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به گزارش شاتا مجتبی خسرو تاج درنشست خبری خود افزود: تا 
هفته گذشته مهلت اعتبار ثبت سفارش 6 ماهه بود و به همین 
دلیل کنترل واردات تا حد زیادی در دست ما نبود اما از هفته پیش 

کاهش مدت اعتبار ثبت سفارش از 6 ماه به 3 ماه / تخصیص 4600 میلیارد تومان 
منابع و تسهیالت برای حمایت از صادرات

ممنوعیت واردات با ارز مبادله ای

کمیته ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی ایران عصر روز 
محل  در  کمیته  این  اعضای  با حضور  ماه  آذر  سیزدهم  دوشنبه 
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران تشکیل جلسه داد. در بخش 
آغازین این نشست، محمد مطهری با ارائه توضیحات مقدماتی از 
جلسات قبلی کمیته و پیگیری های انجام شده در این خصوص به 
موضوع پیگیری مشکل کم اظهاری در گمرکات پرداخت که این 
مسأله تا حدودی حل شده است و در خصوص مشکل ورود موقت 
نیز ایشان با اشاره به جلسات مشترک با آقای علی اکبر شامانی- 
این  مدیرکل دفتر صادرات گمرک- و صدور دستورالعمل جدید 

سازمان از حل و فصل مشکل و تأمین نظر انجمن خبر داد.
با  ایران  نساجی  انجمن صنایع  بلند  الیاف  ریسندگی  دبیر کمیته 
اشاره به موضوع جدیدی که گریبانگیر واحدهای عضو کمیته شده 
است به واردات تاپس اکرلیک اشاره نمود که میزان آمار واردات 
ماهیانه تاپس اکرلیک به طور میانگین از 596 تن در سال گذشته 
به 825 تن در سال جاری رسیده است ؛ در حالی که بررسی  آمارهای 

ادامه در صفحه 2بین المللی از حدود 300 تن در ماه خبر می دهد.
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طی بخشنامه ای مهلت اعتبار ثبت سفارش کاال را از 6 ماه به 3 
ماه کاهش دادیم.

وی با بیان اینکه اعتبار 3 ماه در صورت استفاده نکردن از اعتبار 
اسنادی و شبکه بانکی است و در غیر اینصورت بر اساس ضوابط 
هم  قبال  برنج  مثل  کاالها  برخی   : افزود  شود  می  عمل  بانک 
کنندگان  وارد  اکنون  و  بودند  ماهه  مهلت سه  اکثر  حد  مشمول 

با تکمیل مدارک ظرف 72 ساعت باید کارمزد خود را بپردازند.
وی با اشاره به آیین نامه واردات خودرو افزود : این آیین نامه را 
در  اکنون  اصالحاتی  با  و  فرستادیم  جدید  وزرای  و  دولت  برای 
میزان  آن  اساس  بر  که  است  مطرح  دولت  اقتصادی  کمیسیون 
توانایی خودروسازان خارجی برای مشارکت با خودر سازان داخلی 

چه در خودروی کامل و چه قطعات مورد توجه قرار 

گزارشی از جلسه کمیته ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی ایران

وی با اشاره به واردات تاپس سفید باالی هزار تن در ماه های مهر 
این محصول در شهریور  از ترکیه و عدم ثبت اطالعات  آبان  و 
موضوع  به  نسبت  این صنعت  فعاالن  برخی  تردید  و  ماه، شک 
مذکور، به بررسی و تحلیل بیشتر آمارهای موجود پرداخت و امکان 

بداظهاری نخ اکرلیک به جای تعرفه تاپس اکرلیک 

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در یزد گفت: در 
مبادله ای ممنوع  ارز  با  واردات محصول  داخلی،  تولید  از  حمایت 

شده است.
محسن صالحی نیا در جریان سفر خود به استان یزد با حضور در 
صادر کنندگان  از  تجلیل  و  صادرات  ملی  روز  بزرگداشت  مراسم 
برتر استان در سال 96 با اشاره به جایگاه یزد در بخش صنعت، 
اظهار کرد: استان یزد در حوزه صادرات مواد غیر نفتی هم جزو 

استان های برتر کشور است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ،  وی با بیان این که در هشت 
وزن  با  غیرنقتی  مواد  انواع  دالر  میلیارد   28 از  بیش  امسال  ماه 
حجمی 87 میلیون تن صادر شده است، افزود: محموله های صادر 
شده از لحاظ ارزشی ۱5 درصد و به لحاظ حجمی ۱0 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال 95 کاهش داشته است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان 

این که بخش اعظمی از واردات مربوط به کاالهای واسطه ای، مواد 
اولیه و ماشین آالت صنعتی است، گفت: صادرات هشت ماه امسال 

به ارزش 32 میلیارد دالر و با وزن  23. 5 میلیون تن بوده است.
باید  در سه محور  این که  به  اشاره  با  نیا  صالحی 

