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نشانه هایی از رونق در نساجی

تسهیالت جدید ۱۷ گانه گمرکی برای ورود موقت و استرداد حقوق ورودی کاالها 
با هدف حمایت از تولید و صادرات

سهم 28 درصدی واحدهای تولیدی از منابع پرداختی سیستم بانکی به 40 درصد 
افزایش یابد/ پوشاک و نساجی از فرصت ممنوعیت ۱339 قلم کاال استفاده کنند

امسال بخش تامین مواد اولیه صنایع نساجی در اولویت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است. گمان می كنم امسال روند اقبال 
به مصرف تولیدات داخلی در صنعت نساجی رو به رشد باشد 
دارد  وجود  نساجی  در صنعت  كه  توانمندی هایی  به  توجه  با 

می توان نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل كرد.
نوسازی واحدهای نساجی و ایجاد واحدهای جدید در بخش ریسندگی 
صادرات  رونق  باعث  گذشته  سال  در  مصنوعی  و  طبیعی  الیاف 
محصوالت این صنعت از جمله نخ و فرش ماشینی شده است تا جایی 
که گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی 
و پوشاک در گفت وگو با »گسترش صنعت« اظهار کرد: آمار صادرات 
یک ماه امسال صنعت نساجی رشد را نشان می دهد به گونه ای که 
حدود ۶۰ میلیون دالر در یک ماه آغاز امسال محصوالت نساجی صادر 
شده که این رقم در مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۴۰ میلیون دالر بوده 
است، ضمن آنکه در سال ۹۶ نیز صادرات در صنایع نساجی نسبت به 
سال ۹۵ رشد ۲۰ درصدی داشته است. این روند نشان از رونق گرفتن 

صنعت نساجی دارد.
نصراللهی ادامه داد: امسال بخش تامین مواد اولیه صنایع نساجی در 
اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. گمان می کنم امسال روند 
اقبال به مصرف تولیدات داخلی در صنعت نساجی رو به رشد باشد با 

پس از اتفاقاتی كه در چند ماه اخیر بازار و اقتصاد را درگیر 
كرد و با خروج ایاالت متحده امریکا از برجام تشدید شد، 
دولت از بخش خصوصی برای حل و فصل مشکالت نظر 
خواهی و مشورت كرد اما در نهایت خود تصمیم گرفت. یک 
مثال روشن در این باره تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز 

بود.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان چند سال پیش به تصویب 
رسید اما استثنائات این قانون به اندازه ای بود که در عمل بسیاری 
از بازنشستگان دستگاه های دولتی به پست های اداری بازگشتند. در 
اصالحات جدید این استثنائات کم شده است. قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان می تواند به افزایش انگیزه مدیران و جوانگرایی در 
ساختار حاکمیت بینجامد. اکنون افکار عمومی در انتظار اجرای 
صحیح این قانون است، قانونی که می تواند چابک سازی دولت را 
به همراه داشته باشد. به نظر من گام موثرتر در زمینه چابک سازی 
کاهش قوانین متعدد و مقابله با صدور مجوزهای زیادی است. پیامد 
جوانگرایی در بدنه مدیریت میانی دولت مثبت است اما باتوجه به  
وضع قوانین باید گفت مسیر چابک سازی از اصالح خود مقررات 

می گذرد.
بخش خصوصی امیدوار است در ادامه اصالحاتی از این دست، 
دولت بیش از گذشته به مشاوره های بخش خصوصی اهمیت دهد. 
پس از اتفاقاتی که در چند ماه اخیر بازار و اقتصاد را درگیر کرد و 
با خروج ایاالت متحده امریکا از برجام تشدید شد، دولت از بخش 
خصوصی برای حل و فصل مشکالت نظر خواهی و مشورت کرد 
اما در نهایت خود تصمیم گرفت. یک مثال روشن در این باره تعیین 
نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز بود. بخش خصوصی بارها در نامه ها و 
تذکرات شفاهی اعالم کرد که ارز با این نرخ در شرایط بحرانی 
کنونی تنها باید در اختیار واردکننده کاالهای اساسی و دارو قرار 
بگیرد اما رئیس جمهور و معاونان اقتصادی ایشان در تمام جلسه ها 
گفتند نگران نباشید و ارز به اندازه کافی داریم. تدابیر دولت اما در 
نهایت منجر به ثبت سفارش های عظیم و 3۰ میلیارد دالری در 
دوماه اخیر شد و دولت را گرفتار کرد. دولت اکنون به حرف بخش 
خصوصی رسیده است و به تازگی در بخشنامه ای از اختصاص ارز 
با نرخ ۴ هزار و خرده ای تنها به دارو و کاالهای اساسی می گوید 
واینکه دیگر واردکنندگان باید ارز مورد نیازشان را از بازار ثانویه تهیه 
کنند. بی توجهی دولت به حرف بخش خصوصی درباره ارز در چند 
ماه گذشته پیامدی جز از بین رفتن بیت المال و به باد رفتن منابع 
ارزی کشور در شرایط بحرانی نداشت. در واقع بهانه ای بی اساس 
به سرکوب نرخ ارز و عدم پذیرش نرخ بازار منجر شد. اکنون سوال 
این است که دولت برای شرایط پیش رو به ویژه در روزهای پس 
از نوامبر که درصد باالیی از تحریم ها شامل حال کشور می شود چه 

برنامه ای دارد؟  

توجه به توانمندی هایی که در صنعت نساجی وجود دارد می توان نقاط 
ضعف را به نقاط قوت تبدیل کرد.

