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گمرک وعده داد؛ ترخیص کاال در کمتر از ۶ ساعت

و  وزارت صنعت، معدن  پوشاک  و  نساجی  دفتر صنایع  مدیرکل 
به  پوشاک  و  نساجی  کاالهای  صادرات  پارسال  گفت:  تجارت 
حدود 970میلیون دالر رسید که در همسنجی با سال 95 رشد 

حدود 15درصدی داشت.
نساجی  صنعت  دستاوردهای  مهم ترین  درباره  محرابی  افسانه 
دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  افزود:  گذشت،  که  سالی  در 
چگونگی  دستورالعمل  اجرای  گذشته،  سال  در  نساجی  صنعت 
شعب  و  دفاتر  توزیع کنندگان،  نمایندگان،  فعالیت  گواهی  صدور 
شرکت های خارجی عرضه کننده کاالی پوشاک دارای نام و نشان 

تجاری )برند( بود.
ادامه در صفحه 2به گزارش ایرنا، او اظهار کرد: در همین پیوند با اجرای ماده 3 

دستورالعمل مذکور درخصوص سفارش گذاری و تولید درصدی از 
میزان واردات برندهای مذکور از طریق تولید کنندگان داخلی امید 
می رود که با فراهم آمدن زمینه تبادل اطالعات و انتقال تجربیات 
تدریج شاهد  به  ایرانی  و  میان طرف های خارجی  فنی  دانش  و 
رشد و شکوفایی این صنعت باشیم. این مسوول وزارت صنعت 
به آن مبتالست،  درباره مسائل و مشکالتی که صنعت نساجی 
مهم ترین  غیرقانونی  واردات  موضوع  نخست،  مرحله  در  گفت: 
مساله صنایع نساجی و پوشاک است. او اضافه کرد: در این زمینه، 
ازجمله ستاد مرکزی  با همکاری دستگاه های ذی ربط  این دفتر 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
امر  تولیدی و صاحبنظران  و تشکل های  انجمن ها  با هماهنگی 
اقدام ها و هماهنگی هایی در سال گذشته انجام شد که الزم است 

در سال جاری تداوم و گسترش یابد.
ثبت  فرآیند  شدن  اجرایی  برای  پیگیری  داد:  توضیح  محرابی 
کاال  شناسه  اخذ  و  ثبت  فرآیند  اجرای  آغاز  کاال،  شناسه  اخذ  و 
انبارها، پیگیری استمرار  بازار و  برای کاالهای موجود در سطح 
محدودیت های اعمال شده برای واردات پوشاک به مناطق آزاد 
پیگیری  کاالها،  سایر  به  آن  تعمیم  و  اقتصادی  ویژه  مناطق  و 
استمرار وارد نشدن کاالهای نساجی، پوشاک و کفش در قالب 
معافیت ها ازجمله ملوانی، مرزنشینی، کوله بری همچنین پیگیری 

کاالهای  ترخیص  و  ارزیابی  روش های  بهبود 

کاالهای  اطالعات  که  هستیم  شاهد  گمرکی  جامع  سامانه  با 
ترخیص شده در بانک اطالعاتی گمرک به روز و به لحظه موجود است 
و به صورت آنالین در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. این در حالی 
است که رییس کل گمرک با اعالم »در تالشیم زمان ترخیص کاال 
کمتر از شش ساعت باشد«، گفت: کاهش شدید بوروکراسی، از نتایج 

مثبت سامانه جامع گمرکی است. 
فرود عسگری با بیان اینکه با در اختیار داشتن آمار دقیق از میزان 
کرد،  برنامه ریزی  آینده  نیازهای  برای  می توان  صادرات،  و  واردات 
از گمرکات شناسنامه دار هستند و  گفت: تمامی کاالهای خروجی 

چهار عامل نگران کننده در سال 
جدید تولید را تهدید می کند

معادن  صنایع،  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس 
هیجانات  شامل  دلیل   4 به  گفت:  ایران  کشاورزی  و 
صندوق های  مشکالت  بانک ها،  ناخوشایند  وضعیت  ارز، 
بازنشستگی، جو سیاسی پیش رو و احتمال خروج آمریکا 

از برجام نگاه مثبتی برای سال آتی وجود ندارد.
سال 96 برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی 4 درصدی 
دولتمردان  و  اقتصادی  فعاالن  برخی  رساند.  ثبت  به  را 
از برچیده شدن رکود در کشور  این رقم حکایت  معتقدند 
و جان گرفتن بنگاه های اقتصادی دارد، در حالی که اکثر 
با مشکالت  از دیگران  فعاالن بخش خصوصی که بیش 
اقتصادی درگیر هستند نظری مخالف با گروه اول داشته 
و معتقدند رشد 4 درصدی مانند گذشته به صنایع بزرگ 
مربوط است و دستاورد ملموسی برای اقتصاد و تولید کشور 

