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دو اقدام ویژه گمرک برای حمایت از واحدهای تولیدی

نرخ سود وام اشتغال روستایی اعالم شد

معـاون سـازمان توسـعه تجـارت ایـران اعـام کـرد: بـرای واردات 
کاالهـای اولویـت سـوم، دالر بـا نـرخ توافقـی اختصـاص می یابد و 

بـه زودی فهرسـت ایـن کاالهـا اعـام می شـود.
معـاون سـازمان توسـعه تجـارت ایـران اعـام کـرد: بـرای واردات 
کاالهـای اساسـی و اسـتراتژیک دالر ۳۸۰۰ تومانـی اختصـاص 
می یابـد و بـه کاالهـای وارداتی نظیر مـواد اولیه و ماشـین آالت نیز 
دالر ۴۲۰۰ تومانـی تعلـق می گیـرد. امـا بـرای واردات دیگـر کاالها 
کـه در اولویـت سـوم قـرار دارنـد دالر بـا نـرخ توافقـی اختصـاص 
می یابـد کـه بـه زودی فهرسـت ایـن کاالها اعـام می شـود. در پی 
تصمیم گیـری دولـت بـرای اعـام فهرسـتی از کاالهـای وارداتـی 
و اولویت بنـدی آن بـرای تخصیـص ارز مـورد نیازشـان محمدرضـا 
مودودی - معاون سـازمان توسـعه تجارت ایران - در پاسـخ به این 
سـؤال کـه کدام یـک از ایـن بخش هـا مشـمول دالر ۴۲۰۰ تومانی 
می شـوند؟ گفت: برخی از کاالهای اساسـی و اسـتراتژیک مشـمول 
اولویـت یـک و دالر ۳۸۰۰ تومانـی می شـوند و ارز آن نیـز از محـل 

روستایی  اشتغال  تسهیات  سود  نرخ  اعام  با  کار  وزیر  معاون 
گفت: تاکنون ۹۷ هزار آبادی و ۴۴ هزار روستا برای اجرای این 

طرح در کشور شناسایی و مشخص شده است.
عیسی منصوری با اشاره به آغاز اجرای طرح اشتغال روستایی 

فهرست کاالهای مجاز به واردات با دالر توافقی اعالم می شود

رئیـس کل گمـرک ایـران ترخیـص نسـیه و قبول ضمانـت نامه را 
دو اقـدام ویـژه گمـرک در حمایت از واحدهای تولیـدی عنوان کرد. 

درآمدهـای حاصـل از صـادرات نفـت و فرآورده هـای نفتـی تأمیـن 
می شـود. اما مـوارد دیگر نظیـر مواد اولیـه، تجهیزات، ماشـین آالت 
و اقامـی ازاین دسـت کـه مورد نیـاز واحدهـای صنعتـی و تولیدی 
اسـت، دالر ۴۲۰۰ تومانـی بـه آنها تعلق می گیـرد. وی افـزود: برای 
آن دسـته از کاالهایـی کـه مشـمول ارز با نرخی توافقی هسـتند نیز 

تصمیم گیری هـا در حال بررسـی برای اباغ اسـت 

روستای  سه  حداقل  استانی  هر  در  گفت:  کشور،  روستاهای  در 
گرفته  نظر  در  توسعه ای  مداخات  و  طرح  اجرای  برای  پایلوت 
روستا  هزار  چند  در  تاکنون  اشتغال  وام  پرداخت  اما  است  شده 

عملیاتی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که سود تسهیات اشتغال روستایی 
 ۴ مرزی  مناطق  روستاییان  برای  وام  سود  گفت:  است؟  چقدر 
صنعتی  نواحی  برای  و  درصد   ۶ معمولی  مناطق  برای  درصد، 
در  صنعتی  شهرک های  و  آن ها  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  و 
شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ۱۰ درصد پیش بینی شده است.معاون 
اولویت  درباره  ادامه  در  کار  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه 
پرداخت تسهیات به متقاضیانی که در قالب تعاونی وارد طرح 
امور  به معاونت  را  استان مرزی  این کار ۱۱  برای  شوند، گفت: 
توسط  مرزی  تجارت  ظرفیت  از  هم  تا  دادیم  وزارتخانه  تعاون 
صورت  کاری  تقسیم  هم  و  شود  استفاده  مرزنشین  تعاونی های 

گرفته باشد و تعاونی های مرزنشینان ارتقاء یابند.
هم  دیگر  مناطق  در  کرد:  خاطرنشان  منصوری 

فـرود عسـگری با تشـریح جزئیـات ایـن اقدامات گفـت: االن در 
گمـرگ بـرای کمـک بـه بخـش ترخیـص کاال، بـرای بسـیاری 
از واحدهایـی کـه دچـار کمبـود نقدینگـی هسـتند، بـه خصوص 
بـرای واحدهـای تولیدی، کاالهایشـان به صورت ترخیص نسـیه 

می شـود. انجام 
وی افـزود: بـرای ایـن واحدهـا مهلـت شـش ماهه مـی دهیم و 
5۰، ۶۰ و گاهـی ۷۰ درصـد کاال را ترخیـص مـی کنیم که تقریبا 
معـادل حقـوق ورودی مـی شـود. بـه ایـن ترتیـب این میـزان از 
واردات آنهـا وارد چرخـه و پروسـه تولیـد مـی شـود تـا آنهـا بعدا 
بقیـه کاال را ترخیـص کننـد. ایـن یکـی از کمک هایی اسـت که 