به گفته نصراللهی، تمایل به مصرف تولیدات داخلی از سال های گذشته 
رو به رشد بوده که گویای بهبود کیفیت از سوی تولیدکنندگان داخلی 
است اما صنعت نساجی همیشه در معرض واردات رسمی، غیررسمی یا 
کاالی همراه مسافر بوده است. این موارد باعث شده تا تولیدکنندگان 
بیشتر به کیفیت تولیدات خود توجه کنند این امر نشان می دهد که روند 

اقبال به مصرف منسوجات داخلی ادامه دار باشد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک در بیان 

از برجام  امریکا  از خروج  اثرپذیری صنعت نساجی 

ایران  گمرک  كل  رئیس 
گانه   ۱۷ جدید  تسهیالت 
گمركی برای حمایت از تولید و 

صادرات را تشریح كرد. 
به گزارش روابط عمومی گمرک 
به  اشاره  با  فرود عسگری  ایران؛ 
دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استفاده 
از تمامی ظرفیت های گمرکی برای 
حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد: دستورالعمل های تفویض اختیار 
ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و به 
گمرکات سراسر کشور ابالغ شد که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، 
برای ورود موقت کاال و استرداد حقوق ورودی  تسهیالت گمرکی 
با هدف حمایت از  تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است. 
عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه جدید نسبت به قبل برطرف 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم واحدهای تولیدی از 
مجموع منابع پرداختی سیستم بانکی باید 40 درصد باشد كه 

این سهم هم اكنون 28 درصد است. 
به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری گفت: در ۴ ماهه اول امسال ۴۴ 
میلیارد دالر تقاضای ثبت سفارش برای ورود کاال روی کانتر وزارت 
صنعت،معدن و تجارت قرار گرفته که عمده این کاالها واسطه ای 
و سرمایه ای هستتد. وی با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی صادرات 
در 3 ماهه اول امسال، تصریح کرد: این افزایش تا جایی پیش رفته 
که االن نگرانیم که صادرات تبدیل به خروج سرمایه ملی از کشور 
شده  فرصت  به  تبدیل  تهدیدها  اینکه  بیان  با  شریعتمداری  شود. 

ادامه در صفحه 2

احمد كیمیایی اسدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعالم شده در جهت حمایت 
از تولیدکنندگان و صادرات گام برداشته است. رئیس کل گمرک ایران 
در تشریح بخشی از تسهیالت جدید گمرکی برای حمایت از تولید و 
صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، 
اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات 
اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این 
اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استان ها 
از این امکان مجوزهای  تفویض شده است. عسگری گفت: پیش 
صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود 
موقت کاالی موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی 
می بایست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا 
اینکه کاالی ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی 
به گمرک ورود موقت کننده منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم 

صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود. بر این اساس 

همه در انتظار اعالم برنامه دولت

ادامه در صفحه 2

فرصت  این  از  باید  است،گفت: 
و  کرد  استفاده  احسنت  نحو  به 
تالش  و  کار  مسیر  روی  کشور 
است.  حرکت  حال  در  فعالیت  و 
وی با اشاره به ممنوعیت ۱33۹ 
قلم کاال به کشور،یادآور شد: این 
تولید  از  حمایت  برای  موضوع 
داخل و فعال کردن ظرفیت های 

خالی کارخانه ها در محصوالتی که تولید داخلی داشتیم، بوده است.
ادامه در صفحه 2صنایعی مانند پوشاک و لوازم خانگی از این فرصت 
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و تغییرات و نوسان های نرخ ارز اظهار کرد: در این شرایط بیشترین 
تغییری که ایجاد شد مربوط به واردات مواد اولیه است که بخش 
عمده ای از آن در اولویت های تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است که واردات مشابه داخلی آن ممنوع شده است. 
امیدواریم مشکلی در تامین ارز و واردات در صنعت نساجی نباشد. 
نصراللهی به گالیه های موردی اشاره و بیان کرد: مواردی بوده که 
از سوی تولیدکنندگان اعالم شده اما این ممنوعیت ها به دلیل آنکه 
تصمیم جدیدی است به هماهنگی و پیگیری نیاز دارد. اکنون در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت کمیته ای در این زمینه تشکیل شده که بررسی 
مورد به مورد انجام می دهد و اگر مشکلی باشد در ارتباط با بانک 

مرکزی رفع خواهد شد.
وی در بیان دیگر مشکالت در صنعت نساجی اظهار کرد: عرضه مواد 
پتروشیمی در بورس کاهش یافته و برای تولیدکنندگان مشکل ساز 
شده است اما در یک ماه گذشته 3 جلسه در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت تشکیل و هماهنگی های الزم برای اینکه عرضه مواد اولیه 
به بورس افزایش یابد و مشکالت در این باره رفع شود، انجام شده 
است زیرا تولیدکنندگان در تامین »پلی پروپیلن«، »چیپس پلی استر«، 
برخی مواد کمکی و »گرانول پ پ« مشکل داشته اند اما در جلسه ای 
با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی برای عرضه ۸ هزار و 
 3۰۰ تن از این مواد در بورس کاال هماهنگ شد تا عرضه این مواد 

مانند گذشته در جریان باشد.
نصراللهی با اشاره به اینکه اگر برخی مصرف کنندگان غیرواقعی به 
خرید از بورس کاال اقدام کرده باشند اکنون دیگر توانایی خرید ندارند 
و پیگیری ها برای خرید تولیدکنندگان واقعی از بورس کاال ادامه دارد، 
گفت: تالش می کنیم تا خواسته فعاالن صنعت نساجی برای ارائه 
مشوق های صادراتی که برای آنها در نظر گرفته نشده است برقرار 
شود و وزارتخانه به دنبال آن است تا منابع مالی مورد نیاز در این باره 

تامین شود.