به همراه نیاورده است.
اتاق  ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع 
ایران در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« معتقد است 
رشد 4 درصدی اعالم شده در سال 96 بیشتر در زمینه نفت 
در کل  و  بوده  پتروشیمی  و محصوالت  گازی  میعانات  و 

صنایع کشور دیده نمی شود.
به  مثبتی  نگاه  نمی توان  موجود  شرایط  با  وی  گفته  به 
وضعیت اقتصادی در سال جدید داشت و حتی احتمال ثبات 

رشد 4 درصدی نیز بسیار پایین است.
روغنی گلپایگانی توضیح داد: به 4 دلیل شامل هیجانات 
صندوق های  مشکالت  بانک ها،  ناخوشایند  وضعیت  ارز، 
بازنشستگی، جو سیاسی پیش رو و احتمال خروج آمریکا 

از برجام نگاه مثبتی برای سال آتی وجود ندارد.
ایران معتقد است: سال 96  اتاق  رئیس کمیسیون صنایع 
برای صنایع جزو بدترین سال ها بعد از انقالب بوده است 

که دلیل آن به رکود بنگاه ها و نبود نقدینگی بازمی گردد.
روغنی با اشاره به انعقاد قرارداد برجام گفت: انتظار داشتیم 
روابط بانکی و شرایط تولید با وجود روابط سیاسی به وجود 
آمده بهتر شود، همچنین با تاکید بر اقتصاد مقاومتی باید 

اتفاقات بهتری می افتاد که متاسفانه شاهد آن نبودیم.
به گفته وی تنها در صورتی که فضای سیاسی دنیا به نفع 
ایران تغییر کند و بانک ها اصالحات اساسی انجام دهند در 

سال 97 احتمال بهبود شرایط وجود دارد.

افزایش 15 درصدی صادرات کاالهای نساجی و پوشاک در سال گذشته

واردات حدود یک میلیارد دالر پوشاک قاچاق به کشور/ ورود 59 میلیون دالر 
پوشاک به صورت قانونی تولید و تجارت

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به واردات حدود یک میلیارد 
دالر پوشاک قاچاق به کشور گفت: سال گذشته فقط 59 میلیون دالر 
پوشاک به صورت رسمی به کشور وارد شد. مجتبی خسروتاج در 
مورد میزان واردات پوشاک به کشور گفت: براساس گزارش همکاران 
)گزارش های داخلی( میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال 

اطالعات کاالهای ترخیص شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی 
ثبت و جزئی ترین اطالعات این کاالها از طریق سامانه های گمرک 

قابل رهگیری است.
به گزارش تسنیم،  رییس کل گمرک ایران گفت: از زمان اجرای 
سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کاالها از گمرک فراهم 

شده است.
عسگری ایجاد تسهیالت برای خروج کاالی صادراتی در کوتاه ترین 
زمان را از دیگر برنامه های گمرک عنوان کرد و گفت: در تالشیم زمان 

ترخیص کاال کمتر از شش ساعت باشد.

گذشته حدود 59 میلیون دالر بوده است، در حالی که براساس گزارش 
مرکز تجارت بین الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به 
ایران حدود یک میلیارد دالر بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، 
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: این تفاوت در دو رقم بیانگر حجم 
قاچاق پوشاک به ایران است، البته روش های دیگری در محاسبه 
میزان قاچاق کاالی پوشاک به کشور وجود دارد که ممکن است رقم 
باالتری را نشان دهد. وی افزود: سال گذشته حدود 53 میلیون دالر 

پوشاک نیز از ایران به خارج از کشور صادر شده است. 
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار فوق بیانگر این 
واقعیت است که صنعت پوشاک داخلی از محدودیت ها و چالش های 
متعدد و جدی داخلی و همچنین واردات غیر رسمی پوشاک رنج می برد.

وی با بیان اینکه به دلیل سهم اندک واردات رسمی این سهم قابل 
اغماض است، گفت: حتی موافقت نامه های ترجیحی نقش چندانی در 

افزایش واردات رسمی پوشاک نداشته است.
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ادامه از صفحه 1

هدف وارداتی از گمرکات کشور ازجمله این اقدام ها بوده است.
او گفت: ارائه تسهیالت متناسب برای حفظ وضعیت موجود و نیز 
ایجاد تمایل به سرمایه گذاری جدید در راستای تامین نقدینگی 
واحدهای تولیدی موجود برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، 
کفش،  و  پوشاک  ویژه  شهرک های  گسترش  و  ایجاد  پیگیری 
انسانی  نیروی  آموزش  درخصوص  الزم  اقدام های  و  پیگیری 

تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  مناسب  تامین  پیگیری  در صنعت، 
ازجمله بهبود مواد پتروشیمی همچنین تسهیل فرآیند ورود موقت 
برای توسعه تولید صادرات محور و اختصاص تسهیالت سرمایه 
در گردش و بازسازی و نوسازی در قالب طرح رونق تولید و طرح 
بازسازی و نوسازی ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سایر 
اقدام های انجام شده برای حل مشکالت این صنعت بوده است.

