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ترخیص نسیه کاال از گمرکات برای بنگاه های تولیدی

بیش از 4600 طرح صنعتی امسال در کشور بهره برداری شد

دکتر علیمردان شیبانی- نائب رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع 
در  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  و عضو  نساجی کشور 
برنامه رادیویی چالش )برنامه ای از رادیو اقتصاد( حضور یافت و 

به بیان مسائل و چالش های این صنعت پرداخت. 
وی در بخش آغازین سخنان خود گفت: در مورد صنعتی صحبت 
می کنیم که سابقه تاریخی در کشور ما دارد و مورد نیاز تمام اقشار 
دارای  و  اشتغال زا  بسیار  صنعتی  این که  ضمن  می باشد؛  جامعه 
از  نسبت سرمایه گذاری  به  و  است  مناسب  و  باال  افزوده  ارزش 

تمام صنایع، ارزش افزوده به مراتب بیشتری دارد. 
صنعت  نیاز  مورد  شیمیایی  اولیه  مواد  بهترین  حاضر  حال  در 
ایران تولید می شود و مجتمع های پتروشیمی کشور،  نساجی در 
مواد اولیه باکیفیتی را در این بخش تولید می نمایند. وی ضمن 
هیأت  و  کشور  تصمیم گیران  توجه  تاکنون  که  مطلب  این  بیان 
حاکمه به صنعت نساجی در خور و شأن این صنعت نبوده است، 
افزود: مجموعه هیأت حاکم برای افزایش اشتغال زایی در جامعه، 
ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تبدیل ایران به یک کشور صادرکنندِه 
نمایند.  بیشتری  توجه  صنعت  این  به  باید  پوشاک  و  ادامه در صفحه 2منسوجات 
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نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: 
متأسفانه بانک های ما صنعت محور نیستند و معتقدم که بانک ها 
مشکل  کشور  صنایع  کل  با  بلکه  نساجی  صنعتگران  با  تنها  نه 
دارند! در حالی که هیچ صنعتی بدون حمایت بانک نمی تواند رو به 
جلو حرکت کند کما این که هیچ بانکی هم بدون داشتن مشتریان 
صنعتگر نمی تواند بانک موفقی باشد؛ پس نگرش بانک ها نسبت 

به  شیبانی  دکتر  شود.  متفاوت تر  باید  صنعت  به 

فرود عسگری اعالم کرد گمرک برای کمک به واحدهای تولیدی 
که مشکل نقدینگی دارند، ترخیص کاالهای آنان به صورت نسیه 
و تا مدت 6 ماه را انجام پذیر کرده است. چهل و دومین نشست 
به  تهران  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای 
بررسی عملکرد گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی 

اختصاص پیدا کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، استقرار سامانه جامع و پنجره 
واحد تجاری فرامرزی از سال 92 از سوی گمرک ایران کلید خورد 
و طی سال گذشته، فعالیت این سامانه عملیاتی شد. در این جلسه 
فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران، طی سخنانی فرآیند ایجاد 
پنجره واحد تجارت فرامرزی از ابتدا تا شروع به کار آن را تشریح 
کرد و از سایر برنامه ها و اقدامات گمرک برای تسهیل در فرآیند 

در  دولت  دار  اولویت  برنامه های  و  طرح ها  اجرای  روند 
از جمله تولید، تجارت و توسعه  اقتصادی  حوزه های مهم 
اشتغال پایدار با حضور وزرای مرتبط در »کارگروه بررسی 
بانکی  ارزیابی شد. »حمایت نظام  تولید«  آخرین وضعیت 
وثایق  اخذ  برای  تولید، رفع چالش های پیش بینی شده  از 
موجود  وثایق  ارزیابی  تجدید  تولیدی،  واحدهای  از  بانکی 
در بانک ها، پذیرش پروانه های بهره برداری معادن به عنوان 
است  نشست  این  در  شده  بررسی  موارد  جمله  از  وثیقه« 
که برای تحقق آنها راهکارهایی در این کارگروه پیشنهاد 
و مقرر شد تا در دومین روز این کارگروه تصمیمات الزم 
حضور  با  تولید  بخش  بانکی  چالش های  کاهش  برای 

رئیس جمهوری اخذ شود.
بخش  روی  پیش  چالش های  اقتصاد،   دنیای  گزارش  به 
تولید در اخذ تسهیالت بانکی موجب شد تا رفع این چالش 
به محور اصلی کارگروه بررسی آخرین وضعیت تولید که 
این  در  شود،  بدل  شد  برگزار  استانداران  و  وزرا  با حضور 
به  راستای کمک  در  بانک مرکزی  تا  مقرر شد  خصوص 
واحدهای تولیدی نرخ سود تسهیالت اعطایی را از طریق 
تولید  از  برای حمایت  بودجه  قانون  در  موجود  ردیف های 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  اولویت  با  سرمایه گذاری  و 

قرار دهد. 
این  عضو  وزیران  نیز  پیشین  جلسات  در  زمینه  این  در 
توسعه  کمتر  مناطق  چالش های  رفع  راستای  در  کارگروه 
مناطق  این  در  تولید  توسعه  عنوان  با  بسته ای  یافته، 
چرخش  شاهد  طریق  این  به  تا  بودند  کرده  پیشنهاد  را 
کمتر  مناطق  به  توسعه یافته  مناطق  از  تولیدی  واحدهای 
توسعه یافته باشیم. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
در این کارگروه ۵۵ عنوان از پیشنهادهای این بسته بررسی 
شد. توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از جمله اهداف دولت 
یازدهم و دوازدهم محسوب می شود و در این خصوص نیز 
این  در  تولیدی مستقر  واحدهای  برای  ویژه ای  تسهیالت 

