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شرایط ارتقای برندهای ورزشی ملی را داریم/ موانع رقابت پذیری 
منسوجات داخلی

روزی لباس پلیس بریتانیا از صنعت نساجی ایران تامین می شد

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اعـام کـرد در سـال گذشـته 94 
میلیـون متـر مربـع فرش ماشـینی در کشـور تولید شـد.

 71 درصـد ظرفیـت اسـمی واحدهـای فعال صنعت فرش ماشـینی 
بـه اسـتان اصفهـان، 6 درصـد به خراسـان رضـوی، پنـج درصد به 
یـزد و چهـار درصـد بـه مازنـدران تعلـق دارد. بـا ایـن حـال، 65/5 
درصـد از فـرش ماشـینی کشـور در اسـتان اصفهان تولید می شـود؛ 
همچنیـن سـهم اسـتان های خراسـان رضـوی، مازنـدران و یـزد به 
ترتیب برابر با 12، 8/2 و 5/2 درصد اسـت. کشـورهای ترکیه، چین 
و هند بیشـترین میزان صـادرات جهانی و کشـورهای آمریکا، آلمان 
و عربسـتان بیشـترین میـزان واردات جهانـی را در این زمینه به خود 
اختصـاص داده انـد. با توجه به اطاعات گمرک جمهوری اسـامی، 
عمـده صـادرات فرش ماشـینی ایران در سـال 1396 به کشـورهای 

ــادی  ــیون اقتص ــو کمیس ــی عض ــوی الرگان ــر موس ــید ناص س
مجلــس  در خصــوص نامگــذاری ســال جدیــد تحــت عنــوان 
حمایــت از کاالی ایرانــی توســط مقــام معظــم رهبــری اظهــار 
داشــت: طــی چنــد ســال اخیــر رهبــری مباحــث اقتصــادی را 

94 میلیون متر مربع فرش ماشینی در سال 96 تولید شد

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: منسوجات ایرانی خصوصا در 
عرصه ورزشی، می توانند حرفی برای گفتن داشته باشند، به شرطی که 

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس:

رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس: 

افغانسـتان و عـراق بـه ارزش 197/4 میلیـون دالر و بـه ترتیـب بـا 
سـهم 35 و 34 درصد از کل 287 میلیون دالر بوده اسـت. بیشـترین 
واردات ایـن محصول نیز از کشـور ترکیه بـا ارزش 2/5 میلیون دالر 

و سـهم 52 درصـد از کل 4/8 میلیـون دالر بوده اسـت.

اولویــت اصلــی در نامگــذاری ســال ها قــرار داده انــد و در ایــن 
مــدت هــم دشــمن از راه هــای مختلــف تــاش کــرد تــا بــرای 

مــا مشــکاتی را ایجــاد کنــد امــا نتوانســت. 
بــه گــزارش شــبکه اطــاع رســانی راه دانــا،  وی افــزود: مقــام 
معظــم رهبــری در ایــن ســال ها بــا صراحــت بــه دولتمــردان،  
مجلســی ها و قــوه قضاییــه فرمودنــد کــه تنهــا راه بــرای 
نجــات کشــور ایــن اســت کــه بــه داشــته های خودمــان اکتفــا 

کنیــم. 
ــی  ــوص معرف ــس در خص ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــا  ــران در دنی ــه مــردم گفــت: فــرش ای کاالی ایرانــی خــوب ب
ــی  ــا کیفیتــش عال ــی واقع ــرای زدن دارد، پارچــه ایران حــرف ب
اســت لــوازم خانگــی  برنــد اســنوا، سامسوســنگ و ال جــی کــه 
ــت. ــی اس ــت و خوب ــا کیفی ــت کاالی ب ــده اس ــازی ش بومی س

ــت نســاجی  ــا از صنع ــس بریتانی ــاس پلی ــی لب ــزود: زمان وی اف
ایــران تامیــن و بــه  انگلســتان فرســتاده می شــد امــا متاســفانه 

حــاال وضعیــت طــوری شــده کــه پارچــه هــای 

موانع و مشکات آنها شناسایی و رفع شود. حمیدرضا فوالدگر ، درباره 
برنامه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای حمایت از برندهای 
ورزشی ملی، اظهارکرد: مباحث صنعت نساجی، در کمیسیون های ویژه 
حمایت از تولید ملی و صنایع و معادن توأمان در حال پیگیری است. 
حتی جلسه ای به طور خاص برای صنعت نساجی گذاشتیم و مسئوالن 

این صنعت مباحث و مطالبات خود را مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری آنا، وی اضافه کرد: صنعت نساجی در ایران با 
توجه به پیشینه  اش، همواره حرف برای گفتن داشته است. زمانی هم 
که این صنعت در کشور ماشینی شد، باز هم ما پرچمدار این صنعت 

بودیم و در 100 سال اخیر در دنیا صنعت ما پیشرو بوده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه صنعت نساجی کشور 

به دلیل سلیقه و ذوق ایرانی همواره در طرح و اجرا 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه 1

