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دولت ترکیه ۷۵درصد هزینه نمایندگی های نساجی ترک در ایران را 
پرداخت می کند

پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت در یک سال اخیر

دکتـر علیمـردان شـیبانی در برنامه تیتر امشـب با اشـاره بـه این که 
قاچـاق، رقیـب صنعت نسـاجی و پوشـاک اسـت گفت: بایـد کاری 
کنیـم کـه محصـوالت داخلـی از لحـاظ قیمـت و کیفیـت چنـان 
مطلـوب باشـد که بتوانـد با جلب رضایـت خریداران داخلـی، کاالی 

قاچـاق را از فهرسـت انتخـاب مـردم حـذف کند.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی شـبکه خبـر، نایب رئیـس هیات 
مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران از تعرفـه بـاالی گمرکـی 
بـر واردات مـواد اولیـه  خـام پایـه در صنایـع نسـاجی انتقـاد کـرد و 
گفـت: تولیـد پنبه کشـور حـدود 50 تـا 60 هـزار تن بـوده و به طور 
میانگیـن همیـن مقـدار نیز نیـاز بـه واردات پنبـه داریم و متاسـفانه 
بـرای واردات ایـن مـاده اولیـه مـا تـا 20 درصـد تعرفـه مـی دادیم 
هرچنـد بـا پیگیری هـای انجـام شـده ایـن میزان هـم اکنـون به 5 
درصـد کاهـش یافته اسـت کـه البته همین مقـدار هم زیاد اسـت و 
مـا انتظـار داریم حقوق گمرکـی و تعرفه های واردات مـواد اولیه خام 

پایـه  کمتـر از این باشـد.
 نایـب رئیـس هیـات مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران گفت: 
محصـوالت پتروشـیمی بخش دیگری از مواد اولیه صنعت نسـاجی 
اسـت کـه در داخـل کشـور با کیفیـت خـوب و مقدار مناسـب تولید 

رییـس کل گمـرک ایـران بـا بیـان اینکـه رویکـرد گمـرک 
کمـک بـه رونـق تولیـد و تجـارت اسـت، گفـت: واحدهـای 
تولیـدی می تواننـد حقـوق ورودی گمرک را بـا تاخیر پرداخت 

. کنند
فـرود عسـگری در آییـن تکریـم و معارفـه مدیـرکل امـور 
اقتصـادی و دارایـی آذربایجـان شـرقی امـکان ترخیـص مواد 
اولیه ورودی به کشـور به طور نسـیه را از دیگر سیاسـت های 
شـرایط  ایـن  در  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  گمـرک  حمایتـی 
تولید کننـده مـی توانـد 50 تـا 60 درصد مـواد اولیه مـورد نیاز 
واحـد تولیـدی خـود را ترخیـص و پـس از تولیـد و سـوددهی 

نسـبت بـه ترخیـص بقیـه مـواد اولیـه اقـدام کنند.
بـه گزارش ایبِنا،  وی همچنین با اشـاره بـه اینکه ورود موقت 
مـواد اولیـه با حداقـل تشـریفات و بدون ثبت سـفارش کمک 
بزرگـی بـه واحدهـای تولیدی اسـت، افـزود: بـرای واحدهای 
تولیـدی کـه بـا کمبـود نقدینگی مواجهنـد این امـکان فراهم 

شـده که حقـوق ورودی خود را سـریع مسـترد کنند.
عسـگری همچنیـن گفت: تجار در شـرایط اضطـرار می توانند 
نسـبت بـه ترخیـص کاالی خود اقـدام کـرده و در مدت یک 
هفتـه اسـناد الزم را بـه گمـرک ارائـه دهنـد. وی بـا اشـاره 
بـه ظرفیت هـای تجـاری و صنعتی اسـتان آذربایجان شـرقی 
همچـون وجود منطقـه آزاد ارس، سـه اداره کل گمرک تبریز، 
جلفـا و سـهالن، اظهارداشـت: با اجـرای سـامانه الکترونیکی 
امـور گمرکـی بـا 2۷ سـازمان از طریـق پنجره واحـد گمرکی 

ارتباط برقرار شـده اسـت.
رییـس کل گمـرک ایـران بـا اشـاره بـه رشـد 22 درصـدی 
صـادرات غیرنفتـی کشـور در 2 ماهـه ابتدایـی سـال جـاری، 
گفـت: در ایـن مـدت ۷ میلیـارد و ۷۴0 میلیـون دالر کاالی 
غیرنفتـی از طریـق مبادی گمرکی کشـور صادر شـده اسـت.

قائـم مقـام وزیر صنعـت، معدن و تجـارت اظهار داشـت: حمایت 
و تقویـت تولیـدات داخلـی مهم ترین اولویت وزارت صنعت اسـت 

و بایـد میزان حمایـت از این بخـش را افزایش داد.
رضـا رحمانـی در خصـوص طرح هـای ایـن وزارتخانـه در بخش 
صنعـت گفـت: کاهـش فاصلـه مناطـق محـروم بـا برخـوردار و 
کمـک بـه واحدهای کوچک و متوسـط کـه دچار بحران شـده اند 

از جملـه اولویت هـای ماسـت. 
برنامه ریـزی  مطابـق  داد:  ادامـه  وی  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
صورت گرفتـه در 12 اسـتان محروم مانند کهگیلویـه و بویراحمد،  

سیستان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبی و شـمالی 

مشکل صنعت نساجی؛ دستورالعمل ها و بی ثباتی سیاست ها
امکان پرداخت با تاخیر حقوق ورودی 

گمرک فراهم شد

ــا  ــس ب ــاجی مجل ــت نس ــت از صنع ــیون حمای ــس فراکس رئی
ــع نســاجی  ــه صنای ــی ب ــان این کــه پرداخــت ارز۴200 تومان بی
ــه ایــن صنعــت اســت گفــت: دولــت ترکیــه  حداقــل کمــک ب
ــران  ــور در ای ــن کش ــاجی ای ــای نس ــه برنده ــی ک در صورت
نمایندگــی داشــته باشــند ۷5درصــد از هزینه هــای آنهــا را 