حسن نیلفروش زاده - عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
تولید  از  حمایت  ایران،  در  که  نکته  این  به  اشاره  با  ایران- 
داخل باید به عنوان ارزش ملی تلقی شود، افزود: مردم باید در 
مقطعی از زمان از تولید داخلی حمایت کنند حتی اگر کیفیت 
محصوالت داخلی در سطح کاالهای درجه یک ترکیه نباشد 
اما قطعاً از کیفیت محصوالت وارداتی چینی باالتر است. خرید 
محصوالت ایرانی توسط مردم در رشد و رونق صنعت و اقتصاد 
افزایش سودآوری  با  این صورت  کشور موثر می باشد که در 
پیدا  صعودی  روند  صنعتی  سرمایه گذاری های  حجم  تولید، 
می کند و نقاط ضعف محصوالت به تدریج بر طرف خواهند شد.

این صنعتگر نساجی در برنامه رادیویی کاالی ایرانی )برنامه ای 
بخش های  در  منسوجات  داشت:  ابراز  اقتصاد(  رادیو  از  از 
مانند صنعت پوشاک، منسوجات خانگی، منسوجات  مختلفی 

صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.
وی در زمینه حجم اشتغالزایی )مستقیم و غیرمستقیم( ایجاد 
شده توسط صنعت نساجی گفت: توسعه این صنعِت متوسط در 
رفع بحران بیکاری بسیار موثر است و سرمایه بری و هزینه های 
ایجاد اشتغال برای هر نفر در نساجی به مراتب پایین تر از سایر 

صنایعی مانند خودروسازی، فوالد، پتروشیمی و ... می باشد.
به گفته نیلفروش زاده، در حال حاضر به ازای اشتغال هر نفر در 
صنعت نساجی 90 تا ۱۱0 میلیون تومان و در صنعت پوشاک 
نیاز است که این  به میزان 30 میلیون تومان سرمایه گذاری 

رقم تقریباً یک دهم صنایع پتروشیمی می باشد.
و  دیرینه  سابقه  بسیار  که  صنعتی  متأسفانه  کرد:  تأکید  وی 
توسعه  استراتژی  در سند  دارد  ما  در کشور  فراوان  توانمندی 
صنعتی مورد توجه قرار نگرفته در حالی که می تواند سهم قابل 

توجهی در رفع معضل بیکاری کشور داشته باشد.
و  تولیدی  مسائل  نظر  از  گفت:  زمینه  این  در  نیلفروش زاده 
مواجه  نساجی  در صنعت  با هیچ مشکلی  کیفی محصوالت، 
نیستیم اما قیمت تمام شده کاالهای ایرانی نسبت به رقبا باالتر 
است و یکی از مواردی که به این امر دامن می زند، مالیات بر 
نساجی  انجمن صنایع  افزوده است.عضو هیأت مدیره  ارزش 
ایران ضمن بیان این مطلب که باید بپذیریم رقیبان ما دارای 
داشته  برنامه  باید  نیز  ما  و  هستند  منطقی  و  منسجم  برنامه 
کاالهای  چین،  از  وقتی  نکنیم  داشت:  تصور  اذعان  باشیم، 
متعدد با قیمت ارزان وارد کشور می شود، تولیدکنندگان چینی 

طبق  بلکه  هستند  خارق العاده ای  انسان های 

رقیباِن با برنامه ؛  دولتمرداِن 
بی برنامه!
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و  بررسی  برای  در جلسه  از حاضرین  و  ندانست  از ذهن  دور  را 
تحلیل این موضوع و اتخاذ راه حل مناسب برای آن یاری خواست.
صنایع  انجمن  نمایندگان  مشترک  نشست  به  اشاره  با  مطهری 
گزارش  مالیاتی،  امور  سازمان  معاونین  و  رئیس  با  ایران  نساجی 
مختصری از نشست مذکور ارائه نمود و شرایط فعلی واحدها به 
دلیل مسائل و مشکالت مالیاتی را بسیار سخت و دشوار دانست و 
سخت گیری های ممیزان مالیاتی در اجرای دستورالعمل و قوانین 
موضوعه مالیاتی به خصوص در موضوع کد اقتصادی خریدار و 
فروشنده را به عنوان یکی از مشکالت جدی واحدهای تولیدی در 

شرایط رکود فعلی برشمرد. 
از سخنان وی، اعضای کمیته به طور مفصل در خصوص  پس 
مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی در خصوص موضوع مالیات 

بر ارزش افزوده و صدور فاکتور رسمی و کد اقتصادی و هم چنین 
در خصوص مناطق آزاد و حجم قاچاق این مناطق، بحث و تبادل 

نظر به نمودند. 
در پایان مقرر شد تا هیأت رئیسه کمیته مذکور همچون گذشته 
پیگیر مسائل و مشکالت واحدهای عضو باشند و آقای مطهری 
به نمایندگی از این کمیته در جلسه روز شنبه هجدهم آذر با دکتر 

کرباسیان- وزیر اقتصاد و دارایی- حضور یابد. 
همچنین در بخش پایانی این نشست، مهندس جمشید بصیری- 
گزارش  ایران-  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس 
مختصری از پیگیری های انجمن را به اطالع حاضرین در نشست 
با اتحاد و یکپارچگی بیشتر  ابراز امیدواری نمود  مذکور رساند و 

اعضای انجمن، شاهد وقوع اتفافات خوب در آینده باشیم.

