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بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران
یادداشت
با پیگیریهای بعمل آمده از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و اتاق بازرگانی ایران مقرر شده است که پنجاه و نهمین مجمع
عمومی انجمن صنایع نساجی ایران همراه با ضیافت شصتمین
سالگرد تاسیس انجمن ،در روز چهارشنبه ،چهارم اسفند ماه بر گزار
شود ،همانطور که اعضای محترم انجمن مستحضر میباشند با
عنایت به شرایط ویژه شیوع کرونا در سال گذشته ،مجمع عمومی
برگزار نگردید و مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره دوره جدید
انجمن که باید در تیر ماه صورت میگرفت بدلیل عدم صدور مجوز
برای برگزاری اجتماعات با تاخیر در اسفند ماه برگزار میگردد.
بدینوسیله از کلیه عالقمندان به نامزدی در انتخابات هیأت مدیره
انجمن صنایع نساجی ایران که حائز شرایط ذیل می باشند دعوت
میگردد تا در اولین فرصت ممکن نسبت به دریافت و تکمیل فرم
درخواست نامزدی در انتخابات اقدام فرمایند.
شرایط نامزدی در انتخابات هیأت مدیره به شرح ذیل میباشد:
 -1مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یکی از شرکتهای عضو
پیوسته انجمن که دارای حداقل  5سال سابقه عضویت معتبر در
انجمن باشد.
 -2حداقل  30سال سن و  5سال سابقه کار در صنایع نساجی
همچنین از کلیه اعضای محترم انجمن نیز دعوت میگردد تا
نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت و تکمیل فرمهای
بروزرسانی اطالعات خود جهت دعوت و حضور اقدام فرمایند.

تلفن دبیرخانه 021-26200196
کدام دسته از صادرکنندگان مجاز به استفاده از
روش واردات در مقابل صادرات نیستند؟

بر اساس مصوبات جدید جلسه سیاستهای ارزی و تجاری ،امکان
واردات در مقابل صادرات برای همه گروههای کاالیی مجاز خواهد
بود و تنها شرکتهای عمده عرضه کننده ارز در نیما مجاز به واردات در
مقابل صادرات نخواهند بود.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا ،بر اساس مصوبات جلسه سیاستهای
ارزی و تجاری که در  15دیماه میان وزارت صمت و بانک مرکزی
برگزار شده ،مقرر گردید تا واردات اعتباری با سه شرط تعیین شده از
سوی این کارگروه ،در سامانه نیما امکان پذیر باشد که بر اساس آن،
واردات اعتباری صرفا برای مواد اولیه توسط شرکتهای تولیدکننده
مجاز خواهد بود .همچنین مدت زمان اعتبار واردات اعتباری سه ماه
بوده و در صورت عدم خرید ارز ظرف مهلت مقرر ،جریمههایی برای
واردکننده در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین مقرر شده تا امکان واردات در مقابل صادرات خود برای همه
گروههای کاالیی مجاز بوده و تنها شرکتهای عمده عرضه کننده
ارز در نیما مجاز به انجام واردات در مقابل صادرات نخواهند بود.
همچنین آن دسته از صادرکنندگان کاالهای مشمول قیمتگذاری نیز
اجازه واردات در مقابل صادرات نخواهند داشت.
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سال سیزدهم شماره  533دهم بهمنماه 1400

درخواست تشکلهای نساجی و پوشاک از وزیر کشور
برخورد جدیتر با پدیده قاچاق پوشاک

دبیرخانه مشترک تشکلهای نساجی و پوشاک ایران با ارسال نامهای
به احمد وحیدی وزیر کشور اعالم کردند« :با در نظر گرفتن سهم
دو میلیارد دالری قاچاق از بازار  ۸میلیارد دالری پوشاک و گسترش
آن طی چندماه گذشته و از سوی دیگر کمبود شدید مواداولیه و
قطعات مصرفی کارخانهها و همچنین کاهش مصرف شدید پوشاک
به جهت وقوع کرونا و کوچکشدن سفره مردم ،متاسفانه هماکنون
شاهد رکود در تولید پوشاک و زنجیرههای قبل از آن هستیم و بهرغم
هزینههای بسیار پایین ایجاد شغل در این حوزه ،سرمایهگذاری در
این زمینه در حال کاهش است .مطالبه بخشخصوصی در این میان،
تعیینتکلیف مبارزه با قاچاق پوشاک است .اگر دولت عزمی برای
مقابله با قاچاق ندارد تکلیف سرمایهگذاران و کارآفرینان این حوزه را
مشخص کند و با وعده سعی در مثبت جلوهدادن آمار و ارقام مقابله
با قاچاق نکند».
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،در این نامه آمده است« :زنجیره تامین
نساجی و پوشاک کشور با بیش از  ۷۹۰۰واحد صنعتی و ۱۴۰هزار
واحد صنفی و اشتغال حدود یکمیلیون نفر فقط در حوزه تولید،

