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انجمن صنایع نساجی ایران هیئت مدیره جدید خود را شناخت
احترامـا ضمـن سـپاس از همـه اعضـای محتـرم کـه در طـول آغاز به کار سامانه اشتغال

ماه هـای اخیـر به انحـا مختلف دبیرخانـه انجمن صنایع نسـاجی 
ایران را در برگزاری باشـکوه و پرشـور هجدهمیـن دوره انتخابات 
هیئـت مدیـره و پنجـاه و هفتمیـن مجمع عمومی یـاری فرمودند 
بـه اطـاع می رسـاند کـه مجمـع عمومـی و انتخابـات هیئـت 
مدیـره طبـق برنامه ریـزی انجـام شـده یکشـنبه ۱۷ تیرمـاه بـا 
حضـور چشـمگیر اعضـای مجمـع برگـزار گردیـد و بـا عنایت به 
مفاد اساسـنامه پس از رسـمیت جلسـه و ارائه گزارشـات عملکرد 
و مالـی و بـازرس، انتخابـات هیئـت مدیـره با معرفـی نامزدها در 
دسـتور کار قـرار گرفـت و پـس از پایـان شـمارش آرا در حضـور 
هیئـت رئیسـه مجمـع و نماینـدگان وزارت کار و اتـاق بازرگانـی 
اعضـای جدیـد هیئـت مدیره انجمـن صنایع نسـاجی بـه ترتیب 

تعـداد آرا بشـرح ذیـل انتخـاب گردیدند.
ضمـن سـپاس مجـدد از اعضـای محتـرم و همـکاران دبیرخانـه 
انجمـن و عـرض خسـته نباشـید خدمـت هیئـت مدیره سـابق و 
تبریـک بـه هیئـت مدیـره جدیـد بـرای منتخبیـن هیئـت مدیره 

توفیـق بیـش از پیـش مسـألت داریم.
 

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از آغاز به كار سامانه 
اشتغال )شناسنامه كار( به منظور افزایش امنیت شغلی 

كارگران خبر داد.
این  افزود:  ربیعی  علی  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  از  نقل  به 
سامانه به امنیت شغلی کارگران می افزاید، زیرا پیش از این، 
نگرانی های بسیاری در مورد قراردادهایی که ثبت نمی شد و 

ضایع شدن حقوق فردی وجود داشت.
وی با پرداختن به موضوعات تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی 
قراردادهای کاری و رسیدگی به افراد دهک های پایین جامعه، 
ابعاد گوناگون سامانه اشتغال را معرفی کرد و ادامه داد: سامانه 
اشتغال، امکان برنامه ریزی برای افراد بیکار را فراهم می کند.

ربیعی گفت: در این سامانه همه اعتراضات و مراحل رسیدگی 
به آنها ثبت و بررسی خواهد شد.

امکانات  دیگر  از  دار  بنگاه های مشکل  افزود: شناسایی  وی 
این سامانه است. 

آنها، نحوه قراردادهای  شناسایی مشاغل سخت، دسته بندی 
بیمه ای و شناسایی بنگاه های مشکل دار و برنامه ریزی برای 

آنها از دیگر امکانات این سامانه است.
ربیعی ادامه داد: کارگران از این پس می توانند شناسنامه کاری 
داشته باشند. پیش بینی ما این است که باید حدود دو میلیون 

بنگاه را در این سامانه ثبت کنیم.
 www.prkar.ir وی تصریح کرد: نشانی سایت این سامانه
است و کارگران می توانند با مراجعه به مراکز پیشخوان دولت 
در این سامانه ثبت نام نمایند، هزینه ثبت نام در این سامانه 
برای اولین مرتبه حدود 2 هزار و ۱00 تومان و برای دفعات 

بعدی رایگان است.

اعضای هجدهمین دوره هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
)به ترتیب حروف الفبا(

* محسن آهنگریان
* عبدالحسین اخوان مقدم

* رضا حمیدی
* سیدجواد سجادی

* محمدجعفر شهایی
* علیمردان شیبانی

* محمد علی عامری

* علی فرهی
* حسن کاردان

* شاهین کاظمی
* سید رضا الجوردی

* اکبر لباف
* محمدرضا مقدم 
* عباس مقصودی

* حسن نیلفروش زاده 

     

اعضای علی البدل: 
محمـود زینـی، حسـنعلی رمضانـی، سـیدجعفر حسـینی، مهـدی 

ضابطـی طرقـی، احمدرضـا اسـتاد زاده
بازرس اصلی: محمدعلی مقدم

بازرس علی البدل: سعید دبستانی
به امید روزهای بهتر برای صنایع نساجی كشور

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خبرداد:

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join
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دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات با موضوع »تبادل ارز 
صادراتی با نرخ توافقی« در ۱4 گام برای اجرا اباغ شد. دهه آخر 
فروردین ماه 9۷ بود که دولت یکسان سازی نرخ ارز را با اعام نرخ 
هر دالر 4200 تومان کلید زد و با تدوین سیاست های جدید ارزی، 

شیوه های تخصیص ارز را اعام کرد.
اول  معاون   9۷ تیرماه  یازدهم  اساس،  این  بر  تعادل،  گزارش  به 
رئیس جمهوری دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و 
اباغ کرد. در همین  را  واردکنندگان  به  پروانه صادراتی  واگذاری 
در جدیدترین  نیز  ایران  تجارت  توسعه  رئیس کل سازمان  راستا، 
دستورالعمل، به تشریح »نحوه تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، 
چگونگی انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کاالهای گروه )3( 