بسیار موفق بوده است، تصریح کرد: یک دوره مشکاتی بر سر راه 
این صنعت پیش آمد که در برنامه سوم و چهارم توسعه به آن پرداخته 
موانعی  پذیری ها  رقابت  در  اکنون هم  شد.  تا حدودی حل  و  شد 
موجود است که باید برطرف شود. فوالدگر تاکید کرد: درآن زمان 
صنعت نساجی ما قانون کافی برای حمایت نداشت. به همین دلیل 
یک سری حمایت های قانونی صورت گرفت و بازسازی و نوسازی 
صنایع نساجی در دستور کار قرار گرفت و این صنعت جان تازه ای 
به خود گرفت. البته آن روز بحث تکنولوژی و فناوری بود؛ اما اکنون 
رقابت پذیری و بهره وری مطرح است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی درباره برنامه این کمیسیون برای حمایت خاص از صنعت 
نساجی و تولید پارچه های با کیفیت و قابل رقابت ورزشی، تصریح کرد: 
منسوجات ایرانی خصوصا در عرصه ورزش، می تواند حرف برای گفتن 
داشته باشد، به شرطی که موانع و مشکات آن شناسایی و رفع شود 
تا امکان رقابت با برندهای دنیا برایش فراهم گردد. وی گفت: ایران 
اسامی هیچگاه به استقبال تحریم نرفته است؛ اما باید بپذیریم که 

عوارض تحریم ها در اقتصاد ما تهدیدی است که باید به فرصت تبدیل 
شود. فوالدگر با بیان اینکه وقتی بدخواهان حتی لباس ورزشی را هم 
برای ما تحریم می کنند، ما باید این تنگناها را تبدیل به فرصت کنیم 
و آن ایرادهایی که برای صنعتمان در طول سال های اتکا به نفت به 
وجود آمد، را رفع کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید 
بر اینکه ما این پتانسیل را در کشور داریم که بتوانیم منسوجات ورزشی 
خود را به لحاظ زیبایی، ظرافت و کیفیت، ارتقا دهیم، گفت: برای اینکه 
همواره لوازم خارجی در دسترس مردم بوده، هیچگاه سراغ کیفیت 
خودمان نرفته ایم و روی برندهای خوبمان کار نکرده ایم. متأسفانه 
راحت وارد و مصرف می کردیم! به همین دلیل تاکنون برنامه ویژه ای 

هم برای تقویت برندهای ورزشی داخلی نداشتیم.
ویژه  کمیسیون  صنایع،  کمیسیون  سه  است  الزم  گفت:  فوالدگر 
حمایت از تولید ملی و کمیسیون فرهنگی مجلس باید روی پیشنهاد 
کار  ورزشی،  منسوجات  خاص  بطور  و  منسوجات  به  کیفیت دهی 

مشترکی را صورت دهند.

غیــر ایرانــی و پوشــاک خارجــی صنعــت نســاجی کشــور مــا را 
ــد. ــود کرده ان ناب

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد: در راســتای 
اعتبــاری  کارت هــای  بانک هــا  ایرانــی  کاالی  از  حمایــت 
بــرای خریــد محصــول داخلــی بــه مــردم دادنــد امــا در واقــع 
ــد  ــدا  گفتن ــی نشــد بع ــی نشــد جــدای از اینکــه عملیات عملیات
ــم  ــی ه ــاری کاالی خارج ــای اعتب ــا کارت ه ــوان ب ــه می ت ک
خریــداری کنیــد کــه همیــن امــر باعــث شــد کــه ایــن طــرح 
ــد  ــی بای ــت از کاالی ایران ــرای حمای ــس ب ــود پ ــی نش عملیات
بســته های تشــویقی و حمایتــی مناســب در نظــر گرفتــه شــود.

ــردم  ــرای م ــد ب ــی بای ــت از کاالی ایران ــه داد: حمای وی ادام
فرهنگ ســازی شــود و صــدا و ســیما مــی توانــد نقــش 
ــدا  ــی ص ــال وقت ــوان مث ــه عن ــد ب ــته باش ــذاری را داش تاثیرگ
وســیما در تبلیغاتــش فــان مایــع ظرفشــویی را نمایــش 
ــد  ــروش آن را بررســی کنی ــزان ف ــازار می ــی در ب ــد وقت می ده
متوجــه مــی شــوید از زمانــی کــه تبلیــغ شــده فروشــش خیلــی 

ــذار  ــد تاثیرگ ــی می توان ــغ خیل ــذا تبلی ــت ل ــده اس ــتر ش بیش
ــا  ــه نظــر مــن صــدا و ســیما، رســانه ها و روزنامه هــا ب باشــد ب
ــی  ــد کاالی ایران ــه ســمت خری ــردم را ب ــد م ــات می توانن تبلیغ