همچنان مورد هجمه قاچاق و واردات بدونضابطه و لجامگسیخته
از رویههای قانونی و استثنائاتی نظیر مناطق آزاد و ویژه ،ملوانی،
تهلنجی ،بازارچههای مرزی ،کولهبری و مسافری است.
آغاز طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه
مبتنی بر ماده  ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر اساس شناسه
کاال در انتهای سال  ۹۷نقطه امیدی برای تولیدکنندگان و فعاالن
قانونی صنعت پوشاک کشور بود که نشانگر عزم جدی حاکمیت در
مقابله با قاچاق پوشاک و هدفگذاری دقیق متولیان اجرای آن بود.
ابالغیه  ۹۷ /۱۰ /۲۹وزارت کشور هماهنگی و تقسیم وظایف
کارآمدی بین اجزای دخیل در فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک (ستاد
مرکزی و کمیسیونهای استانی قاچاق کاال و ارز ،ناجا ،وزارت صمت
و )...ایجاد کرد و استمرار ولو کوتاهمدت اجرای طرح (کمتر از ۶
ماه) منجر به کاهش ملموس عرضه پوشاک قاچاق ،رشد چشمگیر
عرضه برندهای ایرانی و افزایش بیش از ۳۰درصدی تولید و اشتغال
شد.
متاسفانه توقف استمرار این طرح چند مرحلهای با توجیهات نادرستی
از سوی متولیان امر و تمرکز برخوردها صرفا در سطح عرضه که
تالی فاسد آن از دستاوردهای مثبتش بسیار نازلتر است ،عمال سبب
ایجاد حاشیه امن برای مبادی و مجاری اصلی و ورودی قاچاق و
توقف اثرات چشمگیر اجرای طرح شده است.
بهرغم اعالم کاهش آمار قاچاق پوشاک به زیر یکمیلیارد دالر
از حدود ۳میلیارد دالر سال ،۹۷این میزان کاهش در سطح بازار
دیده نمیشود و با تخمین بخشخصوصی در بهترین حالت که
برخوردهای انتهای سال ۹۷تا شهریور  ۹۸را شامل میشود ،کاهش
کمتر از یکمیلیارد دالری و تخمین حجم قاچاق پوشاک به دو

www.aiti.ir
وبسایتانجمنصنایعنساجیایران
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 صفحه2

صورتجلسه

ادامه از صفحه2

خالصه مذاکرات هزار و نود و ششمین نشست هیأت مدیره
هـزار و نود و ششـمین نشسـت هیـأت مدیـره انجمن صنایع نسـاجی

ایـران بـا حضـور اکثریـت اعضـای هیـأت مدیـره پیـرو دعوتنامـه

شـماره  1400-11795مـورخ  1400/10/01در روز یکشـنبه مـورخ
 1400/10/05در محـل دفتـر انجمن صنایع نسـاجی ایران برگزار شـد

و نسـبت بـه مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت بـه برخـی از آنها
اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.