پرداخت و آن را برای اجرا اباغ کرد. 
کاالهای  صادرکنندگان  کلیه  جدید،  دستورالعمل  این  براساس 
غیر نفتی به غیر از »محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی، 
محصوالت فوالدی و فلزات رنگین« که از 22 فروردین ماه 9۷ 
ارز حاصل  فروش  به  نسبت  می توانند  کرده اند،  به صادرات  اقدام 
از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند. 
واگذاری پروانه صادراتی یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و براساس 
توافق طرفین صورت می گیرد، که صادرکننده می تواند در چند مرحله 
و به صورت شکسته یا به طور یک جا میزان ارز قابل واگذاری خود 

را اعام کند.
14 گام فروش ارزش صادراتی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت جزئیات دستورالعمل جدید واردات 
در مقابل صادرات را در ۱4 بند و 4 تبصره در تاریخ ۱39۷/04/۱۷ 
جهت اجرا اعام کرد، که براساس آن نحوه فروش ارز حاصل از 
صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان مشخص شده 

است. 
بنابراین، کلیه صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی غیر از محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی، محصوالت فوالدی و فلزات رنگین 
این  براساس  به صادرات کرده اند،  اقدام  از 22فروردین ماه 9۷  که 
از  حاصل  ارز  فروش  به  نسبت  می توانند  جدید،  دستورالعمل  این 
کنند.  اقدام  واردکنندگان  به  صادراتی  پروانه  واگذاری  و  صادرات 
مجتبی خسروتاج همچنین یادآوری کرد: فهرست شرکت های تولید 
فوالدی  محصوالت  نفتی،  فرآورده های  و  پتروشیمی  محصوالت 
و فلزات رنگین که موظف هستند ارز خود را در سامانه نیما و با 
نرخ مصوب به فروش رسانند، سیزدهم خردادماه در بخشنامه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اباغ شده است. دستورالعمل جدید واردات 
در مقابل صادرات با موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی که ۱4 

گام را در برمی گیرد، به شرح زیر است:
۱- در بند یک این دستورالعمل آمده است که صادرکننده می تواند 
اطاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان، جهت تامین 
و  تجارت  توسعه  کنند، سازمان  منتقل  ثبت سفارش های شان  ارز 
اما  کنند.  اقدام  ارتباط  و  این شناسایی  در جهت  اتاق ها می توانند 
براساس تبصره بند نخست؛ واگذاری پروانه صادراتی یا ارز معامله 
می گیرد.  طرفین صورت  توافق  براساس  و  سامانه  از  خارج  شده، 
یا بطور  صادرکننده می تواند در چند مرحله و به صورت شکسته 

یک جا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعام کند.
2- در بند دوم این بخشنامه آورده شده: واردکنندگانی که تمایل به 

استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند الزم است با 
مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. 
 )TAB( البته در تبصره این بند گفته شده که، واردکنندگان در کلید
مالی و بانکی، موضوع )FIELD( نوع عملیات ارزی را بانکی و 

FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب می کنند.
3- اما براساس بند سه این دستورالعمل، وارد کننده جهت تامین ارز 
ثبت سفارش خود، به بانک عامل مراجعه کرده و با ارائه اطاعات 
پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین 
ارز می کند. اما براساس تبصره ماده سه این بخشنامه، صرفا واردات 
کاالهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی کاالیی قرار دارند 

می توانند از این طریق، تامین ارز کنند.
4- همچنین براساس بند چهارم اباغی سازمان توسعه تجارت، 
بانک های عامل موظف هستند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از 

بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.
۵- در گام بعدی، در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک 
مرکزی، بانک های عامل موظف هستند، تضامین الزم را از بازرگان، 
و  کرده  اخذ  ارزی  مقررات  مجموعه  اول  بخش  )ی(  بند  مطابق 

تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعام کنند.
۶- در این مرحله، بانک های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، 
اطاعات پروانه های صادراتی را ثبت می کنند، اما براساس تبصره 
پروانه  مالکیت  اینکه  به  توجه  با  جدید،  دستورالعمل  این   ۶ ماده 
صادراتی متعلق به شخص دیگری )صادرکننده( است الزم است 
بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش 
یه مشتری )واردکننده( اطمینان یابد. لذا از طریق سامانه تامین ارز، 
مشتری  آن  به  پروانه  واگذاری  جواز  تایید  بر  مبنی  را  درخواستی 
مشاهده  به صورت سیستمی جهت  درخواست  این  می کند.  ثبت 

صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.
۷- اما در خوان هفتم، صادرکننده الزم است با مراجعه به سامانه 
جامع تجارت، درخواست بانک عامل، مبنی بر جواز واگذاری پروانه 
صادراتی خود به آن واردکننده را تایید کنند. در اینجا یک تبصره نیز 
آورده شده که براساس آن، واگذاری پروانه صادراتی در این گام به 
پایان می رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه 
اقتصادی در این مرحله برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی 

کاسته خواهد شد.
۸- در گام هشتم، بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات 
ابزار پرداخت در قالب برات بدون  ارزی )سمتاک( نسبت به ثبت 