مناطق پیش بینی شده است. 
اخذ وثیقه از واحدهای تولیدی برای اعطای تسهیالت یکی 
واحدهای  از سوی  که همواره  است  چالش هایی  از عمده 
تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است، به طوری که واحدهای 
کرده اند که دسترسی  تاکید  این موضوع  بر  بارها  تولیدی 
به تسهیالت بانکی برای این بخش به راحتی امکان پذیر 

نیست. در این خصوص محمد شریعتمداری 

فرمول جدید برای وثایق تولید

صادرات و واردات فعاالن اقتصادی خبر داد.
سامانه ای برای یکپارچه سازی گمركات كشور

عملکرد  تشریح  به  ایران  گمرک  رییس کل  نشست،  این  در 
گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی 
ماه، چهار هزار و 616 طرح صنعتی در کشور به بهره برداری رسید که 

این تعداد تا پایان سال جاری به شش هزار طرح می رسد.
سید محمود نوابی در مراسم بهره برداری از 2 واحد صنعتی در شهرک 
صنعتی رودسر اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی میزان اشتغالی که برای 
حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال جاری پیش بینی و ابالغ کرد؛ 
2۵۵ هزار شغل بود که تاکنون 37۵ هزار شغل ایجاد شده و تا پایان 

سال این رقم به 4۵0 هزار شغل می رسد.
حوزه  در  آینده  سال  برای  هدفگذاری  افزود:  وی  ایرنا،  گزارش  به 
صنعت، معدن و تجارت، ۵30 هزار شغل است که 10هزار شغل در 
زمینه کسب و کارهای نوین در نظر گرفته شده تا حرکت جدیدی در 

این زمینه ایجاد شود.
نوابی تصریح کرد: بخش شرکت های بزرگ موضوعی و تخصصی 
صادراتی درچرخه صنعت کشور وجود ندارد و در این زمینه بیشتر بازار 

روسیه و قطر فعال هستند اما هم 
اکنون در کشور ما با کد صادراتی 
کاال صادر می شود که باید در 
این زمینه شرکت هایی تخصصی 

ایجاد شوند.
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
در  اینکه  به  اشاره  با  تجارت 
کشور جای شرکت های بزرگ 
خالی  صادراتی  و  بندی  بسته 

است، گفت: باید شرکت های بزرگ بسته بندی ایجاد شوند و بتوانند 
طبق سفارش بسته بندی کنند و اگر در استان گیالن، شرکت های 
بزرگ تخصصی بسته بندی تمایل به سرمایه گذاری داشته باشند؛ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به آنان کمک می کند تا این 

واحدهای بزرگ راه اندازی شوند.

چالش های صنعت نساجی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 

رئیس كل گمرک در چهل و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح كرد:



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

احسان سلطانی- تحلیل گر اقتصادی
در دهه هفتاد شمسی و تا ابتدای دهه هشتاد، مشکل بزرگ 
بخش خصوصی ایران وجود یک بخش دولتی-عمومی بزرگ 
و بنگاه های دولتی بود که مخل فعالیت بخش خصوصی بودند.

طی دهه هشتاد با انجام خصوصی سازی نه تنها زمینه گسترش 
بخش  که  نگردید  فراهم  واقعی  خصوصی  بخش  فعالیت 
خصوصی جعلی جدیدی به وجود آمد. این بخش خصوصی 
که تحت عنوان خصولتی ها شناخته می شود، نه تنها دارای کلیه 
معایب بخش دولتی است که تحت لوای بخش خصوصی خود 
را آزاد و مجاز به هر فعالیت و اقدامی می داند و از نظارت و کنترل 

نیز معاف است.
دولتی  بخش  به  خصوصی،  بخش  عنوان  تحت  عبارتی  به 
آزادی عمل کامل در عرصه فعالیت های اقتصادی اعطا شده 
است. فعالیت گسترده خصولتی ها موجب شده تا مرزبندی بین 
بخش های دولتی و خصوصی از بین برود و شفافیت اقتصادی 

مخدوش شود.
دولتی- محور  سه  در  غیرخصوصی  بخش  فعالیت  تشدید 
بخش  سهم  کاهش  و  تضعیف  به  منجر  عمومی-خصولتی 
خصوصی واقعی در اقتصاد و در نهایت رکود مستمر و فزاینده 

در سال های اخیر شده است.
در همین شرایط یک سری اشخاص و بنگاه ها تحت عنوان 
بخش خصوصی فعال شده اند که هیچ تناسب و ارتباطی با بخش 
خصوصی واقعی ندارند. اینها علفهای هرز و انگلهای اقتصاد ایران 
هستند که از محل سوءاستفاده از بخش خصوصی )و عنوان آن(، 

در پی کسب منافع شخصی هستند.
عملکرد این گروه نوکیسه و تازه به دوران رسیده )از محل رانتها 
و رابطه ها( به مراتب بدتر از بخش های خصولتی و دولتی است. 
یکی از کارکردهای مخرب این گروه نفوذ در تشکل های بخش 

خصوصی و اختالل در فعالیت آنها به شمار می رود.
دولتی  مدیران  همراه  به  گروه  این  نمایندگان  پررنگ  حضور 
و خصولتی، در عمل تا حد قابل توجهی بعضی تشکل های 
باز داشته است.  از کارکردهای اصلی خود  را  خصوصی مهم 
بخش خصوصی کشور برای بازیابی و بازسازی و نجات خود باید 
در سه جبهه خارجی، میانی و داخلی بجنگد، که به نظر می رسد 
مهم ترین گام تصفیه و رهایی خود از انگلهای داخلی و پس از آن 

تعیین تکلیف و مرزبندی با بخش خصولتی است.