نشانه هایی از رونق در نساجی ادامه از صفحه ۱

ادامه از صفحه ۱

ادامه از صفحه ۱

و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق 
دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی 
محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود 

موقت را دارند قابل پذیرش است.
رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کاال ها را در تفویض اختیار 
اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود 
موقت در شیوه نامه قبلی 3ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت 
حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد 
نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به 
۴ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، مهلت 
اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است. به گفته رئیس کل گمرک 
ایران، به منظور تسهیل ارائه درخواست های ورود موقت، برخی اسنادی 
که به ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می شد، حذف شده 
واقدامات اولیه جهت اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است. ضمن 
اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، اسنادی 
که قباًل دریافت شده است نیز مجدداً به ضمیمه درخواست جدید اخذ 
نخواهد شد.  فرود عسگری، سقف جدید میزان مجوز ورود موقت قابل 
صدور در شیوه نامه جدید را 3۰ درصد عنوان کرد که افزایش یافته است. 
او گفت: مطابق دستورالعمل اخیر، درخصوص پروانه های ورود موقتی 
که مهلت آنها منقضی شده و درخواست تمدید یا تبدیل به قطعی آنها 
در کمیته موضوع مواد ۸۲ و ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی 
مورد رسیدگی است، امکان تمدید مهلت یکماه توسط دفتر صادرات 
مهیا شده است. رئیس کل گمرک ایران در تشریح مقایسه دو شیوه نامه 
قدیم و جدید در استرداد حقوق گمرکی با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور 
گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی،اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع 

ماده ۶۶ قانون امورگمرکی به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور 
تفویض شده بود. اما در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های 
نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استان ها تفویض شده است. عسگری 
در ادامه توضیح داد: با هدف تسهیل امر و کاهش هزینه های غیرضرور 
صادرکنندگان ناشی از رفت و آمد به گمرکات محل واردت، مطابق 
دستورالعمل فارغ از اینکه کاالی وارداتی از کدام گمرک واردات قطعی 
شده و نیز بدون توجه به اینکه عین کاالی وارداتی یا محصول تولید 
شده از مواد اولیه وارداتی، از کدام گمرک صادرات شده است، اختیار 
استرداد حقوق ورودی به حوزه نظارت یا گمرک مرکز استان محل 
وقوع واحد تولیدی یا محل صدور کارت بازرگانی تفویض شده است. 
به گفته وی در شیوه نامه قبلی در مواردی که مواد اولیه مختلف، از 
طریق گمرکات متفاوتی وارد کشور شده و جمعاً تشکیل یک محصول 
صادراتی را می دادند، امکان استرداد حقوق ورودی از طریق گمرکات 
محل ورود با توجه به تعدد عماًل امکانپذیر نبود، و این مشکل با تفویض 
اختیار اخیر به گمرک مرکز استان محل واحدتولیدی صادرکننده یا محل 
صدور کارت بازرگانی صادرکننده بر طرف شده است. وی اختیار تفویض 
شده اخیر در استرداد حقوق ورودی را شامل کاالهای بیشتری عنوان 
کرد و ادامه داد: در دستورالعمل اخیر، تسهیالت مناسبی در خصوص 
متقاضیانی که جزء صادرکنندگان نمونه ملی، استانی یا فعاالن مجاز 
اقتصادی هستند در نظر گرفته شده است. به گفته رئیس کل گمرک 
ایران، به منظور جلوگیری از سردرگمی متقاضیانی که درخواست های 
خود را تا قبل از ابالغ دستورالعمل اخیر، در گمرکات تفویض شده قبلی 
به ثبت رسانده بودند، مقرر شده است، بررسی درخواست و صدور حکم 
استرداد مربوط به درخواست های قبلی ایشان در همان گمرکات انجام 

شود.

تسهیالت جدید ۱۷ گانه گمرکی برای ورود موقت و استرداد حقوق ورودی کاالها 
با هدف حمایت از تولید و صادرات

سود  نرخ  به  اشاره  با  تجارت  و  صنعت،معدن  وزیر  کنند.  استفاده 
هزار   3۲ مجلس  گفت:  تولیدی،  واحدهای  به  اعطایی  تسهیالت 
میلیارد تومان برای پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیالت اعطایی 
بانک ها به واحدهای تولیدی در بودجه امسال در نظر گرفته است که 
برای توسعه و نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی میتوان از آن 
استفاده کرد. شریعتمداری با بیان درنظر گرفتن ۱3۰۰ مبلیارد تومان 
مشوق های صادراتی در بودجه ۹۷،تصریح کرد: موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده نیز در مجلس مطرح شده است و درصدد اصالح آن 
برای حمایت از تولیدکنندگان هستیم. وی یکی از گرفتاری های حوزه 
تولید را همین مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: با بخشنامه 

جدیدی که وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی صادر کرده است مدیران 
تامین اجتماعی سراسر کشور باید همکاری بیشتری برای حمایت از 
تولیدکنندگان داشته باشند. وزیر صنعت،معدن و تجارت با دعوت از 
نطام بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی،افزود: سهم واحدهای 
تولیدی از مجموع منابع پرداختی سیستم بانکی باید ۴۰ درصد باشد 
که این سهم هم اکنون ۲۸ درصد است. شریعتمداری با اعالم اینکه 
مجوز صدور فروشگاه های زنجیره ای را به سازمان های استانی صمت 
سپردیم، تصریح کرد: توسعه فروشگاه های زنجیره ای باید علمی باشد 
و درخواست ها با دقت بررسی شود و سازمان های استانی صنعت، معدن 

و تجارت در صدور یا لغو مجوز باید نقش داشته باشند.

سهم 28 درصدی واحدهای تولیدی از منابع پرداختی سیستم بانکی به 40 درصد 
افزایش یابـد/ پوشاک و نساجی از فرصت ممنوعیت ۱339 قلم کاال استفاده کنند

ــا، واردات  ــدن كااله ــدی ش ــا گروه بن ــش ب ــدی پی چن
ــرار  ــی ق ــوم كاالی ــروه س ــه در گ ــم كاال ك ۱۳۳۹ قل
ــر اســاس اعــالم  ــا ب ــوع اعــالم شــد ام گرفــت، ممن
گمــرک ایــران ترانزیــت ایــن كاالهــا ممنــوع نیســت.

