالت به داد این 

صنعت برسند.
احمد کیمیایی اسدی رنج بزرگ صنایع نساجی یعنی قاچاق پوشاک 
شده،  برداشته  که  موثری  های  گام  به  توجه  با  جاری  سال  در 
باالست  وارداتی  پوشاک  اما هم چنان حجم  است  یافته  کاهش 
و محصوالت چینی، اماراتی و ترکیه ای از مبادی گوناگون وارد 
پوشاک  قاچاق  ادامه  عمده  و  اصلی  دلیل  شاید  شود.  می  ایران 
ریسندگی  از  نساجی،  صنعت  در  باال  شده  تمام  هزینه  ایران  به 
و بافندگی تا تولید پوشاک  است. به گزارش سایت اتاق تهران، 
نیاز صنعت  واردات ماشین آالت مورد  امکان  اخیر  در چند سال 

لطفی های  کم  و  است  نبوده  فراهم  تولیدکنندگان  برای  نساجی 
دولت یا محدودیت های اقتصادی آن باعث شده تا تسهیالت مورد 
نیاز برای نوسازی ناوگان ماشین آالت به این صنعت اختصاص 

پیدا نکند. بخش بزرگی از تولیدکنندگان در صنایع 
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در صنعت نساجی و پوشاک مربوط به زنجیره قبل از پوشاک از 
جمله نخ و رنگرزی است و برخالف نساجی در بخش پوشاک 
عمده نیاز ما ایجاد واحدهای پوشاک با فناوری های روز دنیا است. 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک ظرفیت پائین تولید را از 
مشکالت اساسی صنعت پوشاک برشمرد و گفت: جدای از قاچاق 
پذیر بودن پوشاک که این صنعت را اذیت می کند، بی توجهی به 
موضوعاتی چون آموزش و طراحی و مد همچنین نبود یا کمبود 
از  بسیاری  است  شده  باعث  اتوماتیک  تمام  برش  دستگاه های 
در حال حاضر  کنند،  کار  با یک سوم ظرفیت  پوشاک  واحدهای 
حدود ۷۰ درصد واحدهای پوشاک کشور با ظرفیتی پائین و کمتر 

از یک سوم کار می کنند. 
محرابی با اشاره به حجم باالی قاچاق پوشاک و ضرورت مقابله 
با این پدیده افزود: مبارزه با قاچاق به یک عزم ملی با مشارکت 
از قاچاق به صورت کوله بری،  نیاز دارد، بخشی  همه دستگاه ها 
انجام  آزاد  مناطق  و  لنجی  ته  ملوانی،  مرزنشینی،  معافیت های 
و  وارداتی  پوشاک  کردن  شناسنامه دار  اساس  همین  بر  می شد 
تا عرضه به اجرا گذاشته شده  با هدف کنترل مبدأ  تولید داخل 

است و در ادامه با دریافت کد رهگیری تکمیل می شود. 
وی با تأکید بر اینکه ورود غیررسمی پوشاک و پرداخت نشدن 
از  را  رقابت  توان  قاچاق،  کاالی  گمرکی  حقوق  و  عوارض 
تولیدکننده داخلی گرفته است گفت: حجم پوشاک ته لنجی ابتدا 
۶ وانت تعیین  شده بود که بعداً به ۲۰ وانت هم رسید و درواقع 
کل لنج را شامل می شد به این معنی که کل پوشاک وارداتی از 

این طریق از پرداخت حقوق گمرکی معاف می شد.
محرابی افزود: برای اینکه تولیدکننده داخلی به تولید ادامه دهد 
روش  این  به  پوشاک  و  پارچه  پتو،  واردات  که  کردیم  پیگیری 

مشمول معافیت گمرکی نشود. 
وی با اشاره به سهم پوشاک در سبد خانوار و اینکه بعد از غذا 
و  تولید  باالی  هزینه  گفت:  است،  انسان ها  دغدغه  مهم ترین 
کاهش قدرت خرید مردم در کنار قاچاق باعث تشدید مشکالت 
پرداخت حقوق  تولیدکنندگان در  و  فعاالن  ناتوانی  و  این بخش 
دولتی اعم از بیمه و مالیات همچنین بازپرداخت تسهیالت بانکی 
و در نتیجه تعطیلی و فعالیت با ظرفیت پائین بنگاه ها شده است. 
محرابی با اشاره به رشد صادرات صنعت نساجی و پوشاک نسبت 
به سال ۹۵ افزود: سال گذشته مجموعًا ۸۵۰ میلیون دالر انواع 
کف پوش  و  فرش  که  شد  صادر  پوشاک  و  نساجی  محصوالت 

باالترین سهم را در میان اقالم صادراتی داشتند. 
وی گفت : حجم صادرات این بخش در ۹ ماهه امسال به ۷۱۰ 
میلیون دالر رسید که در مقایسه با صادرات ۶۳۰ میلیون دالری 
مدت مشابه در سال گذشته، از رشد ۸۰ میلیون دالری صادرات 

محصوالت نساجی و پوشاک حکایت دارد. 