مصیبت های بخش خصوصی ایران

نیز با اشاره به درخواست های بانک ها از واحدهای تولیدی برای 
ارائه تسهیالت، گفت: یکی از مشکالت تولید درخواست بانک ها 
از  شده  مشخص  قانون  در  آنچه  از  بیش  وثیقه  دریافت  برای 
تولیدکنندگان است و براساس اظهاراتی که از سوی استانداران 
مطرح شده، بانک هایی که قصد اعطای تسهیالت به بخش تولید 
را دارند، وثایق قابل نقدی خارج از نظام تولیدی را طلب می کنند، 
این در حالی است که در قانون برای اعطای تسهیالت تولید، به 
گرفتن واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه و اعتبارسنجی مشتری 

اکتفا شده است. 
از سوی دیگر در مذاکراتی که با مراکز نظارتی از جمله سازمان 
بازرسی و دیوان محاسبات صورت گرفته نیز مقرر شد تا شرایطی 
فراهم کنیم که بتوانیم در اجرای قانون مصوب مجلس شورای 
دریافت  برای  که  تولیدی  واحدهای  وثیقه  کفایت  و  اسالمی 
پذیرفتن  با  بانک ها  عامل  مدیران  است،  نیاز  مورد  تسهیالت 
آن بتوانند در شرایط سهل تری این تسهیالت را پرداخت کنند. 
تجدید ارزیابی وثایق از دیگر مواردی است که در این کارگروه 

مورد بررسی قرار گرفت. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه درباره تجدید ارزیابی 
وثایق موجود نیز بانک مرکزی پذیرفته تا وثایق را ارزیابی مجدد 
کند، گفت: بانک مرکزی پذیرفته تا موضوع تجدید ارزیابی وثایق 
را به بانک ها ابالغ کند تا بانک ها بتوانند برای اعطای تسهیالت 

جدید با ارزیابی مجدد وثایق و محاسبه ارزش جدید آنها، منابع 
جدیدی را در اختیار تولید کنندگان قرار دهند. 

در کنار موارد مطرح شده پذیرش پروانه های بهره برداری معادن 
به عنوان وثیقه نیز در این نشست مطرح شد که براساس آن و به 
گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرایی کردن این امر 
مقرر شد تا معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف 
یک هفته آینده این موضوع را به استانداران سراسر کشور ارسال 
کند تا معادن نیز بتوانند از سیستم تسهیالت استفاده کنند. وزیر 
تفویض  از  همچنین  کارگروه  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
به بخش  مربوط  امور  تسهیل  برای  استان ها  به  اختیارات جدید 
تولید خبر داد و گفت: عالوه بر مجموعه اختیارات قبلی، اختیارات 
جدیدی هم به استانداران با موافقت رئیس جمهوری داده خواهد 
شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به موضوع واگذاری 
صندوق های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد 
و گفت: در این باره نامه ای به رئیس جمهور نوشته ایم که در آن 
آمده است »صندوقی مانند صندوق ضمانت صادرات یک صندوق 
حاکمیتی است و نمی توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد« 
به پوشش  واگذار شود هیچ بخش خصوصی حاضر  اگر  و حتی 
ریسک سیاسی و اقتصادی ایران با یک فرانشیز حداقلی نخواهد 
بود؛ به همین دلیل این موضوع باید در جلسه شورای واگذاری ها 

مجددا بررسی شود.

فرمول جدید برای وثایق تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 

وجود قوانین مزاحم و دست و پاگیر در مسیر تولیدکننده گالیه مند 
بود و در این زمینه عنوان داشت: هر روز از یک نهاد و سازمان 
دولتی، آئین نامه و مقرراتی به نام حمایت از تولید وضع می شود در 
حالی که این قبیل قوانین، کاماًل ضد تولید هستند! دکتر شیبانی با 
بیان این مطلب که در نگارش سند راهبردی توسعه، آئین نامه ها 
و بخشنامه ها بسیار ماهرانه و منطقی عمل می شود اما باید دید 
در اجرای این قوانین چگونه عمل می شود، گفت: نباید خوشحال 
باشیم در کشوری سرشار از امکانات و توانمندی جوانان مستعد 
و پرشور ، حجم صادراتمان 19-20 درصد است! چرا به تجارب 
نگاه  پوشاک  و  نساجی  صنعت  در  صاحب نام  کشورهای  موفق 
نمی شود؟ باید بررسی کرد که به چه دلیل رغبت سرمایه گذاری 

در این صنعت اندک و محدود می باشد. 
وی ادامه داد: گالیه فعاالن صنعتی این است که خداوند امکانات 
کم نظیر و مواهب ارزشمندی در اختیار ما قرار داده اما نمی توانیم 