ــد.  ــوق بدهن س
موســوی الرگانــی افــزود: یکــی از دالیلــی کــه تولیــدات داخلی 
ــد  فشــار های  ــت کن ــدات خارجــی رقاب ــا تولی ــد ب ــا نمی توانن م
ــه  ــود ب ــا وارد می ش ــه آنه ــل ب ــه در داخ ــت ک ــی اس مضاعف
ــا  ــی وام ب ــده داخل ــک تولید کنن ــه ی ــی ب ــال وقت ــوان مث عن
24درصــد ســود داده می شــود کــه بــا احتســاب جرائــم و 
ــی  ــاب م ــد بحس ــود 130درص ــا س ــل وام ب ــا در اص دیرکرده
ــرارزش افــروده کــه  آیــد و از طــرف دیگــر 9درصــد مالیــات ب
بایــد از مصرف کننــده اخــذ شــود بــه دلیــل عــدم وجــود ســاز و 
کارهــای اجرایــی الزم بــه ناچــار از تولیدکننــده اخــذ می شــود، 
تولید کننــده نمی توانــد رقابــت کنــد اگــر واقعــا بخواهیــم 
خریــد کاالی ایرانــی فرهنــگ شــود بایــد ایــن فشــار ها را کــم 

ــد. ــت بکن ــد رقاب ــا بتوان ــم ت کنی

خالصه مذاکرات  نهصـد  و  هشتادمیـن  
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

نشست 980 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در 
روز یکشنبه مورخ 97/03/20 در محل انجمن صنایع نساجی 
ایران تشکیل شد و در خصوص به موارد ذیل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خاصه مذاکرات نشست 979 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 

مورخ 97/03/06 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.
2- آقای دکتر شیبانی گزارش مختصری از مصاحبه خود در برنامه 
تلویزیونی تیتر یک شبکه خبر مورخ 97/3/13 ارائه فرمودند و متعاقب آن 
گزارشی از جلسه مشترک با ذینفعان محصوالت پتروشیمی در دفتر آقای 
مهندس صالحی نیا که عصر روز یکشنبه مورخ 97/3/20 برگزار شده بود 

ارائه فرمودند 
3- دعوت نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به شماره 
97/3210/الف مورخ 97/3/9 از مسئولین کشور و انجمن صنایع نساجی 
ایران با موضوع تشکیل کارگروه شورای گفتگوی استان تهران در روز 
سه شنبه مورخ 97/3/22 جهت بررسی مسائل و مشکات صنایع نساجی 
ایران به اطاع هیات مدیره محترم رسید که رئیس کل گمرک، رئیس 
سازمان توسعه تجارت، رئیس سازمان صنعت استان تهران، معاون ارزی 
بانک مرکزی، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل مالیات 
بر ارزش افزوده استان تهران و سایر مسئولین مربوط در نشست مذکور 
دعوت گردیده اند . در ادامه بخش هایی از مکاتبه انجمن صنایع نساجی 
ایران با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص طرح 
مسائل و مشکات واحدهای نساجی قرائت گردید که مکاتبه مذکور 

پیوست می باشد . 
4 - مکاتبه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره 97/5200 
مورخ 97/3/8 مبنی بر اعطای تسهیات مالی در مناطق کمتر توسعه یافته 
و محروم قرائت گردید که از 6 تا 30 میلیارد تومان تسهیات با بهره 4 تا 

6 درصد اعطا خواهد شد. 
5 - درخواست انجمن صنایع همکن نساجی استان گیان مبنی بر تشکیل 
جلسه ای با حضور کلیه نمایندگان انجمن های صنایع همگن استان های 
کشور جهت رسیدگی به مشکات مالی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش 
افزوده مطرح گردید که مقرر شد با عنایت به پیگیری های قبلی انجمن، 

بررسی این موضوع به هیات مدیره آتی محول گردد . 
6- مکاتبه انجمن با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شماره 97-2462 
مورخ 97/3/12 مبنی بر اعتراض به حکم صادره از طرف شعبه 18 سازمان 
تامین اجتماعی مربوط به بازرسی ده ساله از دفاتر شرکت ایران الیی قرائت 
گردید و توضیحاتی درخصوص بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر 
محدودیت بازرسی دفاتر قانونی به آخرین سال مالی و تمدید آن در خرداد 

ماه امسال ارائه گردید.
7- گزارشی از هفتمین نشست کمیته پایش صنعت نساجی در تاریخ 

97/3/9 توسط آقای مهندس نیلفروش زاده ارائه گردید . 
8- مکاتبه مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک به شماره 60/66524 
مورخ 97/3/9 مبنی بر برگزاری دومین نشست گفتگوهای صنعتی ایران و 
اتحادیه اروپا در تاریخ 4 و 5 تیرماه سالجاری قرائت گردید که مکاتبه مذکور 
پیوست می باشد موضوع حمایت بیشتر از شرکت های ایرانی درمقابل 
تحریم آمریکا و تسهیل در مراودات بانکی در این نشست پیگیری خواهد 

شد .
9- مکاتبه تولیدکنندگان بهداشتی و سلولزی با آقای دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری به شماره 97/2442 مورخ 97/3/9 مبنی بر اعتراض 