تحقـق ۸۶ درصدی 
درآمدهای مالیاتی

دولت در 11 ماهه ابتدای سال گذشته 921/8 هزار میلیارد 
ریال درآمد مالیاتی کسب کرده که این میزان حدود 86 درصد 

رقم مصوب و پیش بینی شده در این دوره بوده است.
بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت به استثنای درآمدها و 
پرداخت های اختصاصی در بهمن ماه امسال که از سوی بانک 
میلیارد  هزار   1256 که  می دهد  نشان  شده  منتشر  مرکزی 
ریال از درآمدهای دولت به نسبت 1602/6 هزار میلیارد ریال 

مصوب در 11 ماهه سال 96  محقق شده است.
بر پایه این گزارش، میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در 11 
این  از  بوده که  ریال  میلیارد  ماه سال گذشته1072/1 هزار 

میزان 921/8 هزار میلیارد ریال محقق شد.
به گزارش  جهان صنعت، در بخش مالیات اشخاص حقوقی 
طی 11 ماهه سال گذشته 337/6 هزار میلیارد ریال درآمد 
مصوب شده بود که از این میزان 243/6 هزار میلیارد ریال 
محقق شد. همچنین از پیش بینی 158/7 هزار میلیارد ریال 
درآمد در بخش مالیات بر درآمدها نیز134/5 هزار میلیارد ریال 

نهایی شده است.
دولت در 11 ماه سال 96 موفق به کسب 25 هزار میلیارد 
ریال مالیات بر ثروت شده و در عین حال پیش بینی درآمد 
در این خصوص به میزان 27/2 هزار میلیارد ریال بوده است.
جمع مصوب مالیات های مستقیم در 11 ماه سال گذشته به 
میزان 523/6 هزار میلیارد ریال بود که از این میزان، 403 

هزار میلیارد ریال محقق شد.
در بخش مالیات بر واردات نیز دولت 160 هزار میلیارد ریال 
پایان  تا  نهایت  در  که  بود  کرده  پیش بینی  ماهه  درآمد 11 
بهمن ماه توانست بیش از میزان مصوب یعنی 175/9 هزار 

میلیارد ریال از آن را کسب کند.

افزایش 15 درصدی صادرات کاالهای نساجی و پوشاک در سال گذشته

برنـدهای خارجـی پوشاک به تعهـدات خود عمـل کنند

صنعت پوشاک و تولید لباس های صنعتی از نوسان های نرخ ارز در 
مدت اخیر بی تاثیر نمانده است.

هرچند نرخ ارز بر تمام بخش های صنعتی اثرگذار است اما آنطور 
که پیداست نخستین آثار نوسان در نرخ ارز در بخش تولید متوجه 
تهیه  ارز  روز  نرخ  با  اولیه  مواد  به طوری که  اولیه می شود  مواد 
می شود اما ممکن است تولیدکننده قرارداد سفارش های خود را بر 
مبنای نرخ ارز در ماه های گذشته بسته باشد و برای آماده سازی 

سفارش ها در تهیه مواد اولیه با مشکل روبرو شود.
منصور الیاسی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک ایران  بر این نکته صحه گذاشته و تاکید کرد: نرخ دالر 
کمتر از 5 هزار تومان در صنعت پوشاک مناسب است و نرخ 4200 
تومان برای دالر رقمی مناسب است اما باالتر از این رقم ها برای 

تولیدکننده خطرناک است.
به گزارش گسترش صنعت، این در حالی است که برخی گمان 
می کنند تولید پوشاک غیر از پارچه به مواد اولیه نیاز ندارد در حالی 
که نخ بعد از پارچه سهم عمده ای در الزامات اولیه صنعت پوشاک 
دارد و تهیه نوع کیفی آن نیز آسان نیست همانطور که الیه چسب، 
دکمه، زیپ و... نیز به راحتی تهیه نمی شود چراکه این اقالم در 
نوع  واردات  و  تهیه می شود  کارگاه های صنعتی و حجم محدود 
کیفی آن نیز به صرفه نیست.  با این حال، همین مواد اولیه در 

داخل کشور از نوسان های نرخ ارز بی تاثیر نمانده ا ند.
داشت:  نظر  در  را  نکته   3 پوشاک  صنعت  اولیه  مواد  تامین  در 
می شود.  خریده  قیمتی  چه  به  و  مقدار  چه  زمانی،  چه  مواد  این 
صنعتگران باید افق 6 ماهه نخست سال تولیدی را در نظر بگیرند 
اولیه یکساله است و نوسان های  در حالی که گردش مالی مواد 

قیمتی ارز نیز بر این گردش تاثیرگذار است.
در برخی مواقع مواد اولیه به نرخ ارز روز تهیه می شود در حالی 
تهیه  از  قبل  قراردادهای فروش محصوالت صنعتی پوشاک  که 
برخی  اکنون  امر  این  که  شده  قیمت گذاری  و  امضا  محصول 
ارز  نرخ  نوسان  است.  کشانده  واحد  تعطیلی  به  را  تولیدکنندگان 
باعث شده بخش عمده ای از نقدینگی واحدهای تولیدی در صنعت 
پوشاک برای انبار کردن مواد اولیه ریز مانند زیپ، دکمه و... هزینه 
شود. پارچه قسمتی از مواد اولیه در صنعت پوشاک است اما بخش 
عمده آن ملزومات دوخت مانند نخ، الیه چسب، دکمه، زیپ و... 