پرداخــت می کنــد.
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  رئیــس فراکســیون حمایــت  ب
از صنعــت نســاجی مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 

ــته  ــور در گذش ــه کش ــه ب ــوارض واردات پنب ع

معاون وزیر اقتصاد اعالم كرد: 

ادامه در صفحه 2

مـی شـود امـا متاسـفانه همیـن مـواد پتروشـیمی را مـا از ترکیه با 
قیمـت ارزان تـری می خریـم و شـرکت های پتروشـیمی ایـن مواد 
را صـادر مـی کننـد و ما بـا مصیبت، مقـداری از آن  را مـی توانیم از 

طریق بـورس کاال تهیـه کنیم.
شـیبانی افزود: شـرکت های پتروشـیمی این مواد را بـه مقدار تعیین 
شـده بـه بورس عرضه نمی کننـد و وقتی ما نتوانیم مواد پتروشـیمی 
را از بـورس کاال بخریـم بایـد برویـم و از بـازار آزاد تهیه کنیم. گلنار 
نصرالهـی مشـاور وزیـر صنعـت در امـور نسـاجی و پوشـاک نیز که 

میهمـان ایـن برنامه بـود گفت: صنعت نسـاجی ما 

ادامه در صفحه 2

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
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ادامه در صفحه 2
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مشکل صنعت نساجی؛ دستورالعمل ها و بی ثباتی سیاست ها

ادامه از صفحه 1

ــت،  ــیده اس ــد رس ــه 5 درص ــون ب ــه اکن ــود ک ــد ب 20 درص
ــع  ــه صنای ــه 1۷ درصــد ب ــد ک ــود دارن ــت: کشــورهایی وج گف
ــت  ــن صنع ــرا ای ــد زی ــت می کنن ــه پرداخ ــود یاران ــاجی خ نس
دارای ظرفیــت اشــتغال زایی فراوانــی اســت. عضــو کمیســیون 
ــا  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی ب
ــده و  ــاجی ش ــت نس ــه صنع ــه ب ــی ک ــود و ظلم های ــود رک وج
واردات بی رویــه تولیــدات نســاجی از طریــق قاچــاق و مبــادی 
ــد رونقــی را  ــی می توان ــی، گفــت: عرضــه ارز ۴200 تومان قانون
در ایــن صنعــت ایجــاد کنــد، ایــن ارز بایــد در اختیــار صنایــع 
ــود را  ــزات خ ــد تجهی ــاز دارن ــرا نی ــرد زی ــرار بگی ــاجی ق نس
ــدرت  ــزات ق ــدن تجهی ــه روز ش ــورت ب ــد و در ص ــه روز کنن ب

ــده مــردم  ــد. نماین ــدا می کن ــدگان افزایــش پی ــت تولیدکنن رقاب
فالورجــان در مجلــس شــورای اســالمی عنــوان کــرد: بعضی از 
کشــورها تعرفــه ای بــر واردات پنبــه ندارنــد و حتــی بــه صنایــع 
ــی  ــد، و حت ــت می کنن ــه پرداخ ــور یاران ــن منظ ــه ای ــود ب خ
دولــت ترکیــه در صورتــی کــه برندهــای نســاجی ایــن کشــور 
ــای  ــد از هزینه ه ــند ۷5 درص ــته باش ــی داش ــران نمایندگ در ای
آنهــا را پرداخــت می کنــد. رئیــس فراکســیون حمایــت از صنعت 
نســاجی مجلــس شــورای اســالمی در پایــان، خاطرنشــان کــرد: 
در مقایســه بــا ســایر کشــورها پرداخــت ارز ۴200 تومانــی بــه 
ــا  ــت ت ــت اس ــن صنع ــه ای ــک ب ــل کم ــاجی حداق ــع نس صنای

گوشــه ای از مشــکالت آنهــا برطــرف شــود.

بـا طرح هایـی همچـون احـداث شـهرک های صنعتـی جدیـد و 
انتقـال برخـی از واحدهـای صنعتـی متوسـط و بـزرگ بـه اضافه 
احـداث واحدهـای جدید تـالش داریم مقـداری از محرومیت آنها 

شود. کاسـته 
رحمانـی افـزود: از سـال گذشـته طرح رونـق واحدهـای کوچک 
و متوسـط توسـط وزارت صنعـت اجـرا شـد و پـس از شناسـایی 
واحدهایـی کـه دچـار بحـران شـده اند مقـرر شـد بـه 28 هـزار و 
8۴0 کارخانـه کمـک مالی شـود کـه در نهایت به 29 هـزار واحد 
در قالـب ایـن طرح کمک هـای مالـی از جمله تسـهیالت جدید، 
تمدیـد بدهی هـای بانکـی کـه سررسـید شـده بـود و بدهی های 
مالیاتـی انجـام شـد کـه رقـم آن نزدیـک بـه 20 هـزار میلیـارد 
تومـان اسـت. البتـه برخی از اسـتان ها که از نظر شـاخص ها جزو 
مناطـق برخـوردار محسـوب می شـوند دارای برخـی مشـکالت 

هسـتند کـه تـالش داریـم مشـکالت آنهـا را نیز رفـع کنیم.
از  یکـی  افـزود:  تجـارت  و  معـدن  وزیـر صنعـت،  مقـام  قائـم 
راهبردهـای مهـم هـر کشـور بـرای حمایـت از تولیـدات ملـی، 
تشـویق مصرف کننـدگان بـه مصـرف تولیـدات داخلـی اسـت و 
هرچنـد تـا امـروز اقدامـات خوبـی در ایـن خصـوص انجام شـده 
اسـت، امـا هنـوز کافی نیسـت و باید ایـن موضوع را بـه فرهنگ 