ــت،  ــور، وزارت صنع ــکالت ارزی در کش ــاد مش ــس از ایج پ
ــم کاال را  ــنامه ای واردات ۱33۹ قل ــدن و تجــارت در بخش مع
ــت  ــان، ثب ــب از آن زم ــه به این ترتی ــرد ک ــالم ک ــوع اع ممن

ــود. ــام نمی ش ــا انج ــن کااله ــرای ای ــفارش ب س
امــا آن طــور کــه گمــرک ایــران اعــالم کــرده اســت، 
ــدن  ــت، مع ــوی وزارت صنع ــده از س ــالم ش ــت اع ممنوعی
و تجــارت در خصــوص ۱33۹ کاال فقــط در رویــه واردات 
اســت و ترانزیــت خارجــی ایــن کاالهــا از طریــق ایــران بــرای 

شــرکت های حمل ونقــل بین المللــی بالمانــع اســت.
ایــن اقــدام گمــرک در پــی نامــه انجمــن صنفی شــرکت های 
حمل ونقــل بین المللــی ایــران انجــام شــده اســت، چراکــه در 
ــی  ــارت مبن ــدن و تج ــت، مع ــتورالعمل وزارت صنع ــی دس پ
ــف کاال و  ــت ســفارش و واردات ۱33۹ ردی ــت ثب ــر ممنوعی ب
انتشــار آن در ســطح بین المللــی، بــا سوءبرداشــت از مفــاد ایــن 
دســتورالعمل و تلقــی کــردن ممنــوع شــدن ورود ایــن دســته 
ــل  ــران، شــرکت های کشــتیرانی و حمل ونق ــه ای ــا ب از کااله
بین المللــی خارجــی بــه مشــتریان خــود در تمامــی کشــورها و 
همچنیــن بــه دفاتــر و نمایندگی هــای خــود در بنــادر مختلــف 
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــق ن ــت دقی ــن رعای ــد، ضم ــتور داده ان دس
مقــررات بین المللــی، در خصــوص ایــران از پذیــرش و حمــل 

۱33۹ ردیــف کاالی یــاد شــده بــه ایــران خــودداری کننــد .
ایــن اخبــار نگرانی هــای زیــادی را بــرای شــرکت های 
ــی  ــرکت های بین الملل ــت و ش ــرده اس ــاد ک ــل ایج حمل ونق
از ترانزیــت ایــن کاالهــا از طریــق ایــران خــودداری می کننــد 
و ایــن مســئله کاهــش ترانزیــت خارجــی را بــه دنبــال خواهــد 
داشــت، درحالی کــه دســتورالعمل اعــالم شــده تنهــا در 

ــت. ــی اس ــوص واردات قطع خص
در همیــن راســتا، دفتــر نظــارت بــر ترانزیــت گمــرک ایــران 
ــرای  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــه ممنوعی ــرد ک ــالم ک اع
ــت  ــوان شــامل کاالهــای ترانزی ــف کاال به هیچ عن ۱33۹ ردی
ــًا  ــن فهرســت صرف ــران نمی شــود و ای ــق ای خارجــی از طری
مشــمول ممنوعیــت صــدور مجــوز واردات قطعــی بــه کشــور 
ــور محمــوالت  ــژه اقتصــادی اســت و عب و مناطــق آزاد و وی

مشــمول ایــن فهرســت از قلمــرو ایــران مجــاز اســت.

گمرک ایران اعالم كرد:

www.aiti.ir
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ترانزیت کاالهای گروه سوم آزاد است
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جزییات تجارت خارجی کشور در چهار ماه نخست امسال

شروط صادرات محصوالت پتروشیمی مشخص شد/ محصوالت صنایع پایین دستی مشمول قیمت گذاری شدند

جدیدتریـن آمـار تجـارت خارجی حاکی از آن اسـت کـه در چهار 
ماه نخسـت سـال جاری، صادرات غیرنفتی کشـور بـه ۱۵ میلیارد 
و ۴۵۰ میلیون دالر رسـیده که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
قبـل بـه میـزان ۱۴/۶۹ درصـد افزایـش داشـته اسـت . همچنین 
واردات کشـور در ایـن مـدت به میزان ۱۵ میلیـارد و ۱۷۹ میلیون 
دالر رسـیده که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل ۴/۵ درصد 

کاهـش را نشـان می دهد . 
از ایـن رو تـراز تجـارت خارجـی کشـور در چهـار مـاه نخسـت با 
۲۷۱ میلیـون دالر مـازاد تـراز تجـاری همـراه شـد . بـه گـزارش 
جهـان صنعـت،  بـر ایـن اسـاس گمـرک ایـران جزییـات آمـار 
تجـارت خارجـی چهار ماه نخسـت سـال جاری کشـور را منتشـر 
کـرد کـه طبـق آن، صـادرات غیرنفتـی ایـران در ایـن مـدت به 
۱۵ میلیـارد و ۴۵۰ میلیـون دالر رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت 
مشـابه سـال قبـل به میـزان ۱۴/۶۹ درصـد افزایش داشـت . این 
در حالـی اسـت کـه سـال گذشـته در همیـن مـدت ۱3 میلیارد و 
۴۷۱ میلیـون دالر کاال بـه خـارج از کشـور صـادر شـده بـود . از 
طرفـی صـادرات کاالهـای غیرنفتـی ایرانی به چیـن در چهار ماه 
نخسـت سـال جاری نسبت به سـال گذشـته ۷/۷3 درصد افزایش 
یافتـه اسـت . صـادرات غیرنفتی ایران بـه امارات متحـده عربی و 
عـراق بـه ترتیب بـا افزایـش 3۱/۹۵ درصـدی و ۲3/۱۹ درصدی 
همراه شـد و شـاهد افـت ۴۰/۴۸ درصدی صادرات کشـورمان به 

بوده ایـم .  کره جنوبـی 
همچنیـن طی ایـن مدت میزان صـادرات غیرنفتی به افغانسـتان 
3۰/۶۹ درصـد و سـایر کشـورها ۲۱/3۰ درصـد افزایـش داشـته 
اسـت . بر این اسـاس در چهار ماه نخسـت سـال جاری تشـریفات 
گمرکـی ۴۸ میلیـون و ۹۵3 هـزار تـن کاال در گمـرکات کشـور 
تمامـا بـه صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشـمند 
انجـام شـده کـه از این مقـدار ۱۱ میلیـون و ۵۵۲ هزار تن سـهم 