تعهد اقدام کند.
9- در گام بعدی اما وارد کننده الزم است اسناد حمل ثبت سفارش 

خود را به بانک عامل تحویل کند.
۱0- پس از آن، بانک عامل نیز باید با مراجعه به سامانه سمتاک، 

اسناد حمل را ثبت کند.
۱۱- در این مرحله، واردکننده نیز موظف است با مراجعه به سامانه 
جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطاعات منشا 

ارز خود را ثبت کند.
۱2- بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعامیه تامین 

ارز می کند.
۱3- در این مرحله، واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره 
کاالی خود  ترخیص  به  اقدام  )شاتا(  ارز  تامین  اعامیه  رهگیری 

می کند.
 ۱4- در گام آخر، واردکننده پس از ترخیص کاال، جهت رفع تعهد و 

دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.
نرخ توافقی بازار ثانویه سقف ندارد

میان  ارزی  معامله  این  برای  روش  دو  بخشنامه،  این  براساس 
صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است؛ 
در روش نخست، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت 
می گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را 

در سامانه نیما به ثبت می رساند و واردکنندگانی که 

پنجره جدید تبادل توافقی ارز صادراتی
خالصه مذاکرات  نهصد  و  هشتاد و دومین 
نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

نشست 982 هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در 
روز یکشنبه مورخ 97/04/03 در محل انجمن صنایع نساجی 
ایران تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل نظر 

و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
مورخ  انجمن  مدیره  هیئت   9۸۱ نشست  مذاکرات  خاصه   -۱

9۷/3/2۷ قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.
2- آقای دکتر شیبانی گزارش مبسوطی از جلسه هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارائه فرمودند،که آقای 

دکتر ظریف وزیر محترم امورخارجه مهمان این نشست بود.
شرکت  با  قرارداد  عقد  از  گزارشی  بصیری  مهندس  آقای   -3
حسابرسی آرمان آروین پارس جهت حسابرسی گزارش های مالی 
انجمن در سال 9۶ ارائه فرمودند. این شرکت حسابرسی حساب های 

سال 9۵ انجمن را نیز حسابرسی نموده بود.
4- آقای مهندس مقصودی گزارشی از جلسه پیگیری موضوع کسر 
تخلیه الیاف جاذب الرطوبه وارداتی در دفتر اداره کل صنایع نساجی 
و پوشاک وزارت صنعت در روز یکشنبه مورخ 9۷/4/3 ارائه فرمودند 
۵- گزارش نشست مشترک هیئت مدیره شرکت پلی اکریل اصفهان 
و اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی کاشان و همچنین نشست 
مشترک هیئت مدیره پلی اکریل اصفهان و هیئت مدیره بانک انصار 
استان اصفهان با حضور صنعتگران ریسنده و بافنده استان در محل 
هتل نگارستان کاشان در مورخ 9۷/3/22 در خصوص تعامل در خرید 
محصوالت تولیدی شرکت پلی اکریل اصفهان، توسط آقای سیدرضا 

الجوردی ارائه گردید. 
۶ - گزارش جلسه مقدماتی نشست مربوط به گفتگوهای صنعتی 
بین جمهوری اسامی ایران و اتحادیه اروپا در رابطه با صنایع نساجی 
و پوشاک و تعامل و تبادل اطاعات و انجام هماهنگی های الزم 
در این خصوص که در تاریخ چهارشنبه 9۷/03/20 در محل دفتر 
اداره کل صنایع نساجی و پوشاک برگزار شد توسط آقای مهندس 

بصیری ارائه گردید. 
۷- گزارش جلسه برگزار شده در شهرک صنعتی آران و بیدگل با 
حضور بیش از دویست تن از ریسندگان نخ فرش و تولیدکنندگان 

فرش ماشینی راجع به قیمت فرش ماشینی ارائه شد 
۸- گزارش نهمین نشست کمیته پایش صنعت نساجی در مورخ 

9۷/3/30 توسط مهندس شهایی ارائه شد.
9- گزارش جلسه در مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی صنایع و 
ایران در خصوص نحوه تدوین شاخص های  معادن و کشاورزی 
کلیدی عملکرد تشکل ها مورخ 9۷/3/29 در اتاق بازرگانی ایران ارائه 

گردید.
۱0- نامه مدیر تشکل ها و مسئول اجتماعی اتاق بازرگانی صنایع و 
معادن و کشاورزی تهران به شماره 2۷/392۶/الف ت مورخ 9۷/3/2۸ 
مبنی بر پاسخ به درخواست انجمن جهت حمایت مالی اتاق بازرگانی 
صنایع و معادن کشاورزی تهران از طرح پایش صنعت نساجی قرائت 
گردید که پروپوزال مربوطه تحت عنوان چشم انداز صنعت نساجی 
در افق ۱4۱0 باید در چارچوب مورد نظراتاق در پاسخ به سواالت 
مطروحه در این نامه تهیه و تدوین گردید. همچنین مقرر شد تا ضمن 
برگزاری نشست با سرکار خانم محرابی نسبت به تهیه پاسخ مکتوب 
به اتاق در جهت استقبال از تداوم همکاری های مطالعاتی و تعریف 
پروژه های جدید برای پاسخگویی به سواالت مطرح شده در مکاتبه 