است. ضمن آنکه رفت و آمد برای تهیه این مواد اولیه در داخل 
کشور بسیار است در حالی که مواد اولیه در کشورهای دیگر با یک 

تماس تلفنی تامین می شود.
ارز  برای  مناسب  نرخ  تولیدکنندگان،  از  برای حمایت  باید  دولت 
کند.  حمایت  آن  از  باالتر  قیمت های  در  را  تولیدکننده  و  تعیین 
در این شرایط نرخ دالر کمتر از 5 هزار تومان در صنعت پوشاک 
مناسب است و نرخ 4200 تومان برای دالررقمی قابل قبول است 
اما باالتر از این رقم ها می تواند برای تولیدکننده مشکالت جدی 

ایجاد کند.
تولیدکنندگان نیز می توانند برنامه ریزی های خود را بر مبنای نرخ 
ثابت ارز تعریف کنند مصداق این امر نیز در مدت زمان بین قبول 
عنوان  به  می یابد.  نمود  آن  بهای  دریافت  و  تولید  سفارش های 
یک واحد صنعتی پوشاک قبل از تعطیالت عید تولیدات خود را با 
مواد اولیه وارداتی 3700 تومانی فروخته ایم اما پول آن را اکنون 
دریافت کردیم و نرخ دالر در این مدت تغییرات بسیار داشته است 
این تفاوت نرخ در کسری هزینه های تامین مواد اولیه خودنمایی 

می کند.
جنوب  در  پوشاک  صنعتی  شهرک  ساخت  شرایط  این  در 

استان تهران را چطور ارزیابی می كنید؟
حمایت از کارخانه های آماده باید در اولویت صنعت پوشاک باشد 
و پس از به ظرفیت رساندن این کارخانه ها برای ساخت شهرک 
روز،  ماشین آالت  دارای  کارخانه هایی  اکنون  شود.  اقدام  پوشاک 
نیروی آماده به کار، مواد اولیه مناسب و... در صنعت پوشاک وجود 
دارد که با کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت میکنند و باید برای به 
ظرفیت رساندن این واحدها اقدام شود. برخی از واحدهای تولیدی 
با اختصاص منابع مالی و سرمایه در گردش  در صنعت پوشاک 
توجه  مورد  باید  موضوع  این  و  دارند  رسیدن  ظرفیت  به  امکان 

مسئوالن باشد.
 بنابراین در شرایط فعلی به ظرفیت رساندن کارخانه های فعال، 
امر  این  برای  است.  اشتغال  ایجاد  راه حل  سریعترین  و  بهترین 
دیگر به هزینه های تاسیسات و ساخت و تامین ماشین آالت نیاز 
نیست بلکه با پرداخت تسهیالت ارزان تر و کاهش هزینه تمام شده 
می توان کارخانه های فعال موجود را به ظرفیت رساند و از تولید 

حمایت کرد.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join
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کمیته مشترک مجلس و دولت براي رصد قاچاق پوشاک تشکیل 
مي شود

روایت کولبران از بسته شدن پرده برداری از سیاست های دولت در مهار نوسان های ارزی
بازارچه های مرزی

کمیته اي متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصي 
تشکیل  پوشاک  قاچاق  با  مبارزه  روند  روزانه  رصد  منظور  به 
سیاست  و  ملي  امنیت  کمیسیون هاي  مشترک  نشست  مي شود. 
خارجي، صنایع و معادن و حقوقي و قضایي مجلس براي حمایت 
از کاالي ایراني و بررسي قاچاق کاال در حوزه پوشاک برگزار شد. 
با حضور روسا و  این نشست که  آریا، در  به گزارش خبرگزاری 
نمایندگان سه کمیسیون و همچنین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
توسعه  سازمان  رئیس  آزاد،  مناطق  سازمان  رئیس  ارز،  و  کاال 
و  نساجی  اتحادیه  و  انجمن ها  روساي  و  رئیس گمرک  تجارت، 
چالش هاي  و  اجرایي  دستگاه هاي  گزارش  شد،  برگزار  پوشاک 

پیش روي حوزه پوشاک کشور بررسي شد. 
حمایت  براي  گانه اي   8 اقدامات  نشست  این  در  همچنین 
کیفیت  ارتقاي  آنها  جمله  از  که  شد  پیشنهاد  ایراني  کاالي  از 