گزارشی از جلسه کمیته ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی ایران

نشست مزبور راس ساعت ۱5:30 و با یاد و نام خداوند متعال با 
حضور امضاءکنندگان ذیل در محل ساختمان انجمن آغاز و تشکیل 
گردید و موارد و مباحثی به شرح زیر مطرح شد و نسبت به برخی از 

آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
میهمان : سرکار خانم گلنار نصرالهی 

۱- خالصه مذاکرات نهصد و شصت و یکمین نشست هیات مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران مورخ 96/8/2۱ قرائت و به امضای 

حاضرین در نشست مذکور رسید . 
2 -  آقای مهندس شهالیی با اشاره به مذاکرات انجام شده با 
برخی از بانکداران معتبر خارجی، به تحلیل مسائل و مشکالت 
پسابرجا درخصوص مراودات بانکی پرداخت و خرید سهام برخی 
از بانک های بزرگ جهانی توسط عربستان را از جمله مسائل و 

مشکالت پیش روی ایران دانست. 
3- طبق قرار قبلی سرکار خانم نصرالهی راس ساعت ۱6 در جلسه 
حضور یافتند و مهندس بصیری ضمن خیر مقدم، تریبون را در 
اختیار ایشان قرار دادند و ایشان نیز طی سخنانی به سفر اخیر خود به 

نیجریه برای شرکت در اجالس D8 اشاره فرمودند. 
4- آقای مهندس بصیری با اشاره به سفر اخیر خانم نصرالهی به 
اصفهان و بازدید از شرکت پلی اکریل از ایشان خواستند گزارشی از 
وضعیت فعلی این شرکت ارائه فرمایند و سرکار خانم نصرالهی نیز 

گزارش مبسوطی از شرایط فعلی این شرکت ارائه فرمودند .
5- آقای مهندس شهالیی گزارش مختصری از اولین نشست 
آقایان  حضور  با  مورخ 96/8/2۱  نساجی  صنعت  پایش  کمیته 
بصیری، نیلفروش زاده، مقصودی و شهالیی ارائه فرمودند و در 
ادامه خانم نصرالهی ضمن اشاره به سوابق مطالعاتی انجام شده 
پیشنهاد دادند که مطالعات مذکور با اولویت دادن به سیستم پنبه ای، 

پتو و فرش ماشینی صورت پذیرد. 
6- رئیس هیات مدیره انجمن گزارش مبسوطی از پیگیری های 
انجام شده درخصوص موضوع کمبود پنبه و مکاتبه انجام شده 
با وزیر صنعت درخصوص هشدار تعطیلی واحدهای نساجی در 
آینده ای نزدیک ارائه فرمودند و گزارش کامل نشست مشترک با 
حضور آقای صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سرکار 
خانم نصرالهی، خانم مهندس محرابی و آقای باغستانی رئیس 
سازمان حفظ نباتات و نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران را ارائه 
فرمودند و مطالبه انجمن را در این نشست حذف قرنطینه و یا انجام 
گندزدایی توسط خود سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی 
و همچنین اجازه ورود پنبه از هر کشور تولیدکننده  پنبه و پذیرش 
گواهی های صادره از کشورهای مبدا و همچنین تدارک ذخیره 

مناسب پنبه در کشور دانستند.
نیز  نصرالهی  خانم  و  محمدی  دکتر  مهندس شهالیی،  آقایان 
درخصوص لزوم تاسیس مرکز قرنطینه با مشارکت بخش خصوصی 
مباحثی را مطرح فرمودند که در نهایت مقرر شد تا مهندس شهالیی 
ظرف مدت یکماه از این تاریخ طرح تاسیس و حدود هزینه مربوطه 

مرکز قرنطینه را برای اطالع هیات مدیره انجمن تهیه فرمایند . 
7- جلسه در ساعت ۱8/۱5 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت.
لباف،  اکبر  بادامچی،  شروین  مهندس  زینی،  محمود  غایبین: 
محمدرضا مقدم، ، محسن آهنگریان، مهندس سیدجواد سجادی 

بیدگلی،

خالصه مذاکرات نهصدو شصت و دوم 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  انجمن صنایع  مدیره  هیات  نشست 962 
در روز یکشنبه مورخ  96/09/05 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و 