و  نساجی  ماشین آالت  نوسازی  رشد  به  همچنین  محرابی 
پوشاک اشاره کرد و افزود: در ۹ ماهه امسال ۳۴۷ میلیون دالر 
ماشین آالت وارد کشور شد که در مقایسه با واردات ۱۹۴ میلیون 

دالری سال گذشته ۱۵۱ میلیون دالر بیشتر است. 
وی با اشاره به رشد ۷ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک در ۹ 
ماهه امسال گفت: سهم صادرات پوشاک از کل صادرات نساجی 
که  است  میلیون دالر  امسال حدود ۴۷  ماهه   ۹ پوشاک طی  و 

اغلب به روسیه، عراق و افغانستان صادر شده است. 
و  تولید  فنی  دانش  ارتقاء  تولید،  از  حمایت  در  افزود:  محرابی 
طراحی و مد دستورالعملی با هدف ساماندهی واردات پوشاک در 
سال ۹۵ از جانب وزیر وقت ابالغ شد که بر اساس آن ۲۰ درصد 
کل پوشاک یک برند وارداتی باید در داخل تولید و ۱۰ درصد این 

تولید صادر شود.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک در خصوص تولید برندهای 
پوشاک  برندهای  فقط  تاکنون  گفت:  کشور  در  پوشاک  خارجی 
برند خارجی   ۵۱ اخیراً  ولی  فعالیت می کردند  ایران  در  ترکیه ای 
لهستان،  دانمارک،  سوئیس،  اسپانیا،  فرانسه،  ایتالیا،  آلمان،  از 
انگلستان، کانادا و بلژیک مدارک خود را برای فعالیت در ایران 
تحویل داده اند که ۲۵ برند از این تعداد موفق به دریافت گواهی 
برای واردات محصوالت خود به ایران از مبادی رسمی شده اند. 
محرابی با اشاره به عقد قرارداد یکی از برندهای خارجی با ۱۵ 
واحد داخلی تولید پوشاک افزود: ارزش تولیدات ۷ قرارداد از این 
تعداد ۱ میلیون ۸۸۰ هزار یورو است که به زودی برای صادرات 

آماده می شود. 
وی به ایجاد شهرک تخصصی پوشاک با پیشرفت فیزیکی حدود 
و گفت: در جهت  اشاره کرد  امام  فرودگاه  در حوالی  ۴۰ درصد 
طرح حمایت از تولید، ایجاد شهرک های تخصصی پوشاک را در 
دستور کار داریم که بر اساس برنامه راهبردی قرار شد به ازای 

هر ۵۰۰ هزار نفر یک شهرک تخصصی ایجاد شود.
در  به سرمایه  فعالیت  برای  که  داریم  واحدهایی  افزود:  محرابی 
از  مانع  بانکی  تسهیالت  سود  باالی  نرخ  اما  دارند  نیاز  گردش 

رغبت فعاالن این بخش برای دریافت تسهیالت شده است. 
تسهیالت  از  پوشاک  و  نساجی  صنایع  سهم  اینکه  بیان  با  وی 
بانکی با هدف رونق تولید ۶ درصد بود درحالی که سهم این بخش 
از کل صنعت ۱۱ درصد است گفت: پیش بینی می شد حداقل ۱۱ 
درصد این تسهیالت به صنعت نساجی و پوشاک تخصیص داده 
شود، باال بودن نرخ بهره بانکی )۱۸( و نداشتن توجیه اقتصادی 

باعث شد استقبال چندانی از این تسهیالت نشود.
دریافت  تسهیالت  سود  یارانه  تا  هستیم  درصدد  افزود:  محرابی 
این  فعاالن  برای  درصد   ۹ تا   ۸ از  بیش  نرخ سود  چراکه  کنیم 

بخش فاقد توجیه اقتصادی است.