بـرای تسـهیل کار انجـام می دهیم.
وصـول  دیگـر  کمـک   : داد  ادامـه  عسـگری 
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معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد: 
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ادامه از صفحه 1

ضمانـت نامـه بـرای کاالهایـی اسـت کـه تولیـد داخـل ندارنـد. 
آنهایـی کـه مشـابه تولیـد داخـل داریـم مشـمول ضمانـت نامـه 
نیسـتند. براسـاس آماری که روندی ۴، 5 سـاله را بررسی کردیم، 
تقریبـا ۶۰، ۷۰ درصـد کاالهـای وارداتـی بـه کشـور را مشـمول 

ضمانـت نامـه کـرده ایم. 
ایـن کاالهـا با سررسـید تقریبا یکسـاله می توانند بـا ضمانت نامه 

بانکی ترخیص شـوند.
رئیـس کل گمـرک ایران در ادامه گفـت: در اقدامی دیگر تصمیم 
گرفتـه ایـم بـرای ورود موقـت، واحدهای تولیـدی خودمان بدون 
نیـاز به پروسـه ثبـت سـفارش بتوانند کاالهـای خـود را پیگیری 

 . کنند
ایـن اقداماتـی اسـت کـه بـرای وضعیـت فعلـی مناسـب اسـت. 
عسـگری در رابطـه بـا اینکـه بـرای مشـکات و مسـایل تجـار 
در واردات و صـادرات چـه تدابیـری در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 
توضیـح داد : بنـده، آقـای خسـروتاج از وزارت صنعـت و معـدن، 

افـرادی از سـازمان برنامـه و بودجـه و از بانـک مرکـزی عضـو 
کارگـروه مـاده ۱۴ مصـوب دولـت هسـتیم. در ایـن کارگـروه 
و  تجـار  و مشـکاتی کـه بخـش خصوصـی،  مـوارد  مسـایل، 
بازرگانـان در حـوزه تجـارت خارجـی دارند را رصد مـی کنیم. هر 
هفتـه سـه جلسـه در روزهـای زوج از ۷ تـا ۱۰ صبـح نمونه های 

مـوردی را بررسـی و تصمیم گیـری مـی کنیـم.
رئیـس کل گمـرک ایـران در خصـوص مشـکات صـف ثبـت 
سـفارش و ترافیـک آن نیز گفـت: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داشـته 
باشـید، طبیعـی اسـت در ثبـت سـفارش ها صـف ایجاد شـود. در 
صـف ثبـت سـفارش آمـار باالسـت، امـا در واقـع تمام ایـن ثبت 

سـفارش ها بایـد مدیریـت و اولویـت بندی شـود. 
مثـا ابتـدا بایـد کاالهـای اساسـی، مـواد اولیـه، تجهیـزات خط 
تولیـد، قطعـات و ... مدیریـت شـود و بعـد باقـی کاالهـا بررسـی 
شـود. بایـد توجه کـرد که همه این موارد شـاید منجر بـه واردات 

نشود.

بحث روستا-تعاون را مطرح کرده ایم و هر کسی به شکل تعاونی 
در این طرح وارد شود و همکاری کند، در سامانه اشتغال روستایی 
مسیر آسان تری را طی خواهد کرد. به گفته وی در حال حاضر 
۹۷ هزار آبادی و ۴۴ هزار روستا شناسایی و حدود 5۰۰۰ روستای 
کانونی که بیشترین داد و ستد را با روستاهای همجوار دارد، برای 
روستاـ  از طرح یک  کار  وزیر  معاون  امر مشخص شده اند.  این 
به  تامین مالی خرد  بیکار و طرح  یک محصول، روستای بدون 
عنوان طرح هایی نام برد که در روستاهای مذکور اجرا خواهد شد.

با هدف توسعه اشتغال  ایسنا، طرح اشتغال روستایی  به گزارش 
در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و تاسیس تعاونی 

در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح موجب 
کاهش مهاجرت به شهرها و رفع بیکاری و اشتغالزایی در مناطق 
 5۰۰ و  میلیارد  یک  گذشته  سال  می شود.  عشایری  و  روستایی 
میلیون دالر تسهیات از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای 
این  از  که  رسید  به تصویب  روستایی  مناطق  در  اشتغال  توسعه 
میزان حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح 
روستا-تعاون با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال 
در مناطق محروم روستایی و عشایری و شهرهای کمتر از ۱۰ 

هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد.

خالصه مذاکرات  نهصد  و  هشتاد و یکمین 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

نشست 981 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در 
روز یکشنبه مورخ 97/03/27 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.
۱- خاصه مذاکرات نشست ۹۸۰ مورخ روز یکشنبه ۹۷/۳/۲۰ هیات مدیره 

انجمن قرائت گردید و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.
با  ارتباط  در  تولیدی  واحدهای  مشکات  و  مسائل  در خصوص   -۲
بخشنامه های ارزی و مشکات احتمالی واحدهای تولیدی در تحریم های 

جدید بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
۳- آقای مهندس حمیدی گزارش مختصری از مراسم ضیافت افطاری 
فرماندهان بسیج و سپاه کارخانجات صنعتی مشهد در محل کارخانه فرش 

مشهد و ایراد سخنرانی در این مراسم ارائه فرمودند.
از حضور خود در نشست  آقای دکتر شیبانی گزارش مختصری   -۴

کمیسیون صنعت مجلس شورای اسامی ارائه فرمودند.
5- در خصوص موضوع ورود روستاییان به چرخه تولید پوشاک بحث و 
تبادل نظر بسیاری صورت گرفت که  در نهایت مقرر شد انجمن صنایع 
نساجی ایران نشست مشترکی با تشکل های پوشاکی در این خصوص 