 -1خالصـه مذاکـرات هـزار و نود و پنجمین نشسـت هیأت مدیـره مورخ
 1400 /09/07قرائـت و بـه امضای حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
 -2پیـرو هماهنگیهـای بعمـل آمـده در نشسـت هیـأت مدیـره در روز
یکشـنبه مـورخ  1400/09/28کـه بـه حد نصاب نرسـید پیرو نامه شـماره
/216/112/946م مـورخ  1400/09/22سـازمان بسـیج اصنـاف ،بازاریان و
فعـاالن اقتصـادی کشـور در خصوص معرفـی نماینـده تاماالختیار انجمن
صنایـع نسـاجی ایـران مقرر شـد تا جنـاب آقای مهنـدس نیلفـروش زاده
بـه عنـوان نماینـده معرفـی گردنـد همچنین پیـرو درخواسـت دانشـکده
مهندسـی نسـاجی دانشـگاه صنعتی امیرکبیر برای حمایت مالی از جشـن
فارغالتحصیلـی پیـرو هماهنگی مقـرر گردید حمایـت از برنامـه مذکور به
حسـاب دانشـکده واریـز گردد.
 -3آقـای مهنـدس حمیدی مطالبی را در خصوص لزوم تاسـیس شـهرک
پوشـاک در شهر مشـهد مطرح فرمودند.
 -4درخواسـت عضویت شـرکتهای هینزا شـیمی ،پارال منسوجات ،تهران
زر نخ ،آراز تاربافت ،جهان آرا مشـهد ،نگین پنبه امید جلین ،زر لیف آریا ،پنبه
شـیراز ،مبین گلسـار اسـپادانا ،پنبه زنده رود اصفهان ،اشـراق دیباج ،بهبافت
نجف آباد ،رایمون تجارت نگار آسـیا ،نسـاجی کرک پارس سـبا ،ثابت الیی
ربـاط ،کاویـان بـی بافت مشـهد ،کـرک بابـل ،بیبافت مطـرح گردیـد و با
عضویت ایشـان مطابق مسـتندات ارائه شـده ،موافقت بعمل آمد.
 -5موضـوع برگـزاری مجمـع عمومـی و انتخابـات هیأت مدیـره انجمن
مطـرح گردیـد که پس از بحـث و تبادل نظر مقـرر گردید تـا از وزارت کار،
اتـاق بازرگانی و سـتاد ملی مبارزه با کرونا ،بطور مکتوب اسـتعالم گردد که
آیـا اجـازه برگزاری اجتماعـات برای مجمع عمومی صادر میگـردد یا خیر؟
 -6آقای دکتر شـیبانی گزارشـی از نشست مشـترک فعاالن اتاق بازرگانی،
صنایـع ،معادن و کشـاورزی ایـران با رئیـس کل بانک مرکزی ایـران ارائه
فرمودند.
 -7گـزارش مختصری از نشسـت کارگـروه موکت انجمن در روز دوشـنبه
مـورخ  1400/09/29در خصوص مشـکالت تامین مواد اولیه و همچنین نا
هماهنگیهـای بیـن واحدها در حـوزه صـادرات ارائه گردید.
 -8گـزارش مختصـری از نشسـت مشـترک بـا مدیـران سـازمان تامیـن
اجتماعـی در خصـوص مسـائل و مشـکالت واحدهـای نسـاجی در ارتباط
بـا مشـاغل سـخت و زیانآور و سـایر مسـائل درآمـدی واحدها کـه در روز
سهشـنبه مـورخ  1400/09/30در محـل دبیرخانـه انجمـن و بـا حضـور
شـرکتهای عضـو برگـزار شـده بـود ،ارائـه گردیـد و در خصـوص لـزوم
پیگیـری موضـوع مشـاغل سـخت و زیـانآور بحـث و تبـادل نظر شـد
 -9موضـوع درخواسـت دفتر توسـعه بازرگانی سـفارت ایتالیـا در خصوص
برگـزاری وبینـار  B2Bو مشـارکت انجمـن در ایـن خصـوص و همچنین
گـزارش مختصـر نشسـت مشـترک برگـزار شـده همزمـان با نمایشـگاه
بینالمللـی مطرح گردید و با عنایت به سـوابق همکاری قبلـی آن موافقت
بعمـل آمد.
 -10موضوع سـمپوزیوم فرش ماشـینی و مکاتبه آقای ناصر سراجی رئیس
هیـأت مدیـره در خصـوص مشـارکت انجمن در برنامـه مذکـور و گزارش
نشسـت حضـوری ایشـان در دبیرخانه انجمن بـرای درخواسـت همکاری
مشـترک مطـرح گردیـد کـه مقرر شـد از ایشـان برای جلسـه آتـی هیأت
مدیـره دعوت بعمـل آید.
 -11موضـوع درخواسـت شـرکت رادمـان ریـس (حسـین قاسـمی) برای
واردات نـخ تحـت ردیـف  5509مطرح گردیـد و پس از بحـث وتبادل نظر
و بازدیـد بعمـل آمـده با توجـه به مصرف نخ دوخت توسـط این شـرکت با
واردات نخ دوخت تحت ردیف تعرفه  5508متناسـب با میزان تولید رسـمی
این شـرکت موافقت بعمـل آورد.
 -12موضـوع اسپانسـری مالی شـرکت اروم ایاز در تجهیـز اتاق کنفرانس
دبیرخانـه انجمـن مطـرح گردید و مـورد تصویب هیأت مدیره قـرار گرفت.
عدم حضور آقایان با اطالع قبلی:

مهنـدس علـی فرهی ،اکبر لباف ،محمد حسـین اخوان مقدم ،دکتر حسـن
کاردان ،مهندس عباس مقصودی ،سـید جواد سـجادی بیدگلی
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درخواست تشکلهای نساجی و پوشاک از وزیر کشور
برخورد جدیتر با پدیده قاچاق پوشاک