واردات و 3۷ میلیـون و ۴۰۱ هـزار تـن سـهم کاالهـای صادراتی 
غیرنفتـی بـود .  همچنیـن در چهـار مـاه نخسـت سـال جاری بـه 
میـزان ۱۵ میلیـارد و ۱۷۹ میلیون دالر انواع کاال وارد کشـور شـد 
کـه در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبـل ۴/۵ درصـد کاهش را 
نشـان می دهـد . در ایـن میان اقـالم عمـده صادراتی کشـورمان 
در چهـار ماهه نخسـت سـال ۹۷ به ترتیب شـامل میعانات گازی 
بـه ارزش یـک میلیـارد و ۸۶۴ میلیـون دالر، پروپـان مایع شـده 
بـه ارزش ۶۹۱ میلیـون دالر، روغن هـای سـبک و فرآورده هـا به 
جـز بنزیـن ۵۵۵ میلیـون دالر، پلی اتیلن گریدفیلم بـه ارزش ۴۱۱ 
میلیـون دالر و متانـول بـه ارزش ۴۰۷ میلیـون دالر بـوده اسـت . 
اقـالم عمـده وارداتـی در چهـار ماهه نخسـت سـال جاری نیز به 
ترتیـب شـامل قطعـات منفصلـه جهـت تولیـد اتومبیـل سـواری 
بـا ۷۲۶ میلیـون دالر، ذرت دامـی بـه ارزش ۷۱۱ میلیـون دالر، 
برنـج بـه ارزش ۶۷۵ میلیـون دالر، لوبیـای سـویا بـه ارزش ۴۹۲ 
میلیـون دالر و گوشـی تلفن همـراه بـه ارزش ۲۲۸ میلیـون دالر 

بوده اسـت . 
از سـوی دیگـر عمده تریـن خریـداران کاالهـای ایرانـی در چهار 
ماهـه نخسـت سـال جاری بـه ترتیـب شـامل چیـن بـه ارزش 3 
میلیـارد و ۴۶ میلیـون دالر، امـارات متحـده عربـی بـا ۲ میلیـارد 
و ۸۰۸ میلیـون دالر، عـراق بـا ۲ میلیـارد و ۵۲۲ میلیـون دالر، 
افغانسـتان بـا یک میلیـارد و ۱۰۸ میلیـون دالر و جمهـوری کره 
بـا ۸۲۱ میلیون دالر و سـایر کشـورها بـه ارزش ۵ میلیارد و ۱۴۵ 
میلیـون دالر بـوده است .کشـورهای عمـده صادرکننـده کاال بـه 
ایـران در مـدت یادشـده نیـز بـه ترتیب شـامل کشـورهای چین 
بـا سـه میلیـارد و ۸۹۰ میلیـون دالر، امـارات متحـده عربـی بـا 
۲ میلیـارد و ۱۶۹ میلیـون دالر، جمهـوری کـره بـا ۹۸۷ میلیـون 
دالر، هنـد بـا ۹۱۲ میلیـون دالر و آلمـان بـا ۷۵3 میلیـون دالر 

اسـت . بوده 

اجرای  با  کرد  امیدواری  ابراز  مجلس  اقتصادی  رئیس کمیسیون 
سیاست های ارزی جدید از سوی دولت نرخ ارز در روزهای آینده 
شکسته شود. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
برای  دولت  ارزی  جدید  بسته  درباره   اسالمی  شورای  مجلس 
برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی گفت: پس از تعطیالت نوروز 
در هفته اول فعالیت مجلس، نمایندگان طرح دو فوریتی درباره 
ساماندهی صرافی ها و راه اندازی بازار ثانویه ارز را تدوین کردند؛ 
اخیراً با توافق مجلس و دولت قرار است بخش عمده این طرح 
از سوی دولت اجرایی شود. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه 
دولت اعالم کرده محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز 
را در سیاست های جدید ارزی خود اعمال می کند، ادامه داد: عمده 
محورهایی که قرار است دولت آن را اجرایی کند، درباره تعمیق 
بازار ثانویه ارز، فعال شدن صرافی ها، افتتاح حساب های ارزی با 
ضمانت و عاملیت بانک مرکزی است. نماینده مردم کرمان در 
مجلس با بیان اینکه برخی از مسائلی که امروز درباره ارز با آن 
مواجه هستیم را نمایندگان  از چند ماه گذشته به دولتمردان گوشزد 
کرده بودند، افزود: اگر دولت به تذکرات نمایندگان توجه می کرد 
امروز با حجم عظیمی از مشکالت مواجه نبودیم. وی تصریح کرد: 
اصرار دولت به تک رقمی کردن نرخ ارز زمینه سرازیر شدن حجم 
واردات به کشور، بی انضباطی در تخصیص ارز،  توقف صادرات و 
نابود شدن شرکت های صادرکننده را فراهم کرد. پورابراهیمی با بیان 
اینکه انتظار می رود با اجرای سیاست های ارزی جدید دولت نرخ 
ارز شکسته شود،گفت: انتظار می رود نرخ ارز با اجرای سیاست های 
جدید ۵۰ درصد باالی نرخ ترجیحی شود. وی اظهار داشت: اگر 
دولت در بسته پیشنهادی خود، محورهایی را که مجلس در گذشته 
مطرح کرده بود به مباحث جدید اضافه کند و مبنای آن علمی، 
تخصصی و کارشناسی باشد، حتما از آن حمایت می کنیم و سیاست 

جدید ارزی مورد حمایت مجلس نیز قرار می گیرد.