تبادل نظر نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

از صادرات حمایت کنیم، تصریح کرد: به منظور حمایت از تولید 
واحدهای  به  مربوط  هزینه های  کاهش  گرا،  صادرات  و  رقابتی 
در  کشور  دیپلماسی  سیاست های  با  تا  است  الزم  گرا  صادرات 
توافقنامه های  فروشنده،  و  خریدار  اعتبار  تأمین  چون  مواردی 
تجاری دو جانبه به منظور حمایت از کاالهای صادراتی و باز شدن 
مسیر دریافت و پرداخت بین بانک های داخلی و خارجی اقدامات 

الزم انجام شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق دستورالعملی که صادر شده 
است سازمان های صنعت معدن تجارت استان ها نباید از واحدهای 
تولیدی دارای مشکل عبور کنند بلکه باید تا حد ممکن مشکالت 
آنها رفع شود. وی با اشاره به این که در سال جاری واردات 3200 

ردیف تعرفه کاال با ارز مبادله ای ممنوع شده است، گفت: پایش 
واردات و مدیریت آن می تواند کمک بسیار خوبی برای بخش تولید 
و صادرات کشور باشد. صالحی نیا خاطرنشان کرد: حتی به منظور 
و  موقت  محدودیت های  تعرفه ها،  از  بعضی  برای  بیشتر  حمایت 
زمانی تعیین شده است تا نسبت به اینکه در هر برهه زمانی به 
تولید و صادرات آسیب می رسانند یا نه، واردات آنها ممنوع و یا 

آزاد شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: یکی 
از مواردی که هنوز چارچوب مطلوب و مشخصی ندارد نوسازی 
که  است  تولیدی  واحدهای  در  فناوری  از  استفاده  و  بازسازی  و 

می تواند در انجام روند کار آنها سهولت ایجاد کند.

ممنوعیت واردات با ارز مبادله ای

سنگینی تعرفه های ترجیحی، نفس صادرات را گرفته است

با افزایش تعرفه های ترجیحی از سوی کشورهای مبدا، عرصه برای 
حضور کاالی ایرانی تنگ تر می شود.

محمود توالیی -رییس اتاق بازرگانی استان کاشان-، با اشاره به قدمت 
کاشان در حوزه صنعت اظهار کرد: گردشگری و صنعت  دو شاخص 
اصلی در کاشان است و با احداث نخستین کارخانه نساجی ایران، در 

سال ۱304 درکاشان، این شهر وارد  صنعت شد.
 وی افزود:صادرات بخش نساجی مربوط به کف پوش و فرش ماشینی 

است که ارزش صادرات این محصوالت به 500 میلیون دالر رسیده 
و در صورت برطرف شدن مشکالت صادرات، قادر خواهیم بود ظرف 

سال های آینده به چشم اندازه ۱ میلیارد دالر دست پیدا کنیم.
توالیی با بیان اینکه فرش ایرانی به لحاظ کیفیت، شرایط بهتری 
نسبت به نمونه های خارجی دارد، افزود: کیفیت، رنگ آمیزی و طراحی 
فرش ایرانی باعث برتری آن نسبت به نمونه های خارجی شده و در 
بازار های خارجی فرش ماشینی ایران جایگاه مناسبی نسبت به سایر 

رقبا دارد.
رییس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به اینکه، تولید فرش دست بافت رو 
به کاهش است، یادآور شد: با توجه به دستمزد پایین قالیبافان هرساله از 

تعداد شاغلین در این حوزه کاسته می شود.
توالیی، با بیان اینکه مشکالت بازرگانی در ایران تقریبا یکسان است، 
اظهار کرد:عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث شده است 
که  کاال های صادراتی ایرانی با تعرفه های دلخواه از سوی کشور مبدا 
مواجه شود و در برخی از مواقع افزایش این تعرفه ها، توان رقابت را از 

کاالی ایرانی می گیرد.
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ادامه از صفحه 1

می  گیرد. خسرو تاج اضافه کرد: بر اساس آمار گمرک طی 8 ماهه 
امسال 54 هزار دستگاه خودرو ازگمرکات ترخیص شده که نسبت 
واردات 45 هزار دستگاه در سال گذشه حدود 9 هزار دستگاه و به 
عبارتی 26 درصد افزایش نشان می دهد که این در حالی است 
که ارزش این تعداد خودرو یک میلیارد و 460 میلیون دالر است 
و درمقایسه با واردات خودروی کامل سال گذشته که یک میلیارد 
افزایش  و 200 میلیون دالر بوده است حدود 260 میلیون دالر 

ارزشی داشته است.
خسرو تاج با اشاره به ابزارهای تعرفه ای به عنوان اصلی ترین 
سیاست کنترل واردات افزود : با تاکیدات مقام معظم رهبری در 
حمایت از تولید داخل و اشتغال، سال گذشته آیین نامه سیاست 
آنتی دامپینگ از طرف دولت ابالغ شد و ما نیز درسازمان توسعه 
تجارت در حال به کار گیر ی و اجرای آن هستیم و در سیاست 
مبارزه با قاچاق شاید مجبور شویم ورود برخی کاالها را ممنوع 