میلیارد دالر با توجه به واقعیات سطح عرضه نزدیکتر است که البته
بنا به اذعان مسووالن ستاد ،میزان بازگشتپذیری قاچاق پوشاک
به سطح عرضه پس از توقف طرح در مقاطع مختلف ،بیش از
هفتاددرصد بوده است.
با در نظر گرفتن سهم دو میلیارد دالری قاچاق از بازار  ۸میلیارد
دالری پوشاک و گسترش آن طی چندماه گذشته و از سوی دیگر
کمبود شدید مواداولیه و قطعات مصرفی کارخانهها و همچنین
کاهش مصرف شدید پوشاک به جهت وقوع کرونا و کوچکشدن
سفره مردم ،متاسفانه هماکنون شاهد رکود در تولید پوشاک و
زنجیرههای قبل از آن هستیم و بهرغم هزینههای بسیار پایین ایجاد
شغل در این حوزه ،سرمایهگذاری در این زمینه در حال کاهش
است .مطالبه بخشخصوصی در این میان ،تعیینتکلیف مبارزه با
قاچاق پوشاک است.
اگر دولت عزمی برای مقابله با قاچاق ندارد تکلیف سرمایهگذاران
و کارآفرینان این حوزه را مشخص کند و با وعده و وعید و بازی
با الفاظ ،سعی در مثبت جلوهدادن آمار و ارقام مقابلهباقاچاق نکند».
این نامه پیشنهاداتی را نیز در راستای حل این معضل ارائه کرده
است .نخست اینکه عمل به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
در جهت ایجاد هرچه سریعتر زیرساختهای شفافیت در زنجیره
صنعت پوشاک (استقرار شناسهکاال و رهگیری ،ابالغ تبصره۴
ماده ۱۸قانون مذکور ،صندوقهای مکانیزه فروش و)...
مسلما مهمترین مساله در رابطه با مقابله با قاچاق ،ایجاد شفافیت در
طول زنجیره است که در این راستا مکانیزمهای مبتنی بر شفافیت
باید به تدریج مستقر شوند .متاسفانه عدمشفافیت به دالیل متعدد
موجب رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیتهای غیررسمی در حوزه
پوشاک نیز شده است.
دوم؛ استقرار هرچه سریعتر صندوقهای مکانیزه فروش و تغییر
منطقی مالیات ارزشافزوده به مالیات بر مصرف .طبعا یکی از
مهمترین موضوعات در راستای استقرار شفافیت ،اتصال زنجیره
مالیات ارزشافزوده به مصرفکننده نهایی است که متاسفانه در
حالحاضر مالیات ارزشافزوده تا مرحله تولید پوشاک است و مراحل
بعدی اعم از بنکدار ،عمدهفروش و خردهفروش از این موضوع
مستثنی هستند و این مطلب منجر به عدمشفافیت زنجیره و زیان

تولیدکنندگان شده است.
سوم؛ ابالغ هرچه سریعتر ضوابط اختصاصی تبصره ۴ماده ۱۸قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گروه کاالیی پوشاک .بدون ابالغ این
تبصره قانونی (که در واقع در حکم ضمانت اجرای توسعه و استقرار
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است) ،کاشفین و ضابطین اجازه
برخورد با پوشاک قاچاق فاقد شناسه در انبارها و نیز گلوگاه حمل
را بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ندارند ،زیرا ماده ۱۳
این قانون تاکید بر قاچاقبودن پوشاک وارداتی فاقد شناسه کاال
صرفا در سطح عرضه دارد .همچنین پس از اجرای موفق طرح
مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق در انتهای سال ۹۷و اوایل
سال ۹۸و عدمابالغ ضوابط تبصره ۴ماده ،۱۸متهمان قاچاق پوشاک
با ادعای ایرانیبودن کاالی توقیفی خود ،برائت میگیرند .استمرار
این امر فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک را به اضمحالل و نابودی
کامل خواهد کشاند.
چهارم؛ تعیینتکلیف دستورالعمل واردات پوشاک ،کیف و کفش
جهت مشخصشدن وضعیت برندهای خارجی پوشاک در زمان
آزادشدن واردات .پنجم؛ استمرار برخورد با برندهای محرز پوشاک
قاچاق با توجه به تعاریف مشخص ستاد در اینخصوص.
با توجه به این واقعیت که عدماستمرار اجرای طرح و برخوردهای
آن ،منجر با بازگشتپذیری سریع و بیاثرشدن اقدامات قبلی خواهد
شد .ششم؛ توجه به مرحلهبندی طرح برخورد و دنبالکردن با برنامه
این طرح در راستای استقرار شناسه در کل کاالهای وارداتی و
داخلی .قطعا اصالح رویههای غلطی که در کشور در یک کالم
منجر به عدمشفافیت میشود بسیار مشکل و زمانبر است؛ اما
اصالح این موضوع الجرم بوده و در این راستا مقابله مستمر و موثر
با قاچاق پوشاک مسالهای جدی و اساسی است.
در این نامه تقاضا شده است که با نگاه ویژه نسبت به این موضوع،
اقدامات الزم و جدی در رابطه با مبارزه با قاچاق و همچنین شفافیت
در حوزه تولیدات داخلی و در این راستا اصالحات اساسی بهخصوص
در زمینه قانون مالیاتهای مستقیم و ارزشافزوده در راستای احقاق
حقوق دولت و بخشخصوصی صورت پذیرد .طبعا مهمترین مطالبه
بخشخصوصی در این حوزه ،برنامهریزی مشخص ،اقدام مداوم و
مستمر و جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور خواهد بود.