سیاست های جدید، نرخ ارز را می شکند
 رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس:

ابالغ دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی:

دستور العمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی از سوی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ابالغ شدکه بر اساس آن شروط صادرات محصوالت پتروشیمی 
مشخص و محصوالت صنایع پایین دستی مشمول قیمت گذاری شدند. 
بر این اساس هر نوع عدم عرضه، عدم همکاری و عدم رعایت قیمت، 
مشمول قانون تعزیرات خواهد بود. در این راستا جلسه معاونین وزیر برای 
اجرایی شدن ابالغیه برگزار شد. بر اساس ابالغیه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مقرر شد کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت تشکیل 
شود. در این ابالغیه سازو کار تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی قابل 
عرضه در بورس کاالیی مشخص و مقرر شده است این رقم معادل قیمت 
جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج فارس، ضرب در نرخ تسعیر 
ارز رسمی بانک مرکزی و امکان رقابت حداکثر تا ۵ درصد در بورس باشد. 
به این ترتیب در انتخاب معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی 
در خلیج فارس، اولویت با گزینه ای است که قیمت پایین تر دارد. همچنین 
محصوالت صنایع پایین دستی طبق ضوابط قیمت گذاری کاالی تولید 
داخل مشمول قیمت گذاری شدند. در این ابالغیه رعایت کف عرضه 
محصوالت پتروشیمی توسط مجتمع های پتروشیمی تعیین و رعایت آن 
الزامی است . حداقل این رقم برابر با تقاضای واقعی سال گذشته به عالوه 

۲۰ درصد خواهد بود .
اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و منوط شدن صادرات به 
رعایت کف عرضه محصوالت پتروشیمی نیز در این مصوبه لحاظ شده 
است. بر این اساس صادرات به رعایت کف عرضه محصوالت پتروشیمی 
منوط شده است. در این قالب سازوکارهای نظارتی بر عرضه، تقاضا، قیمت 
و مصرف محصوالت پتروشیمی نیز پیش بینی شده است. این قیمت 
گذاری طبق ضوابط قیمت گذاری کاالی تولید داخل هیئت تعیین و 

تثبیت قیمت ها و ضرایب سود مصوب هیئت عالی نظارت مستقیما توسط 
شرکت ها بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس صورت می گیرد 
و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش قیمت 
غیرمتعارف توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت 3۱ استان و 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهد بود.
بندهای لحاظ شده در ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به این شرح 

است:
۱- نحوه تامین خوراک محصوالت پتروشیمی خارج از بورس،در قالب 
قراردادهای فیمابین و با احتساب نرخ تسعیر ارز موضوع مصوبه شماره 

3۵۵۴۹/ ت ۵۵۴۶۴ ه مورخ ۱3۹۷/3/۲۴ هیئت محترم وزیران.
۲- سازو کار تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی قابل عرضه در 
بورس کاالیی معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج 
فارس )هر کدام پایین تر باشد(ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران و امکان رقابت حداکثر تا ۵ درصد در بورس.
3- ضرورت رعایت نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به مجتمع های 
پتروشیمی در فروش خوراک بین مجتمعی با هدف جذب و هدایت سرمایه 

گذاری به سمت تولید گریدهای دارای کمبود در داخل کشور.
۴- تعیین و الزام رعایت کف عرضه محصوالت پتروشیمی توسط مجتمع 
های پتروشیمی)حداقل معادل تقاضای واقعی سال گذشته به عالوه ۲۰ 

درصد(
۵- اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات

۶- منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصوالت پتروشیمی
۷- الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق تکمیل و به روز رسانی اطالعات 
مندرج در سامانه بهین یاب )تعیین سهمیه معادل تقاضای واقعی سال 

گذشته به عالوه ۲۰ درصد(

۸- تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی 
جهت رفع نیاز محصول نهایی در قالب تولید کارمزدی صنایع پایین دستی 
و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پایین دستی با 
مسئولیت معاونت امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب 

کمیته تخصصی ذیل کارگروه تنظیم بازار
۹- پیش بینی سازوکارهای نظارتی بر عرضه ، تقاضا، قیمت و مصرف 

محصوالت پتروشیمی
۱۰- مشمول قیمت گذاری شدن محصوالت صنایع پایین دستی طبق 
ضوابط قیمت گذاری کاالی تولید داخل هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها 
و ضرائب سود مصوب هیئت عالی نظارت مستقیما توسط شرکت ها بر 
اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس و برخورد با تخلفات از 
طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش قیمت غیرمتعارف توسط 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت 3۱ استان و سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولید کنندگان .
۱۱- امکان فروش مواد اولیه محصوالت پتروشیمی توسط شرکت های 
پتروشیمی با عقد قرارداد یک ساله با صنایع پایین دستی به تشخیص 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، قیمت کشف شده در بورس ، یک دهم 
کارمزد مصوب بورس با تصویب سازمان بورس اوراق بهادار و الزام بورس 
کاال به ایجاد دسترسی برای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر مراجع با تشخیص 
کارگروه تنظیم بازار به منظور امکان رصد و پایش عملکرد سهمیه بگیران، 
رعایت کف عرضه تعیین شده، جلوگیری از واسطه گری و برخورد با 

تخلفات.
۱۲- تشکیل کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت.
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ــره  ــون فق ــر ۱.3 میلی ــاری بالغ ب ــال ج ــاه س در خردادم
ــال در  ــارد ری ــزار میلی ــدود ۱3۵ ه ــی ح ــه ارزش ــک ب چ
کشــور برگشــت خورده کــه نســبت بــه مــاه قبــل ازنظــر 
تعــداد و مبلــغ بــه ترتیــب ۷ و 3.3 درصــد کاهــش نشــان 
ــتی در  ــای برگش ــار چک ه ــزی آم ــک مرک ــد. بان می ده
خردادمــاه را اعــالم کــرد. حــدود ۹.۱ میلیــون فقــره چــک 
بــه ارزشــی حــدود ۷۸۰ هــزار میلیــارد ریــال در خردادمــاه 
ــاه  ــه م ــه نســبت ب ــه شــد ک ۱3۹۷، در کل کشــور مبادل
ــد و  ــب ۸.۲ درص ــه ترتی ــغ بـ ــداد و مبل ــر تع ــل ازنظ قب
ــران  ــتان ته ــد. در اس ــان می ده ــش نش ــد کاه ۱.۸ درص
ــه  ــر 3.3 میلیــون فقــره چــک ب نیــز در ایــن مــدت بالغ ب
ــد.  ــه ش ــال مبادل ــارد ری ــزار میلی ــدود ۴۴۶ ه ــی ح ارزش
ــور  ــه ای کل کش ــای مبادل ــداد چک ه ــد از تع ۵3.3 درص
ــان و  ــران، اصفه ــتان ته ــه اس ــاه ۱3۹۷، در س در خردادم
خراســان رضــوی مبادلــه شــده اســت کــه بــه ترتیــب بــا 
3۶.۴ درصــد، ۹.۵ درصــد و ۷.۶ درصــد بیشــترین ســهم را 
ــن  ــد. همچنی ــتان ها دارا بوده ان ــایر اس ــا س ــه ب در مقایس
ــتان  ــه اس ــوق در س ــای ف ــد از ارزش چک ه ۶۷.۹ درص
تهــران )۵۷.۱ درصــد(، خراســان رضــوی )۵.۵ درصــد( و 
اصفهــان )۵.3 درصــد( مبادلــه شــده کــه بیشــترین ســهم 