کرد. تبدیـل 
رحمانـی افـزود: قدم اول در این خصوص شناسـایی و آگاه سـازی 
مزیت هـای اسـتفاده از تولیـدات داخلـی اسـت کـه بـرای ایـن 

مهـم روش هـای مختلفی وجـود دارد که اطالع رسـانی و ترغیب 
مصـرف ایـن تولیـدات با ذکـر منفعت هـای اجتماعـی و تاثیر آن 
بـر رونـق کسـب و کار از آن جمله انـد. معـاون طـرح و برنامه وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه مسـلم اسـت هـر چه 
میـزان مصـرف کاالهـای داخلی بیشـتر شـود تحـرک در چرخه 
تولیـد و رونـق اقتصـادی بیشـتر خواهـد شـد، تاکیـد کـرد: در 
موقعیـت کنونـی کشـور مـا، باید بیـش از گذشـته به این مسـاله 
توجـه و برنامه ریـزی درسـتی را در ایـن مسـیر تبیین کنیـم. قائم 
مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت همچنیـن کاهـش نـرخ 
بیـکاری و رشـد و سـودآوری بنگاه هـا را از دیگـر نتایـج مصـرف 
محصـوالت داخلـی دانسـت و افـزود: نکتـه حائـز اهمیـت در 
مصـرف محصـوالت داخلـی این اسـت کـه محصـوالت تولیدی 
داخـل بایـد بـرای حضـور پایـدار در بازارهـای هـدف بـه اهمیت 
کیفیـت و رقابت پذیـری در صحنه هـای بیـن المللـی توجـه ویژه 
داشـته باشـند تـا در کارزار بـازار محصـوالت وارداتـی جایگزیـن 

محصـوالت تولیـد داخلی نشـوند.
دسـتگاه ها  تـالش همـه  بـا  امیدواریـم  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
و نهادهـای کشـور بتوانیـم هرچـه زودتـر ضمـن تقویـت هرچـه 
بیشـتر تولیـد داخلـی به چشـم اندازهای مـورد نظر نظـام مقدس 
ایـران و همچنیـن سیاسـت اصلـی سـال  جمهـوری اسـالمی 
جـاری کـه توسـط مقام معظـم رهبـری، حمایـت از کاالی ایران 

نامگـذاری شـده دسـت یابیم.

خالصه مذاکرات نهصد  و  هفتاد و نهمین  
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیات   979 نشست 
در روز یکشنبه مورخ  97/03/06 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات نشست 9۷8 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران مورخ 9۷/2/30 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.

2- آقای مهندس بصیری به نشست مشترک با آقای دکتر مرتضی بانک 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در تاریخ شنبه 9۷/3/5 
اشاره فرمودند که با همراهی آقای محمدحسین مطهری رئیس کمیته 
الیاف بلند انجمن و با حضور سرکار خانم مهندس محرابی مدیرکل صنایع 
نساجی و پوشاک و آقای مهندس شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشاک و جمعی از مدیران مناطق آزاد و گمرک 
برگزار شده بود اشاره فرمودند و گزارشی از نشست مذکور را به اطالع 
هیات مدیره رساندند که در جمع بندی این جلسه مقرر شده است، کمیته 
تخصصی زیر نظر اداره کل صنایع نساجی و پوشاک جهت بررسی بیشتر 
درخصوص میزان واردات و قاچاق کاالی نساجی از مناطق آزاد تشکیل 

شود. 
3- موضوع مکاتبه استعفای جناب آقای محمود زینی از سمت خزانه 
داری انجمن در تاریخ 9۷/2/30 قرائت گردید و با توجه به استعالم انجام 
شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و لزوم معرفی فرد جایگزین پیش 
از برگزاری مجمع عمومی پس از بحث و تبادل نظر و رای گیری جناب 
آقای سیدرضا الجوردی بعنوان خزانه دار انجمن انتخاب گردیدند و مقرر 

شد نسبت به معرفی ایشان به مراجع ذیصالح مربوطه اقدام گردد.
۴- مکاتبه شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی آران و بیدگل 
مبنی بر یکسان سازی میزان حق عضویت پرداختی اعضای انجمن صنایع 
نساجی ایران جهت تسریع در پرداخت معوقات حق عضویت اعضاء قرائت 
گردید که پس از بحث و تبادل نظر و طرح نظرات موافق و مخالف مقرر 

شد موضوع در هیات مدیره آتی بررسی شود. 
5- گزارش تخلیه یکی از واحدهای 85 متری تحت مالکیت انجمن در 

ساختمان فعلی به اطالع هیات مدیره محترم رسید.
6-  مصوبه کمیته فرش ماشینی انجمن در تاریخ نهم اردیبهشت ماه مبنی 
بر افزایش قیمت پانزده درصدی فرش ماشینی نسبت به سال 96 که به 

امضای اعضای کمیته مذکور رسیده است قرائت گردید. 
۷- گزارش پیشرفت کار کمیته پایش صنعت نساجی و ارائه طرح پژوهشی 
مربوطه به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و اخذ حمایت 
احتمالی از آن اتاق ارائه گردید و مهندس شهالیی ضمن تجلیل از زحمات 
سرکار خانم مهندس شیدا میرجاللی کارشناس نساجی دبیرخانه انجمن، 

گزارشی از آمار و مطالعات جمع آوری شده ارائه فرمودند. 
8- گزارشی از نشست هیات مدیره ساختمان انجمن ارائه گردید . 