اعالم کنیم.
وی ادامه داد : طی یکی دو ماه گذشته جدول 570 قلمی تعرفه ها 
داشتند  تورمی  آثار  که  هایی  بخش  و  رسید  ردیف  قلم  به 368 
حذف شدند و سپس به دولت رفت و تصویب شد و برخی تعرفه ها 
کاهش و برخی نیز افزایش داشتند و عمده افزایش ها یک پله ای 

بوده است.
خسرو تاج در ادامه اعالم کرد: طی هفته های اخیر مقرر شد به 
منظور رعابت حقوق مصرف کننده واردات 630 قلم کاال مشمول 
بررسی کارشناسی شود و با نظام تعرفه ای یا محدودیت های کمی 

کنترل و در کمیسون ماده یک بررسی می شود. 
 ۱20  : کرد  اظهار  صادرات  تشویق  سیاست های  تشرح  با  وی 
میلیارد تومان برای جایزه صادراتی و ۱00 میلیارد تومان دیگر هم 
کمک سود تسهیالتی و در مجموع 220 میلیارد تومان در برنامه 
ششم توسعه بدین منظور اختصاص یافت ولی علیرغم تخصیص 

این مبلغ هنوز پرداخت نشده است.
 

برای  تسهیالت  و  منابع  تومان  میلیارد   4600 تخصیص 
حمایت از صادرات 

صندوق  سوی  از  اکنون  افزود:  تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
توسعه ملی 2300 میلیارد تومان منابع با نرخ کارمزد ۱۱ درصد 
در اختیارسه بانک توسعه صادرات، صنعت معدن و کشاورزی قرار 
داده شده است که عالوه بر آن 2300 میلیارد تومان هم با نرخ 
نرخ  با  مجموع  در  و  بانک  سه  این  طرف  از  درصد   ۱6 کارمزد 

میانگین ۱3.5 درصد در اختیارصادر کنندگان قرار می گیرد. 
خسروتاج با اشاره به دیگر سیاست های حمایت صادراتی تصریح 
اخذ  ازوادرات  اضافی  عوارض  درصد   3 تا   2 حدود  اگر  کرد: 
به رشد  آنرا به صادرات اختصاص دهیم در کوتاه مدت  کنیم و 
صادرات می انجامد و قدم دیگر این است که از ظرفیت های خالی 
تولیدی استفاد کنیم و با شناسائی ظرفیت های خالی و بازاریابی و 
مشارکت دادن واحد های تولید و صنعتی درنمایشگاه ها و حضور 

در هیات های تجاری از صادرات حمایت کنیم.

وی با تشریح اقدامات ضد قاچاق گفت : اصالح قوانین کوله بری، 
این زمینه  اقالم مبادالت مرز نشینان گام خوبی در  ته لنجی و 
است و در صورت همکاری دستگاه های مسوول حجم قاجاق به 

نصف کاهش می باید. 
برای  شد:  یادآور  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،   صادراتی  معاون 
با اجرای طرح  برخی اقالم کد شناسه و رهگیری تعریف شد و 
رجیستری طی 8 ماهه سال جاری 253 میلیون دالر موبایل به 
طور رسمی ا زگمرکات ترخیص شده این در حالی است که رقم 
واردات گوشی موبایل در مدت مشابه سال گذشته ۱35  رسمی 

میلیون دالر بوده است.

لزوم حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد
ورودی  مبادی  در  گمرکات  حضور  لزوم  کرد:  اعالم  تاج  خسرو 
و خروجی مناطق آزاد بجد پیگیری می شود و در الیجه جدید 
آن  مشمول  مسافری  کاالهای  که  است  شده  پیشنهاد  مجلس 

نباشد.
مانند  اصلی وصلند  به سرزمین  آزادی که  مناطق  افزود: در  وی 
اروند و ارس و انزلی نظام تعرفه ای زیر سوال است و در این گونه 
ارزش  ایجاد  و  صادرات  بر  تکیه  محصول؛  فرآوری  باید  مناطق 

افزوده مد نظر باشد.
خسرو تاج با بیان اینکه نگاه بلند مدت به بازار قطر داریم افزود : 
طی ماه های اخیر بطور هدفمند بر روی بازار قطر متمرکز هستیم 
و با توجه بر در پیش بودن بازی های ورزشی 2022 تاکید داریم 
که شرکت های فنی و مهندسی و تولیدات مواد ساختمانی در انجا 
فعال باشند و این در حالی است که در در نمایشگاه 20۱8کشور 
قطر شرکت می کنیم و گروه های کاالیی عالقمند کشورمان را در 

این نمایشگاه شرکت می دهیم.
 