راهکارهای تازه استاندار تهران برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

استاندار تهران در تماس تلفنی با وزیر صمت ،قول وی برای
رسیدگی فوری به مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی را اخذ کرد.
محسن منصوری در جلسه شورای گفتگوی دولت و
بخشخصوصی ،طی تماس تلفنی با وزیر صمت ،مشکل طرح
شده از سوی برخی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی
در رابطه با ثبت منشا ارز حاصل از صادرات خدمات و عدم امکان
رفع تعهد ارزی از محل صادرات این شرکتها را با سیدرضا

فاطمیامین در میان گذاشت و این عضو کابینه دولت نیز دستور
رسیدگی فوری به این مشکل و بررسی راهکارهایی برای رفع
آن را صادر کرد.
این در حالی بود که به گفته مهدی معصومی ،مدیرعامل یکی
از شرکتهای مهندسی صادرکننده کشور ،صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی ،صرفا به دلیل نبود گزینه «اظهار ارز حاصل از
صادرات» در سامانه جامع تجارت ،امکان استفاده از ارز صادراتی
خود در زمان ثبت سفارش وارداتی را ندارند.
طرح این مشکل در این نشست ،در حالی به تبادل برخی
استداللها و نظرات مرجع میان فعاالن اقتصادی با نمایندگانی از
سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی منتهی شد که طی تماس
تلفنی دیگری از سوی استاندار تهران با علیرضا پیمانپاک رئیس
سازمان توسعه تجارت ،وی قرار مالقاتی را با مدیران این شرکت
از بخشخصوصی برای حل این مشکل تنظیم کرد.
پیمانپاک طی این تماس تلفنی ،از تالش سازمان توسعه تجارت
برای حل مشکالت مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و
بنگاهها خبر داد و اظهار کرد که راهکارهای تازهای به زودی
ابالغ خواهد شد.

معاون وزیر صمت:

نقشه راه توسعه تجارت کشور تدوین شد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه
تجارت ایران ،گفت :نقشه راه توسعه تجارت کشور با هماندیشی
صادرکنندگان تدوین و در آن کشورها و محصولهای هدف
صادراتی اولویت بندی شدهاست.
به گزارش شاتا علیرضا پیمانپاک در آیین تجلیل از صادرکنندگان
برتر قم در اتاق بازرگانی استان ،بیان کرد :با کمک نهادهای
باالدستی و پشتیبانی مجموعه دولت و مجلس توانستهایم اقدامهای
عملیاتی خود را برای گسترش فعالیتهای صادراتی در کشور آغاز
کنیم.
وی با اشاره به ایجاد هماهنگی میان مجموعههای حاکمیتی برای
حمایت از صادرکنندگان ،افزود :در همین رابطه کارگروه مشترکی
میان بانک مرکزی و وزارت صمت شکل گرفته و در آن هر دو هفته
یکبار وزیر صمت و رییس بانکمرکزی با یکدیگر جلسه دارند و در
آن راهکارهای الزم برای تسهیل فرآیندهای تجاری و بازگشت ارز
حاصل از صادرات مورد تبادل نظر قرار میگیرد.
وی ادامه داد :همچین تقویت پایانههای صادراتی را دنبال میکنیم
و در این زمینه به موفقیتهای خوبی دست یافتیم که رشد میزان
صادرات کشور در ماههای اخیر از نتایج آن است.
پاکپیمان گفت :استفاده از ظرفیت تعرفههای ترجیحی با کشورهای

همسایه همچون پاکستان را در دستور کار داریم و در این رابطه
سطح تجارت خود با کشورهای هدف را گسترش خواهیم داد.
وی همچنین با اشاره به حضور هیاتهای تجاری ایران در کشورهای
منطقه و استقبال از هیاتهای تجاری سایر کشورها در ایران ،آن را
از جمله برنامههای مورد نظر برای توسعه صادرات کشور برشمرد و
افزود :در جریان این بازدیدها بسیاری از مسائل و مشکلهای مقابل
صادرکنندگان با حضور مسئوالن ملی و گفتوگوی آنها با همتایان
خود در کشورهای هدف حل میشود.
وی ادامه داد :در برنامههای خود به دنبال گسترش تجارت با
کشورهای روسیه و چین هستیم و در این رابطه میکوشیم
ظرفیتهای استانی را برای صادرات محصوالت مورد نظر به
کشورهای هدف ،بیش از پیش فعال کنیم.
معاون وزیر صمت گفت :برند تجاری برای حضور موفق در بازارهای
بینالمللی موضوعی بسیار با اهمیت است که باید مورد توجه جدی
صادرکنندگان کشور قرار گیرد.
وی در ادامه بیان کرد :در همه تصمیمگیریها از نظر و پیشنهادهای
ل امور ،مانع
بخش خصوصی استفاده میکنیم و میکوشیم با تسهی 
زدایی و حمایتهای دولت ،میزان صادرات کشور را افزایش دهیم