9- نظر به تعطیلی رسمی روزهای دوشنبه 9۷/3/1۴ لغایت پایان هفته 
آتی مصوب گردید که جلسه هفته آینده انجمن در روز یکشنبه مورخ 

9۷/3/13 برگزار نگردد. 
10- راس ساعت 1۷:15 جناب آقای عظیم دالویز مدیرعامل شرکت 
جلفاکاران ارس طبق قرار قبلی در جلسه حضور یافتند و ضمن معرفی 
شرکت جلفاکاران ارس توضیحاتی را درخصوص مکاتبه خود با هیات 
مدیره ارائه و از هیات مدیره انجمن برای بازدید از این شرکت دعوت 

بعمل آوردند. 
11- جلسه در ساعت 18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( به 

پایان رسید.
غایبین: محمود زینی، مهندس رضا حمیدی، دكتر حسن كاردان، 
اكبر لباف، محمدرضا مقدم، دكتر بهروز محمدی، مهندس محسن 

آهنگریان
میهمان جلسه: آقای عظیم دالویز مدیرعامل شركت جلفاكاران 

ارس

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت در یک سال اخیر

صنعت بسـیار توانمندی اسـت که مـی تواند با محصـوالت وارداتی 
رقابـت کنـد. نصرالهی بـا بیان این که بـا توجه به قوانیـن و ضوابط 
مـی تـوان واردات را مدیریـت کـرد افـزود: مـا 80 تـا 90 درصـد نخ 
مـورد نیـاز کشـور را در داخـل تولید می کنیـم. مشـاور وزیر صنعت 
دربـاره تعرفـه واردات مـواد اولیـه نسـاجی بخصوص پنبـه گفت: در 
همـه دنیـا حقوق گمرکـی از واردات بیـن 3 تـا 10 درصد گرفته می 
شـود و ایـن 5 درصدی هم که اکنون بـرای واردات پنبه بعنوان مواد 
اولیـه پایـه دریافت می شـود، حقوق گمرکی اسـت  کـه طبق قانون 
از هـر کاالیـی کـه وارد کشـور شـود اخـذ مـی شـود و یـک درصد 

باقیمانده آن هم سـود بازرگانی اسـت. 
مشـاور وزیـر صنعـت گفـت: مـا در وزارت خانـه بـدون کسـب نظر 
از انجمن هـا و صنایـع تصمیمـی نمی گیریـم و نماینـده صنایـع و 
انجمن هـا معمـوال در جلسـات حضـور دارند. نصرالهـی همچنین با 
اشـاره به جلسـه ای که هفته گذشـته درباه مواد پتروشـیمی تشکیل 
شـد گفت: در این جلسـه تصمیمـات خوبی گرفته شـد از جمله این 

که صادرات محصوالت پتروشـیمی از طریق واسـطه ها ممنوع شـد 
و همچنیـن تصمیماتـی در خصـوص فـروش مـواد اولیه مـورد نیاز 
بـه میـزان مصـرف واحدهـای مصـرف کننـده در بورس اتخاذ شـد 
بطـوری کـه بـه انـدازه میانگین مصرف 6 ماه گذشـته شـان بتوانند 
مـواد پتروشـیمی تهیـه کننـد و  البتـه تصمیم مهـم دیگر ایـن بود 
کـه پتروشـیمی ها قول مسـاعد دادند که مـواد بیشـتری را دربورس 
کاال عرضـه کننـد. در بخـش دیگـری از برنامه هم مهندس حسـن 
نیلفـروش زاده تولید کننـده  صنایـع نسـاجی و عضـو هیـات مدیـره 
انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران گفـت: نوسـانات تصمیـم گیری ها 
بـر صنعت نسـاجی تاثیر منفـی می گذارد. نیلفـروش زاده افـزود: بی 
نظمـی و بـی ثباتـی سیاسـت ها صنعت نسـاجی را به شـدت تهدید 
مـی کنـد و باید سیاسـت متعـادل و پایدار داشـته باشـیم. این تولید 
کننـده در بخـش دیگـری از سـخنانش با انتقـاد از قاچـاق گفت: تا 
پیـش از ایـن ما فقـط 5 درصـد از مبادی رسـمی واردات داشـتیم و 

95 درصـد قاچـاق بود.

دولت ترکیه ۷۵درصد هزینه نمایندگی های نساجی ترک در ایران را 
پرداخت می کند
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رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه گفــت: 
بــه  منجــر  عمومــی  ســرمایه گذاری  مشــوق  طــرح 
ــد  ــه ش ــر ترکی ــی در سراس ــی و خارج ــرمایه گذاری های داخل س
ــروزی خــود رســاند و جــزو 15  ــه شــکل ام ــن کشــور را ب و ای

ــرد. ــا ک ــر دنی ــاد برت اقتص
رضــا کامــی رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه به 
بیــان تجربــه ترکیــه و رویکرد هــای ایــن کشــور بــرای رســیدن 
بــه توســعه اقتصــادی پرداخــت. کامــی دلیــل موفقیــت ترکیــه 
توســعه  مدیریــت  و  ســرمایه گذاری  مشــوق  طرح هــای  را 

ــد. ــور می دان ــن کش ــر ای ــرمایه گذاری در سراس س
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  بــه گفتــه وی از ســال 
ترکیــه  در  صنعتــی  ســرمایه گذاری های  و  طرح هــا   1995
ــد  ــن رون ــال 2000 ای ــد و از س ــاز ش ــردی آغ ــورت راهب به ص
ــر مــوارد،  ــه کار خــود ادامــه داد. در اکث ــا ســرعت بیشــتری ب ب
ــه  ــر ب ــه منج ــود ک ــی ب ــرمایه گذاری عموم ــوق س ــرح مش ط
ــه  ــه را ب ــد و ترکی ــی ش ــی و خارج ــرمایه گذاری های داخل س
ــا  ــر دنی ــاد برت ــزو 15 اقتص ــاند و ج ــود رس ــروزی خ ــکل ام ش

ــرار داد. ق
ــات  ــت از مالی ــا )مشــوق ســرمایه گذاری(، معافی ــن طرح ه در ای
ــی  ــی و کســور مالیات ــوارض گمرک ــت از ع ــزوده، معافی ارزش اف
ــوع  ــاس ن ــورمالیاتی براس ــن کس ــه در ای ــت ک ــده اس ــده ش دی
و کیفیــت تولیــدات و زمان بندی هــای طــرح توجیهــی، تــا 
ــن  ــات اخــذ نمی شــود و در مناطــق محــروم ای 50 درصــد مالی
ــد. ــز افزایــش می یاب ــا صددرصــد نی کشــور معافیــت مالیاتــی ت