بعمل آورد.
۶- آقای مهندس نیلفروش زاده توضیحات مبسوطی را در خصوص طرح 
اشتغالزایی در مناطق محروم و شهرهای کوچک زیر ده هزار نفر از محل 

صندوق توسعه ملی ارائه فرمودند.
۷- آقای مهندس بصیری گزارشی از وضعیت تعیین تکلیف دفتر انجمن 
صنایع نساجی در کوچه کندوان که محل استقرار  شرکت خدمات پنبه 
است و همچنین گزارشی از هزینه های مالی مترتب به انجمن در سال 

گذشته ارائه فرمودند 
۸- مکاتبه شماره ۶۰/۷۷5۷۲ مورخ ۹۷/۳/۲۲ مدیرکل صنایع نساجی 
اولین نشست  و پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص 
گفتگوهای صنعتی بین جمهوری اسامی ایران و اتحادیه اروپا در تاریخ 
۹۷/۴/۲و دعوت از آقای مهندس بصیری برای نشست مذکور قرائت گردید.

۹-  مکاتبه شماره ۶۰/۷۷5۷۲ مورخ ۹۷/۳/۲۳ مدیرکل دفتر صنایع نساجی 
و پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت جهت دعوت به جلسه روز یکشنبه 
۹۷/۴/۳ با موضوع حل مشکل کسر تخلیه الیاف در گمرکات به اطاع 
هیات مدیره محترم رسید که مقرر شد آقایان دکتر عامری و مهندس 

مقصودی به نمایندگی از انجمن در این جلسه حضور داشته باشند.
۱۰- مکاتبه انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان به 
شماره ۲/۱۳۰ مورخ ۹۷/۲/۲۰ راجع به تشکیل میز نساجی کشوری در 

استان اصفهان قرائت گردید.
۱۱- گزارش کارگروه بررسی مشکات واحدهای نساجی در شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مورخ ۹۷/۳/۲۲ در اتاق 
بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران که عطف به مکاتبه انجمن 

صنایع نساجی ایران در اردیبهشت ماه تشکیل گردیده بود، ارائه گردید. 
۱۲- گزارش هشتمین جلسه پایش صنعت نساجی مورخ ۹۷/۳/۲۳ توسط 

آقای مهندس شهایی ارائه گردید.
۱۳- مکاتبه مدیر تشکل ها و  مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی صنایع و 
معادن و کشاورزی تهران به شماره ۹۷/۳۳۶۸الف ت مورخ ۹۷/۳/۱۹ در 
خصوص نحوه اعمال بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان 
خوش حساب عطف به چهل و پنجمین صورتجلسه شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی قرائت گردید.
۱۴- در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور بحث و تبادل نظر شد 
و آقایان مهندس نیلفروش زاده و علیمردانی مواردی از مسائل و مشکات 
ایجاد شده در اجرای این قانون را مطرح فرمودند که مقرر شد انجمن با 
مساعدت و همکاری سرکار خانم علی آبادی از سازمان تامین اجتماعی 

بطور جدی پیگیر این موضوع باشد.
۱5- جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ص خاتمه 

یافت.
الجوردی،  سیدرضا  كاردان،  دكترحسن  زینی،  محمود  غایبین: 
دكتر بهروز محمدی، مهندس مصطفی حکیمی، محمدرضا مقدم، 
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ادامه از صفحه 1

دو اقدام ویژه گمرک برای حمایت از واحدهای تولیدی

و بـه زودی اعـام خواهـد شـد. ایـن دسـته از کاالهـا از محصوالت 
صادراتـی ارز بـا توافـق با صادرکننـدگان دریافت می کنند کـه لزومًا 
نیازی به بازگشـت ارز حاصل از صادرات کاالیشـان از طریق سامانه 

نیما نیسـت. 
درواقـع صادرکننـدگان آن کاالهـا اظهارنامه هـای صادراتـی خود را 
در اختیـار واردکننـدگان قـرار می دهنـد امـا بـرای نـرخ موردتوافـق 
بیـن آنهـا هنـوز تصمیم گیـری نهایـی صـورت نگرفته کـه در این 
زمینه بررسـی ها همچنـان ادامـه دارد و به زودی لیسـت آن ها اعام 
می شـود. مـودودی دربـاره اینکـه برخـی از بازرگانان نسـبت به چند 
دسـته شـدن کاالهـا و درواقـع چند نرخـی شـدن ارز در بـازار انتقاد 
دارنـد و آن را مسـبب بی انضباطـی در بـازار ارز می داننـد. گفـت: 
کاالهایـی کـه مشـمول نـرخ دالر توافقـی می شـوند معمـواًل جزو 
آن دسـته از محصـوالت و کاالهایی هسـتند که چندان حساسـیت 
و تقاضایـی در بـازار ندارنـد و معمـواًل جـزو مـواد مصرفی به شـمار 
می رونـد نـه کاالهای اساسـی و مورد نیـاز تولید؛ بنابراین اگـر بازار و 
جامعـه کشـش و توان خرید آن را داشـته باشـد، نـرخ ارز نیز چندان 
اهمیتـی در آن زمینـه ندارد، چراکـه در این زمینه قطعاً کشـش بازار 
تعیین کننـده نـرخ ارز توافقـی خواهـد بـود و نحـوه برخورد مـردم با 
ایـن بـازار جدید بسـیار تعیین کننده و اثرگذار اسـت. معاون سـازمان 
توسـعه تجـارت در پاسـخ به اینکه آیا هجـوم و افزایـش اقبال مردم 
بـرای تقاضـای ارز و ثبت سـفارش تهدید به شـمار مـی رود یا خیر؟ 
گفـت: همـواره طی سـال های گذشـته میـزان ثبت سـفارش برای 
واردات کاال بسـیار بیشـتر از واردات واقعی بوده اسـت و در دو ماهه 
نخسـت امسـال نیز نشـان می دهد که هرقدر ثبت سـفارش صورت 
گرفته باشـد، بیشـتر از ۶/5 میلیارد دالر واردات نداشـته ایم که نسبت 