نسبت به سیاستهای حمایت از شرکت پارس حیات قرائت گردید.
10- مکاتبه معاونت تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اولین  بر گزاری  ایران به شماره 43/1848/ص مورخ 97/2/31 مبنی 
همایش ملی تشکل های اقتصادی کشور در تاریخ 22 مردادماه سال 97 
در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اطاع هیات 

مدیره محترم رسید.
11- جلسه در ساعت 18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( به 

پایان رسید.
غایبین: محمود زینی، مهندس رضا حمیدی، دكترحسن كاردان، 
سیدرضا الجوردی، دكتر بهروز محمدی، مهندس محسن آهنگریان 

و علیرضا لقمان

ادامه از صفحه 1

روزی لباس پلیس بریتانیا صنعت نساجی ایران تامین می شد

شرایط ارتقای برندهای ورزشی ملی را داریم/ موانع رقابت پذیری 
منسوجات داخلی

ممنوعیت استرداد مالیات ارزش افزوده از طریق چک

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس:

رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس: 

براساس بخشنامه معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
با موضوع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده که به ادارات امور 
مالیاتی شهر و استان تهران، استان ها و امور مالیاتی مودیان بزرگ 
و ارزش افزوده شهر و استان تهران خطاب شده است، آمده است: 
در اجرای بند 4 مصوبات مورخ 22 اردیبهشت 1397 تحول نظام 
مالیاتی کشور مبنی بر مبالغ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرفا با 
اخذ اطاعات حساب بانکی مودیان مالیاتی به حساب ایشان واریز 
و از هر گونه صدور چک در وجه مودیان به عنوان روش پرداخت 

خودداری شود.
به گزارش فارس، بر این اساس مقرر شد: ادارات کل امور مالیاتی  باید 
استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات موضوعه و 
صرفا از طریق اخذ شماره حساب بانکی مودی و واریز به حساب مذکور 

انجام دهند و از تحویل چک استرداد به مودی خودداری کنند.
خردادماه فصل محاسبه و پرداخت مالیات از سوی صاحبان کسب و 
کار به شمار می آید؛ اصناف، شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی 
باید در زمان مقرر تعیین شده، اطاعات فعالیت اقتصادی خود در 
یک سال گذشته را تکمیل و اظهارنامه مالیاتی را تسلیم کنند تا مشمول 

تخفیف ها و معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم شوند.

در این راستا نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی 
کشور با یادآوری دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی 
صاحبان مشاغل در اجرای تبصره اصاحی قانون مالیات های مستقیم 
گفت: برای تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی 
و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال گذشته برخی صاحبان 
مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون فوق قرار 
می گیرند، میزان مالیات عملکرد سال 1396 آنان با افزایش 5درصد 
نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین 
شده است. وی همچنین از امکان تقسیط چهارماهه مالیات مقطوع خبر 
داد و گفت: نپرداختن به موقع مالیات یا در صورت تقسیط، پرداخت 
نشدن اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 

قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: آن 
دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی 
موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کاال و 
خدمات آنها در سال گذشته حداکثر 10برابر معافیت موضوع ماده 84 
قانون مالیات های مستقیم و به مبلغ 240میلیون تومان باشد، مشمول 

دستورالعمل خواهند شد.
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بـا اسـتارت طـرح ملـی پوشـاک یکـی از سـه طـرح پیش بینـی 
شـده در راسـتای حمایت از صنعت پوشـاک وارد فـاز اجرا خواهد 
شـد. سـال گذشـته دولت در راسـتای بازگشـت رونق بـه صنعت 
پوشـاک اقـدام بـه عقد سـه قـرارداد کـرد کـه در ایـن خصوص 
»راه انـدازی  پوشـاک«و  برندهـای  »سـاماندهی  بـه  می تـوان 

شـهرک  تخصصـی پوشـاک« اشـاره کرد.
در فـاز سـوم و در راسـتای ایجـاد تـوازن صنعتـی در مناطـق 
پوشـاک  صنعـت  به خصـوص  صنعتـی(  )آمایـش  جغرافیایـی 
تفاهم نامـه »طـرح ویژه بـرای اشـتغال زایی در صنعت پوشـاک« 
در دسـتور کار قـرار گرفـت و در ایـن خصـوص نیـز تفاهم نامـه 
توسـعه اشـتغال روسـتایی در قالب طرح تولید پوشـاک در مناطق 
روسـتایی بـه امضـا رسـید. طرح هایـی که برخـی از فعـاالن این 
صنعـت معتقدنـد اجرایـی کـردن آنها می تواند به توسـعه و رشـد 

در ایـن صنعـت منجر شـود.
بـه گـزارش فصـل اقتصـاد، بـا گذشـت حـدود 10مـاه از آغـاز 
طـرح سـه مرحله ای بـرای بازگردانـدن رونق به صنعت پوشـاک، 
اجـرای طـرح ملی پوشـاک کـه مربـوط به توسـعه اشـتغال زایی 
در روسـتاها بـا ایجـاد واحدهـای تولیدی پوشـاک می شـود، وارد 