راهکارهای حمایت از کاالی داخلی چیست؟ دولت چگونه نقش 
صرافی ها را از خرید و ارز حذف می کند؟ چرا نرخ دالر ناگهان 

افزایش داشت؟
ارزی  مشکالت  درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس  گفته های  آیا 
روزهای  در  که  است  پرسش هایی  مهم ترین  اینها  دارد؟  صحت 
هنوز  که  پرسش هایی  است؛  شده  مطرح  بارها  و  بارها  گذشته 
آنها داده نشده و برای مردم در پرده  از  پاسخ روشنی به برخی 

ابهام باقی مانده است.
حمایت از تولید ملی و مشکالت ارزی کشور دو موضوعی است 
که در روزهای گذشته صدر اخبار اقتصادی را به خود اختصاص 
در  مطلوب  نقطه  به  دستیابی  برای  داده اند. محمد شریعتمداری 
هر دو زمینه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی دیدار و گفت وگو کرد. بر اساس آنچه نمایندگان مجلس 
صدور  و  ملی  کاالی  از  حمایت  موضوع  دیدار  این  در  گفته اند، 
کارت اعتباری به سبک کشورهای توسعه یافته دو محور مهمی 
بود که نمایندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آنها بحث 

و گفت وگو کردند. 
برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه های  دیدار  این  در 
تحقق شعار سال 97 که بر مبنای حمایت از تولید ایرانی است، 
مطرح شد و نمایندگان دیدگاه های خود را مطرح کردند. عالوه بر 
این، موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شده بحث مشکالت 

ارزی کشور در روزهای گذشته بود.
 کارشناسان اقتصادی و بانکی معقتدند مشکلی که در ارز وجود 
دارد این است که کشور در چرخه تامین اسکناس ارز با مشکل 
روبه رو شده و این موضوع پس از مطرح شدن در برخی از سطوح 
جامعه باعث رشد تقاضا شده است. در این شرایط به دلیل نبود 

ارز کافی طبیعی است که نرخ آن رشد کند. 
در این جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر سر این موضوع نیز 

تبادل نظر کردند. 
ایجاد  با  دارد  نظر  در  مرکزی  بانک  شده،  گفته  آنچه  اساس  بر 
ارتباط با چند بانک معتبر بین المللی زیرساخت صدور کارت های 

اعتباری بین المللی را در کشور فراهم کند. 
این موضوع عالوه بر اینکه باعث می شود مشکل اسکناس دالر در 
کشور برطرف شود، از بروز دوباره چنین نوسان هایی در بین طرف 

عرضه و تقاضا نیز جلوگیری می کند. 

عالوه بر اینها به نظر می رسد این سیاست در راستای حذف نقش 
دالالن از چرخه خرید و فروش ارز نیز نقشی جدی داشته باشد. 

 كارت اعتباری بین المللی نیاز كشور
عبداهلل رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
سبک  به  اعتباری  کارت های  و  ارزی  مشکالت  بحث  درباره 
کشورهای توسعه یافته به »گسترش صنعت« گفت: در جلسه ای 
مشکل  رفع  شد  برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  با  که 
راس  در  بازرگانان  و  تولیدکنندگان  صنعتگران،  برای  ارز  تامین 
امور بود. رضیان با اشاره به اینکه کارت های اعتباری به سبک 
داد:  توضیح  است،  روبه رو  مشکالتی  با  توسعه یافته  کشورهای 
روی  پیش  جدی  مشکالت  و  نشده  نهایی  هنوز  موضوع  این 
آن وجود دارد. طرح تامین زیرساخت و ارائه کارت های اعتباری 
هر  است.  پیشنهاد  یک  اکنون  توسعه یافته  کشورهای  سبک  به 
را  بسیاری  مشکالت  شود  اجرا  کشور  در  کار  پیشنهاد  این  چند 
راحتی  مسیر  برمی دارد،  بازرگانان  و  تولیدکنندگان  پای  پیش  از 
پیش روی تحویل کارت های اعتباری بین المللی نیست. این کار 

دشواری های بسیاری دارد. 
با  این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
پشتوانه  گفت:  باشد،  دالر  باید  کارت ها  این  پشتوانه  اینکه  بیان 
این کارت ها باید ارزی باشد و بانک های کشور مقصد باید این 
کارت ها را بپذیرند. این شیوه همکاری با کشورهای توسعه یافته 

به هماهنگی با چند بانک معتبر نیاز دارد.