بـه سـال گذشـته حـدود نیـم درصد رشـد داشـته اسـت. درحالی که 
صـادرات طـی همیـن بـازه زمانـی بیـش از ۲۲ درصد رشـد داشـته 
اسـت. آنچه در این زمینه و درباره ثبت سفارشـی که شـدت گرفته، 
اهمیـت دارد درسـت و ضـروری بـودن بخشـی از آن اسـت، چراکه 
در زمـان و شـرایطی کـه ترامـپ و دولـت آمریـکا ایـران را تحریـم 
می کنـد، بسـیاری از کارخانه هـا بیـش از نیـاز خودشـان می خواهند 
واردات مـواد اولیـه و مـورد نیازشـان را انجام دهند تـا اگر به بحرانی 

بـه نام تحریـم برخـورد کردند، بـا کمبود مواجه نشـوند. 
بنابرایـن می تـوان بخشـی از ایـن افزایـش را این گونه تفسـیر کرد. 
وی ادامـه داد: بـه  بیان دیگـر افزایـش واردات بـرای ذخیره سـازی 
مـواد اولیـه مورد نیـاز تولید می توانـد مثمر ثمر و مفید باشـد، چراکه 
۸5 درصـد واردات ترکیبـی از مـواد اولیـه و کاالهـای واسـطه ای و 
سـرمایه ای اسـت که اگـر در همـان اولویـت دو واردات و تخصیص 
ارز باشـند کـه از دالر ۴۲۰۰ تومانـی اسـتفاده کننـد، رانتـی تلقـی 
نمی شـود و ارز مـورد نیـاز را در اختیارشـان قـرار می دهیـم. معـاون 
سـازمان توسـعه تجـارت اظهـار کـرد: مسـئله دیگـر این اسـت که 
از آنجاکـه از سـال گذشـته نیـز مدت زمان ثبـت سـفارش از دو بازه 
زمانـی شـش ماهه بـه دو بـازه زمانـی سـه ماهه کاهـش پیـدا کرده 
اسـت، این فرصت طلبی را از کسـانی که بخواهند بر اسـاس کشش 
بـازار ثبت سـفارش انجام دهند، می گیـرد؛ چراکه آنها بایـد اگر واقعًا 
بـه کاالیی که ثبت سـفارش کرده انـد، نیاز دارنـد آن را در بازه زمانی 
شـش ماهه مشـخص شـده وارد کنند و اگر ایـن کار را انجام ندهند، 
عمًا ثبت سـفارش آنها سـوخته شـده است و این شـرایط وضعیت 
را به گونـه ای تغییـر می دهـد تـا واقعاً آنهایـی که به گونـه ای نیازمند 
هسـتند، ثبـت سـفارش را انجـام دهند و به ایـن عرصه وارد شـوند.

فهرست کاالهای مجاز به واردات با دالر توافقی اعالم می شود
ادامه از صفحه 1

نرخ سود وام اشتغال روستایی اعالم شد

معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد: 
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مدیرعامل بورس کاال از لزوم مقابله با دالالن و سوداگرانی می گوید که 
با پوشیدن لباس تولیدکنندگان، باعث افزایش تقاضای کاذب محصوالت 
پتروشیمی و فلزی در بازار و کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی 
می شوند. به گزارش ایرنا، نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر، از یکسو به 
معامات محصوالت فلزی و پتروشیمی در بورس کاال رونق داده و از 
سوی دیگر انتقادهایی را مبنی بر افزایش قیمت ها و کمبود عرضه به 
دنبال داشته است. حامد سلطانی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا می گوید: برخی که فقط نام تولیدکننده پایین دستی را یدک می 
کشند، اقدام به خام فروشی مواد اولیه از بورس می کنند که این موضوع، 
باعث تقاضای کاذب در بازار شده است. این افراد محصوالت را با قیمت 

پایین خریداری کرده و به قیمت باالتر در سایر کشورها می فروشند. 
مشروح این گفت وگو به شرح زیر است:

**به تازگی مشکالتی در روند عرضه محصوالت در بورس 
كاال رخ داده كه دسترسی تولیدكنندگان واقعی بخش پایین 
دستی را با موانعی مواجه كرده، برای حل این مساله چه تدابیری 