مرحلـه اجرایی شـد.
در نشسـت مشـترک سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های 
بـا روسـای تشـکل های نسـاجی و پوشـاک و  ایـران  صنعتـی 
تعـدادی از روسـای سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان ها، قـرارداد 
عاملیـت بـه مدیریـت بانـک کشـاورزی نهایـی و ابـاغ شـد و 
انعقـاد  بـه  اسـتانی ملـزم شـدند نسـبت  شـرکت شـهرک های 

قـرارداد عاملیـت بـا بانـک کشـاورزی اسـتان اقـدام کننـد.
از سـوی دیگـر، سـرمایه گذاران روسـتایی بـرای اجـرای طـرح 
توسـعه تولیـد پوشـاک شناسـایی و بـا همـکاری اسـتان ها برای 

دریافـت تسـهیات بـه بانـک معرفی شـوند.
مدیرعامل سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک های صنعتی ایران 
ایـن قـرارداد را در راسـتای تفاهـم نامـه اجـرای طرح ملـی تولید 
پوشـاک در مناطـق روسـتایی برشـمرد و گفـت: بـا ابـاغ ایـن 
قـرارداد، تسـهیات در اختیـار متقاضیانی که در قالـب طرح ملی 
تولید پوشـاک وارد توسـعه این صنعت شـدند، با نرخ سـود پایین 

قـرار خواهـد گرفت.
ابتـدا میـان سـازمان برنامـه و  براسـاس توافق نامـه ای کـه در 
بودجـه و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت منعقد شـد، مقرر شـد 
در راسـتای طـرح تولیـد پوشـاک در مناطق روسـتایی با سـرمایه 
حداقـل 68 میلیـارد تومـان در هر اسـتان اجرایی شـود. براسـاس 
توافـق صـورت گرفتـه مقـرر شـد تـا در فـاز اول اسـتان های 
»کرمانشـاه، چهـار محـال و بختیاری، اردبیل، همـدان و گیان« 
کـه دارای نـرخ بیـکاری باالتـری هسـتند و البتـه ظرفیـت تولید 
پوشـاک را دارنـد به صورت آزمایشـی وارد این طرح شـوند و پس 

از آن سـایر اسـتان ها بـه مـرور اضافه شـوند.
در ایـن طـرح سـازمان برنامـه و بودجـه، سـازمان صنایع کوچک 
صنایـع  انجمـن  و  کشـاورزی  بانـک  صنعتـی،  شـهرک های  و 
پوشـاک ایـران و اسـتانداری ها مشـارکت دارنـد. در ایـن طرح در 
مجمـوع به طور مسـتقیم بـرای 5480 نفر اشـتغال ایجـاد خواهد 
شـد. تسـهیات پرداختـی بـرای تولیـد در طرح توسـعه اشـتغال 

روسـتایی در قالـب تولیـد پوشـاک با مشـارکت بانک کشـاورزی 
و بـا سـود مصـوب شـورای پـول و اعتبـار)18 درصـد( پرداخـت 
می شـود کـه نیمـی از آن از سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه در 
قالـب یارانـه سـود پرداخـت خواهد شـد. ایـن در حالی اسـت که 
پیـش بینـی شـده در هر اسـتان حـدود 9 میلیـارد و 800 میلیون 
تومان یارانه سـود پرداخت شـود. بر این اسـاس سـود بازپرداخت 
تسـهیات 9 درصـد و در دوره پنـج سـاله خواهـد بـود. از سـوی 
دیگـر براسـاس تفاهم نامـه صـورت گرفتـه در مجمـوع در هـر 
اسـتان به طـور متوسـط 68 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری انجام 

خواهـد شـد کـه 90 درصـد آن تسـهیات بانکی اسـت.
مدیرعامل سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک های صنعتی ایران 
درخصـوص تشـریح اقدامات صـورت گرفته در جهـت اجرای این 
طـرح عنوان کرد: برای تاسـیس شـرکت پشـتیبان مرکـزی بین 
انجمـن و سـرمایه گذاران اسـتانی توافق هـای نهایی انجام شـده 
اسـت، بنابرایـن شناسـایی سـرمایه گذاران کارگاه هـای روسـتایی 
نخسـتین گام بعـد از ایـن قـرارداد اسـت. معـاون وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت گفـت: طـرح توسـعه تولیـد پوشـاک در مناطق 
روسـتایی به صـورت آزمایشـی در 5 اسـتان آغـاز شـده اسـت و 
محصـوالت تولیـدی هـر اسـتان از طریـق انجمـن پوشـاک بـا 
توجـه بـه پتانسـیل و توانایـی سـرمایه گذاران تعییـن می شـود. 
نجفـی همچنیـن در ادامـه از رایزنـی برای تامین زیرسـاخت های 
شـهرک صنعتـی پوشـاک تهـران خبـر داد و گفـت: 200 هکتـار 
اراضـی در اختیـار بـا 2 مـگاوات بـرق تامیـن شـده و مجوز های 
زیسـت محیطـی برای احـداث شـهرک صنعتی پوشـاک دریافت 