به درستی از این نعمات استفاده کنیم. 
اختیار  در  که  است  این  نساجی  صنعت  مثبت  نکات  از  یکی 
مدیران بخش خصوصی قرار دارد که تمام تالش خود را برای 
به  خود  محصوالت  کیفیت  ارتقای  و  شده  تمام  قیمت  کاهش 
و عوامل  باید دست اندازها، مشکالت مختلف  کار می گیرد پس 
بازدارنده تولید، توسط دولتمردان از مسیرشان برداشته شود.  عضو 
پنبه مورد  ایران در مورد کمبود  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت 
نیاز واحدهای نساجی ابراز داشت: برای وارداِت 160-1۵0 هزار 
تن پنبه در سال با محدودیت های عجیب، پیچیده و غیرمنطقی 
مواجهیم. برای مثال دلیلی ندارد برای محصولی که در کشور به 
اندازه کافی تولید نمی شود، تعرفه سنگین واردات وضع نمود در 
حالی که رقیبان ما نه تنها چنین تعرفه ای نمی پردازند بلکه جایزه 
نیز دریافت می کنند! دکتر شیبانی ضمن انتقاد از دریافت مالیات 
ارزش افزوده از تولیدکننده بجای مصرف کننده نهایی گفت:  در 
هنگام  و  نهایی  مصرف کنندگان  از  مالیات  این  کشورها  تمام 
برای دریافت  ما  اما در کشور  اخذ می شود  خرید در فروشگاه ها 
و  را می گیرند  تولیدکننده  یقه  به اصطالح  افزوده  ارزش  مالیات 

مصرف کننده را به دالیل مختلف رها می کنند. 

وی ادامه داد: با حرف و شعار نمی توان به توسعه صنعتی رسید. 
وقتی رئیس جمهور سابق اعالم کرد تحریم ها کاغذ پاره ای بیش 
صنعتگران  و  تولیدکنندگان  برای  تحریم ها  که  حالی  در  نیست 
یا  پرداخت  صادرات  به  می توان  چگونه  بود؛  کمرشکن  کشور 
صادرات  داد؟!  قرار  بازسازی  و  نوسازی  مورد  را  تولید  خطوط 
قانونمند  بسترهای  نیازمند  و  نیست  آسانی  اقدام  هیچ وجه  به 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری است. 
نمی توانیم در زمینه قیمت تمام شده با کشوری مانند چین رقابت 
حالی که  در  می کند  کار  روز   360 سال،  روز   36۵ از  که  کنیم 
بین تعطیلی  به عناوین مختلف، روزهای تعطیل و  در کشور ما 
شده  تمام  قیمت  زمانی که  صنعتگر،  این  اعتقاد  به  دارد.  وجود 
محصوالت تولید داخل پایین باشد، قطعًا قاچاق معنا و مفهومی 
که  بود  خواهد  به صرفه  مقرون  قاچاق  زمانی  و  داشت  نخواهد 
قاچاقچی می داند موظف به پرداخت مالیات ارزش افزوده،  مالیات 
عملکرد و ... نیست و بدون هیچ گونه دردسر و مشکلی، اجناس 
قاچاق را وارد کشور می کند اما تولیدکننده داخلی با صدها ضوابط 
را می بندد.  راه نفسش  تدریج  به  پاگیر مواجه است که  و  دست 
دکتر شیبانی اظهار داشت: صنعت پوشاک، موتور محرک صنعت 
به  را  و...  تکمیل  رنگرزی،  بافندگی،  ریسندگی،  و  است  نساجی 
تکاپو وا می دارد. صنعت پوشاک، تابع مد است و در دنیای امروز، 
کشورهای  در  این که  کما  می کند  تغییر  هفتگی  صورت  به  مد 
صاحب مد و فشن، چوب حراج به کاالهای فروش نرفته هفته 
پیش زده می شود اما درکشور ما 30 سال است که از رنگ های 

تیره استفاده می شود.. 
در  دارد،  دوست  را  زیبایی  و  زیباست  خداوند  که  بیاوریم  یاد  به 
هیچ جایی از مذهب ما استفاده از رنگ سیاه مورد تشویق قرار 

نگرفته است. 
به گفته وی، کاهش تورم 40 درصدی به 10 درصد قطعًا رکود 
ایجاد می کند و باید کاری کرد تا این رکود کاهش یابد که این 
امر برعهده هیأت حاکمه و دولتمردان است نه بخش خصوصی! 
و  فعاالن  اختیار  در  مردم  خرید  قدرت  افزایش  که  همان طور 

تولیدکنندگان بخش خصوصی نیست.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

چالش های صنعت نساجی

2



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

ادامه از صفحه 1

گفت:  فروشان  وپیراهن  دوزان  پیراهن  اتحادیه  رئیس 
نوسانات نرخ ارز در سال آینده بیشتر بر روی پوشاک داخلی 

و وارداتی مشهود خواهد بود.
با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال تالش مردم برای 
تهیه پوشاک مورد نیاز بیشتر می شود و به دلیل وارداتی بودن 
حجم باالی پوشاک در داخل کشور، نوسانات نرخ ارز بر روی 

پوشاک بی تاثیر نخواهد بود.
به گزارش میزان، در کنار واردات عظیم پوشاک خارجی بحث 
قاچاق مطرح می شود که بیشترین ضرر را به تولید کنندگانی 
هزینه های  و  کنند  پرداخت  مالیات  باید هرسال  که  می زند 