از  کــه  حمایت هایــی  دیگــر  از  کــرد:  تصریــح  کامــی 
تولیدکننــدگان در ایــن کشــور صــورت می گیــرد، شــامل 
پشــتیبانی در حــق بیمــه تامین اجتماعــی و پرداخــت بخشــی از 
ــا توجــه بــه محــل ســرمایه گذاری از ۷ ســال  ســهم کارفرمــا ب
ــی  ــرکل شــورای مشــترک بازرگان ــه دبی ــه گفت ــا 10 اســت. ب ت
ــه  ــود را ب ــور خ ــادی کش ــاظ اقتص ــه از لح ــت ترکی ــران دول ای
و  توســعه یافته، درحال توســعه  نیمــه  توســعه یافته،  مناطــق 
عــدم توســعه تقســیم بندی کــرده اســت و میــزان معافیت هــای 
مالیاتــی در مناطــق یــاد شــده و بــا در نظــر گرفتــن نــوع تولیــد 
ــت  ــل معافی ــور کام ــاوت اســت و در مناطــق محــروم به ط متف

ــود دارد. ــی وج مالیات
ــه  ــوق هایی ک ــی و مش ــت مالیات ــن معافی ــا ای ــه ب ــت ترکی دول
ــف  ــق مختل ــه مناط ــت ک ــال آن اس ــد به دنب ــت می کن پرداخ
خــود را توســعه دهــد و بــر ایــن اســاس توانســته اند به صــورت 
ــرار  ــد ق ــرمایه گذاری و تولی ــرض س ــور را در مع ــام کل کش ع

دهنــد.
ــا وجــود  ــت: ب ــش گف ــی در بخــش دیگــری از صحبت های کام
ــا  ــت ام ــه اس ــاک ترکی ــدات پوش ــز تولی ــتانبول مرک ــه اس اینک
بــرای جلوگیــری از تمرکززدایــی بخشــی از تولیــدات برند هــای 
بــزرگ در شــهرهای دیگــری ماننــد وان کــه بــه آن اشــاره شــد، 

انجــام می شــود. بــر ایــن اســاس تمــام ســطح کشــور را در تولید 
ــود. در  ــالم می ش ــای ناس ــع رقابت ه ــت و مان ــرده اس ــل ک دخی
ــرمایه گذاری  ــرای س ــن را ب ــت زمی ــه دول ــق ترکی ــام مناط تم
ــی  ــازمان های دولت ــه س ــه ب ــا مراجع ــد و ب ــاص می ده اختص

ــورد نظــر را دریافــت کــرد. ــن م ــوان زمی می ت
ــه،  ــران و ترکی ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات ــه رئی ــه گفت ب
دولــت ترکیــه بــرای توســعه ســرمایه گذاری در مناطــق محــروم 
ایــن کشــور، تمــام ســاختمان ها و ســالن های مــورد نیــاز 
تولیدکننــدگان را می ســازد و انشــعابات آب، بــرق و گاز را در 
ــا  ــدگان ب ــه تولیدکنن ــد و ب ــرار می ده ــرمایه گذاران ق ــار س اختی
ــا اجاره بهایــی ناچیــز،  اجاره هــای بلندمدتــی ماننــد ۴9ســاله و ب
ــی  ــدت طوالن ــن م ــی ای ــد از ط ــت بع ــد و دول ــذار می کن واگ
ــس  ــود را پ ــی خ ــده اند اراض ــودگی ش ــار فرس ــع دچ ــه صنای ک

می گیــرد.
مشــوق های ســرمایه گذاری در تمــام مناطــق ایــن کشــور 
ــرمایه گذاری در  ــوق های س ــه مش ــزان ارائ ــا می ــود دارد ام وج

مناطــق محــروم بیشــتر اســت. 
براســاس برنامه ریزی هایــی کــه بــرای ایجــاد مشــوق های 
ــور از  ــن کش ــروز ای ــده، ام ــام  ش ــه انج ــرمایه گذاری در ترکی س
کشــوری کــه بــه کشــاورزی متکــی بــود بــه کشــوری صنعتــی 

تبدیــل شــده اســت.
کامــی دربــاره ســود تســهیالت بانکــی در ترکیــه گفــت: میــزان 
ــد  ــا 11 درص ــور از 6 ت ــن کش ــی در ای ــهیالت بانک ــود تس س
ســرمایه گذاری  نــوع  و  ســرمایه گذاری  منطقــه  براســاس 
انجام شــده متفــاوت اســت و همان طــور کــه گفتــه شــد 
ــود  ــی از س ــت بخش ــز دول ــور نی ــن کش ــق ای ــی مناط در برخ

تســهیالت را به جــای تولیدکننــده، پرداخــت می کنــد.
بــه گفتــه وی بیشــترین دلیــل موفقیــت ترکیــه، فعالیــت صنایــع 
ــم  ــد نمی خواه ــت، هرچن ــور اس ــن کش ــط ای ــک و متوس کوچ
ــل  ــا دلی ــدارد ام ــزرگ ن ــع ب ــور صنای ــن کش ــه ای ــم ک بگوی
بنگاه هــای  گســترش  خاطــر  بــه  آنهــا  اصلــی  موفقیــت 

ــت. ــور اس ــن کش ــط در ای ــک و متوس ــادی کوچ اقتص
ــا توجــه بــه اینکــه ترکیــه برنامــه توســعه اقتصــادی خــود را  ب
ــر  ــال امکان پذی ــد عم ــال می کن ــور دنب ــق کش ــام مناط در تم
نیســت کــه در تمــام مناطــق صنایــع بــزرگ احــداث شــوند، بــه 
همیــن منظــور ســعی کرده انــد صنایــع کوچــک و متوســط را در 
کشورشــان توســعه دهنــد. تقریبــا تمــام اقتصــاد ترکیــه، یعنــی 
حــدود 99 درصــد اقتصــاد ایــن کشــور دســت بخش خصوصــی 

اســت.
بخشــی از کارخانه هــای قدیمــی کوچــک و بــزرگ دولتــی نیــز 
ــه بخش خصــوص واگــذار  کــه در ایــن کشــور وجــود داشــته ب
شــده اســت، حتــی در بخــش  خدمــات نیــز مســوولیت هایی بــه 
مســوولیت های  به طوری کــه  واگذارشــده  بخش خصوصــی 
اجــرای بنــادر ایــن کشــور نیــز دســت بخش خصوصــی اســت.