است. شـده 
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت یـادآوری کـرد: طبـق 
مصوبـه هیـات وزیـران در سـال 87 ایجاد 26 شـهرک و 8 ناحیه 
صنعت در 10 اسـتان کشـور از جمله زنجان، خوزسـتان، خراسان 
رضـوی، کردسـتان، مرکـزی، فـارس، زنجـان، تهـران، اصفهان، 
آذربایجان شـرقی و غربـی مجـاز اسـت. بـه گفته وی، بـه منظور 
همـکاری مشـترک، تقویـت مشـارکت، اسـتفاده بهینـه از منابع، 
ظرفیت هـا، امکانـات و توانایی هـای علمی و فنـی انجمن صنایع 
پوشـاک ایران و سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک های صنعتی 
ایـران، تفاهـم  نامـه ای در شـهریور مـاه سـال 95 با هـدف ایجاد 
و توسـعه شـهرک صنعتـی پوشـاک فی مابین طرفین منعقد شـد.
از سـوی دیگـر در نشسـت مشـترک بـا روسـای تشـکل های 
نسـاجی و پوشـاک مقرر شـد طرحی مـدون جهت نحوه اسـتقرار 
واحدهـای تولیـدی در منطقـه ای کـه توسـط سـازمان صنایـع 
کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران بـرای شـهرک صنعتـی 
پوشـاک در نظـر گرفتـه شـده اسـت، آمـاده شـود تـا در کمترین 
زمـان فراخوانـی جهـت دعـوت از سـرمایه گذاران ایـن بخـش 
صـورت گیـرد. همچنیـن در ایـن نشسـت طـرح توسـعه تولیـد 
پوشـاک کشـور در مناطـق روسـتایی بـه منظـور اشـتغال زایی در 
مناطـق روسـتایی مورد بررسـی قـرار گرفـت و تصمیماتی جهت 
اجـرای طـرح تولیـد پوشـاک در مناطـق روسـتایی منتخـب و 
تشـکیل و راه اندازی کارگاه های روسـتایی، شـرکت های اسـتانی 
و شـرکت پشـتیبان در اسـتان ها و فروشـگاه های مربوطـه آن در 

مناطـق مختلـف اتخاذ شـد. 

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و طرح ملی پوشاک کلید خورد
تولیدکنندگان اعالم کرد با عرضه خارج 
از شبکه محصوالت پتروشیمی برخورد 

می شود

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

معــاون ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
از برخــورد قانونــی بــا عرضــه خــارج از شــبکه محصــوالت 
پتروشــیمی خبــر داد و گفــت: ضوابــط عمومــی قیمت گذاری 

کاال بایــد رعایــت شــود.
ــدی  ــهمیه بن ــت و س ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــد منای وحی
محصــوالت پتروشــیمی، افــزود: تمامــی واحدهــای تولیــدی 
ــواد  ــتفاده م ــه اس ــزم ب ــیمی مل ــه پتروش ــواد اولی ــدار م خری
خریــداری شــده در خطــوط تولیــد بــوده و هرگونــه فــروش 
محصــوالت مذکــور در بــازار آزاد و یــا حمــل مــواد بــه غیــر 
از نشــانی کارخانــه واحــد خریــدار تحــت هــر عنوانــی از نظــر 
ــبکه  ــارج از ش ــه خ ــف عرض ــداق تخل ــازمان مص ــن س ای

ــود. خواهــد ب
معــاون ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
ــورد  ــری برخ ــن تعزی ــق قوانی ــان، مطاب ــا متخلف ــزود: ب اف
ــی از  ــاهده تخلفات ــورت مش ــن در ص ــد؛ همچنی ــد ش خواه
ــی  ــط عموم ــت ضواب ــدم رعای ــا ع ــی ی ــه گران فروش جمل
قیمت گــذاری کاال، احتــکار، فــروش محصــول بــه خریــداران 
غیرمجــاز و واســطه هــا و مــواردی از ایــن دســت، در رابطــه 

بــا متخلفــان اعمــال قانــون خواهــد شــد.
ــا  ــه تخلفــی را ب ــا هــر گون وی از مــردم درخواســت کــرد ت
ــاده دریافــت  ــد و گفــت: آم شــماره تلفــن 124 اطــاع دهن
گــزارش و شــکایات مردمــی در ایــن زمینــه هســتیم تــا در 

اســرع وقــت تحــت رســیدگی قــرار گیــرد.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join
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ایران اعام کرد: ثبت  به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک 
پایان  از  قبل  آن  حمل  بارنامه های  که  کاالهایی  سفارش 
خرداد 97 صادر شده بصورت بدون انتقال ارز بامانع است.