ورود ساالنه ۲۰۰ هزار تن پوشاک به کشور

کم لطفی در پرداخت تسهیالت به صنعت نساجی
نساجی و پوشاک با ماشین آالت قدیمی کار می کنند در حالیکه 
کشورهای همسایه به عنوان مثال ترکیه با اتکا به امکانات فنی و 
ماشین آالت پیشرفته از نظر کمیت و کیفیت به سطحی از تولید 
رسیده که اکنون به بزرگترین صادرکننده منطقه به آسیای میانه و 

اتحادیه اروپا تبدیل شده است. 
خوشبختانه یا متاسفانه کیلومترها مرز با ترکیه داریم و بخش عمده 
پوشاک قاچاق از این مرزها به کشور وارد می شود که همجواری با 
یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک دنیا را تبدیل به تهدیدی 

جدی برای ایران کرده است. 
اگر ظرفیت های جدی صنعت پوشاک در زمینه اشتغال را در نظر 
بگیریم، بر این الزام صحه خواهیم گذاشت که دولت ها باید بیش از 
همیشه با کنترل واردات رسمی و غیررسمی و اختصاص تسهیالت 
مورد نیاز برای به روز رسانی ماشین آالت به داد این صنعت برسند. 

دولتمردان  تمام  اولویت  به  تبدیل  امروز  بیکاری  بحران  حل 
با  پوشاک  و  نساجی  صنعت  مثل  صنعتی  درحالیکه  است  شده 
نادیده گرفته می شود.  ظرفیت باالی توسعه فرصت های شغلی 
من فکر می کنم اگر دولت ها تسهیالت ارزان قیمت را در اختیار 
خصوصی  بخش  فعاالن  در  استعداد  این  بگذارند،  تولیدکنندگان 
وجود دارد که به بهترین شکل ممکن از تمام ظرفیت های صنعت 
نساجی و پوشاک استفاده کنند و چرخ این صنعت را به گردش 

در بیاورند. 
ارزش  ایجاد  مثل  قانونی  الزامات  گرفتن  نظر  در  دیگر  سوی  از 
افزوده بر محصول مرتبط با تولید پوشاک در مناطق آزاد و سپس 
ورود آن به بازار داخلی از دیگر نکاتی است که می تواند به کاهش 
واردات بی رویه محصوالت خارجی کمک کرده و فرصت عرض 

اندام تولید داخلی را بیشتر کند.

ممنوعیت واردات کاالهای 
مربوط به نساجی

از  یکی  مرزنشینی  و  ملوانی  معافیت  های  از  سوءاستفاده 
محل های واردات غیرقانونی محصوالت نساجی و پوشاک 
بوده که براساس پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و ابالغیه های صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت؛ واردات پوشاک، پتو، پارچه، کیف و کفش از محل 

معافیت های مذکور ممنوع شده است.
معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مبارزه 
و  پوشاک  قاچاق  باالی  درباره حجم  ارز  و  قاچاق کاال  با 
اقدامات انجام گرفته در این زمینه، گفت: باتوجه به حجم 
به  باتوجه  و  پوشاک  و  نساجی  محصوالت  قاچاق  باالی 
پتانسیل تولید داخل، اشتغال زایی باال و ارزش افزوده این 
صنعت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تمام آسیب های این 
حوزه را احصا و نخستین برنامه جامع مبارزاتی را برای این 

گروه در سال ۱۳۹۴ تدوین و ابالغ کرد.
اهم  از  کرد:  اظهار  موسی زاده  رضا  ایسنا،  گزارش   به 
اصالح  مانند  مواردی  به  می توان  برنامه  این  محورهای 
در  نساجی  کاالهای  واردات  از  جلوگیری  تعرفه  ای،  نظام 
قالب معافیت ها، حمایت از تولید داخلی، الزام واردکنندگان 
به ثبت نشان تجاری پوشاک وارداتی، رهگیری نرم افزاری 
کنترلی  نظارتی،  اقدامات  تشدید  بازار،  سطح  در  کاالها 
مصرف  فرهنگ  ترویج  برای  فرهنگسازی  و  مقابله ای  و 

کاالهای تولید داخل یاد کرد.
و  نساجی  جامع  برنامه  پیرو  مسوول،  مقام  این  گفته  به   
الزام واردکنندگان به ثبت نشان تجاری  برنامه  در اجرای 
با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی، واردکننده رسمی و 
مصرف کننده داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 
گذشته دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان 
و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک را ابالغ 
کرد که براساس این دستورالعمل مقرر شد واردات تجاری 
تقویت  برای  و  به کشور ضابطه مند شده  خارجی  پوشاک 
از  داخلی، ۲۰درصد  ارتقای )کمی و کیفی( محصوالت  و 
تولید  کشور  داخل  در  نیز  مزبور  کاالهای  وارداتی  ارزش 
شود در این راستا صرفا شرکت هایی مجاز به ورود و عرضه 
دستورالعمل  اجرای  به  نسبت  که  هستند  خارجی  پوشاک 