حل مشکالت ارزی با كارت های اعتباری 
علی اصغر پورمتین، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس 
روزهای  در  ارز  نرخ  ناگهانی  افزایش  درباره  اسالمی  شورای 
را  موضوع  این  و  نیست  ریال  ما  کشور  مشکل  گفت:  گذشته،  
نمی توان پذیرفت که در عرض چند روز ارزش پول ملی کشور تا 

این اندازه کاهش یابد. 
مشکل به وجودآمده این است که ما در کشور اسکناس دالر به 

میزانی که طرف تقاضا می خواهد نداریم. 
وی افزود: پیش از برخی مشکالت، دالر ایران از طرف عربستان 
تامین می شد و پس از آن از طرف ترکیه تامین شد. مشکلی که 
اکنون وجود دارد این است که به هر دلیلی هیچ کدام از این دو 
کشور دالر مورد نیاز ایران را تامین نمی کنند و کشور در چرخه 

تامین ارز با مشکل روبه رو شده است.

با بسته شدن مرزهای ایران با عراق، چند روزی است که بازارچه های 
مرزی مناطق غربی کشور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند. 
برخی می گویند دولت عراق مرزها را بسته و برخی دولت را متولی 
مسدود شدن مرزها می دانند. در این میان کولبران معتقدند این کار 
برای اجرای طرح ساماندهی مبادالت مرزی و جلوگیری از کولبری 

است.
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری کشور در سال 96حاکی از 
این است که استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 21.6درصدی، باالترین 
نرخ بیکاری کشور را دارد. بر همین اساس، بسیاری از نیروی کار 
مناطق مرزی این استان به کولبری و در مرزهای ایران و عراق 
مشغول اند اما همتی، یکی از کولبران کرمانشاهی در گفت وگو با 
همشهری، کولبری را پدیده شومی معرفی می کند که به واسطه 
مدیریت نادرست مسئوالن شکل گرفته و هرگز نمی تواند معضل 
بیکاری را حل کند؛ گرچه اکنون وضعیت به حدی نامساعد شده 
که مردم تقاضا می کنند کولبری وجود داشته باشد. به گفته او، 6 
روز است که بازارچه های مرزی در شهرهای بانه، مریوان، سردشت 
و جوانرود تعطیل شده و بازاریان می گویند دولت مرزها را بسته است. 
مردادماه 96بود که طرح ساماندهی مبادالت مرزی در دولت تصویب 
شد تا ضمن حفظ شأن مرزنشینان و کولبران، گامی هم در جهت 
ارتقای معیشت آنها برداشته شود. بر اساس این طرح که هیأت 
دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، اقتصاد، صنعت و 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال تصویب کرد، قرار بود برای معابر 
بازارچه های مرزی خدماتی در نظر گرفته شود و با استقرار گمرک در 
این بازارچه ها، کاالهای وارد شده از نظر میزان و نوع آن مورد بررسی 
قرار گیرد تا ساکنان شعاع 20کیلومتری مرزها بتوانند طبق آیین نامه 
این طرح، کاالهایی را که در کشور نمایندگی ندارند و مشابه آنها نیز 
در داخل تولید نمی شود از آن سوی مرز و البته به حقوق گمرکی 

پایین تر به کشور وارد کنند.
در این فرایند قرار بود کولبران به پیله ور تبدیل شوند، جای مشخصی 
برای مبادله کاال داشته باشند و از مسیرهای امن و بی خطر تردد کنند؛ 
اما اظهارات پیله وران حاکی از این است که این طرح آن گونه که مقرر 

بوده نتوانسته مشکلی از سر راه کولبران بردارد.
یکی از کولبران مریوانی می گوید: دولت می خواهد دفترچه های 
کولبری را عوض کند و به ازای آن به هر کولبر یک کارت بدهد 
که این مسئله عماًل کار کاسب کاران شهرهای مرزی را با چالش 
مواجه می کند چراکه در شرایط فعلی دارندگان دفترچه های کولبری 
می توانند هفته ای یک بار به مدد این دفترچه به مرز مراجعه کنند و 
در ازای کاالهایی که با دفترچه آنها جابه جا می شود، 300تا 400هزار 
تومان درآمد کسب کنند اما حاال قرار شده دفترچه ها را بردارند و 

به جای آن کارت بدهند تا مردم خودشان پیله ور شوند.
یکی دیگر از کولبران بانه، به بسته شدن مرزهای عراق به روی 
کولبران اعتراض می کند. او می گوید: من کولبر هستم اما کولبری 
کار من نیست، بلکه به ناچار و برای گذران زندگی به این کار تن 
داده ام و تا وقتی هم که از راه دیگری نتوانم امرارمعاش کنم چاره ای 
جز کولبری ندارم. وی با اشاره به اینکه توسعه صنعتی کرمانشاه و 
کردستان و دیگر استان های مرزی، تنها راه چاره جمع شدن کولبری 
است، می افزاید: اینکه بخواهیم به همه امور در استان های مرزی با 
دید امنیتی نگاه کنیم مسئله ای را حل نمی کند چراکه وقتی برای 
مردم یک منطقه هیچ کار درستی مهیا نشود آنها مجبور هستند از 
سخت ترین راه ها که شاید از نظر مسئوالن خالف باشد خرج خود را 

در بیاورند. مردم به اجبار این کار را می کنند و گناهی ندارند.