ــد. ــتان ها دارا بوده ان ــایر اس ــا س ــه ب را در مقایس

چک های برگشتی
ــدود  ــی ح ــه ارزش ــک ب ــره چ ــون فق ــر ۱.3 میلی بالغ ب
کل  در   ،۱3۹۷ خردادمــاه  در  ریــال  هزارمیلیــارد   ۱3۵
ــاه  ــه م ــه نســبت ب ــده اســت ک کشــور برگشــت داده ش
ــب ۷ درصــد و 3.3  ــه ترتی ــغ ب ــداد و مبل ــل ازنظــر تع قب
درصــد کاهــش نشــان می دهــد. در اســتان تهــران 
ــر ۶۶  ــی بالغ ب ــه ارزش ــک ب ــره چ ــزار فق ــر ۴۶۴ ه بالغ ب
ــال برگشــت داده شــد و در کل کشــور  ــارد ری هــزار میلی
ــه ای و ۱۷.3  ــای مبادل ــداد چک ه ــد از کل تع ۱۴.۶ درص
ــت داده  ــه ای برگش ــای مبادل ــغ چک ه ــد از کل مبل درص
ــران  ــتان ته ــزارش، در اس ــورد گ ــاه م ــده اســت. در م ش
۱۴ درصــد از کل تعــداد چک هــای مبادلــه ای و ۱۴.۹ 
ــت داده  ــه ای برگش ــای مبادل ــغ چک ه ــد از کل مبل درص
شــده اســت.  در مــاه مذکــور در بیــن ســایر اســتان های 
کشــور بیشــترین نســبت ارزش چک هــای برگشــتی بـــه 
کل ارزش چک هــای مبادلــه شــده در اســتان بــه ترتیــب 
بــه اســتان های خوزســتان )3۰.۷ درصــد(، ســمنان )۲۷.۹ 
درصــد( و لرســتان )۲۷.۸ درصــد( اختصــاص یافتــه اســت 
ــهر )۱۴.۷  ــد(، بوش ــاه )۱۰.۶ درص ــتان های کرمانش و اس
درصــد( و گیــالن )۱۵.۵ درصــد( کمتریــن نســبت ارزش 
ــه  ــای مبادل ــه کل ارزش چک ه ــتی ب ــای برگش چک ه

ــد. ــود اختصــاص داده ان ــه خ شــده در اســتان را ب

آمارهای مربوط به مبادالت چک 
در خردادماه نشان می دهد تعداد 
چک های برگشتی 7 درصد کم شد

مالــی  تامیــن  دســتورالعمل 
ــط  ــک و متوس ــای كوچ بنگاه ه
در قالــب طــرح رونــق از ســوی 

ــد. ــالغ ش ــزی اب ــک مرك بان
ــه  ــال ۹۷ ب ــد س ــق تولی ــرح رون  ط
ــد  ــیر تولی ــازی مس ــور هموارس منظ
بنگاه  هــای  از  حمایــت  و  ملــی 
اقتصــادی در راســتای تحقــق شــعار 
ــت  ــی، هدای ــت از کاالی ایران حمای
ســمت  بــه  جامعــه  نقدینگــی 
ــی  ــن مال ــد و تامی ــای مول بخش ه
تولیدکننــدگان داخلــی در دســتور 

کار اســت.
بــه ایــن ترتیــب مقــرر شــده تــا در 
ــرح،  ــن ط ــرای ای ــوم اج ــال س س
گــردش  در  ســرمایه  »تامیــن 

نیــاز  مــورد  تســهیالت  »تامیــن  اقتصــادی«،  بنگاه هــای 
طرح  هــای نیمــه  تمــام بــا پیشــرفت فیزیکــی حداقــل ۶۰ 
درصــد«، »تامین مالــی طرح هــای بازســازی و نوســازی و 
تامیــن مالــی اصنــاف« در اولویــت شــبکه بانکــی کشــور قــرار 
گیــرد و پیش بینــی شــده تــا ایــن اهــداف بــا تخصیــص اعتبــار 
ــد. ــق یاب ــاری تحق ــال ج ــال در س ــارد ری ــدود 3۰۰هزارمیلی ح

دســته بندی  هرچنــد  اقتصــاد،  دنیــای  گــزارش  بــه 
دریافت کننــدگان تســهیالت در ســال ۹۷ هماننــد ســال گذشــته 
اســت، امــا نحــوه تقســیم تســهیالت نامشــخص اســت. ســال 
گذشــته توزیــع وام بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز 
۱۰ هــزار بنــگاه اقتصــادی بــه میــزان ۱۰۰ هــزار میلیــارد ریــال 
پیش بینــی شــده بــود و بــرای تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز 
ــل ۶۰  ــی حداق ــرفت فیزیک ــا پیش ــام ب ــرح نیمه تم ــزار ط ۶ه
ــه  ــی در نظــر گرفت ــارد ریال ــار ۱۰۰ هــزار میلی ــز اعتب درصــد نی