مربوط اقدام کنند.
ورود  محل های  از  دیگر  یکی  را  آزاد  مناطق  موسی زاده 
غیرقانونی پوشاک دانست و خاطرنشان کرد که با اعمال 
محدودیت و سهمیه بندی واردات پوشاک و کاالهای همراه 
این  در  قاچاق  از  پیشگیری  شاهد  آزاد،  مناطق  به  مسافر 

مناطق هستیم.
استقرار گمرک  برای  آزاد  مناطق  و  توافقات گمرک  البته 
را  نوید  این  آزاد  مناطق  خروجی  و  ورودی  محل های  در 
این طریق کاهش  از  آینده نزدیک قاچاق  می دهد که در 

چشمگیری داشته باشد.

2



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

ادامه از صفحه 1

دولت آیین نامه تشویق تشخیص اسکن کانتینرهای وارداتی هوشمند می شود
صادرکنندگان نمونه را اصالح کرد

بخشنامه ارزی

هیات وزیران در نشست روز چهارشنبه مورخ پنج بهمن ۹۶ 
به ریاست حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهوری  که 
تشکیل شد، آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه را با هدف 
ایجاد بستر مناسب به منظور تشویق صادرکنندگان نمونه و خنثی 
کردن اثرات منفی تحریم ها ناشی از انتقال نیافتن ارز به کشور 
را اصالح کرد.به گزارش پایگاه خبری گسترش، هیات دولت با 
هدف ایجاد بستر مناسب به منظور تشویق صادرکنندگان نمونه 
و خنثی کردن تاثیر منفی تحریم ها ناشی از انتقال نیافتن ارز به 
کشور با اصالح آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موافقت 
کرد. هیات دولت همچنین در راستای ایجاد فرصتی مناسب 
و  آموزش  امر  در  بخش خصوصی  توان  از  بهره مندی  برای 
پرورش، کم شدن هزینه ها و ایجاد درآمد مالی برای وزارت 
آموزش و پرورش، آیین نامه نحوه تعیین نرخ فروش و اجاره و 
شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مربوط به قانون تاسیس و 
اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب 
پرورش  و  آموزش  وزارت  به  آیین نامه  این  موجب  به  رساند. 
اجازه داده می شود، زمین ها و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را 
براساس قوانین و مقررات و مفاد این آیین نامه جهت راه اندازی 
مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس 

یادشده، واگذار کند

از  ثبت سفارش  رویه  تغییر  مبنی بر  ارزی  جدید  بخشنامه 
این  براساس  شد.  رمزخوانی  ایران  تجاری  شریک  چهار 
بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از 
کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع اعالم شده است. 
به عبارت دیگر، کلیه واردکنندگان موظفند کاالهای وارداتی 
از کشورهای مذکور را صرفا از طریق سیستم بانکی )گشایش 
اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله( وارد کنند. اولین اثر این 
تغییر رویه را می توان در شفافیت و ردیابی منشا ارز دانست. 
به گزارش  دنیای اقتصاد ، از سوی دیگر، بخش اعظمی از 
فشار تقاضای ارزی به منظور واردات از این چهار کشور که 
سهم ارزشی بیش از ۴۳ درصدی از کل واردات را دارد، از 
بازار ارز خارج شده و از طریق سیستم بانکی مدیریت خواهد 
شد. فرصت سیاست گذار پولی برای تقسیط هدفمند منابع به 
تجارت به جای تالش برای کنترل نوسانات بازار ارز ناشی 
از افزایش تقاضا، از دیگر آثار این بخشنامه است.تحلیلگران 
معتقدند بخشنامه دولت در تراز تجاری نیز موثر خواهد بود 
و این امکان را فراهم می کند تا بر اساس منابع موجود در 
این کشورها، برنامه ریزی برای واردات صورت گیرد. اما این 
نکته را باید مدنظر داشت که به منظور روان سازی تجارت، 
تخصیص ارز در زمان مناسب و تسهیل روابط کارگزاری باید 

مورد توجه سیاست گذاران باشد.
انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشور های 
که  بخشنامه   این  در  شد.  ممنوع  ترکیه  و  کره  هند،  چین، 
به  خطاب  شده،  ابالغ  رئیس جمهوری  اول  معاون  از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارت امور اقتصادی 
جهاد  وزارت  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  دارایی،  و 
کشاورزی و وزارت اطالعات آمده است: »از تاریخ ابالغ این 
بخشنامه )۱۰بهمن( انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای 

واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است.
از کشورهای  وارداتی   کلیه واردکنندگان موظفند کاالهای 
اعتبار  )گشایش  بانکی  سیستم  طریق  از  صرفا   را  مذکور 
مربوط  مقررات  رعایت  با  حواله(  یا  اسنادی  برات  اسنادی، 

وارد کنند.«

پنبه تراریخته در راه است
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوزهای الزم تولید پنبه تراریخته 
را صادر کرده است. محصول تراریخته به آن دسته از مواد غذایی اطالق 
می شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته 
باشد. این تغییر معمواًل جهت بهبود مقاومت گیاه به برخی آفات یا 
بیماری های گیاهی و برای بهبود عملکرد گیاه و بهره وری کشاورز 
صورت می گیرد.محصوالت تراریخته نسبت به محصوالت معمولی از 
سالمت و ایمنی باالتری برخوردار هستند. براساس ماده دو قانون ایمنی 
زیستی تولید، کاشت، برداشت، رهاسازی، صادرات، واردات و مصرف 
محصوالت تراریخته نه تنها مجاز است بلکه دولت را به فراهم آوری 
تمهیدات الزم برای اقدامات مزبور مکلف می کند. انجمن ایمنی زیستی 
متشکل از پزشکان، طرفداران محیط زیست، متخصصان کشاورزی 
و بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و استاندارد و ایمنی است و حفظ 
محیط زیست و سالمتی انسان را مدنظر دارد. قانون ایمنی زیستی 
مربوط به سال ۱۳۸۳ است که به تصویب مجلس شورای اسالمی 

رسید. محصوالت تراریخته نخستین بار در دنیا )در آمریکا و چین( در 
سال ۱۹۹۶ به تولید تجاری رسید و برای نخستین بار ۱.۷ میلیون هکتار 

از اراضی دنیا به سطح زیرکشت این محصوالت اختصاص داشت. 
پس از گذشت ۲۰ سال سطح زیرکشت به باالی ۱۸۱ میلیون هکتار 
یعنی بیش از ۱۴برابر افزایش یافته است. محصوالت تراریخته در 
آمریکا، استرالیا، ژاپن، آلمان، برزیل، اسپانیا، پرتغال، جمهوری چک، 
رومانی، آفریقای جنوبی، فیلیپین، هندوستان و چین و برخی کشورهای 
دیگر تولید می شود. به دلیل پیشرفته بودن این فناوری ها، همه کشورها 
آن را ندارند اما ایران به این فناوری دست یافته است. طی سال های 
اخیر پنج کشور اروپایی برای ۷۱ محصول تراریخته برای مصرف و 
واردات مجوز صادر کردند. اکنون ژاپن مرکز تولید، فروش و صادرات رز 
آبی تراریخته است و این کشور پس از امریکا بیشترین مجوز را برای 
تولید محصوالت تراریخته صادر کرده و در عین حال بزرگ ترین وارد 