باالی تولید را بپردازند.
بسیار  مشکالت  وجود  با  داخلی  تولیدکنندگان  حال  این  با 
در کنار رقبای خارجی و قاچاقچیان پوشاک ایستاده اند تا با 
وجود هزینه های باالی تولید بتوانند در بازار شب عید فروش 

خوبی داشته باشند.
در همین راستا مجتبی درودیان رئیس اتحادیه پیراهن دوزان 
وپیراهن فروشان در خصوص وضعیت فروش پوشاک داخلی 
طبیعتا  کرد:  اظهار  پوشاک  انواع  روی  بر  ارز  نرخ  تاثیر  و 
ایرانی  پوشاک  روی  بر  مستقیمی  تاثیر  ارز  نرخ  نوسانات 
بیشتر  آینده  تاثیر در سال  این  اما  و خارجی خواهد داشت، 

نمایان خواهد شد.
وی افزود: با وجود تغییرات نرخ ارز پیش بینی می شود که 
پوشاک در سال آینده حدود 20 درصد افزایش قیمت داشته 

باشد.
داخلی  پوشاک  بر روی  ارز  نرخ  تاثیر  درودیان در خصوص 
ملزومات  تهیه  برای  داخلی  تولیدکنندگان  کرد:  خاطرنشان 
به  کنند  پرداخت  قبل  به  نسبت  باالتری  هزینه  باید  خود 
طوریکه کارگاه های تولیدی در سال آینده با 20 تا 30 درصد 

افزایش قیمت محصوالت خود را عرضه خواهند کرد.
دیگر  یکی  فروشان  وپیراهن  دوزان  پیراهن  اتحادیه  رئیس 
باال  مالیات  اخذ  را  اجناس  تاثیرگذار بروی قیمت  از عوامل 
از تولیدکنندگان داخلی دانست و گفت: هزینه تمام شده باال 
برای تولید کنندگان به واسطه گرفتن مالیات، بر روی قیمت 

فروش محصوالت تاثیرگذار خواهد بود.
برای  اقدامی  چه  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
برندسازی و ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان صورت گرفته 
طریق  از  اصناف  اتاق  آینده  روز  چند  در  کرد:  خاطرنشان 
رسانه ها خبر های خوشی در زمینه برندسازی پوشاک داخلی 
سهم  خصوص  در  درودیان  رساند.  خواهد  مردم  اطالع  به 
تولید داخل در تامین نیاز پوشاک کشور گفت: بیش از ۵0 
درصد مردم از پوشاک داخلی استفاده می کنند که بیشتر آن ها 

با مارک های خارجی به دست مصرف کننده می رسد.

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر پوشاک 
شب عید

درخواست وزیر صنعت از جهانگیری؛ 

برای  گمرک  که  داد  خبر  آن،  از  پیش  عسگری  فرود  پرداخت. 
کمک به واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند، ترخیص 
کاالهای آنان به صورت نسیه و تا مدت 6 ماه را انجام پذیر کرده 
رویه   16 دارای  ایران  گمرک  اینکه  بیان  با  سپس  وی  است. 
گمرکی است و با 22 سازمان در داخل کشور در ارتباط مستقیم 
است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در چهار مرحله 
اجرای  اطالعات،  امنیت  سیستم های  و  زیرساخت ها  پیاده سازی 
سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی 
و اجرای مدیریت ریسک هوشمند طی سال 9۵ به صورت 100 
درصد محقق و اجرایی شد. به گفته وی، از طریق پنجره واحد 
تجارت فرامرزی، تبادل الکترونیکی با حداقل 27 سازمان دولتی 
صورت می گیرد و امکان پرداخت الکترونیک توسط صاحب کاال 
با  اینکه  بیان  با  عسگری  است.  میسر  بانک  به  مراجعه  بدون 
روز   3 به  گمرک  از  کاال  ترخیص  میانگین  سامانه،  این  استقرار 
کاهش یافته است، گفت: تا قبل از سال 1392 صرفا پنج دستگاه 
ایکس ری وجود داشت که به صورت کامل مورد بهره برداری قرار 
نمی گرفت اما در حال حاضر 1۵ دستگاه ایکس ری در گمرکات 
کشور فعال است. وی همچنین از ایجاد دروازه مشترک مرزی و 

تبادل اطالعات با سایر کشورهای طرف معامله از جمله روسیه، 
ارمنستان و افغانستان خبر داد و افزود: با راه اندازی اظهار پیش از 
ورود کاال در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، صاحبان کاال 
و تجار و شرکت های حمل ونقل می توانند پیش از ورود کاال به 

کشور، محموله های خود را در سامانه اظهار کنند.
رییس کل گمرک ایران همچنین خاطرنشان کرد که امکان اظهار 
ارز همراه مسافر در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم 
شده و مسافران می توانند نسبت به ثبت اطالعات در سامانه اقدام 

کنند.
فرود عسگری از اتصال منطقه آزاد اروند به عنوان اولین منطقه 
آزاد کشور به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک خبر داد و افزود: 
بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده در گام بعدی این سامانه 

در منطقه آزاد ارس عملیاتی خواهد شد.
در  را  اقتصادی سواالتی  فعاالن  از  برخی  نشست،  این  پایان  در 
مطرح  یکپارچه  و  الکترونیک  گمرک  سامانه  عملکرد  با  ارتباط 
این سواالت،  به  پاسخ  ایران ضمن  کردند که رییس کل گمرک 
خاطرنشان کرد که طی مشورت با بخش خصوصی نواقص موجود 

برطرف خواهد شد.