مذکور اقدام گردد.
۱۱- گزارشی از ثبت نام 30 نفر کاندید شده در انتخابات هیئت مدیره 

انجمن ارائه گردید.
۱2- به پیشنهاد مهندس علی فرهی مقرر شد تا در جسات پایانی 
دوره فعلی هیئت مدیره، گزارشی از عملکرد هیئت مدیره انجمن 
و خاصه ای از مصوبات و میزان پیشرفت کار و به نتیجه رسیدن 

مصوبات به هیئت مدیره ارائه گردد.
۱3- جلسه در ساعت ۱۷:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

ص خاتمه یافت.
غایبین: محمود زینی، دكتر بهروز محمدی، مهندس غالمرضا 

علیمردانی 
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رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر شفافیت دولت و 
ستاد، آگاهی از اقدامات ستاد را حق مردم دانست و گفت: کاالهای 
دیگری نظیر سوخت، پوشاک، لوازم خانگی و ... نیز با آماده سازی سامانه 
ریجستری خواهد شد. سردار علی مویدی خرم آبادی  در نشست خبری 
با اشاره به سیاست دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهارداشت: 
پدیده قاچاق پدیده  ای است که ورود به آن نیازمند اقدامات سنجیده و 
مطابق با واقعیت است. به گزارش خبرگزاری فارس،  وی در ادامه 
افزود: اقدامات در این زمینه نباید به تشویش اذهان عمومی و تضییع 
حقوق مردم منتهی گردد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ادامه 
سخنان خود هرمزگان را پیشانی اقتصادی کشور معرفی و بیان داشت: 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان مرجع ملی در زمینه اتفاقات 
مرتبط با ماموریت خود اظهار نظر دارد و هیچ موضوعی را از مردم 
مخفی نمی کند. مویدی در ادامه مردم را محرم ستاد خوانده و آگاهی از 
موضوعات و پرونده ها را حق قانونی آنان دانست و تصریح کرد: البته این 
شفاف سازی نیازمند فرایندی است. وی شفاف سازی را اولویت کار دولت 
و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دانست و تاکید کرد: 2۵ دستگاه در ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز عضو هستند و رسیدگی به پرونده ها با قدرت 
و قاطعیت در دست بررسی است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
با بیان اینکه با مرزنشینان آشنایی کامل دارم، افزود: مرزنشینان حقوقی 
دارند که باید نظام آن را تامین کند و البته تبعیت مرزنشینان به قانون هم 
می بایست رعایت شود. مویدی ادامه داد: نگاه ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به تجارت سنتی نگاه تهدیدآمیز نیست، بلکه می توان از این فرصت 
به نفع مردم استفاده کرد. وی با تاکید بر شناسایی تهدیدات موجود در 

حوزه تجارت سنتی در مرزهای جنوبی کشور بیان داشت: آئین نامه ای 
در همین خصوص در شرف اباغ قرار دارد که البته اجرای آن تنها با 
همکاری و همفکری مرزنشینان میسر خواهد بود. رئیس ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با اشاره به دغدغه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز افزود: ستاد تاش دارد تا قاچاق را از مبادی رسمی و با اقدامات 
فنی و پیشگیرانه، کاهش دهد. مویدی ادامه داد: البته تمرکز بر اقدامات 
دانش بنیان در این حوزه نیز در راستای کاهش پدیده قاچاق کاال و ارز 
به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در دستور کار ستاد قرار دارد. وی در 
ادامه یکی از اقدامات دولت در زمینه استفاده از شرکت های دانش بنیان 
را اجرای سامانه ریجستری تلفن همراه عنوان کرد و گفت: کاالهای 
دیگری نظیر سوخت، پوشاک، لوازم خانگی و ... نیز با آماده سازی سامانه 
در برنامه دولت قرار دارد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه 
داد: قانونمندسازی تجارت ملوانی را در قالب یک آیین نامه با همت 
دولت در دست اجرا داریم اما باید بدانیم تا زمانی که در چارچوب قانون 
تجارت انجام نشود توفیقی حاصل نخواهد شد. مویدی در پاسخ به 
سوال خبرنگار فارس با بیان اینکه نگاه نظام، دولت و ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز  به پدیده قاچاق نگاهی پیشگیرانه است افزود: راه اندازی 
سامانه های جدید با استفاده از شرکت های دانش بنیان یکی از اقدامات 
ویژه دولت برای کاهش قاچاق کاال و ارز است. وی در ادامه همچنین با 
اشاره به ضرورت اصاح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: 
این قانون هم اکنون در مجلس شورای اسامی در دست بررسی و 
اصاح است که البته اصاحیه قانون نیز خود پس از اجرا بیانگر تاثیر 

آن خواهد بود.

پاشنـه آشیـل پوشـاک، 
مناطق آزاد است

علی رغـم ممنوعیت واردات برندهای خارجی پوشـاک، مشـکل 
اصلـی تولیدکننـدگان این حـوزه واردات بسـیار زیاد پوشـاک از 
مبـادی غیـر رسـمی و نیـز واردات پوشـاک بـه عنـوان کاالی 

مسـافری بـه مناطق آزاد اسـت.
اخیـرا وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در اباغیـه ای واردات 
۱400 قلـم کاال را کـه مشـابه داخلی آن ها وجود دارد به کشـور 
ممنوع کرد و در این رابطه برندهای پوشـاک خارجی نیز سـهم 