امکان ثبت سفارش واردات کاال ترکیه چگونه 20 سال بهشت سرمایه گذاران شد؟
به مناطق آزاد فراهم شد

www.aiti.ir
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ــرای  ــران اعــالم کــرد: امــکان ثبــت  ســفارش ب گمــرک ای
ــه کیــش،  ــه مناطــق آزاد شــامل هفــت منطق واردات کاال ب
ــم  ــی، از روز نه ــو و انزل ــد، ماک ــار، ارس، ارون ــم، چابه قش
خــرداد فراهــم شــده اســت. واردکننــدگان از ایــن پــس ابتــدا 
بایــد بــرای تکمیــل اطالعــات مجوز فعالیــت خــود در مناطق 
بــه ســامانه دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه بــه 
نشــانی اینترنتــی http://esm.freezones.ir مراجعــه کنند؛ 
ــر بایــد  پــس از تکمیــل اطالعــات در ســامانه مذکــور، کارب
منتظــر تاییــد نهایــی اطالعات خــود توســط ســازمان منطقه 

مربوطــه بمانــد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه کاربــر بایــد بــه ســامانه جامــع 
ــه و  ــانی https://www.ntsw.ir مراجع ــه نش ــارت ب تج
ــده  ــر واردکنن ــد؛ اگ ــدام کن ــام در آن اق ــه ثبت ن ــبت ب نس
شــخص حقوقــی باشــد، بایــد نســبت بــه معرفــی شــرکت 

ــد. ــدام کن ــامانه اق ــن س ــود در ای خ
ــه مناطــق  ــفارش واردات کاال ب ــت س ــرای ثب ــارم ب گام چه
آزاد، بارگــذاری صالحیــت در ســامانه جامــع تجــارت اســت؛ 
ــی از  ــت حقیق ــوز فعالی ــر، دارای مج ــه کارب ــی ک در صورت
ــه  ــش پای ــا نق ــام، ب ــس از ثبت ن ــد پ مناطــق آزاد باشــد، بای
حقیقــی بــه بخــش بارگــذاری صالحیــت مراجعــه کــرده و از 
قســمت »اســتعالم مجــوز مناطــق آزاد« گزینــه »اســتعالم« 
ــش  ــال، نق ــوز فع ــود مج ــورت وج ــد. در ص ــاب کن را انتخ
»بــازرگان حقیقــی منطقــه آزاد ...« بــه فهرســت نقش هــای 

ــر افــزوده خواهــد شــد. جــاری کارب
ــی از  ــت حقوق ــوز فعالی ــر، دارای مج ــه کارب ــی ک در صورت
مناطــق آزاد باشــد، می بایســت پــس از ثبت نــام مدیرعامــل، 
ــد.  ــی شــرکت کن ــه معرف ــدام ب ــی اق ــه حقیق ــا نقــش پای ب
ــذاری  ــه بخــش بارگ ــی« ب ــه حقوق ــش »پای ــا نق ســپس ب
ــوز  ــتعالم مج ــمت »اس ــرده و از قس ــه ک ــت مراجع صالحی

ــد. ــاب کن ــتعالم« را انتخ ــه »اس ــق آزاد« گزین مناط
ــازرگان حقوقــی  در صــورت وجــود مجــوز فعــال، نقــش »ب
ــر  ــاری کارب ــای ج ــت نقش ه ــه فهرس ــه آزاد ...« ب منطق

ــد. ــد ش ــزوده خواه اف
در گام پنجــم واردکننــده مــی توانــد اقــدام بــه ثبت ســفارش 

و تعییــن منشــاء ارز کند.
ایــران، هفــت منطقــه آزاد تجــاری - صنعتــی شــامل کیــش، 
قشــم، چابهــار، ارس، انزلــی، ارونــد و ماکــو و 6۴ منطقــه ویژه 
اقتصــادی دارد؛ دولــت الیحــه ایجــاد ۷ منطقــه آزاد تجاری و 
12 منطقــه ویــژه اقتصــادی جدیــد را نیــز بــه مجلس ارســال 

کــرده کــه در دســت بررســی اســت.
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معــاون ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی 
ایــران از آغــاز تولیــد پوشــاک در مناطــق محــروم و 
روســتایی در طــرح تولیــد پوشــاک از آذرمــاه ســال جــاری 

ــر داد. خب
فرشــاد مقیمــی  بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه صــورت گرفتــه 
ــی  ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــن س بی
ــاورزی  ــک کش ــه و بان ــه و بودج ــازمان برنام ــران، س ای
ــه طــرح توســعه  ــس از امضــای تفاهم نام اظهــار کــرد: پ
تولیــد پوشــاک در مناطــق محــروم و روســتایی، ســاختار 
ــده روســتایی  ــرار شــد تولیدکنن ــز مشــخص و ق طــرح نی
همــراه بــا شــرکت پشــتیبان اســتانی و شــرکت پشــتیبان 