اندیشیده شده است؟
بسیاری از این اتفاقاتی که رخ می دهد مربوط به خود بورس نیست و 
ریشه در سایر بخش ها دارد. بورس یک بازار و فضایی برای معامات 
شفاف است. در شرایط کنونی با توجه به اینکه قیمت های پایه بورس 
براساس ارز تک نرخی بررسی و تایید می شود سبب پایین آمدن قیمت 
پایه شده است و در مواردی قیمت ها به سطح دیماه و بهمن ماه سال 
گذشته برگشته؛ این امر سبب شده است که تقاضای تولیدکنندگان 
بخش پایین دستی افزایش یابد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه نظارت 
الزم بر معامات محصوالت نهایی بعد از بورس کاال توسط دستگاه 
های مسئول صورت نگرفته است عده ای اقدام به سوءاستفاده از این 
موضوع کرده و با استفاده از خاءهای موجود، محصوالت را به صورت 
خام صادر می کنند. این افراد که فقط نام تولیدکننده را یدک می کشند 
و اقدام به خام فروشی مواد اولیه می کنند، بخشی از تقاضای کاذبی 
هستند که وارد بازار شده است. ورود این تقاضای کاذب سبب بروز 
چالش برای برخی از مصرف کنندگان واقعی شده است. به عبارت دیگر 
در حال حاضر، مشکل عمده ای در بخش عرضه وجود ندارد، بلکه 

بحران تقاضا سبب ایجاد مشکات در بازار شده است. 
** برخی انتقادها به سامانه بهین یاب باز می گردد كه نتوانسته 
است صف تولیدكنندگان واقعی بخش پایین دستی از دالالن 
را مشخص كند، برای رفع این مشکل، چه اقدامی انجام شده 

است؟
در حوزه محصوالت پتروشیمی، خریداران از طریق سامانه بهین یاب 
به بورس معرفی می شوند. این سامانه با هدف این راه اندازی شد که 
تولیدکنندگان واقعی شناسایی و به بورس معرفی شود. با توجه به وجود 
تقاضای بیش از تولید در برخی کاالها در این سامانه، برای بهبود بهین 
یاب مذاکراتی با وزارت صنعت داشته ایم که امیدواریم به کارآمدتر شدن 
آن کمک کند. در هفته های گذشته پیشنهادهایی نیز داده شده است که 
در حوزه محصوالت مختلف عملکرد سال های گذشته شرکت ها ماک 

فعالیت در سال جاری باشد.
** بورس كاال برای برخورد با متخلفان و شفاف سازی عرضه 

كاال به بخش پایین دستی چه اقداماتی را انجام می دهد؟
شرکت های پایین دستی، باید اظهارنامه مالیاتی ارایه کنند تا اگر تخلفی 
صورت گرفته و کاال را برای تجارت و نه تولید خریداری کرده اند آشکار 
شود. البته عموم صنایع پایین دستی ما صنایع شریف و تولیدکنندگان 
واقعی اند که طرفدار شفافیت نیز هستند. از جمله تخلف هایی که چندی 
پیش آشکار شد، مربوط به شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد بود. 
این شرکت ها به نام تولیدکنندگان بخش پایین دستی اقدام به خرید 
محصوالت پتروشیمی می کردند در حالی که واقعی نبود و آنها داللی و 
سوداگری می کردند. پس از شناسایی، این شرکت ها به مراجع قضایی 
معرفی شدند که تاکنون حکم علیه شرکت، قطعی شده است. یکی 
دیگر از اقدامات، بازدید از شرکت های مشکوک است که در صورت 
محرز شدن تخلف، به مراجع قانونی معرفی می شوند. باید توجه داشت 

که کشف اینگونه تخلف ها به دلیل عملکرد شفاف در بورس کاالست؛ 
با این حال تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی باید کمک کنند و 
اطاعاتشان را در اختیار بورس قرار دهند در غیر این صورت بورس به 

تنهایی نمی تواند این مساله را مدیریت کند.
** برای ساماندهی عرضه توسط باالدستی ها چه اقداماتی 

انجام شده است؟
مشکات ما در بخش عرضه نسبت به بخش تقاضا کمتر است. اگر 
مشکل و کاهش عرضه از طرف تولیدکننده باالدستی باشد، توسط 
ضمانت های اجرایی که وجود دارد، می توان با آن برخورد کرد. طبق 
قانون، همه تولیدکنندگان پتروشیمی موظف اند محصوالت پتروشیمی 
خود را در بورس عرضه کنند که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان بر آن نظارت می کند. 
بر این اساس، همه محصوالت پتروشیمی و بخشی از محصوالت فلزی 
باید در بورس کاال عرضه شود. در صورت تخلف، سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع رسیدگی کرده و 
تشکیل پرونده می دهد و به سازمان تعزیرات معرفی می کند. البته بورس 
کاال به این حد بسنده نکرده و با کمک شورای رقابت، یک حداقل 
عرضه ای در نظر گرفته شده است که اگر آن رعایت نشود مراتب 
مورد رسیدگی قرار می گیرد. یکی از ابزارها سقف رقابت است به محض 
این که عرضه باالدستی ها کم شود، از یک سو نهادهای نظارتی وارد 
می شوند و از سوی دیگر، بورس کاال سقف های قیمت را برای آنها 
باز می گرداند. بورس کاال از این ابزار در سال گذشته استفاده کرد. در 
مواردی که تولیدکننده نمی تواند نیاز داخل را تامین کند با هماهنگی با 
دستگاه های مربوطه از طریق واردات، کسری جبران می شود تا خللی 

در عرضه رخ ندهد.
** ادعا شده كه برخی محصوالت با قیمتی گرانتر از بازارهای 

جهانی در بورس كاال به فروش رسیده است؟
قیمت از سوی خریداران و در مرحله رقابت در تاالر معامات ثبت 
می شود. به طور قطع خریداران عوامل مختلف تاثیرگذار در قیمت را 
مورد بررسی قرار می دهند و سود و زیان خود را تحلیل کرده و در نهایت 
اقدام به خرید محصوالت می کنند. پس باید از خریداران پرسید چرا با 
این قیمت کاال را خریداری کردید؟ برخی قیمت تمام شده واردات را با 
قیمت محصولی که در کشور به فروش می رسد، مقایسه و سپس اقدام 
به ثبت قیمت می کنند. عده ای دیگر نیز اگر پیش بینی کنند قیمت های 