رشد صادرات بسیاری از اقالم صنعتی و معدنی 
رییس سازمان توسعه تجارت در این نشست خبری با اعالم آمار 
صادرات 8 ماهه اضافه کرد: ما اکنون با توجه به رقم 28.5 میلیارد 
دالری صادرات 8 ماهه امسال و در مقایسه با رقم 28.8 میلیارد 
دالری صادرات 8 ماهه مشابه سال گذشته حدود 300 میلیون دالر 

نسبت به صادرات سال گذشته عقب هستیم. 
از کاالهای صادراتی جدا کنیم  را  اگر میعانات گازی  افزود:  وی 
وضعیت صادرات کاالها رشد داشته و طی ماه های گذشته حرکت 
رشد صادرات شروع شده و طبق آمار گمرکات مرداد امسال با 3.7 
میلیارد دالر صادرات نسبت به صادرات 3.2 میلیارد دالری مدت 

مشابه سال قبل حدود ۱6.6 درصد افزایش صادرات داشته ایم.
به گفته وی همچنین شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال 
قبل 7.۱ درصد، مهرماه 3.6 و آبان ماه 5.8 درصد افزایش صادرات 

را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردیم.
خسرو تاج افزود : این در حالی است که با توجه به واردات 32.5 
میلیارد دالری 8 ماهه امسال و در مقایسه با آمار صادرات 28.5 

میالرد دالری با تراز منفی 4.5 میلیارد دالری مواجهیم.

قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی 
باید قابل رقابت باشد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
بر  نظارت  و  ملی  تولید  از 
اجرای سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی گفت: قیمت 
خوراک واحدهای پتروشیمی 
باید قابل رقابت باشد و برای 
خصوصی  بخش  حضور 
نظر  در  را  الزم  مشوق های 

گیرد.
درباره  فوالدگر   حمیدرضا 
نحوه محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی اظهار داشت: 
وزارت نفت معتقد است که مسئولیت تعیین قیمت خوراک های 
پتروشیمی ها به عهده این وزارت خانه است، اما  از طرف دیگر این 
مساله بحث حاکمیتی است و این اختیار حاکمیتی باید به رقابت 

پذیری و تشویق برای حضور بخش خصوصی منجر شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین بیان کرد: از طرف دیگر 
باید قدرت رقابت را در صحنه بین المللی یا منطقه ای و در مواجهه با 
رقبا باال برده و بتوانیم همانند عربستان در زمینه خوراک واحدهای 

پتروشیمی فعالیت کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این زمینه تمامی راهکارها 
در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به عنوان معیار در نظر 
گرفته و تاکید شده دولت با این معیارها نسبت به قیمت گذاری اقدام 
کند، اما همچنان اختالف نظر میان وزارت نفت، وزارت صنعت، 
پتروشیمی های بخش خصوصی و انجمن صنفی صنایع پتروشیمی 

وجود دارد.
فوالدگر در ادامه تصریح کرد: مشکل کار همین جاست که چون 
یک نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی نداریم، این مباحث پیش می آید، 
در واقع خالء هایی وجود دارد که در قانون اصل 44 هم به آن ها 
پرداخته شده است. به عنوان مثال در ماده 59 این قانون پیش بینی 
شده در جایی که انحصار وجود دارد تنظیم گر وارد میدان شده و 

مدیریت کار را بر عهده بگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای 
حوزه  در  شد:  یادآور  اساسی  قانون  اصل 44  کلی  سیاست های 
مخابرات مباحث مربوط به قیمت تلفن همراه، ثابت، نرخ مکالمات و 
اینترنت را حل کردیم، مجوزها هم بر همین اساس داده می شود اما 

جای چنین حوزه ای در وزارت نفت و نیرو خالی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان تاکید کرد: اگر بناست نرخ 
محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی محاسبه ای باشد باید 
برای همه یکسان در نظر گرفته شود و این درست نیست که در 
یک جا نرخ مبادله ای و در جای دیگر آزاد باشد بنابراین باید به گونه 
ای عمل کنیم که سرمایه گذار بتواند برای ۱0 سال آینده برنامه 
ریزی کند. البته در مناطق کمتر توسعه یافته و با شرایط جغرافیایی 
خاص دولت این اختیار را دارد که یارانه ای قیمت ها را لحاظ کند یا 

مشوق های الزم را در نظر گیرد.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

کاهش مدت اعتبار ثبت سفارش از 6 ماه به 3 ماه / تخصیص 4600 میلیارد تومان 
منابع و تسهیالت برای حمایت از صادرات
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واحد داوری و حل اختالف 
انجمن صنایع نساجی ایران 

صنایع  انجمن  اساسنامه  مفاد  طبق  که  آنجا  از 
بین واحدهای اختالف  داوری و حل  ایران،   نساجی 
عضو این انجمن جزء اختیارات این انجمن تعریف 
شده است بدین وسیله به اطالع می رساند که اعضای 
جهت  را  خود  اختالف  حل  موارد  می توانند  محترم 
داوری به انجمن صنایع نساجی ایران ارجاع فرمایند.
همچنین به اعضای محترم توصیه می گردد تا در متن 
قراردادهای منعقده، در بند حل اختالف، انجمن صنایع 
نساجی ایران را به عنوان داور مرضی الطرفین لحاظ 