مشـخصی داشته اند.
بـه گـزارش ایسـنا، هرچنـد چنین تصمیمی توسـط مسـئوالن 
اتخـاذ شـده امـا مشـکل اصلـی در بازار پوشـاک این اسـت که 
حجـم بسـیار زیـادی از کاالهـای وارداتی به صورت قاچـاق واز 
طریـق مبادی غیر رسـمی وارد می شـود. تخمین فعـاالن حوزه 
پوشـاک ایـن اسـت که رقمی بین ۶ تـا ۷ میلیارد دالر پوشـاک 
از مبادی غیر رسـمی به کشـور وارد می شـود که سـهم پوشاک 

قانونـی وارد شـده تنها معادل ۵0 میلیون دالراسـت.
بنابرایـن هرچنـد تصمیـم دولـت در حوزه پوشـاک قابـل توجه 
اسـت امـا چالـش اصلی تولیـد کنندگان نسـاجی و پوشـاک به 
بخـش دیگـری مربـوط می شـود و آن هـا معتقدنـد کـه عاوه 
بـر لـزوم اقـدام هرچـه بهتـر در جلوگیـری از واردات پوشـاک 
قاچاق به کشـور باید نسبت به واردات پوشـاک از طریق کاالی 
مسـافری بـه مناطـق آزاد چاره اندیشـی شـود. مجیـد نامـی 
عضـو هیئـت مدیـره اتحادیه تولیـد و صادرات نسـاجی 
و پوشـاک در ارتبـاط بـا ممنوعیـت واردات پوشـاک گفـت: به 
طـور حتـم دولـت بایـد از خـروج ارز جلوگیـری کند امـا چالش 
مـا در حـوزه پوشـاک بـه گونـه ی دیگری اسـت به طـوری که 
تنهـا ۵0 میلیـون دالر به صورت سـاالنه از مبـادی گمرک و به 
صورت رسـمی وارد می شـود آن هم در حالی که حجـم واردات 
پوشـاک به کشـور حـدود ۶ تا ۷ میلیـارد دالر اسـت و حتی این 
تصمیـم مشـکل و معضـل تولیـد کننـدگان را حـل نمی کند و 

چندان تاثیرگذار نیسـت.
وی ادامـه داد: وضعیت فعلـی دالر و ارز تهیه پارچه و نخ را برای 
تولیـد کننـدگان با مشـکل مواجـه کرده اسـت و در بسـیاری از 
مـوارد بایـد مـواد اولیه مـورد نیاز خود را بـا دالری باالتـر از رقم 

4200 تومانـی تهیه کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
بـا اشـاره بـه ورود پوشـاک به کشـور به صـورت کوله بـری، ته 
لنجـی، گذر مـرزی و نیز از طریق مناطق آزاد گفت: درخواسـت 
مـا این اسـت که نـه تنها با واردات قاچاق پوشـاک مقابله شـود 
بلکـه درارتبـاط با ورود پوشـاک به صورت مسـافری به مناطق 

آزاد نیز چاره اندیشـی شود.
نامـی با بیان اینکه طبق گفته دبیر شـورای عالی مناطـق آزاد و 
ویـژه اقتصادی ۱2 میلیون مسـافر به مناطـق آزاد تردد می کنند 
بیـان کـرد: هر مسـافر می تواند معـادل ۸0 دالر به مناطـق آزاد 
وارد کنـد کـه ایـن رقـم حدود یـک میلیـارد دالر می شـود و به 
ایـن ترتیـب کاال از مناطـق آزاد به سـرزمین اصلـی می آید. اگر 
بحـث حمایت از پوشـاک مطرح اسـت بـرای عدم خـروج ارز از 
کشـور بایـد مقوله مناطـق آزاد مد نظـر قرار گیـرد. ما معتقدیم 
که پاشـنه آشیل پوشـاک در حال حاضر مناطق آزاد است و باید 

ورود پوشـاک بـه این مناطق محدود شـود.
وی بـا انتقـاد از واردات پوشـاک اسـتوک بـه بازارهـای داخلـی 
تصریـح کرد: حتـی در مناطـق آزاد نمی توانند تشـخیص دهند 
کـه یـک فرد معادل چند دالر پوشـاک وارد کرده اسـت. به طور 
حتم بسـیاری افراد رقمی بیـش از ۸0 دالر از مناطـق آزاد خارج 
می کننـد و بـه هیـچ وجه سـازوکار مشـخصی جهـت کنترل و 

نظـارت بر این مسـاله وجود نـدارد.

لوازم خانگی و پوشاک در نوبت سامانه ریجستری

بخشنامه پوشاکی وزارت صنعت ۶هزار نفر را بیکار می کند
مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار وزارت کار با اشاره به بخشنامه 
وزارت صنعت مبنی بر عدم فعالیت شرکت های پوشاک خارجی در 
ایران گفت: شرکت هایی باید قطع همکاری کنند که فقط فروشنده 
پوشاک هستند، نه اینکه سفارش تولید می دهند. رضا تازیکی، مدیر 
طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار ، درباره 
پایدار  آخرین وضعیت اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال 
)تکاپو( به عنوان یکی از طرح های اشتغالزای دولت گفت: در حالی 
که کشورهایی مانند مصر، صربستان و گرجستان با صنعت پوشاک 
ایجاد می کنند که در کشور ما  از ۶00هزار شغل در ۵سال  بیش 
به این صنعت توجهی نمی شود. ظرفیتی که این صنعت دارد هیچ 
صنعت دیگر ندارد، این صنعت از نظر  میزان اشتغال و میزان هزینه 