تولیدات داخلي، حمایت فني و مهندسي از تولیدکنندگان داخلي، 
وارداتي  تعرفه  مقابل  در  داخلي  تولیدات  به  مالیاتي  تخفیف هاي 
راستاي  در  وطني  تولیدکنندگان  براي  صادراتي  مشوق هاي  و 

رقابت پذیري است. 
کمیسیون  سه  این  نمایندگان  از  متشکل  کمیته اي  عالوه  به 
به  ارز و بخش خصوصي  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  مجلس، ستاد 
منظور رصد روزانه روند مبارزه با قاچاق پوشاک تشکیل مي شود. 
صورت  به  را  خود  نظارتي  گزارش  تا  است  موظف  کمیته  این 
ماهیانه به مجلس ارائه کند، همچنین به منظور پیگیري راهبردها 
و مصوبات حوزه قاچاق کاال هر سه ماه یک بار نیز کمیسیون هاي 
امنیت ملي، حقوقي و قضایي و صنایع و معادن مجلس با حضور 
را  مربوط  گزارش هاي  نشست مشترکي  در  اجرایي  دستگاه هاي 

مورد بررسي قرار مي دهند.
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تولیدکنندگان پیشرو در بخش ماشین آالت نساجی، در نمایشگاه 
ITM2018 استانبول که در تاریخ 14 الی 17 آوریل )28-25 

فروردین( برگزار شد، شرکت کردند. 
 ITM2018 بازدیدکنندگان از نزدیک به 100 کشور مختلف در
از مهم ترین نمایشگاه های جهان بوده، شرکت کردند.  که یکی 
ترکمنستان،  ازبکستان،  روسیه،  مانند  کشورهایی  از  کمیته هایی 
ایران، پاکستان، بنگالدش، هند، اندونزی، تونس، مراکش، مصر، 
غول های  داشتند.  حضور  در  نیز  کنیا  و  ویتنام  اتیوپی،  الجزیره، 
برای  را  تکنولوژی هایشان  و  ماشین آالت  مدرن ترین  دنیا، 

سرمایه گذاران و نمایندگان تجاری به نمایش گذاشتند.
نمایشگاه ITM که هر دو سال یکبار برگزار می شود، هم بخاطر 
صنعت  در  جغرافیایی،  موقعیت  دلیل  به  هم  و  برگزاری  تاریخ 
بزرگترین  که   ITM2018 است.  داشته  شایانی  رشد  نساجی 
آفریقای  میانه،  خاور  ترکیه،  در  نساجی  تکنولوژی  نمایشگاه 
به  واقعی  معنای  به  می باشد،  بالکان  و  مرکزی  آسیای  شمالی، 

عنوان پلی میان شرق و غرب عمل می کند. 
و  تاریخی  و  فرهنگی  جاذبه های  استانبول،  به  آسان  دسترسی 
امکانات اقامتی باعث جاذبه ی بیش از پیش این نمایشگاه شده 

پانزدهمین نمایشگاه ین المللی نخ استانبول در تویاپ، استانبول 
در تاریخ 14 الی 17 آوریل )25 – 28 فروردین(، همزمان با سی و 
 )ITM2018( چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی
و هفتمین نمایشگاه بین المللی منسوجات فنی و بی بافت برگزار 
از  آنها  نمایندگان  و  شرکت   315 حضور  با  نمایشگاه  این  شد. 
چین،  بالروس،  بنگالدش،  آذربایجان،  از  عمومًا  کشور،   23
بی سابقه ای  تعداد  میزبان  ترکیه،  و  پاکستان  ازبکستان،  هند، 
تونس،  مراکش،  از  خریدار  صدها  بود.  حرفه ای  بازدیدکننده ی 
ازبکستان، روسیه، ایران مصر و بلغارستان از پیش برای بازدید از 

این نمایشگاه ثبت نام کرده بودند.

)Yarn Fair( بیش از 150 شركت جدید در نمایشگاه نخ
را  عمده  نوآوری های  مشاهده ی  فرصت  بازدیدکنندگان  امسال، 
شرکت  نمایشگاه  این  در  جدید  شرکت   150 از  بیش  داشتند. 
کردند که عالقه ی بازدیدکنندگان از محصوالت فنی و نوآورانه 

را افزایش داد. 
شرکت های حاضر که در زمره ی اندک تولیدکنندگان پیشرو نخ 
در جهان هستند محصوالت با کارایی باال، نوآورانه و با کیفیت 
باالی خود را با هزاران نوع نخ، بیش از ده هزار انتخاب رنگ و 

روندهای 2020، برای تمام حرفه ای ها به نمایش گذاشتند.