هـزار و نـود و هفتمیـن نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع
نسـاجی ایـران بـا حضـور اکثریت اعضـای هیأت مدیـره پیرو
دعـوت نامـه شـماره  1400-11899مـورخ 1400/10/13
در روز یکشـنبه مـورخ  1400/10/19در 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 نود و ششـمین نشسـت هیأت
مدیـره مـورخ  1400 /10/05قرائـت و به امضـای حاضرین در
نشسـت مذکور رسید.
 -2گـزارش کامـل تسـویه حسـاب و تحویـل دفتـر کوچـه
کنـدوان بـه مالکین توسـط آقای مهنـدس امامی رئـوف ارائه
گردیـد کـه نهایتـ ًا در تاریـخ یکشـنبه مـورخ  1400/10/12با
نشسـت مشـترک با وکیـل مالکیـن و با حضـور رئیس هیئت
مدیره انجمن صورتجلسـه ای برای تحویل و تسـویه حسـاب
تنظیـم شـد و ملـک مذکـور در روز دوشـنبه تحویـل ایشـان
گردید
 -3گزارش برگزاری نشسـت دبیرخانه مشـترک تشـکل های
نسـاجی و پوشـاک در اسـتان البـرز و انتخاب انجمن نسـاجی
البرز بعنـوان دبیرخانه ارائـه گردید.
 -4گزارش نشسـت مشـترک فعالین تشـکل های نسـاجی با
آقـای آقـا محمدی مشـاور اقتصـادی بیـت رهبـری و معاون
هماهنگـی و محیـط کسـب و کار وزارت صمـت در خصوص
نشسـت مشـترک احتمالی با رهبـر معظم و تاکیـد نمایندگان
انجمـن بر لـزوم افزایـش اختیـارات دفتـر اداره کل تخصصی
نسـاجی در چـارت سـازمانی جدید ارائـه گردید.
 -5گزارش نشسـت مشـترک روسـای تشـکل های نساجی،
پوشـاک ،چرم و کفـش با وزیر جدید صنعت ،معـدن و تجارت
در روز شـنبه  1400/10/18توسـط آقـای مهنـدس شـهالئی
ارائـه گردید.
 -6پاسـخ مکتـوب اسـتعالم برگزاری مجمـع عمومی انجمن
صنایـع نسـاجی ایـران از اتـاق بازرگانـی ایـران و مدیـرکل
سـازمانهای کارگـری کارفرمایـی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی قرائـت گردیـد و بـا عنایـت بر صـدور مجـوز برای
برگـزاری مجمـع عمومـی بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص
تاریـخ برگـزاری مجمـع صورت پذیرفـت و مقرر شـد تا هفته
آتـی جلسـه هیأت مدیـره با دسـتور کار اتخاذ تصمیـم در این
خصـوص برگزار شـود.
 -7سـرکار خانـم دکتـر مهکامـه فرجـاد پـور مجـری طـرح
نوسـازی و بازسـازی صنوف تولیدی و آقای علیزادگان مشـاور
مجـری طـرح طبـق دعوت قبلـی در جلسـه حضـور یافتند و
توضیحاتـی را در خصـوص مـدل هـای حمایت از نوسـازی و
توانمند سـازی احدهای نسـاجی ارائه فرمودند و بحث و تبادل
نظـری در این خصـوص صـورت پذیرفت.
 -8آقای سـراجی دبیر سـمپوزیوم فرش ماشـینی طبق دعوت
قبلـی در جلسـه حضـور یافتنـد و توضیحاتـی را در خصـوص
ایـن همایـش و راههای همکاری مشـترک بـا انجمن صنایع
نسـاجی ایـران در ایـن خصوص ارائـه فرمودند.
 -9آقایـان دکتـر حسـن پـور ،دکتر شـجاعی ،عدالـت خواه،
موسـوی از بسـیج اصنـاف ،بازاریـان و فعـاالن اقتصـادی و
آقایـان حقیقـت و عزتـی از بسـیج کارگـران طبـق دعـوت
قبلـی در جلسـه حضور یافتنـد و ضمن معرفـی فعالیت های
بسـیج در صنعت نسـاجی و پوشـاک بـه طـرح عملکردها و
سـوابق فعالیـت در این حـوزه پرداختند و بحـث و تبادل نظر
بسـیاری در خصـوص مسـائل و مشـکالت صنایع نسـاجی
صـورت پذیرفت.
عدم حضور آقایان با اطالع قبلی:

محمد حسین اخوان مقدم ،دکتر حسن کاردان ،محمود زینی
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یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
هدف از طرح حمایت از کارخانجات تولیدی جلوگیری از ایجاد
اخالل در خط تولید و توقف تولید در سطح کشور است ،اما برخی
از بندهای این طرح به اندازه کافی شفاف نیست که میتواند زمینه
ایجاد سوءاستفاده را فراهم کند.
اقبال شاکری با اشاره به جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و
واحدهای صنعتی و تولیدی بیان کرد :این طرح به دنبال دو محور
اساسی است و با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و
جلوگیری از توقیف و ضبط ماشینآالت فعال و ابزار تولید ارائه
شده است.
به گزارش جهان صنعت ،وی در ادامه اظهار کرد :بر اساس این
طرح بازداشت و حبس مدیران و سرمایهگذاران واحدهای تولیدی
تا قطعی شدن حکم ممنوع است تا از اختالل در روند واحدهای
تولیدی جلوگیری شود .از سوی دیگر اگر مراجع قضایی طی
رسیدگی به دعاوی مربوط به یک تولیدکننده احراز کند که حکم
قطعی منجر به توقف تولید یا اخالل در خط تولید یا تعطیلی شود
باید اموال نامرتبط با تولید را توقیف کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :در
صورتی که اموالی در خارج از خط تولید نباشد و یا کفایت الزم
برای توقیف نکند باید مهلتی داده شود تا واحد تولیدی دین خود
را بپردازد یا اینکه قرار قسطی صادر کند .در قراردادهای وامی
که به واحدهای تولیدی داده میشود اگر بانکها در آن قید و
شرطی بیاورند که منجر به تعطیلی یا پلمب واحد تولیدی شود،
بالاثر است و نباید آن را در قرارداد اعطای تسهیالت به واحدهای
تولیدی ذکر کنند.
وی در ادامه تاکید کرد :از سوی دیگر در این طرح بر اساس ماده
 ۵قانون تامین اجتماعی توقیف ابزار و ماشینآالت و مواد اولیه
واحدهای تولیدی ممنوع است .در صورتی که بر اساس حکم
دادگاه قرار باشد اموالی از واحد تولیدی توقیف شود ولی اموالی غیر
از خط تولید نداشته باشد ،بر اساس این طرح تولیدکننده میتواند از
دادگاه درخواست کند که تحت نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
مهلت مناسبی داده شود تا فرد بتواند دین خودش را از محل سایر
اموالش بپردازد و تولید ادامه یابد.
وی افزود :مهمترین اشکال در این طرح عدم شفافیت بسیاری

از بندهای آن است .از جمله تعریف واحد تولیدی .دومین نکته
این است که اگر واحدهای تولیدی که بدهکار هستند از این
فرصت سوءاستفاده کنند و از پرداخت بدهی خود به ارائهکنندگان
تسهیالت یا واحدهایی که به این افراد مواد اولیه فروختند و
تجهیزات در اختیار این افراد قرار دادند ،سر باز زنند ،این واحدها نیز
ورشکسته میشوند .بانکها نیز به این سمت میروند تا تسهیالت
را به شرکتهای خود اعطا کنند.
هیچ اجباری هم برای بازپرداخت اقساط نیست .ممکن است
مشکل اساسی به وجود بیاید و افرادی که از این قانون سوءاستفاده
میکنند ،بسیار زیاد شوند .عدم شفافیت در برخی از بندهای این
طرح میتواند زمینه سوءاستفاده تولیدکنندگان بدهکار را فراهم
کند.
شاکری در ادامه خاطرنشان کرد :در این طرح گمرک موظف شده
ترخیص ماشینآالت ،تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی را
در اولویت قرار داده و حداکثر ظرف مدت  ۱۵روز از زمان ورود
به گمرک آن را ترخیص کند .در این طرح دیده شده اگر به علت
فوت ،حبس یا غیبت بیش از یک ماه به تشخیص ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید بازماندگان و نمایندگان قانونی مالکین واحدهای
تولیدی و مدیران موجود توانایی اداره واحد تولیدی را نداشته باشند
یا اینکه مالکیت واحدهای تولیدی در مواردی نظیر لغو مجوز یا
واگذاری موضوع اصل  ۱۴۴بالتکلیف بماند ،ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید میتواند شخص یا اشخاص حقوقی را برای مدیریت
موقت واحد تعیین کند.
گفتنی است اخیرا نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی حمایت از
کارخانجات ،صنایع و واحدهای تولیدی را در صحن علنی مجلس
به تصویب رساندند و قرار شد که در این رابطه جزئیات و اشکاالت
این طرح با بازگشت به کمیسیون صنایع مجلس در این کمیسیون
بررسی و اصالح شود.
همچنین در همین راستا شاهد هستیم که عالوه بر برخی از
کارشناسان ،کمیسیون قضایی و نیز مرکز پژوهشهای مجلس
این طرح را دارای ابهامات فراوانی دانستهاند و حتی مرکز
پژوهشهای مجلس در گزارش خود پیشنهاد کرده بود که این
طرح به تصویب نرسد.
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جزییات دیدار فعاالن اقتصادی با رهبر معظم انقالب