ترخیص نسیه کاال از گمرکات برای بنگاه های تولیدی
رئیس كل گمرک در چهل و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح كرد:

حذف عوارض وارداتی مواد اولیه

www.aiti.ir
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تا  ماه  بهمن  از 23  کارشناسان مجازی  هرگونه غیرفعال کردن 
اطالع ثانوی ممنوع است و فقط طبق ضوابط جدید امکان پذیر 
خواهد بود. اداره گمرک با صدور بخشنامه ای به گمرکات اجرایی 
اظهارنامه های  حجم  افزایش  به  باتوجه  کرد:  اعالم  کشور  در 
شدن  غیرفعال  درخواست  هرگونه  از  سال،  پایان  در  واردات 
کارشناسان مجازی از 23 بهمن ماه 96 با معرفی فرد جایگزین 

به این مرکز امکان پذیر است.
 به گزارش تعادل، براساس این بخشنامه، هرگونه مکاتبه مبنی 
و...  ماموریت  مرخصی،  درخواست  طریق  از  کردن  غیرفعال  بر 

کارشناسان مجازی بدون معرفی فرد جایگزین ممنوع است.

تدابیر جدید گمرکی برای ایام پایانی سال
رییس کل گمرک ایران در حاشیه کنفرانس تجارت الکترونیکی 
همکاری های  تقویت  هدف  با  گمرک  جهانی  سازمان  فرامرزی 
گمرک  کل  رییس  چین،  گمرک  وزیر  اول  معاون  با  دوجانبه 
ژاپن، معاون اول رییس گمرک روسیه و مدیر بین الملل گمرک 
با معاون  ابتدا  هنگ کنگ دیدار و گفت وگو کرد. فرود عسگری 
دیدار  این  در  دوطرف  که  کرد  دیدار  روسیه  گمرک  رییس  اول 
درخصوص چگونگی اجرای کریدور سبز بین دو کشور گفت وگو 
کردند. همچنین رییس کل گمرک در حاشیه کنفرانس تجارت 
الکترونیکی فرامرزی با معاون اول وزیر گمرک چین مالقات کرد 
که در این دیدار عسگری مهم ترین محورهای همکاری گمرکی 
کشورمان  توسعه  دیدگاه  و  موقعیت  به  باتوجه  را  چین  و  ایران 
با  ایران  گمرک  کل  رییس  گزارش،  این  براساس  کرد.  تشریح 
مدیر بین الملل گمرک هنگ کنگ نیز درخصوص چگونگی نهایی 
دو  گمرکات  بین  که  همکاری  ترتیبات  متن  پیش نویس  کردن 
کشور تبادل شد، گفت وگو کرد و طرف هنگ کنگی موضوع در 
به زودی  انجام تشریفات داخلی است و  نهایی  حال سیر مراحل 
عسگری  می شود.   اعالم  سند  امضای  چگونگی  برای  نتیجه 
همچنین در حاشیه کنفرانس یادشده با رییس گمرک ژاپن دیدار 

و گفت وگو کرد.

وارداتی  اولیه  مواد  ترخیص  فرآیند  تسهیل  و  تسریع  راستای  در 
معدن  صنعت،  وزیر  آن،  هزینه های  کاهش  و  اساسی  کاالهای 
و تجارت با ارسال نامه ای به معاون اول رییس جمهور، خواستار 
از پرداخت عوارض  اولیه وارداتی کاالهای اساسی  معافیت مواد 

شد.

جهانگیری،  اسحاق  به  نامه ای  ارسال  با  شریعتمداری  محمد   
وارداتی  اولیه  مواد  معافیت  خواستار  رییس جمهور ،  اول  معاون 
کاالهای اساسی از پرداخت عوارض شد. این درخواست معافیت 
تولیدی  واحدهای  توسط  که  است  وارداتی  از  دسته  آن  درباره 

دارای پروانه بهره برداری انجام می شود.
به گزارش مهر، در بخشی از این نامه آمده است: احتراما با عنایت 
به ضرورت تسریع و تسهیل در فرآیند ترخیص مواد اولیه وارداتی 
محدود  ظرفیت  و  آن  هزینه های  کاهش  و  اساسی  کاالهای 
خطوط کشتیرانی داخلی، مستدعی است دستور فرمایند تا موضوع 
اولیه توسط واحدهای تولیدی دارای  »معافیت واردات این مواد 
پروانه بهره برداری« از پرداخت 10 درصد عوارض موضوع تبصره 
)2( قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوبه 22/4/1372 

با قید فوریت در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
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دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان از 26 تا 
29 بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی این استان واقع 
در پل شهرستان برگزار شد و این استان را بار دیگر به عنوان 

پایتخت صنعت نساجی کشور مطرح نمود. 
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، این نمایشگاه در 2100 متر فضای نمایشگاهی برگزار 

شد. 
در نمایشگاه صنعت نساجی امسال اصفهان 6۸ مشارکت کننده 
از استان های اصفهان، تهران، مرکزی، یزد، آذربایجان شرقی، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، قم و فارس، آخرین دستاوردهای 
خود را در زمینه های خدمات نساجی، ماشین آالت و قطعات 
و  اولیه  مواد  صادرات  و  واردات  اولیه،  مواد  تولیدات  نساجی، 
عمومی  نمایش  به  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و  ماشین آالت 
صورت  به  دوره   11 برگزاری  سابقه  نمایشگاه  این   گذاردند. 