)Yarn Fair( حمایت وزارت اقتصاد از نمایشگاه نخ
برای این نمایشگاه یک برنامه کمیته خرید با هماهنگی وزارت 
اقتصاد ترکیه و سازمان ITKIB – انجمن صادرکنندگان نساجی 
و پوشاک استانبول تشکیل شد. شرکت های حاضر در نمایشگاه 
نخ )Yarn Fair( به بیش از 50 کشور صادرات دارند و روابط 
جدید و مهمی را با خریداران بزرگی که از کشورهای دیگر به این 

نمایشگاه آمدند، تشکیل دادند.

مرکزی  آسیای  و  شمالی،  آفریقای  خاورمیانه،  کشورهای  است. 
به  می توانند  هستند،  توسعه  حال  در  نساجی  در  سرعت  به  که 
آسانی بدون مشکل داشتن ویزا )روادید( به استانبول سفر کنند. 
که  بنگالدشی  و  پاکستانی  مصری،  الجزایری،  ایرانی،  افراد 
برای سفر به اروپا با مشکل اخذ ویزا مواجه هستند، بدون هیچ 
تعداد  افزایش  باعث  موقعیت   این  می آیند.  استانبول  به  مشکلی 
پایین  هزینه ی  بعالوه،  می شود.  نمایشگاه  در  شرکت کنندگان 
اقامت در ترکیه در مقایسه با اروپا از دیگر مزیت های برجسته ی 

این نمایشگاه برای شرکت کنندگان می باشد.
همانطور که انتظار می رفت استقبال جمعیت از ITM2018 باال 
بود و تمام محل های این نمایشگاه کاماًل اشغال شده بود. نجیب 
گونی، رئیس مؤسسه ی Teknik Fairs اعالم کرد که »رکورد 
نمایشگاه،  قبلی  بازدیدکننده، در دوره ی  میزبانی حدود 50،000 

ITM2016 را شکستیم. 
یزد،  الیاف گستر  بهکوش سپاهان،  شرکت های  مجتمع صنعتی 
نساجی  امروز،  نساجی  جوانی،  ماشین سازی  سیرنگ،  الیاف 
موفق،کهن، نساج یار و شرکت هفت ستاره طالیی نیز از ایران، 

در این نمایشگاه غرفه اختصاصی داشتند.   

دومیـن نمـایشگاه بـزرگ نـخ در جهـان

 Yarn( در نمایشگاه نخ )Fiber Arts( كارگاه هنرهای لیفی
)Fair

بخش طراحی مد و منسوجات دانشکده ی هنرهای زیبا، گارگاهی 
نخ  نمایشگاه  در   )Fiber Arts( لیفی  عنوان هنرهای  را تحت 

)Yarn Fair( برگزار کرد.
استاد  کارگاه؛  استاد  جان،  کمال  پروفسور  شامل  کارگروه  این 
دانشجویان  و  گولن  آکسوی  لیال  استادیار  و  کارایاکا  تونا  یار 
که  را  خود  بعدی  دو  هنری  آثار  که  می شد  فارغ التحصیالن  و 
نمایش  به  بود  شده  تشکیل  مختلف  کیفیت های  با  نخ هایی  از 

گذاشتند. 
گفتنی است که شرکت های حاضر در نمایشگاه، با حمایت مالی 
مدیریت نمایشگاه تویاپ، نخ های استفاده شده در این آثار هنری 

را فراهم کرده بودند.
این آثار تحت عنوان »گفت وگوی غیر معمول با نخ ها« در مدت 
با  قباًل  آثار هنری که  نمایشگاه، داخل سالن ها و در کنار دیگر 

همین تکنیک خلق شده بودند به نمایش گذاشته شدند.

جناب آقای رمضان رزم
همکار محترم دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

درگذشت پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو 
درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی  سالیانه انجمن 
صنایع نساجی ایران در تیرماه  سال جاری بدینوسیله از 
اعضای محترم انجمن دعوت می گردد تا نسبت به بررسی 
اعتبار عضویت خود و در صورت نیاز تمدید عضویت 
اقدام نمایند تا امکان حضور در مجمع عمومی و شرکت 

در انتخابات هیات مدیره برای ایشان فراهم باشد. 

اطالعیه

هفدهم تیر 97 انتخابات هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
این  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  برپایی  با  همزمان  ایران 

انجمن برگزار خواهد شد.
پیوسته  اعضای  از  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرخانه 
عالقه مند به عضویت در هیات مدیره این تشکل کارفرمایی، 
دعوت به عمل آورده است تا عکس و رزومه خود را حداکثر تا 

تاریخ پانزدهم خرداد 1397 به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.
گفتنی است مدیریت عاملی یا عضویت در هیأت مدیره یکی 
از شرکت های عضو انجمن )که آن شرکت حداقل پنج سال 
باشد(؛ مهم ترین  داشته  را  انجمن  در  پیوسته  سابقه عضویت 

شرط نامزدی در انتخابات هیأت مدیره محسوب می شود.

ITM2018ITM2018
معرفی جدیدترین نوآوری های صنعت نساجی در 

قلب استانبول
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