همچنین بر اساس اعام گمرک جمهوری اسامی ایران، 
کاالی قبض انبارهای قبل از 8 خرداد درمناطق آزاد و ویژه 

قابل ترخیص شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطاعیه ای 
درباره تمدید بیش از یک بار ثبت سفارش های غیربانکی اعام 
کرد: از پنجشنبه 24 خرداد ماه امکان تمدید ثبت سفارش های 
غیربانکی که از تاریخ صدور آنها بیش از 180 روز گذشته، به 
شرط داشتن بارنامه حمل بین الملل با تاریخ 97/01/22 و یا 
ماقبل آن، فراهم شد. سامانه جامع تجارت در ادامه این اطاعیه 
عنوان کرده است که برای استفاده از این بستر باید مراحل زیر 

طی شود:
در جزئیات پرونده مورد نظر، گزینه ویرایش پرونده را انتخاب 
کنید. در صفحه مربوطه به اطاعات مالی و بانکی، مشخصات 
بارنامه شامل شماره و تاریخ بارنامه و نیز شرکت حمل کننده 
بارنامه  تصویر  پرونده  مستندات  صفحه  در  کنید.  تکمیل  را 
ویرایش  فرآیند  و  کرده  ثبت  را  ویرایش  کنید.  بارگذاری  را 

ثبت سفارش را ادامه دهید. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان حمایت مصرف 
فروش  از  جلوگیری  و  نظارت  خواستار  تولیدکنندگان،  و  کنندگان 
ملزومات پاستیکی با قیمت های حاشیه ای بازار، توسط تولیدکنندگان 

شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، در حالی کمبود 
بطری برای بسته بندی مواد غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی، 
روغن، نوشابه و ماءالشعیر برای این صنایع دردسرساز شده که ظرف 
برای بسته بندی و عرضه در بازار به مقدار کافی وجود ندارد! بر اساس 
این گزارش، مواد اولیه مورد استفاده در صنعت آب معدنی و آشامیدنی، 
صنعت روغن، لبنیات، نوشابه، ماء الشعیر، مواد شوینده و ... قیمت شان 
نسبت به پارسال 2.5 برابر شده است. هرچند مواد تولیدی متعلق به 
پتروشیمی ها کاهش یافته؛ اما ظاهرا تعدادی متخلف نیز با استفاده از 

نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع، قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و 
ترکیه را یک خطای استراتژیک در تجارت خارجی دانست و گفت: 
می کنند.  ما صادر  به  را،  تولید  در  ایران  مزیت دار  کاالهای  ترک ها 
علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرارداد تعرفه 
ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شد از اساس به زیان اقتصاد 
ایران است، گفت: این قرارداد به نحوی تدوین شده که به نفع اقتصاد 
ترکیه تمام شده، اما سودی برای تولید و تجارت ایران در پی نداشته 
است. ترکیه با انعقاد این قرارداد توانست محصوالتی را به کشور ما 
صادر کند که در تولید آن، مزیت تولید و رقابت داشتیم؛ اما ایران در 
انعقاد این قرارداد نتوانست امکان صادرات را برای کاالهایی که در تولید 
آن مزیت دارد را فراهم کند. وی تصریح کرد: اصوال مباحث مربوط به 
تجارت تعرفه ترجیحی و تدوین لیست کاالیی مربوط به این قرارداد، 
چارچوب کاما علمی و حرفه ای دارد و مذاکره در این زمینه باید مبتنی 
بر اصول خاصی باشد؛ اما ما این تجربه را در اصول مذاکرات نداشته و 

ورود وزارت صنعت به کمبود بطری پالستیکی/مشاهده ردپای رانت و تخلف

رشد اقتصادی در سال 96 به 3/7 درصد رسید

خطای استراتژیک ایران در قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه

رانت در حال سودجویی هستند و این مواد را با قیمت باال در بازار آزاد 
عرضه می کنند. در این میان صنایع غذایی و دیگر صنایع وابسته به 
این بخش به عنوان مشتری این ظروف و بطری ها برای بسته بندی 
محصوالت خود نیز با مشکل مواجه شده اند و ظرفی برای بسته بندی 
و عرضه محصول شان ندارند یا به سختی و با افزایش قیمت این نیاز 

صنعت را تأمین می کنند. 
از سوی دیگر در 13 خرداد ماه سال، مدیر کل صنایع غذایی، دارویی 
و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه ای به مدیر کل 
و  کنندگان  غیرفلزی سازمان حمایت مصرف  بر کاالهای  نظارت 
تولیدکنندگان، خواستار نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر 
ملزومات پاستیکی با قیمت های حاشیه ای بازار توسط تولیدکنندگانی 

شده است که مواد را از طریق بورس خریداری می کنند.