دوساالنه را در کارنامه دارد.
الزم به ذکر است این نمایشگاه همزمان با هشتمین نمایشگاه 

تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش برگزار شد.

اصفهان پایتخت نساجی ایران

بنگاه های کوچک و متوسط سهم بسزایی در چرخه اقتصاد و ایجاد 
اشتغال دارند؛ از این رو چنانچه چرخ آنها بچرخد، هم چرخ صنایع 
بزرگ و هم چرخ اقتصاد خواهد چرخید. اما در مسیر حرکت آنها 
دست اندازهایی وجود دارد که مانع از ماندگاری این بنگاه های جوان 
در صحنه تولید کشور می شود.اگرچه در این سال ها یکی از ابزارهای 
تامین مالی بنگاه ها همواره تزریق منابع بانکی بوده، می توان آن را 
دم دستی و ساده ترین اما بی اثرترین روش حمایتی عنوان کرد. حال که 
دولتمردان که خود به این باور رسیده اند که دیگر تزریق منابع صرف 
جواب نمی دهد، ابزارهای جدیدی را تعریف کردند تا بتوانند این بخش 

پیشران اقتصادی را روی ریل رونق قرار دهند. 
در همین رابطه معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران به تشریح برخی از مکانیسم های جدید حمایتی از تولید 
و  صنایع  صاحبان  تولیدی  محصوالت  »پیش خرید  است.  پرداخته 
بسترسازی برای حضور آنها در بازارهای هدف« را می توان یکی از 
ابزارهای جدید حمایتی دانست که در دستور کار متولیان صنعتی کشور 
قرار گرفته تا آنها با حضور در بازارهای هدف از قبل شناسایی شده، 
محصوالت خود را بدون هیچ دغدغه و نگرانی به فروش رسانده و پول 
به دست آمده را به چرخه تولید بازگردانند.»شکل گیری زنجیره  تامین 
برای دسترسی آسان صاحبان بنگاه ها به مواد اولیه مورد نیاز خود بدون 
نیاز به حضور واسطه ها« همچنین »دسترسی بنگاه های تولیدی واقع 
در روستاها و حاشیه شهرها به منابع ارزان قیمت« را می توان از دیگر 
مکانیسم هایی جدیدی دانست که به کمک بخش صنعت در سال 

جاری و سال 97 خواهند آمد.
 گام های حمایتی از تولید

درحال حاضر 960شهرک و ناحیه صنعتی مصوب با ۸0 هزار واحد 
صنعتی در کشور وجود دارد که بعضا با مشکالت عدیده ای ازجمله 
»سرمایه در گردش و مشکل نقدینگی« مواجه هستند. »نوسازی، 
تامین سرمایه و تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 
درصد« 3هدفی است که در راستای آن طرح رونق در سال جاری برای 
صنایع کوچکی ها کلید خورد. روند پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید 
موجب شد تا مسووالن سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران طی یک هفته گذشته جلساتی را با دولتمردان و مسووالن نظام 
بانکی کشور و در راستای پیگیری تسریع در نحوه پرداخت تسهیالت 
200هزارمیلیارد ریالی طرح رونق تولید و نیز تسهیالت 100هزارمیلیارد 
ریالی نوسازی و بازسازی صنایع در سال جاری و نحوه ارائه تسهیالت 

خرد صنایع کوچک در سال 1397 برگزار کنند. 
همچنین در این نشست در راستای برنامه ششم توسعه بر پرداخت 
تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط غیردولتی از محل سپرده گذاری 
ساالنه از ورودی صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل نیز بر 
تفاهمنامه پرداخت یک میلیارد دالری تاکید شد. از آن سو اگر بخواهیم 
نگاهی به جزئیات تزریق منابع به بنگاه های جوان بیندازیم در این زمینه 
متولیان صنعتی کشور؛ برای رفع مشکالت واحدهای صنفی- تولیدی 
برنامه مدونی را تدوین کردند که در برخی از مناطق کشور به صورت 

پایلوت آغاز شده است. 
و  کوچک  صنایع  سازمان  برنامه ریزی  معاون  راستا  همین  در 
شهرک های صنعتی ایران در تشریح چگونگی تامین مالی واحدهای 
صنعتی کوچک و متوسط به »تعادل« می گوید: به شکل سابق، بخشی 
از تامین مالی بنگاه ها همچنان از طریق بانک ها شکل می گیرد که 
واحدهای متوسط، در دست ساخت و با ظرفیت پایین فعالیت دارند، را 
شامل می شود. به گفته فرشاد مقیمی، هدف از این نوع اقدام های دولت 
در ماه های پایانی سال 96را می توان ارتقای بخش تولید و توسعه آنها 
در سال های پیش رو عنوان کرد. او با بیان اینکه توجه به بنگاه های 
کوچک و متوسط ازجمله موضوعاتی است که در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی بر آن تاکید شده است، عنوان کرد: یکی از اولویت های ما این 
است که با تزریق منابع به این واحدها بتوانیم بنگاه ها را به ظرفیت 