کننده سویای تراریخته می باشد

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک با اشاره به برنامه های نظارت 
بر ترانزیت کاال گفت:  تشخیص اسکن کانتینرهای وارداتی به صورت 
سیستمی انجام خواهد شد. علی رحیمیان با بیان اینکه تا پایان امسال 
آگهی مناقصه خرید ۵ دستگاه ایکس ری خودرویی )سواری( منتشر 
خواهد شد، اظهار کرد: این آگهی صرفاً برای شرکت های داخلی است 
تا بتوانیم نقاط مرزی گمرکی که تردد مسافری دارد را پوشش دهیم. 
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک بیان کرد: معتقدیم شرکت های 
داخلی می توانند ایکس ری خودرویی تولید کنند به همین دلیل آگهی 
آن برای حمایت از تولید داخل است..این مقام مسئول خاطر نشان 
کرد: در نهایت پس از طی شدن فرآیندها بازگشایی پاکت پیشنهادات 
با حضور تمامی نمایندگان شرکت ها و سازمان بازرسی انجام می شود 
و در همان جلسه تصمیم گرفته خواهد شد. معاون گمرک با بیان 
اینکه پس از تأیید شرایط عمومی وارد شرایط اختصاصی می شویم، 
رد شود  مناقصه  در  اگر شرکت  این صورت  غیر  در  کرد:  تصریح 
مشخصات فنی کاال و خدمت را اعالم می کنیم. برای شرکت های 
داخلی حداکثر امتیاز را در نظر می گیریم چون خط تولید یا نمونه 
قراردادی در خصوص ایکس ری وجود ندارد و اگر سخت گیری کنیم 
از همان ابتدا هیچ کدام شرایط حضور ندارند. رحیمیان با اشاره به 
اینکه در برخی موارد شرکت های داخلی می خواهند تازه کار را شروع 
و دستگاه را تولید کنند، گفت: روش حمایت از این کار مناقصه نیست 
و جزو وظایف گمرک نیست. وی افزود: ما سازمان دولتی هستیم 
باید خدمت و کاال بخریم.  بلکه  و نمی توانیم قرارداد منعقد کنیم 
تحویل  دستگاه  دیگر  سال  می دهیم ۵  که  پولی  بابت  نمی توانیم 
بگیریم. این کار وظیفه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری است 
که از شرکت های دانش بنیان حمایت کند تا بتوانند تولید داشته باشند. 
توسعه کمک  برنامه ششم  قانون  ماده ۱۰۸  وی خاطرنشان کرد: 
کرده سرمایه گذاری خصوصی ایکس ری بخرد و بهره برداری کند 
تا گمرک و نیروی انتظامی از خدمت آنها بهره مند شوند که کمک به 
شرکت های داخلی خواهد بود. به گفته رحیمیان، همه راه ها را برای 
حمایت از تولید و در عین حال رفع نیاز گمرک رفتیم و با وزارت 
دفاع قرارداد ۵ دستگاه ایکس ری منعقد شد. ایکس ری کانتینری است 
که قرار بود ۲ دستگاه در گمرک بازرگان نصب شود. تفاهم نامه با 
سازمان انرژی های اتمی بسته شد تا حمایت های الزم صورت بگیرد 
و یک دستگاه کانتینری سال آینده خواهند داد. وی در مورد جزئیات 
۲ دستگاه ایکس ری خریداری شده کامیونی گفت: این دستگاه ها 
دو حالته بوده و می تواند بر اساس نیاز گمرک برحسب سرعت و 
زمان تنظیم شود. درباره بندرعباس جو خاصی حاکم شد به همین 
علت گمرک دو دستگاه ایکس ری پرسرعت خریداری کرد که در 
دنیا جدید است تا وضعیت گمرک شهید رجایی ساماندهی شود. در 
عین حال نیاز گمرک بیش از این مقدار است به همین علت به 

شرکت ها و دستگاه های داخلی همکاری خواهیم کرد. معاون گمرک 
نکردیم،  خرید  بیشتر  خارجی  دستگاه  امسال ۳  اینکه  به  اشاره  با 
سه بعدی  تصاویر  شده  خریداری  که  مسافری  دستگاه های  گفت: 
ارائه می دهد و در گمرکات استفاده می شود. وی خاطرنشان کرد: 
دستگاه های پرسرعت جدید خریداری شده نسل جدید است و قابلیت 
ارتقا دارند که تصاویر آنها دوبعدی است. دستگاه های سه بعدی فقط 
در اختیار آمریکایی ها است. وی در پاسخ به سؤال که آیا این دستگاه ها 
امکان تشخیص درست و ساده برای جلوگیری از تخلفات می دهد یا 
خیر، بیان داشت: دستگاه های ایکس ری که وجود دارد همه قدیمی 
بررسی  بر اساس تجربه کاال  به کاربر آن بستگی دارد و  است و 
می شود. در گمرک لطف آباد ۵۳۶ کیلوگرم هروئین کشف شد که بر 
اساس تشخیص کاربر صورت گرفت چون جاسازی آنقدر هنرمندانه 
و با ظرافت بود که نمی شد تشخیص داد. وی افزود: در نسل جدید 
دستگاه های اسکن پیشرفت هایی حاصل شده است. میلیون ها نوع 
کاال وجود دارد و حتی با دستگاه ها نمی توان آنها را تشخیص داد 
چون قدیمی است. رحیمیان در مورد کاالهای ترانزیتی گفت: در حال 
برنامه ریزی برای اتصال تصاویر اسکن کانتینرهای ترانزیتی هستیم 
که در مبدأ ورود و خروج از کشور مقایسه تصویری صورت بگیرد. 
مثال کانتینر ترانزیتی از مبدا بندرعباس به مقصد دوغارون حرکت 
به صورت  داده می شود که  تطبیق  با خروج  ورود  اسکن  می کند؛ 
سیستمی انجام خواهد شد. فکر می کنیم تا پایان سال اجرایی شده و 
تصاویر ایکس ری ها به سامانه جامع امور گمرکی متصل می شود. این 
مقام مسئول با تاکید بر اینکه مرکز مانیتورینگ برای نظارت بیشتر بر 
تصاویر اسکن شده کاالها در تهران راه اندازی می شود، بیان داشت: 
در این مدل طراحی شده تمامی تصاویر اسکن شده از کانتینرها در 
گمرکات کشور عالوه به رصد و نظارت در همان گمرکات، در تهران 