آن را رعایت نکردیم و همین امر موجب شده تا اعتراضاتی به دولت 
انجام شود. شجاعی خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم گروه بندی 
کاالیی انجام شد که اگر اجرای آن در دولتهای بعدی متوقف نمی شد، 
ما می توانستیم در تعیین لیست تعرفه های ترجیحی آنها را رعایت کنیم. 
وی اظهار داشت: در این گروه بندی کاالیی اقامی در گروه 10 قرار 
گرفته بود که به ما نشان می داد این اقام در کشور مزیت تولیدی دارند 
و یا لوکس هستند؛ بنابراین نیازی به واردات آن نداریم. همچنین از این 
گروه بندی برای تعرفه گذاری نیز استفاده می شد. وی با بیان اینکه به 
طور قطع اگر این گروه بندی کاالیی حفظ می شد، دیگر در تعیین لیست 
تعرفه ترجیحی با ترکیه شاهد بروز چنین اشتباهاتی نبودیم، تصریح کرد: 
طرف ترکیه ای در لیست کاالی صادراتی خود به ایران اقامی را قرار 
داده که ما در تولید آن مزیت داریم؛ اما کاالهای صادراتی ایران به ترکیه 
یا شامل مواد اولیه و خام می شود و یا اقامی که در تولید آن هیچ 

مزیت رقابتی نداریم.

ثبت سفارش کاال با شرایط خاص 
بدون انتقال ارز بالمانع اعالم شد

تمدید بیش از یک بار ثبت 
 سفارش های غیربانکی امکان پذیر 

شد

در دستوری به سازمان حمایت صورت گرفت؛

مركز آمار و بانک مركزی گزارش دادند:

سامانه جامع تجارت اعالم كرد:

بر اساس گزارش های همزمان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ 
رشد اقتصادی کشور در سال 96 بالغ بر 3/7 درصد اعام شد که سهم 
عمده آن ناشی از رشد بخش عیرنفتی اقتصاد بوده است. تولید ناخالص 
داخلی ایران در سال 1396 به 694 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
سال 1395 حدود 3/7 درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات 
مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص 
داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390 در سال 
1396 به 694 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال 
1395 حدود 3/7 درصد افزایش یافته است. در این محاسبات، رشد 
اقتصادی بدون احتساب نفت 4/6 درصد اعام شده که حاکی از تغییر 
مسیر رشد اقتصادی از رشد نفت محور به سمت رشد مبتنی بر بخش 
غیرنفتی اقتصاد است. بر اساس این گزارش، در سال 96 رشد اغلب 
بخش های اقتصاد ایران، به جز زیرگروه خدمات اجتماعی، شخص و 
خانگی مثبت بوده و بخش ساختمان نیز به عنوان تنها صنعت دارای 
رشد منفی در سال های گذشته، توانسته است از رشد منفی 13/1 درصد 

در سال 1395 به رشد مثبت 1/2 درصد برسد.
آمارهای ارائه شده از سوی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی 
حاکی از این است که در رشد اقتصادی سال 1396، گروه صنایع و 
معادن با رشد 5/1 درصدی رکورددار رشد بوده و زیرگروه برق، گاز و 

آب، بیشترین میزان رشد در این گروه را داشته است.
پس از گروه صنایع و معادن، گروه خدمات با رشد 4/4 درصدی در مقام 
دوم ایستاده و گروه کشاورزی نیز با رشد 3/2 درصدی در رتبه سوم 

قرار دارد. گفتنی است زیرگروه خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی در 
گروه خدمات، با رشد منفی چهار فصل متوالی، رشد منفی 3/8 درصدی 
داشته در حالی که رشد این زیرگروه در سال 1395 حدود 0/1 درصد 
گزارش شده بود. در این میان گروه نفت که در سال 1395 توانسته بود 
با رشد اقتصادی 61/6 درصدی، رشد اقتصادی کشور را به 12/5 درصد 
برساند، در سال 96 فقط 0/9 درصد رشد کرده تا پائین ترین میزان رشد 
در میان گروه های مختلف اقتصاد ایران را به نام خود ثبت کند. نکته 
قابل توجه در مورد گزارش رشد اقتصادی سال 96، یکسان بودن رقم 
رشد اقتصادی ایران در گزارش های ارائه شده از سوی دو مرجع آماری 
کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار است که با وجود تفاوت در 
میزان رشد بخش های مختلف در دو گزارش، رشد اقتصادی کشور 3/7 
درصد برآورد شده است در حالی که گزارشات این دو مرکز در سال های 
گذشته تا این حد به هم نزدیک نبوده است. مرکز آمار ایران نیز نرخ 
رشد اقتصادی در سال 1396 را 3/7 درصد اعام کرد. بر اساس نتایج 
حسابهای ملی فصلی بر مبنای سال پایه 1390، نرخ رشد محصول 
ناخالص داخلی )به قیمت بازار( در سال 1396 بالغ بر 3/7 درصد اعام 
شده و گزارش مرکز آمار حاکی از این است که عمده رشد مدیون بخش 

غیرنفت بوده است. 
البته در گزارش مرکز آمار ایارن در بین بخش های مختلف اقتصادی، 
بخش خدمات با رشد 6/8 درصدی صدر نشین بوده و شیب تندتری 
نسبت به دو گروه دیگر یعنی صنعت و کشاورزی داشته است در حالی 
که در گزارش بانک مرکزی، گروه صنعت پیشتاز رشد اعام شده است.
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