قابل رقابت با هیچ صنعتی نیست. 
نفر  2۵میلیون  حدود  ندارد  نساجی  اینکه  وجود  با  بنگادش  در 
گزارش  به  دارند.  و صادرات هم  کار می کنند  پوشاک  در صنعت 
خبرگزاری تسنیم، وی ادامه داد: در کشور ما اگر سرمایه گذار خارجی 
بخواهد سرمایه گذاری کند، این قدر مراحل سرمایه گذاری دشوار 
است که یک سرمایه گذار خارجی عطایش را به لقایش می بخشد 
و سرمایه گذاری نمی کند، عاوه بر اینکه موانع کسب و کار وجود 
دارد، هیچ حمایت قانونی از سرمایه گذار نمی شود، تعدد مجوزها 
وجود دارد. باید یک پنجره واحد وجود داشته باشد و خیال فرد راحت 
باشد که وقتی کسی می خواهد سرمایه گذاری کند گرفتار بوروکراسی 
اداری نمی شود. تازیکی بیان کرد: در راستای طرح تکاپو ظرفیت 
های مختلف را شناسایی کردیم، به بازار بین المللی وصل شده ایم. 
تا کنون 20 میلیون یورو سفارش گرفته ایم و بیش از 2هزار و ۸00 
مازندران  تهران، گیان،  استان  در  پوشاک  تولید  کارگاه  در  شغل 
شغل ها  این  تمام  کردیم.  ایجاد   9۷ سال  3ماه  طول  در  البرز  و 
جدید بوده اند، اما مشکل اینجاست که به محض نوسانات ارزی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه ای مبنی بر قطع همکاری 
شرکت های خارجی در رسته پوشاک صادر شد. این بخشنامه مورد 
انتقاد وزارت کار است. چرا که مانع فعالیت شرکت هایی می شود که 

دانش فنی به کشور می آورند و سفارش تولید می دهند.

ایران  در  گذشته  ماه  چند  در  که  خارجی  شرکت های  گفت:  وی 
سرمایه گذاری کرده بودند، هر کدام جداگانه در حال لغو قرار داد 
هستند. این شرکت ها دانش آورده بودند که این بخشنامه مانع از 

فعالیت این شرکت ها هم شده است. 
یعنی وزارت صنایع بخشنامه ای برای عدم همکاری تمام شرکت های 
خارجی صادر کرده است، در حالی که این بخشنامه مناسب نیست. 
فروش  فروشگاه  فقط  که  کنند  همکاری  قطع  باید  شرکت هایی 
پوشاک خارجی در کشور افتتاح کرده اند نه اینکه شرکت هایی قطع 
همکاری کنند که به کشور ما دانش آورده اند و سفارش 20میلیون 
یورویی داده اند. چرا باید این بخشنامه صادر شود و این چنین مانع 
همکاری در حوزه پوشاک می شود. تازیکی با بیان اینکه اگر این 
بخشنامه اصاح نشود،  در بازه زمانی2 ماه آینده ۶هزار نفر به تعداد 
بیکاران اضافه می شود گفت: در صورت لغو قرارداد این شرکت ها 
2هزار و ۸00 نفر شغل جدیدی که ایجاد شده بود و 3هزار نفری که 

در این فروشگاه ها مشغول هستند بیکار می شوند. 
دادند  ایران سفارش  برای شرکت هایی که در  باید  وزارت صنعت 
برند  با  ایرانی  پوشاک  که  باربود  اولین  برای  می شد،  قائل  استثنا 
Made in iran  به کشور ترکیه صادر شد. اما در یک ماه اخیر 
وزارت صنعت با این بخشنامه عمومی مانع  از فعالیت تعدادی از 
شرکت هایی شد که در ایران سرمایه گذاری کردند و سفارش پوشاک 
آن شرکت  با  نامه ها  تفاهم  از  یکی  کرد:  بیان  وی  دادند.  داخلی 
خارجی راه اندازی بزرگترین مرکز تخصصی آموزش تولید پوشاک 
در دو شهر مشهد و تهران بود. مقرر شده بود که متخصصان آنها 
از آن کشور به ایران بیایند و آموزش های الزم را بدهند و قرار بود 

ایران تجهیزات الزم را آماده کند. 
در حال حاضر تمام تجهیزات با همکاری وزارت کار، دانشگاه امیر 
کبیر و سازمان فنی و حرفه ای آماده شده است،  بخشی از کار هم 
تحت تعهد آن شرکت بود که انجام داد اما با این بخشنامه وزارت 

صنعت هم چیز معطل شده است. 
اگر قرار باشد جلو سفارش ها گرفته شود و  فعالیت نکند، چگونه 