فرمایند.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در هشت ماهه سال 
با  و  به سال گذشته متمرکزتر شده  ایران نسبت  جاری صادرات 
افزایش در چند کشور خاص و کاهش در سایر کشورها روبه رو بوده 
است. در این مدت در مجموع 78 میلیون و 8۱2 هزار تن کاال به 
ارزش 28 میلیارد و 488 میلیون دالر از ایران صادر شده که نسبت 
به سال گذشته از لحاظ وزنی 7.62 درصد و از لحاظ ارزش ۱.2۱ 

درصد کاهش داشته است.
ایران است که در  بازار صادراتی  کشور چین همچنان مهم ترین 
هشت ماهه سال جاری 2۱ میلیون و 608 هزار تن کاال از ایران 
دالر  میلیون  و 748  میلیارد  پنج  به  آن  ارزش  که  کرده  دریافت 
می رسد. صادرات ایران به چین 27 درصد وزن صادرات و 20 درصد 
از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می شود، اما در 
عین حال صادرات به این کشور از لحاظ وزنی با کاهش 2.5 درصد 

اما از لحاظ ارزش با افزایش ۱3.5 درصدی روبه رو بوده است.
که  است  ایرانی  کاالهای  دریافت کننده  کشور  دومین  نیز  عراق 
هشت میلیون و 484 هزار تن کاال به ارزش چهار میلیارد و 35۱ 
میلیون دالر در هشت ماهه سال جاری از ایران وارد کرده است که 
به این ترتیب صادرات به این کشور ۱0 درصد وزن و ۱5 درصد کل 

ارزش صادرات ایران در این مدت را در بر می گیرد.
با این حال حجم صادرات ایران به عراق نسبت به سال گذشته ۱4 
درصد کاهش یافته، هرچند که ارزش صادرات به عراق نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با افزایش 6.5 درصدی همراه بوده است.

اما در پی سردی روابط ایران با کشورهای عربی به ویژه عربستان 
سعودی و امارات، صادرات ایران به کشور امارات که که تا دو سال 
پیش بزرگ ترین شریک تجاری ایران محسوب می شود، با کاهش 

مهم ترین کشورهای خریدار کاالهای ایرانی را بشناسید تعرفه پنبه به پنج درصد کاهش یافت
چشمگیری روبه رو شده است. ایران در هشت ماهه سال جاری ۱۱ 
میلیون و 2۱3 هزار تن کاال به این کشور صادر کرده و این در حالی 
است که حجم صادرات ایران به امارات نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته شش درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، ارزش این 
صادرات به سه میلیارد و 893 میلیون دالر می رسد که نسبت به 

هشت ماهه سال قبل بیش از ۱8 درصد کاهش را نشان می دهد.
با تمام این تفاسیر امارات کماکان سومین بازار بزرگ صادراتی ایران 
است که ۱4 درصد از صادرات وزنی و ۱3 درصد از ارزش صادرات 

ایران را به خود اختصاص داده است.
قرار  ایرانی  کاالی  خریداران  چهارم  رده  در  اما  کره  جمهوری 
می گیرد، به طوری که در این مدت شش میلیون و 652 هزار تن 
کاال به ارزش دو میلیارد و 747 میلیون دالر به این کشور صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد و از لحاظ 
وزنی و ۱2 درصد از لحاظ ارزش افزوده داشته است. افغانستان نیز 
پس از جمهوری کره پنجمین بازار صادراتی مهم ایران است که 
توانسته در این مدت سه میلیون و 986 هزار تن کاال را به ارزش 
یک میلیارد و 849 میلیون دالر از ایران خریداری کند. صادرات 
ایران به افغانستان نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزش به 

ترتیب 22 و ۱2 درصد رشد را نشان می دهد.
ارزش صادرات ایران به چهار کشور از این پنج کشور در حالی با 
به سایر کشورها کاهش ۱8  ایران  بوده که صادرات  رشد همراه 

درصدی از لحاظ وزنی و ۱۱ درصدی از لحاظ ارزش داشته است.
مدت  این  در  ایران  صادرات  که  گفت  می توان  ترتیب  این  به 
متمرکزتر شده و با افزایش صادرات به چند کشور خاص، صادرات 

به سایر کشورها کاهش یافته است.