آینده صعودی باشد، امروز با قیمت باالتری می خرند.
قیمت های پایه محصوالت در بورس در تناسب با قیمت های جهانی 
است. البته قیمت باید متعادل باشد به گونه ای که نه آنقدر ارزان که 
صنایع باالدستی متضرر شوند و نه آنقدر گران که صنایع پایین دستی 

بامشکل مواجه شوند.
اما به یک نکته باید توجه کرد که مسئولیت کاستی های موجود در 
تکنولوژی صنایع که باعث می شود هزینه تمام شده آنها باال باشد، 

برعهده بورس نیست؛ باید همه این موارد از هم جدا شود.
عرضه  به  نیازی  كنونی،  شرایط  در  كه  شده  پیشنهاد   **
محصوالت در بورس كاال نیست و مصرف كنندگان به درب 
كارخانه مراجعه كرده و محصول را خریداری كنند؟ آیا این ایده، 

قابل عملیاتی شدن است؟
این تصور غلطی است که تولیدکنندگان بخش پایین دستی به راحتی 
می توانند از درب کارخانه مواد اولیه را تحویل بگیرند، مگر در گذشته این 
گونه نبود؟ در آن دوران، آیا مواد اولیه را به تولیدکنندگان پایین دستی 

می دادند یا افرادی که روابط ویژه ای داشتند، دریافت می کردند.
در صورت خروج این محصوالت از بورس کاال، بازار توصیه و سفارشات 
داغ می شود؛ افراد صاحب نفوذ با تماس تلفنی و یا دادن نامه، سفارش 
می کنند که محصوالت به افراد خاصی داده شود که نتیجه آن، دست 
خالی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی خواهد بود. وظیفه بورس 
کاال فقط کشف قیمت نیست بلکه تخصیص بهینه و عادالنه کاال به 
صنایع پایین دستی نیز از وظایف تعیین شده بورس کاال در اقتصاد 

کشور است.

شناسایی دالالنی که در بورس لباس تولیدکننده پوشیده اند
ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی در 

استان تهران متوقف شد
شورای  عالی شهرسازی و معماری با ایجاد شهرک های صنعتی 
غیردولتی در حریم و محدوده  های شهرستان های استان تهران 

مخالفت کرد.
ایجاد  گرفت  تصمیم  معماری  و  شهرسازی  شورای  عالی   
شهرستان  محدوده   و  حریم  در  غیردولتی  صنعتی  شهرک های 
های استان تهران )رباط  کریم، شهر قدس، صفادشت، گلستان، 

نصیرشهر( متوقف شود. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی دبیر شورای 
 عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به استاندار استان تهران، 
مصوبه این شورا مبنی بر مخالفت با ایجاد شهرک های صنعتی 
غیردولتی در این استان را در هشت بند، اباغ کرد. شورای  عالی 
شهرسازی و معماری ایران با توجه به مغایرت صریح این موضوع با 
همه موازین و احکام فرادستی در سطح مجموعه شهری تهران و 
در راستای ایفای تکالیف قانونی در تعادل  بخشی فضایی در عرصه 
سرزمین، ضمن اعام مخالفت با ایجاد شهرک صنعتی جدید در 
استان تهران مقرر کرد، از این پس ساماندهی ساخت و سازهای 
کارگاهی و صنعتی موجود در حریم و محدوده شهری استان در 
قالب طرح های ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با 
رعایت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گیرد. بر اساس این نامه و با 
توجه به اینکه شهرک های صنعتی در استان به طور عمده بدون 
هرگونه خدمات شکل گرفته اند، مقرر شد همه اراضی خالی بین 

قطعات ساخته شده به سطوح خدماتی اختصاص یابد. 
در این مصوبه رعایت ضوابط و مقررات اعام شده توسط اداره کل 
حفاظت و محیط  زیست استان تهران به هنگام تهیه نقشه کاربری 
اراضی پیشنهادی در مورد هرکدام از شهرک های صنعتی الزامی 
شده است. در این مصوبه حریم و محدوده شهرهای گلستان، 
نصیرشهر، رباط کریم، صفادشت و قدس کماکان به قوت خود 
باقی خواهد ماند، لذا به استناد ضوابط زیست  محیطی صدور مجوز 
برای صنایع و کارگاه ها واقع در شهرک های مذکور در محدوده 
شهرها تنها شامل صنایع گروه الف و در حریم شهرها، شامل صنایع 

تا رده ج خواهد بود.
همچنین با توجه به مصوبه اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران، 
شیوه تعیین مصادیق صنایع غیرمجاز مشمول این تصویب نامه 
و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیرمجاز صنایع 
مذکور، بر اساس دستورالعمل مشترک وزیران کشور و صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست خواهد بود.