دانش از کشورهای دیگر وارد کنیم؟!
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جامعه نساجی کشور هدفی جز ایجاد اشتغال ندارد
دكتر علیمردان شیبانی- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- و 
مهندس حسن نیلفروش  زاده- عضو هیئت مدیره صنایع انجمن 
نساجی ایران و مدیر عامل نساجی قروه- دو میهمان برنامه 
كاالی ایرانی )برنامه ای از رادیو اقتصاد( بودند كه به ارائه مطالبی 
در زمینه مواد اولیه صنعت نساجی پرداختند. دکتر شیبانی،  حداقل 
نیاز ساالنه واحدهای نساجی به پنبه را ۱۸0-۱۵0 هزار تن برآورد کرد و 
گفت: حجم تولید سالیانه پنبه در ایران حدود ۶0-40 هزار تن می باشد 
پس با کمبود ۱20 هزار تن پنبه در کشور مواجهیم که باید از خارج کشور 
وارد شود اما درد صنعتگران نساجی اینجاست که روی این ۱20 هزار تن 
تعرفه وارداتی وضع می شود؛ همچنین طبق اعام مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی، واردات پنبه محدود به چند کشور مانند ازبکستان، تاجیکستان 
و... است؛ طبعاً زمانی که تولیدکنندگان پنبه این کشورها متوجه نیاز 
مبرم ما به پنبه می شوند، ده ها مشکل برایمان به وجود می آورند. وی 
ادامه داد: نیاز واحدهای نساجی به الیاف پلی پروپیلن )به عنوان یکی از 
پرمصرف ترین الیاف صنعت نساجی( بالغ بر ۷00-۶00 هزار تن است 
که خوشبختانه گرانول پلی پروپیلن توسط مجتمع های پتروشیمی کشور 
قابل دسترسی هستند در حالی که تا ۱۵سال پیش واردکننده این محصول 
شناخته می شدیم اما در زمینه توزیع، قیمت گذاری و نحوه عرضه گرانول 
پلی پروپیلن داخلی که از طریق بورس عرضه می شود با مشکات 
متعددی مواجهیم. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنابع نساجی 
ایران در ادامه به تهیه الیاف پلی استر در کشور اشاره کرد و گفت: نیاز 
واحدهای نساجی به این محصول حدود 2۵0 هزار تن است که توسط 
مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان چیپس پلی استر آن تولید می شود اما 
متأسفانه در مورد تهیه این محصول هم باید دست به دامان جمع کنندگان 
بطری های آب معدنی و... شویم تا پس از طی مراحل طوالنی، هر کیلو 
چیپس پلی استر را به قیمت 4 هزار تومان خریداری کنیم. به گفته دکتر 
شیبانی، حجم تولید اکرلیک در ایران ۱۵-۱0 هزار تن است در حالی که 
نیاز سالیانه واحدهای نساجی ۱۵0 هزار تن برآورد می شود و این نیاز باید 
از طریق واردات برطرف شود اما در زمینه واردات اکرلیک نیز موانعی 
وجود دارد. این فعال صنعتی، میزان مصرف ویسکوز در کشور را 30-40 
هزار تن اعام کرد و گفت: ویسکوز تولید داخلی ندارد و به همین دلیل 
از طریق واردات تأمین می شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یادآور 
شد: الیاف مذکور، مهم ترین مواد اولیه خط تولید کارخانه های نساجی 

را در برمی گیرند. دکتر شیبانی اظهار داشت: صنعت نساجی یکی از 
قدیمی ترین و ریشه دارترین صنایع کشور محسوب می شود؛ روزگاری 
2۷0 هزار تن پنبه در کشور تولید می شد و در کیفیت باالی منسوجات 
ایرانی بیان همین نکته کافی است که از پارچه ایرانی در تولید لباس پلیس 
انگلستان استفاده می شد اما چه اتفاقی افتاد که بازار نساجی و پوشاک 

ایران در اختیار چین، ترکیه و هند قرار گرفت؟ 
وی ضمن بیان این مطلب که جامعه نساجی کشور هدفی جز ایجاد 
اشتغال، تولید محصوالت باکیفیت و عرضه مناسب به بازار ندارد؛ گفت: 
صنعتگران نساجی به هیچ عنوان مخالف واردات کاالهای موردنیاز که در 
داخل کشور با کمبود مواجهیم، نیستند بلکه با عدم رعایت مقررات برای 

واردات این قبیل کاالها مخالف هستیم. 
مهندس حسن نیلفروش  زاده در ادامه برنامه رادیویی کاالی ایرانی 
ابراز داشت: منافع ملی، آینده نگری و توجه به نسل های آینده، ایجاد 
اشتغال برای جوانان، سالم سازی اجتماع و... به عنوان اقدامات زیربنایی 
مدنظر مدیران کان تمام کشورها قرار دارد اما مشکل اصلی ما افراط و 

تفریط در تمام این زمینه هاست. 
وی ادامه داد: برنامه ریزی تولید شامل تهیه مواد اولیه باکیفیت، بهره گیری 
از ماشین آالت مناسب و آموزش نیروهای انسانی توانمند است و نتیجه 
تمام این تاش ها به ارائه محصول مرغوب و قابل رقابت منتهی می شود. 
دستیابی به چنین جایگاهی نیازمند برنامه ریزی اصولی است و هیچ گاه 
یک شبه به دست نخواهد آمد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران تصریح کرد: طی چند سال  اخیر، آن قدر واردات کاال سهل و آسان 
انجام می شود که اگر فرض کنیم به ۱/۵ میلیارد متر پارچه نیاز داریم، 30-

20 درصد بیش از نیاز ، پارچه به صورت گسترده و البته غیرقانونی وارد 
کشور می شود و بازار، رکود کم  سابقه ای را به دلیل عرضه مازاد تجربه 
می کند. به گفته مهندس نیلفروش زاده، انجام اصاحاتی در زمینه مسائل 
ارزی، نوع عملیات ثبت سفارش و جلوگیری از واردات کاال بدون انتقال 
ارز، کمبود شدید کاال را به وجود آورد و باعث شد نظام چرخشی پول در 
صنعت نساجی از یک  سال به دو ماه پیش خرید تبدیل شود! کدام واحد 
تولیدی را سراغ دارید که قدرت نقدینگی این حجم باال را داشته باشد؟! 