ــد. ملــی کار خــود را آغــاز کن
بــه گــزارش ایســنا، وی ادامــه داد: در ایــن طــرح قــرار بــر 
ــه دوخــت پوشــاک  ــن شــده روســتاییان فقــط در مقول ای
اقــدام کننــد و هیــچ دغدغــه ای در ارتبــاط بــا تامیــن مــواد 
اولیــه و بــازار فــروش نداشــته باشــند تــا بــه ایــن ترتیــب 
مشــارکتی ملــی در تامیــن بــازار 12 میلیــارد دالری 

پوشــاک کشــور شــکل بگیــرد.
شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  معــاون 
ــه فعالیــت شــرکت پشــتیبان  ــا اشــاره ب صنعتــی ایــران ب
اســتانی شــرکت پشــتیبان ملــی در طــرح توســعه تولیــد 
ــرد:  ــان ک ــتایی بی ــروم و روس ــق مح ــاک در مناط پوش
قــرار شــده شــرکت پشــتیبان اســتانی موضوعــات بــرش 
کاری بــا تجهیــزات روز، تامیــن مــواد اولیــه، جمــع آوری، 
شست وشــو، بســته بندی و فــروش را انجــام دهــد و 
شــرکت پشــتیبان ملــی نیــز بــه مباحثــی نظیــر تحقیقــات 
ــازی  ــازی، بازارس ــد، برندس ــاس و م ــی لب ــی، طراح میدان
ــگاه  ــاد فروش ــارت و ایج ــور، نظ ــارج کش ــل و خ در داخ

ــردازد. ــروش بپ ــرای ف ــره ای ب زنجی
وی بــا اعــالم اینکــه روســتاییان از آذرمــاه ســال جــاری 
ــاز  ــده آغ ــازماندهی ش ــورت س ــاک را به ص ــد پوش تولی
ــه  ــد شــده روان ــاه محصــوالت تولی ــد و در بهمن م می کنن
ــازار پوشــاک  ــم کــه ب ــد بدانی ــازار می شــوند، گفــت: بای ب
ــد  ــی چن ــت و ط ــون دالر اس ــادل 12 میلی ــور مع در کش
ســال آینــده تــا 25 میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت؛ 
بنابرایــن بایــد در راســتای تامیــن بخــش عمــده ای از ایــن 

ــم. ظرفیــت گام برداری

نایـب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک گفت: یک 
قاچـاق سـازمان یافتـه به دلیـل عدم رعایـت قوانین در مناطـق آزاد 
در حـال انجـام شـدن اسـت و بـا عـدد و رقم و بـر اسـاس قانون به 

مسـئوالن مناطـق آزاد ثابت می کنیـم اما، زیربـار نمی روند.
بهـرام شـهریاری  اظهـار کرد: بخش عمـده ای از قاچاق پوشـاک از 
مناطـق آزاد وارد کشـور می شـود و مسـئوالن مناطق آزاد به شـدت 
ایـن موضوع را منکر هسـتند و از بازگو شـدن ایـن موضوع عصبانی 

می شوند.
وی بـا بیـان اینکه با فشـار بخـش خصوصی، گمرک موظف شـده 
کـه در مبـادی مناطق آزاد نیرو های خود را مسـتقر کنـد اما، آنچنان 
کـه بایـد اجرایی نشـده اسـت، گفـت: در دو تا سـه منطقـه گمرک 
مسـقر شـده امـا، کافـی نیسـت، مناطقـی وجـود دارد کـه گمـرک 

یک عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: 
زمانی پوشاک ایرانی به اروپا صادر می شد، اما اکنون به خاطر تحریم ها، 
مسائل بانکی و مواردی از این دست صادرات پوشاک دچار مشکالت 
واردات  کاهش  به  توجه  با  می شود  پیش بینی  حتی  و  شده  متعدد 

پوشاک، ترکیه نیز به دنبال ورود به بازارهای هدف ایران باشد. 
بحث  زمانی که  کرد:  اظهار  سعید حسین زاده  ایسنا،  گزارش  به 
تحریم ها مطرح نشده بود صادرات پوشاک در سال های 138۴ به 
حدود یک میلیارد دالر هم رسیده بود، البته در آن دوره جوایز صادراتی 
را نیز داشتیم و نرخ ارز هم به نسبت ثابت بود. وی با اشاره به اهمیت 
سیاست های تشویقی در توسعه صادرات، گفت: اکثر کشورهای موفق 
اینجا  اما  می برند،  بهره  مربوطه  از مشوق های  زمینه صادرات  در 
مشوق های صادراتی اعطا نمی شود یا مانند نوش داروی پس از مرگ 
سهراب است و آنقدر دیر اعطا می شود که دیگر تاثیر چندانی در روند 
کار صادرکننده ندارد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به وضعیت 
ارز اگر صادرکنندگان بخواهند به شیوه مرسوم کار کنند ورشکست 
و متضرر می شوند؛ کما اینکه در این سال ها صادرکنندگان قدیمی 
و بامهارت بسیاری داشتیم که در نبود سیاست های حمایتی از جمله 
مشوق های صادراتی ورشکست شدند. همچنان در بحث صادرات 

صنعت پوشاک در حال نابودی است

ترکیه ، سهم ایران را می گیرد؟

اجراي طرح توسعه تولید پوشاك با اعطاي تسهیالت از سوي بانك كشاورزي و 
سازمان برنامه بودجه كشور

نتوانسـته وارد شـود، مناطقـی وجـود دارد که گمرک فقـط در برخی 
از گیت هـای ورودی و خروجـی توانسـته مسـتقر شـود و ایـن موارد 

اتفاقاتـی اسـت کـه در حال افتادن اسـت. 
شـهریاری بـا بیـان اینکـه مسـئوالن مناطـق آزاد آمـار رسـمی 
نمی دهنـد کـه در ایـن مناطـق چه مقدار پوشـاک وارد شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: با تمـام این قانون شـکنی ها بـه دنبال ایجاد هشـت 

منطقـه آزاد دیگر هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه در حال نابـودی یک صنعت هسـتیم آن هم به 
دلیـل اینکـه 12 هـزار واحـد صنفی در ایـن مناطق در حـال فروش 
کاال هسـتند، خاطرنشـان کـرد: تیم هـای چتر بـازی وجـود دارد که 
مسـافرین را بـه مناطـق آزاد می برنـد و چمدان هـای آن هـا را پـر از 

کاالی قاچـاق می کننـد و در بـازار تهـران تحویـل می دهند.