تعیین مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني )368( ردیف 
تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصالح شرح ردیف تعرفه و 
و  صادرات  مقررات  کتاب  فصول  یادداشت  ذیل  مندرجات 
واردات به امضای معاون اول رییس جمهور ابالغ گردیده 

است

ایران،  نساجی  انجمن صنایع  توسط  تهیه شده  طومار مشکالت 
حدود 23 درصد کاالی تولیدی ما گران تر از رقیبان خارجی تمام 
ارزش  بر  مالیات  مانند  مسائلی  آن  دالیل  مهم ترین  و  می شود 
افزوده، تعرفه گذاری به روی مواد اولیه، هزینه های باالی مالی و... 
می باشد. وی اضافه کرد: تمام مسائل مربوط به بخش توزیع به 
نوع کاال و کیفیت آن محدود نمی شود و برخی توزیع کنندگان خرد 
اولین کسانی هستند که به تبلیغ کاالی بی شناسنامه و غیرقانونی 
به  وارداتی  کاالهای  از  عمده ای  بخش  می پردازد  زیرا  خارجی 
صورت قاچاق و غیرقانونی )بدون ثبت رسمی و قانونی( وارد کشور 
تولید  کاالی  عرضه  به  بخواهد  فروشنده  زمانی که  اما  می شوند 
(صادر  فروشنده  نام  )به  فاکتور رسمی  تولیدکننده  بپردازد،  داخل 
می نماید و توزیع کنندگان بخش های بعدی نیز ملزم به ارائه فاکتور 
می شوند به این ترتیب با زنجیره توزیع و فروش کاماًل مشخص 
و شفافی روبرو هستیم اما در صورت عدم اجرای صحیح قانون، 
تبلیغ  به  اقدام  و عدم شفافیت  کار  برای سهولت  توزیع کنندگان 
کاالی خارجی می نمایند؛ در صورتی که اگر قانون به صورت کامل 
اجرا شود تمام شبکه توزیع )چه تولیدکننده اصلی و چه فروشندگان 

خرد ( بایستی در چارچوب قوانین مالیاتی کشور عمل نمایند. 
بخش دیگر این مصاحبه به تولید پارچه های فاستونی اختصاص 
داشت. به گفته این صنعتگر نساجی، ترکیب استاندارد پارچه های 
فاستونی پلی استر )55 درصد( و پشم )45 درصد( است که در پارچه 
فاستونی تولید داخل درصد مشخصی از پشم وجود دارد در حالی که 
اغلب فاستونی های وارداتی از چین و ترکیه، شبه فاستونی هستند 

و در آن از پلی استر ویسکوز استفاده می شود.  
و  فاستونی در داخل  پارچه های  در  پلی استر  ترکیبات  افزود:  وی 
پشم  کیفیت  که  می شود  تأمین  واردات  طریق  از  مصرفی  پشم 
نیاز برای تولید این محصول بسیار باالست. وی، نوسازی  مورد 

و بازسازی واحدهای نساجی طی یک دهه گذشته را در حداقل 
ممکن برشمرد و گفت: زمانی که تولید مواد اولیه در داخل کشور 
مقرون به صرفه نیست، چاره ای جز واردات وجود ندارد کما این که 
چین بزرگ ترین تولیدکننده پنبه در دنیا محسوب می شود اما در 
عین حال یکی از بزرگ ترین واردکنندگان این مواد اولیه مهم و 
حیاتی نیز به شمار می آید، هند و ترکیه نیز تقریباً چنین وضعیتی 
مشخص  برنامه  طبق  ) پنبه(  اولیه  مواد  تولید  طریق  از  و  دارند 
گام  باالتر  افزوده  ارزش  با  محصوالت  تولید  به سمت  سال  هر 
برمی دارند. این صنعتگر نساجی سپس به تولید پارچه رومبلی اشاره 
کرد که در شهر یزد با بهترین کیفیت تولید اما بدون نام و نشان 
صادر  فروشندگان  نام  به  رسمی  فاکتور  اگر  زیرا  می شود  توزیع 
شود، کمتر فروشنده ای تمایل به عرضه محصوالت داخلی نشان 
می دهد و ترجیح می دهند محصوالت گمنام وارداتی و بی نام و 
نشان بفروشند، در حالی که این فرهنگ نادرست باید اصالح شود. 
وی تصریح کرد: دولتمردان باید بپذیرند اگر ارزش افزوده را طی 
مدت کوتاه ) یک تا دو سال( کاهش دهند و درآمدهای خود را در 
بخش واردات متمرکز کنند، قیمت تمام شده محصوالت داخلی 
افزود:  ادامه  در  نیلفروش زاده  یافت.  خواهند  چشمگیری  کاهش 
اعداد و ارقامی که گمرکات کشور به صورت رسمی اعالم می کنند 
با ارقام و اطالعاتی که خارج از کشور ارائه می شود، بسیار متفاوت 
و غیرقابل مقایسه است! عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران ضمن یادآوری این موضوع که سال های متمادی در مورد 
لزوم مبارزه جدی با قاچاق صحبت به عمل می آید اما اقدام عاجلی 
در این زمینه صورت نمی گیرد؛ گفت: عملکرد واردکنندگان باید 
مشابه فعالیت  تولیدکنندگان به صورت قانونی و رسمی ثبت شود 
و تمام فعالیت هایشان زیرنظر وزارت دارایی تحت کنترل و نظارت 

قرار گیرد.  

رقیباِن با برنامه ؛  دولتمرداِن بی برنامه!

با پیگیری های انجمن صنایع نساجی ایران محقق شد
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