مدیرعامل نساجی قروه یادآور شد: طی چند سال اخیر در صنعت نساجی 
سرمایه گذاری قابل توجهی صورت نگرفته و منابع چرخش سرمایه در آن 
بسیار بهم ریخته است اما در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز و 
کاهش قاچاق، فرصت خوبی برای تولید و صادرات به وجود آمده است. 

www.aiti.ir
ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران ارز را دارند،  این  تقاضای خرید 

خریداری کرده و اقدام به واردات کنند. 
روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت 
اصلی  اساس، شیوه  این  بر  و  واردکننده صورت گیرد  به  مستقیم 
آن است که واردکننده بعد از ثبت  سفارش، درخواست خود را در 
شده  توافق  اظهارنامه   شماره  و  کرده  ثبت  تجارت،  جامع  سامانه 
را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده 
استعام الزم را صورت داده و بعد از تایید وی، ارز را به حساب مورد 
درخواست واردکننده واریز می نماید. به این ترتیب بعد از واگذاری ارز 
به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز 

و اظهارنامه را برای واردات استفاده می کند. 
حال با توجه به اینکه بازار ثانویه ارز، از امروز سه شنبه، آغاز به کار 
خواهد کرد، با انجام معامات مربوط به 20درصد صادرات غیرنفتی 
و اختصاص ارز آن به واردات کاالهای مصرفی، در سامانه نیما بطور 
ارز در سامانه  خودکار اطاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله 
اطاعات بانک مرکزی موسوم به »سنا« قابل دسترس خواهد بود. 
از این رو، صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از 20درصد صادرات 
غیرنفتی را با واردکنندگان کاالهای دسته سوم مبادله کنند. یعنی 
دو طرف می توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت، معدن 

انتخابات هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران برگزار 
شد. مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن طراحان لباس 
و پارچه ایران عصر روز چهارشنبه 20تیر ماه با حضور اعضای 
انجمن در خانه هنرمندان )سالن شهناز( با حضور فعاالن عرصه 

مد و لباس و نظارت نماینده وزارت کار برگزار شد.
مدیره،  هیئت  عملکرد  گزارش  ارائه  بر  عاوه  مراسم  این  در 
خزانه دار و بازرس انجمن، اصاحات اساسنامه، بررسی و تصویب 
اساسنامه نمونه وزارت کار و تطبیق اساسنامه انجمن با مقررات 
جدید، صورت گرفت. پس از اتمام گزارشات و پرسش و پاسخ 
اعضای انجمن، نامزدهای انتخابات هیئت مدیره به معرفی خود و 

برنامه هایشان پرداختند.
اعضای جدید هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران به 

ترتیب تعداد رأی کسب شده به شرح ذیل معرفی شدند:
  * سومبات هاکوپیان 

  * مینو پدرام
  * غامعلی بلوچ

  * امیر شاهین شریفی
  * سهراب رحیمی

  * مریم السادات خرمدره 
  * صادق خداپرست 

اعضای علی البدل:  زهرا سوری و فرشته  کیاوش
بازرس اصلی: مسعود طاالری

بازرس علی البدل: درودیان
انجمن صنایع نساجی ایران انتخاب هیئت مدیره جدید 
این انجمن را تبریک عرض نموده و موفقیت بیش از پیش 

ایشان را مسألت دارد.

پنجره جدید تبادل توافقی ارز صادراتی
رئیس سازمان توسعه تجارت دستورالعمل جدید »واردات درمقابل صادرات« را ابالغ كرد: 

و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات 
صادرکننده مورد مبادله قرار می گیرد یا اینکه این امکان در سامانه 
نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را 
در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین 

می شود، بفروشند. 
و  واردکننده  بین  واسطه  عنوان  به  نیز  صرافی ها  میان،  این  در 
ثانویه سقفی  بازار  توافقی  نرخ  برای  و  می کنند  صادرکننده عمل 

تعیین نشده است. 
ثانویه  بازار  ایجاد  با  بینی کرد که  پیش  اساس، می توان  برهمین 
بازار غیررسمی را کنترل کنند. اما در عین حال،  بتوانند نرخ های 
اشکال اصلی که به این دستورالعمل جدید وارد است در وهله نخست 
اینکه تنوع کاالیی اولویت سوم زیاد نیست. دوم اینکه میزان آن 

حدود ۵میلیارد دالر است که رقم قابل توجهی نیست. 
برخی  احتساب  بدون  صادراتی  ارز  که  است  شرایطی  در  این 
گزارش  دالر  ۱3میلیارد  به  نزدیک  شده،  اعمال  ممنوعیت های 
این  بنابراین  دارد.  وجود  عرضه  تقاضا  برابر  سه  یعنی  می شود؛ 
دستورالعمل برای بخش خصوصی خیلی جذاب به نظر نمی رسد، اما 
در عین حال این امیدواری وجود دارد که به مرور کاالهای دیگری 

هم به اولویت سوم اضافه شود تا متنوع تر شود.

ادامه از صفحه 3

معرفی اعضای جدیـد هیئت مدیره 
انجمن طراحان لباس و پارچه ایران
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