پوشاک در تمام بخش ها مزیت صادراتی داریم و با توجه به آنکه 
کشورهای همسایه نزدیکی فرهنگی به ما دارند و هنوز مانند کشورهای 
پیشرفته همه چیز آنها علمی نشده، می توانیم در این بازارها حضوری 
موفق داشته باشیم. اکنون عراق نیز بازار خوبی برای ایران است. عالوه 
بر این بازار روسیه را می توان فرصت بسیار خوبی دانست که می توان 
در آن به فعالیت پرداخت. حسین زاده ادامه داد: اگر دولت در این کشور 
یک مرکز تجاری افتتاح کند تجار ایرانی به خوبی امکان فعالیت در 
روسیه را خواهند داشت. امیدواریم در این زمینه فرصت سوزی نشود 
و بتوانیم از بازار این کشور نیز استفاده کنیم و چرخه تولید کشور به 
حرکت درآید. برای صادرات پوشاک باید مدت ها رفت و آمد داشته 

باشیم و بعد از اعتمادسازی در بازار هدف به فعالیت بپردازیم. 
حسین زاده در پایان گفت: اکنون کشور ترکیه به واسطه شرایط موجود، 
بخشی از بازار خود در ایران را از دست داده و طبیعی است که برای 
جبران آن در سال های آتی به سراغ دیگر کشورهای همسایه برود. 
براین اساس در سال های آینده رقابت دشوارتر خواهد شد و ترک ها هم 
به سراغ کشورهای هدف ما خواهند آمد. در چنین شرایطی حتی اگر ما 
به جای تمرکز بر صادرات به فکر جلوگیری از واردات و تامین نیازهای 

داخل هم باشیم به طور قطع همان کارکرد صادرات را خواهد داشت.

ورود روستاییان به چرخه تولید 
پوشاک از پاییز

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک: 

در نشست مشترک مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک های 
صنعتی ایران با مدیرعامل بانک کشاورزي و مدیر امور صنعت ومعدن 
سازمان برنامه و بودجه کشور موانع پرداخت تسهیالت به طرح ملی 
توسعه پوشاک مورد بررسي قرار گرفت و نحوه اعطاي تسهیالت از 
سوي بانک کشاورزي وسازمان برنامه و بودجه کشور به این طرح 
ملي به تصویب رسید. این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و موفق فست 
فشن می باشد، که با ایجاد بزرگترین مرکز اشتغال در کشور، پوشاک پر 
طرفدار طبقه متوسط را با قیمت رقابتی و با برند واحد در فروشگاه های 
زنجیره ای اختصاصی خود عرضه می نماید. معاون وزیر ومدیرعامل 
نشست  این  در  ایران  سازمان صنایع کوچک وشهرکهاي صنعتي 
مشترک که در بانک کشاورزي برگزار شد، از اجراي طرح توسعه 
تولید پوشاک در مناطق روستایي و محروم کشور با همکاري بانک 
کشاورزي، سازمان برنامه و بودجه کشور و تشکل هاي تخصصي 
پوشاک خبرداد وگفت: توسعه صنایع نساجي و پوشاک از مزیت هاي 
بسیاري در کشور ما برخوردار است لذا باید موانع پرداخت تسهیالت به 
طرح ملي توسعه پوشاک هرچه سریعتر برداشته شود تا بتوانیم این طرح 
را در سطح استانها اجرایي نماییم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
وشهرکهای صنعتی ایران ، ضمن تشریح ضرورت های سرمایه گذاری 
وتوسعه صنعت پوشاک تصریح کرد :سرانه صادرات پوشاک در کشور 

ما 89 سنت در حالیکه این نرخ در چین با جمعیتي بالغ بر یک میلیارد 
نفر، 80 دالر و در کشور ترکیه 1۴0 دالر می باشد . نجفي عدم توجه 
به نقش صنعت پوشاک در صادرات از دیگر مشکالت این صنعت 
برشمرد و گفت: با اجرای برنامه های همه جانبه توسعه پوشاک، حداقل 
انتظار از سرانه صادرات پوشاک ایران ۴0 دالر خواهد بود که بیش از 
3 میلیارد دالر صادرات براي کشور به همراه خواهد داشت. معاون وزیر 
صنعت، معدن وتجارت ارزش افزوده باالي سرمایه گذاری وتوسعه 
صنعت پوشاک و تمرکز بر استفاده از ظرفیتهای بالقوه مناطق مختلف 
کشور را از مزیت هاي سرمایه گذاري در حوزه صنعت پوشاک توصیف 
کرد و گفت: براساس آمار جهانی ارزش پوشاک کشور 15 میلیارد 
دالراست که درسال 2025 به 25 میلیارد دالر خواهد رسید. گفتني 
است، در این نشست مشترک خدارحمي مدیرعامل بانک کشاورزي 
و اماني مدیر امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه کشور نیز 
نکاتي در خصوص تامین مالي اجراي طرح تولید پوشاک در مناطق 
روستایي و تشکیل و راه اندازي کارگاه هاي روستایي ، شرکت پشتیبان 
مرکزي و استاني و فروشگاه هاي مربوطه آن در مناطق مختلف ارائه 
کردند و در نهایت پس از بررسي راهکارهاي اجرایي تصمیماتي درباره 
موانع موجود نظیر اعطاي تسهیالت به شرکت پشتیبان مرکزي و 

زیر مجموعه هاي استاني و همچنین واحدهاي صنعتي اتخاذ گردید.

4