با توجه مقرر شده با عنایت به قرار گرفتن شهرک های صنعتی 
زاگرس، گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره کل 
راه و شهرسازی استان تهران گزارشی از وضعیت سطوح و سرانه 
کاربری های خدماتی این شهر تهیه و جهت اقدامات بعدی به 

دبیرخانه شورای  عالی ارسال کند.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

با تصویب شورای  عالی شهرسازی؛ 
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چگونه پنبه طالی سفید زده شد؟
محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق توسعه کشت پنبه، با اشاره 
به اینکه سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی ۹۶-۹۷، ۷۰5 هزار هکتار 
است، اظهار کرد: اگرچه کشاورزان بعد از برداشت گندم مشغول کشت 
پنبه هستند، اما وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده که امسال از 
مجموع ۷۰5 هزار هکتار سطح زیر کشت محصول حدود 55 هزارتن 
پنبه تصفیه شده تولید شود. وی افزود: با توجه به نبود صرفه اقتصادی 
کشت پنبه در اوایل بهار، اراضی پس از برداشت گندم، جو، کلزا، سیب 

زمینی و ... به کشت این محصول اختصاص می یابد. 
کاویانی پنبه مورد نیاز صنایع نساجی را ۱۲۰ هزار تن اعام کرد و 
گفت: با توجه به احتساب تولید داخل، ۶5 هزارتن نیاز کشور از طریق 
واردات تامین می شود. این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته ۶۶ 
هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی وارد شد، اظهار کرد: از ابتدای سال 
تا کنون ۱5 هزار تن پنبه خارجی وارد شده است که با احتساب ۱5 
هزارتن پنبه داخلی باقی مانده در انبارها انتظار می رود که صنایع نساجی 

تا ابتدای فصل برداشت با مشکل کمبود پنبه روبرو نشوند. 
وی از افزایش نرخ جهانی پنبه خبر داد و گفت:  امسال نرخ جهانی پنبه 
به ۲ دالر و ۲۲ سنت افزایش یافت که براساس افزایش نرخ جهانی 

پنبه، نرخ پنبه داخلی نیز افزایش خواهد یافت. 
کاویانی با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه در سال زراعی 
۹۶-۹۷ بیان کرد: نرخ خرید تضمینی وش پنبه همانند سال زراعی 
گذشته ۳ هزار و ۲۰۰ تومان است که این امر با واکنش کشاورزان 
روبرو شد، اما به سبب افزایش نرخ جهانی و به تبع آن خرید پنبه به 
نرخ های باالتر توسط صنایع پیش بینی می شود که امسال نیازی به 
حضور تعاون روستایی برای خرید تضمینی محصول نیست که این امر  

می تواند کشاورزان را به امر کشت ترغیب کند. 
وی با بیان اینکه دستیبابی به خودکفایی پنبه مستلزم زمان است، افزود: 
سالیانه ۱۲۰ هزارتن پنبه در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد 
که ظرف مدت زمان دو تا سه سال امکان تولید این میزان پنبه در 
داخل وجود ندارد و به همین خاطر وزارت جهاد کشاورزی با برنامه 
ریزی مناسب باید به تدریج سطوح را افزایش دهد. مدیر عامل صندوق 
توسعه کشت پنبه توزیع بذور مناسب و نهاده های ارزان قیمت و خرید 
محصول با قیمت مناسب را از جمله عوامل موثر در افزایش سطوح 

کشت پنبه دانست. 
وی در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه 
می تواند بر کاهش تولید محصول اثر گذار باشد، بیان کرد: ثبات نرخ 
خرید تضمینی نمی تواند بر کاهش تولی پنبه تاثیر گذار باشد چرا که پنبه 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی است که اگر قیمت آن از نرخ های 
جهانی باالتر رود، صنایع اقدام به واردات پنبه و نخ خارجی می کنند 

که به همین خاطر قیمت پنبه نمی تواند افزایش ناگهانی داشته باشد. 
کاویانی ادامه داد: مسئوالن امر با به کارگیری برخی تمهیدات و اعطای 

یارانه به بخش تولید باید از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری کنند. 
به گفته وی با توجه به بهره باالی بانکی، تولید برای صنعت نساجی 
صرفه اقتصادی ندارد که در نهایت این امر کاهش تولید پنبه و افزایش 
حجم قاچاق پوشاک را به همراه دارد که از مسئوالن انتظار می رود با 
اعطای تسهیات ارزان قیمت و یارانه به بخش تولید عاوه بر کاهش 
واردات پنبه و نخ از قاچاق پوشاک نیز جلوگیری کند. این مقام مسئول 
در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت 
صنایع را  ناشی از کمبود پنبه داخل و محدودیت واردات می دانند،گفت: 
این امر صحت ندارد چرا که هیچ محدودیتی در واردات نیست و تنها 
صنایع نساجی به سبب وجود برخی مشکات اقتصادی با حداقل 

ظرفیت خود کار می کنند. 
وی با بیان اینکه پتانسیل تولید پنبه داخل بیش از رقم کنونی نیست، 
افزود: در سال های نه چندان دور، ۳5۰ هزارتن پنبه در کشور تولید 
می شد که این میزان عاوه بر تامین نیاز داخل به بازارهای هدف نیز 
صادر می شد که درنهایت به سبب مقرون به صرفه نبودن کشت برای 
کشاورزان،گران بودن ماشین آالت برداشت و وجود مشکات دیگر 
موجب شد که از صادرکننده به واردکننده تبدیل شویم،اما دستیابی 

مجدد به خودکفایی غیر ممکن نیست . وی ادامه داد: اگرچه خودکفایی 
پنبه شدنی است اما  با بکارگیری سیاست، برنامه ریزی و مدیریت 
مدون مستلزم حداقل یک دوره ده ساله است چرا که خراب شدن 
ساختمان دو روز زمان نیاز دارد اما آباد کردن مجدد آن مستلزم وقت 

بیشتری است.