اسمی شان نزدیک کنیم. 
مقیمی در پاسخ به این پرسش که روش تزریق منابع به شکل سابق 
خواهد بود یا اینکه فرآیند حمایت مالی از بنگاه ها تغییر کرده است یا 

مکانیسم حمایت از بنگاه ها
خیر تصریح کرد: ابزارهای جدید تامین مالی برای حمایت از تولید 
تعریف شده که با گذشته تا حدی متفاوت است. بنابه اظهارات او نرخ 
سود تسهیالت اعطایی در تعامل با بانک ها کاهش محسوس یافته 
است از این رو صاحبان سرمایه دیگر با یک سری سلسله مشکالت 
در زنجیره بانکی مواجه نخواهند شد. اما اولویت دیگری که متولیان امر 
در دستور کار خود قرار دادند، حمایت از »واحدهای صنعتی صادرات 
محور« است. معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در این باره توضیح می دهد: در این راستا، پایگاه سازمان 
یافته یی شکل گرفته تا بازارهای هدف شناسایی شده و صاحبان صنایع 

دیگر دغدغه شناسایی و حضور در بازارها را نداشته باشند. 
مقیمی درخصوص جزئیات چنین طرحی می گوید: اجرای این طرح 
در مرحله قبل از تولید حاصل می شود؛ به طوری که کارشناسان ما 
با بازاریابی در کشورهای اروپایی و منطقه یی میزان درخواست آنها 
را شناسایی و بعد به صاحبان بنگاه های تولیدی تعداد محصوالت را 
سفارش می دهند. به گفته این مقام مسوول در شهرک های صنعتی 
کاالهای  تولید  راستای  در  اقدامی  بخواهند  بنگاه ها  اینکه  از  قبل 
خود داشته باشند، کاالهای آنها را با کمک این سازمان و گردآوری 
کارشناسان به فروش می رسانیم؛ به این شکل که تولیدکنندگان دیگر 
دغدغه دپو کاالهایشان را در انبارها ندارند و با یک برنامه ریزی مدون 
می توانند کاالهای با برند ایرانی را روانه بازارهای اروپایی و منطقه ای 

کنند و به فروش برسانند. 
مقیمی بر این باور است که فعاالن صنعتی به جای اینکه از طریق 
بانک ها و با سود باال بخواهند نقدینگی بنگاه های خود را تامین کنند؛ 
می توانند با روش پیش فروش محصوالت این اقدام را انجام دهند. 
به تعبیر دیگر بنگاه ها از محل پیش فروش محصوالت تولیدی شان 
بخشی از منابع مالی را تامین می کنند. او در ادامه می گوید: اجرای چنین 
روشی حتی به نفع بنگاهداران صنعتی است؛ چراکه دریافت یک پیش 
وجه از تولیدکنندگان صادرکننده، می تواند منجر به فروش کاالهای 
آنها در بازارهای هدف شود. این امر در نهایت منجر به تامین نقدینگی 

بنگاه های تولیدی خواهد شد.
که  هستند  این  دنبال  به  صنعتی  تصمیم سازان  می رسد،  نظر   به 
با بهره گیری از ابزارهای جدید از یک سو هم رونق صنایع را کلید 
بزنند و هم محصوالت تولیدی را روانه بازارهای جهانی کنند. از سوی 
دیگر هزینه های جانبی همچون انبارداری کاالها و هزینه تمام شده 
محصوالت نیز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت که در نهایت هم به 

نفع تولیدکننده است و هم مصرف کننده.
و  کوچک  صنایع  سازمان  برنامه ریزی  معاون  اظهارات  براساس 
شهرک های صنعتی، سومین روش مورد نظر حمایت از طرح هایی 
است که در شهرک ها و نواحی صنعتی و در حاشیه روستاها قرار 
گرفته اند. براساس این روش قرار است به بنگاه های صنعتی که در 

حاشیه روستاها قرار دارند، امتیاز ویژه یی اعطا شود.
بنابه گفته معاون صنایع کوچک و شهرک های صنعتی  همچنین 
ایران قرار است، دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی، زنجیره ای 
میان تولیدکنندگان شکل دهد تا صاحبان صنایع بتوانند مواد اولیه و 

واسطه ای مورد نیاز تولید خود را بدون واسطه تامین کنند.
مقیمی معتقد است که در دوران تحریم، بخشی از کاالهای واسطه ای 
و سرمایه ای توسط شرکت های خارجی تامین می شد اما امروز با اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی زنجیره یی میان تامین کنندگان کاالهای 
اولیه تشکیل شده تا از این پس با تکیه بر توان تولید داخل، صاحبان 

صنایع به راحتی به مواد مورد نیاز خود دست یابند.
از این رو به گفته این مقام مسوول؛ قرار است خرید اعتباری بین بنگاه ها 
در زمینه خرید مواد اولیه شکل گیرد که از طریق ضمانتنامه هایی که 
برای آنها صادر می شود، دیگر بنگاه های تولیدی برای خرید کاالهای 

خود نیازی به وجه نقد نداشته باشند. 
و شهرک های صنعتی  سازمان صنایع کوچک  برنامه ریزی  معاون 
همچنین اظهار می کند: به کارگیری این نوع مکانیسم های تامین مالی 
و حمایتی در نهایت موجب کاهش هزینه های مالی واحدهای صنعتی 

کوچک نیز خواهد شد.    

جهت دریافت شماره جدید  مجله دنیای نساجی 
با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایید  
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