نیز کنترل صورت خواهد شد. 
وی در پاسخ به این سوال که هنوز عامل انسانی نقش تعیین کننده 
در گمرک دارد مثاًل احتمال دارد تصاویر اسکن شده روی سامانه 
بارگذاری نشود یا از خالءها در جهت کارهای غیرقانونی بهره برداری 
شود،  تصریح کرد: الیه های بازرسی را زیاد می کنیم و با مانیتورینگ 
تصاویر اسکن کنترل و نظارت را افزایش می دهیم تا خود کنترلی 
صورت بگیرد و به هر دلیلی ایراد رفع نشد نفر دوم یا سوم، نظارت 
می کنند. معاون گمرک یادآور شد:  یکی از برنامه ریزی ها و هدف هایی 
که دنبال می کنیم این است که تشخیص اینکه چه کاالهایی در 
گمرک اسکن و ایکس ری شود را به سامانه آنالیز و تشخیص دهد. 
این مقام مسئول یکی دیگر از اقدامات در حال اجرا را، نصب پلمب 
RFID برای کانتینر های ترانزیتی دانست و گفت:  با همکاری نیروی 
انتظامی زنجیره  ای از اقدامات کنترلی در حال انجام است تا سامانه 

جامع گمرکی به حداکثر مطلوبیت برسد.
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چوب الی چرخ صنعت نساجی نگذارید

کاهش نرخ سود تسهیالت در دستورکار شورای پول و اعتبار

دولت بدهی کارخانه ها را منجمد کند

دوزان  پیراهن  اتحادیه  رئیس  پایگاه خبری گسترش،   گزارش  به 
و پیراهن فروشان  با اشاره به ورود دولت برای شناساندن کاالی 
ایرانی به مردم، خاطر نشان کرد: مردم باید با خرید کاالی ایرانی از 
تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند تا آنها انگیزه تولید را از دست ندهند.

این مسئول صنفی درباره درجه کیفی تولیدات ایرانی، گفت: درجه 
کیفی تولیدات ایرانی متفاوت است اما من بر این باورم که کاالی درجه 
سوم ایرانی از نظر کیفیت به مراتب از  کاالهای چینی که به صورت 

فله ای وارد کشور  می شود مرغوب تر است.
درودیان با اشاره به موفقیت های صنعت نساجی، در کشور بیان کرد: 
اگر دولت از صنعت نساجی کشور حمایت کند و تسهیالت الزم را در 

رییس خانه صنعت در واکنش به مصوبه شورای پول و اعتبار برای 
تشکیل کمیته ایجاد رونق در ماه های پایانی سال، گفت : بعید می دانم 
طی یک ماه و نیم باقی مانده از سال رونقی در تولید ایجاد شود .

عبدالوهاب سهل آبادی درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای 
تشکیل کمیته ای جهت رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و ایجاد 
رونق در ماه های پایانی سال اظهار داشت : بخش تولید در وضعیتی 
قرار ندارد که طی یک ماه و نیم باقی مانده از سال بتوان برای آن 
کار موثری انجام داد . وی ادامه داد : با توجه به رکود ایجاد شده در 
بازار و تولید، معوقات بانکی کارخانه ها افزایش یافته و بانک ها فشار 
زیادی را برای وصول مطالبات خود به تولیدکنندگان وارد می کنند . در 
عین حال، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و همچنین 

اختیار آنها قرار بدهد آنها می توانند دستگاه های خود را به روز کنند و 
در نتیجه پارچه های مرغوب تری تولید کنند، پارچه هایی که چیزی از 
استانداردهای جهانی کم ندارند. وی در ادامه با بیان اینکه پارچه های 
که در ایران بافته می شوند از نظر طرح و رنگ مرغوب هستند، خاطر 
نشان کرد: نباید اجازه بدهیم که چرخ های صنعت نساجی از گردش 
متوقف شوند زیرا هم اکنون تعداد قابل توجهی از کارگران در این 

صنعت مشغول فعالیت هستند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تمایل برخی از مردم برای خرید کاالی 
ایرانی، گفت: قشری از ایرانیان اگر بهترین کاالی ایرانی را در اختیار 
آنها بگذارند باز هم ایرانی خرید نمی کنند زیرا می خواهند با خرید کاالی 