حمایت جدی رهبری از تولید باکیفیت و با قیمت مناسب

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه رهبر معظم انقالب در دیدار
امروز خود با فعاالن اقتصادی به صراحت حمایت خود را از تولید باکیفیت
و با قیمت مناسب اعالم کردند ،گفت :ایشان تولیدکنندگان را افسران و
کارگران را رزمندگان جنگ اقتصادی خواندند.
محمد الهوتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنالین با اشاره به دیدار مقام
معظم رهبری با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی گفت :با وجود شیوع
ویروس کرونا از سال  ۹۸به بعد ،رهبر معظم انقالب دیداری با فعاالن
اقتصادی نداشتند و این دیدار بعد از دو سال برگزار شد که در آن ،طیف
وسیعی از فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان برتر کشور حضور داشتند که
تعدادی از آنها ٬موفق به اعالم نقطه نظرات خود به صورت مستقیم شدند
که در نهایت نیز ایشان با جمع بندی دو نکته مهم از صحبت فعاالن
اقتصادی ،خواستار تدوین نقشه راهبردی اقتصاد و تولید و حمایت از اجرای
آن توسط دولت شدند.
وی افزود :ایشان مخالفت خود با حضور دستگاههای دولتی در فعالیتهای
اقتصادی را به صراحت مطرح کرده و صرفا موافق با حضور نظارتی و
هدایتی دولت بودند؛ ضمن اینکه در مجموع سه نکته را دلیل مشکالت
امروز اقتصادی دانستند که یکی از آنها عدم تسهیل گری دولتها و ایجاد
موانع از سوی آنها بوده که طبق فرموده ایشان بر اساس گزارشات رسیده٬
از سال  ۹۷تا  ۱۴۰۰معادل  ۱۵۰۰بخشنامه به گمرک ابالغ شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد :ایشان فرمودند با این
وضعیت صدور بخشنامه ها ،یک فعال اقتصادی چه کار می تواند بکند؛
ضمن اینکه ایشان به پدیده شوم قاچاق اشاره کرده و آن را یکی از عوامل
لطمه زننده به تولید عنوان کرده اند.
الهوتی ادامه داد :نگاه مقام معظم رهبری به تولیدکنندگان ،در وهله اول

https: //telegram. me/aiti1395

افسران جنگ اقتصادی بوده و کارگران را رزمندگان جنگ اقتصادی
دانستند؛ ضمن اینکه ایشان تولیدکننده را جهادگر جنگ اقتصادی توصیف
کردند و به همین جهت تولید را امر مقدسی در شرایط کنونی و عرصه
جنگ اقتصادی تلقی نمودند.
وی اظهار داشت :نکته بعدی که ایشان اشاره داشتند حمایت از تولید و
ضرورت به روزرسانی کیفیت اقالم تولیدی بود؛ چراکه ایشان به صراحت
گله مندی خود را از صنعت لوازم خانگی بیان کرده و مشخصا اشاره
فرمودند که علیرغم حمایت از این صنعت ،قیمتها دوبرابر شده و نرخها به
شدت باال است؛ ضمن اینکه در مورد صنعت خودروسازی نیز اشاره داشتند
که به هیچ عنوان این صنعت متناسب با رضایتمندی مردم نبوده و مردم
واقعا ناراحت هستند که در این مورد ،حق به جانب مردم است.
الهوتی گفت :به گفته مقام معظم رهبری در این جلسه ،حمایت از تولید
باید بر روی حمایت از تولید باکیفیت متمرکز شود.
وی ادامه داد :تاکنون مقام معظم رهبری به این صراحت اعالم نکرده
بودند که منظور ایشان حمایت از تولید باکیفیت و با قیمت مناسب است که
این دو موضوع در فرمایشات ایشان چندین بار تاکید گردید.
به گفته رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران،
ایشان در مورد جذب سرمایه گذاری داخلی و استفاده از منابع خدادای ایران
در جهت توسعه تاکید کرده و در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه
نفت ،گاز پتروشیمی نیز اعالم فرمودند که مخالف سرمایه گذاری خارجی
نیستند ولی با ظرفیت داخلی و استفاده از پتانسیل شرکتهای دانش بنیان
می توان در صنایع باالدستی نیز سرمایه گذاری صورت داد.
وی اظهار داشت :مقام معظم رهبری همچنین به بانک مرکزی به
نوعی تکلیف کردند که منابع تسهیالتی را به سمت حمایت از تولید و
تولیدکنندگان هدایت کند.
الهوتی گفت :در مجموع ایشان آمارهای سال  ۹۰تا  ۱۴۰۰در همه زمینه
های اقتصادی را نامناسب عنوان کرده و معتقد بودند که با حمایت بانکها از
تولید می توان مشکالت را به حداقل رساند؛ ضمن اینکه دولت و مجلس
را مکلف کردند تا نقشه راه و قانونی را وضع نمایند که با تغییر دولتها اجرای
آن به تعویق نیفتد؛ ضمن اینکه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و
کار نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد :ایشان خواستار استفاده دولت و مجلس از نظرات بخش
خصوصی شدند و فرمودند که شخصا به نظرات مشورتی بخش خصوصی
همواره اهمیت داده اند.

اطالعیه مهم در خصوص دعوت به مجمع عمومی و
ضیافت شصتمین سالگرد تاسیس انجمن صنایع نساجی ایران :
احتراما نظر به مفاد اساسنامه انجمن در خصوص لزوم اعتبار عضویت اعضا جهت دعوت و حضور در
مجمع عمومی( و انتخابات هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران) و رعایت نصاب قانونی تشکیل
مجمع عمومی ،بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن صنایع نساجی ایران دعوت میگردد تا در اولین
فرصت  ،نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت خود و در صورت لزوم تمدید و تکمیل بروزرسانی
فرم اطالعات خود اقدام فرمایند.
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران
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تلفن دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران021-  26200196      :
واتساپ09129583657     :
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
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