تولید پنبه 10 درصد افزایش یافت/خودكفایی مجدد تولید پنبه 
تا افق 1404

ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی، با بیان 
اینکه کشت پنبه به اتمام نرسیده است، گفت: براساس برنامه امسال 
تولید وش پنبه با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

به ۲۰۰ هزارتن خواهد رسید. 
وی در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید تضمینی پنبه بر کاهش 
تولید اثر گذار خواهد بود، افزود: با توجه به آنکه نرخ خرید تضمینی اکثر 
محصوالت کشاورزی نسبت به سال زراعی گذشته افزایشی نداشت، 
این موضوع نمی تواند بر تولید اثر گذار باشد. هزار جریبی با بیان 
اینکه نوسان نرخ  جهانی پنبه چشمگیر نیست، گفت: رابطه قیمت 
جهانی با داخلی متاثر از نرخ دالر در ایران است که به سبب نوسان 
چشمگیر نرخ ارز، این امر ممکن است بر قیمت پنبه خارجی تاثیر 
گذار باشد. به گفته این مقام مسئول با توجه به اثر تناوب کشت پنبه 
بر زراعت های دیگر،باید سیاست های حمایتی از جمله افزایش نرخ 
خرید تضمینی، افزایش تعرفه واردات و حمایت های یارانه ای برای 
ترغیب کشاورزان به کشت این محصول استراتژیک به کار گرفته 
شود. وی با بیان اینکه تولید پنبه داخلی جوابگوی 5۰ درصد نیاز کشور 
است،اظهار کرد: هم اکنون مابقی نیاز صنایع نساجی از طریق واردات 
تامین می شود که براساس طرح افزایش ضریب خوداتکایی پنبه در 
وزارت جهاد پیش بینی شده که درافق ۱۴۰۴ دیگر نیازی به واردات 

پنبه نخواهیم داشت.
مجری طرح پنبه حمایت های یارانه ای بذر، کود، سم و ماشین آالت 
راستای  در  وزارت جهاد  برنامه های  از جمله  را  برداشت  کشاورزی 
که  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی  کرد.  اعام  پنبه  خودکفایی 
تولیدکنندگان نساجی کمبود پنبه داخل و محدودیت واردات را مقصر 
اصلی ظرفیت ناقص کارخانه های تولید می دانند، بیان کرد: این امر 
کذب است و تنها برخی افراد غیر کارشناس در این باره اظهار نظر 
می کنند چرا که هیچ ممانعتی در واردات به جز رعایت شرایط قرنطینه 
ای نیست،ضمن آنکه دولت برای حمایت از صنایع نساجی تعرفه 

واردات پنبه را به 5 درصد کاهش داده است.

تركیه با توسعه كشت پنبه به قطب بزرگ پوشاک تبدیل شد
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی، 
با انتقاد از واردات باالی پنبه خارجی اظهار کرد: سالیانه مقادیر زیادی 
محصوالت کشاورزی زراعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی 
همچون نخ و پنبه وارد می شود که براساس آخرین برآوردها ۱۲ تا ۱5 
میلیارد دالر ارز برای واردات آن از کشور خارج می شود. وی افزود: در 
شرایط کنونی که با بحران ارزی روبرو هستیم، جلوگیری از خروج ارز 
از کشور می تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند. پاپی زاده با بیان اینکه 
در سال های گذشته یکی از تولیدکنندگان بزرگ پنبه در دنیا بودیم، 
گفت: در سال های نه چندان دور کارخانه های بزرگ نساجی در کشور 
مشغول فعالیت بودند که به سبب بی توجهی به صنعت وکشت پنبه، 
به تدریج منجر به ورشکستگی صنایع نساجی و در نهایت واردات شد. 
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: هم اکنون کشور ترکیه با توسعه 
کشت پنبه و راه اندازی صنایع نساجی و پایین دستی به قطب بزرگی 
برای تولید پوشاک تبدیل شده که امروزه بسیاری از برندهای معروف 
ترکیه در مغازه های سطح کشور جوالن می دهند. وی سیاست گذاری 
و برنامه ریزی در حوزه کشاورزی و صنایع پایین دستی در ترکیه را 
نشان دهنده سردرگمی مسئوالن در سیاست گذاری و برنامه ریزی در 

حوزه کشت پنبه و صنایع نساجی دانست.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

مدیرعامل: میرمحمدتقی دانایی هوشیار
محل كارخانه: شهرکرد

پارچه،  کننده  تولید   زمینه  فعالیت:  
رنگرزی و تکمیل

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
به  را  شهرکرد  حجاب  نساجی  شرکت 
آقای  جناب  ویژه  به  واحد  آن  مدیران 

میرمحمدتقی دانایی هوشیار خوش آمد عرض نموده و موفقیت روز 
افزون ایشان و شرکت نساجی حجاب شهرکرد را آرزومند است. 

مدیرعامل: غامعلی سرتاج
محل كارخانه: اصفهان

زمینه  فعالیت:  تولید  کننده نخ پنبه ای
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت نساجی مان ریس را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقای غامعلی سرتاج 
خوش آمد عرض نموده و موفقیت روز 

افزون ایشان و شرکتشرکت نساجی مان ریس را آرزومند است. 

مدیرعامل: قاسم صدیقی
محل كارخانه: یزد

نخ  و  اکرولیک  تاپس  زمینه  فعالیت:  
فرش ماشینی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت ریسندگی ایران تاب را به مدیران 
آن واحد به ویژه جناب آقای قاسم صدیقی 

خوش آمد عرض نموده و موفقیت روز افزون ایشان و شرکت 
شرکت ریسندگی ایران تاب را آرزومند است. 

شركت نساجی حجاب شهركرد

شركت نساجی مان ریس

شركت ریسندگی ایران تاب
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