خارجی برای خود ژست اجتماعی ایجاد کنند. 
اما اگر از این تعداد بگذریم خوشبختانه بافرهنگ سازی های اخیر تمایل 

مردم به خرید کاالی ایرانی بیشتر شده است.
وی در پایان درباره آخرین طرح  اتاق اصناف ایران برای ایجاد تعامل 
اقتصادی میان واحدهای تولیدی و توزیعی در کشور، بیان کرد: اتاق 
اصناف ایران، طی طرحی می خواهد اتحادیه های صنفی کشوری را با 

هم آشنا کند تا آنها بتوانند نیاز یکدیگر را تامین کنند. 
به عنوان مثال تولیدکننده ای که در شهر قزوین تولید می کند بتواند تولید 
خود  را در تهران عرضه کنند. در حال حاضر بستر این اقدامات آماده 
شده است و کارهای خوبی انجام داده ایم و همین مسئله ما را نسبت 

به آینده امیدوار کرده است

شرکت های آب، برق و گاز نیز فشار زیادی را برای دریافت مطالبات 
خود به کارخانه ها وارد می کنند . رییس خانه صنعت گفت : با این شرایط 
فکر نمی کنم از طریق یک کمیته  بتوان در پایان سال اقدام موثری 
برای واحدهای تولیدی انجام داد . وی، یکی از مشکالت کارخانه ها 
را معوق بودن پرداخت پول کارگران عنوان کرد و گفت : در شرایط 
فعلی نه صاحبان سهام می توانند به داد کارخانه ها برسند و نه صندوقی 
وجود دارد که از این کارخانه ها حمایت کند . دولت نیز برنامه حمایتی 
موثری برای این بخش ندارد . در نتیجه بسیاری از کارخانه ها به دلیل 
بدهی بانکی دچار مشکالت بزرگی شده اند و با کاهش تولید یا توقف 
تولید یا قطع برق روبه رو هستند . سهل آبادی ادامه داد : همچنین به 
دلیل بدهی کارخانه ها به سازمان تامین اجتماعی، کارگران با مشکل 
تمدید دفترچه های بیمه خود روبه رو هستند . وی تاکید کرد : اگر قرار 
است تسهیالتی از طریق کمیته مصوب شده در شورای پول و اعتبار 
به تولید پرداخت شود، باید بگویم که این کار غیرممکن است زیرا 
در اجرای طرح رونق نیز هیچ موفقیتی صورت نگرفت و کارخانه ها 
که با مشکل دیون معوق بانکی و بدهی روبه رو هستند، دیگر تحمل 
پرداخت بهره های جدید را ندارند . به گفته رییس خانه صنعت، نوسان 
نرخ ارز نیز طی روزهای گذشته باعث افزایش نیاز کارخانه ها به سرمایه 
در گردش شده که این مساله هم به ضرر بخش تولید بوده است . وی 
افزود : بعید می دانم شورای پول و اعتبار بتواند طی ۵۰ روز آینده تغییری 

در وضعیت کارخانه ها ایجاد کند .

رییس خانه صنعت : دوازدهمین نمایشگاه بین المللی

نساجـی صنعـت 
96 بهمــن   29 تا   26
ساعات بازدید: 15 تا 22

اصفهان، پل شهرستان، محل برگزاری نمایشگاه های بین اللملی

12th International Exhibition of
Textile Industry

15-18 February.2018
Opening Hours: 3-10 p.M

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

وزیر اقتصاد می گوید: محاسبات بانک ها برای کاهش نرخ سود وام آغاز 
شد و پیشنهاد مربوطه باید در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب 

شود.
وزیر امور اقتصادی و دارائی، درباره کاهش نرخ سود وام های بانکی با 
توجه به اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی در راستای 
اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار باید 
در خصوص کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی تصمیم گیری نماید، 
به این معنا که پیشنهاد مربوطه باید در شورای پول و اعتبار مطرح و 

مصوب شود. مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی افزود: دبیرخانه شورای پول و اعتبار باید موضوع 
کاهش نرخ سود وام های بانکی را بررسی کند؛ چراکه به هرحال نظام 
بانکی باید برای جابجایی منابع به منظور پرداخت وام با نرخی کمتر از 
رقم کنونی نیز چاره اندیشی کند؛ چراکه کاهش نرخ سود تسهیالت 
بانکی بر روی منابع بانک ها اثر می گذارد و برای همین بانک ها باید 
محاسبات الزم را در این زمینه داشته باشند که هم اکنون این محاسبات 

در حال انجام است.
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