ــود. شــده ب
در عیــن حــال بــرای تامیــن مالــی مــورد نیــاز بــرای بازســازی 
و نوســازی ۵ هــزار واحــد اقتصــادی نیــز تســهیالت ۱۰۰ هــزار 
ــز  ــاری نی ــال ج ــود. در س ــده ب ــی ش ــی پیش بین ــارد ریال میلی
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــت 3۰۰ه ــی پرداخ ــت گذار پیش بین سیاس
تســهیالت )مشــابه ســال گذشــته( را دارد امــا بایــد دیــد تمرکــز 
ــور  ــای مذک ــک از گروه ه ــدام ی ــه ک ــهیالت ب ــت تس پرداخ

اســت.
ــی  ــن مال ــتورالعمل تامی ــالغ دس ــار اب ــزی در کن ــک مرک بان
ــال  ــه دو س ــال ۹۷، کارنام ــط س ــک و متوس ــای کوچ بنگاه ه
ــز  ــادی را نی ــای اقتص ــه بنگاه ه ــهیالت ب ــای تس ــته اعط گذش
ــرده اســت. آمارهــای منتشــر شــده نشــان می دهــد  منتشــر ک
کــه در ســال های  ۹۶-۹۵ بــه ۵۲هــزار و ۴۰۰ بنــگاه اقتصــادی 

ــه اســت. تســهیالت اختصــاص یافت
ــا بهره گیــری از  حــال در دســتورالعمل جدیــد بانــک مرکــزی ب
نتایــج طــرح مذکــور در دو ســال گذشــته، شــرایط و اقتضائــات 
ــع محــدود  ــه از مناب فعلــی نظــام بانکــی کشــور، اســتفاده بهین
ــرده  ــالح ک ــد را اص ــق تولی ــرح رون ــص ط ــی، نواق ــام بانک نظ
اســت؛ بــر ایــن اســاس عمــده تغییــرات صــورت گرفتــه در ســه 

مــاده صــورت گرفتــه کــه بــه شــرح زیــر اســت:
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــاری بنگاه ه ــای غیرج ــغ بدهی ه مبل
نبایــد بیــش از تســهیالت / تعهــدات درخواســتی و ســقف 
چک)هــای( برگشــتی بنگاه هــای موردنظــر نبایــد از ۲۵ درصــد 

ــد. ــتر باش ــتی بیش ــدات درخواس ــهیالت / تعه تس
همچنیــن درخصــوص مبالــغ بدهی هــای غیرجــاری نیــز 
بیشــتر از تســهیالت / تعهــدات )حداکثــر تــا ســقف ۱۵۰ درصــد 
تســهیالت /  تعهــدات( و همچنیــن چک هــای برگشــتی بیــش 

از ۲۵درصــد تســهیالت / تعهــدات )حداکثــر تــا ســقف ۵۰درصــد 
ــار ســتاد مرکــزی  ــری در اختی تســهیالت / تعهــدات( تصمیم گی
ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــران اس ــتان ته ــل در اس ــای عام بانک ه
ایــن شــرایط صرفــا مربــوط بــه متقاضیانــی اســت کــه تاکنــون 

ــد. ــتفاده نکرده ان ــد اس ــق تولی ــرح رون از تســهیالت ط
ــای  ــق یکــی از کارگروه ه ــن چنانچــه متقاضــی از طری همچنی
دولــت )ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد یــا کارگــروه اشــتغال 
اســتان( موفــق بــه اخــذ تســهیالت در ســال جــاری شــود، بانک 
ــق  ــی موضــوع از طری ــه بررس ــف اســت نســبت ب ــل مکل عام
ــت  ــدم پرداخ ــط و ع ــی مرتب ــامانه های اطالعات ــتعالم از س اس
ــه  تســهیالت جدیــد )از طریــق معرفــی از ســایر کارگروه هــا( ب

متقاضــی اقــدام کنــد.
ــرای  ــدات ب ــاد تعه ــهیالت و ایج ــای تس ــال،   اعط ــن ح در عی
ــا رعایــت  شــرکت های مشــمول مــاده )۱۴۱( قانــون تجــارت ب
کلیــه ضوابــط و مقــررات و اخــذ وثیقــه خــارج از طــرح متعلــق 
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــر اس ــث امکان پذی ــخص ثال ــه ش ب
منظــور مســاعدت بــا تســهیالت گیرنــدگان، درخصــوص برخــی 
ــرمایه در  ــت س ــه دوره بازگش ــدی ک ــای تولی ــدود واحده از مع
گــردش آنهــا بیــش از یــک ســال اســت، بانک هــا اختیــار دارنــد 
ــره،  ــت مدی ــا اعضــای هیئ ــل ی ــر عام ــه تشــخیص مدی ــا ب بن
مــدت بازپرداخــت تســهیالت را از ابتــدای تصویــب تســهیالت و 
انعقــاد قــرارداد بــا مشــتری از یــک ســال بــه دوســال افزایــش 
دهنــد و در پایــان ســال اول چنانچــه بنــگاه اقتصــادی قــادر بــه 
بازپرداخــت تســهیالت خــود نبــود، تســهیالت بــا حفــظ منافــع 

بانــک، حداکثــر تــا یــک ســال دیگــر راســا تمدیــد شــود.
نکتــه دیگــر اینکــه بانک هــا و موسســات اعتبــاری بایــد ضمــن 
درنظــر گرفتــن اصــول کلــی اعطــای تســهیالت و اعتبارســنجی 
متقاضــی و اخــذ تامیــن کافــی، نســبت بــه اعطــای تســهیالت 
اقــدام کننــد و نظــارت بــر مصــرف تســهیالت را نیــز در دســتور 

کار خــود قــرار دهنــد.
كارنامه دوساله

بانــک مرکــزی همزمــان بــا انتشــار دســتورالعمل تامیــن مالــی 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط در ســال ۱3۹۷، کارنامــه تامیــن 
ــال  ــط در دو س ــک و متوس ــادی کوچ ــای اقتص ــی بنگاه ه مال

گذشــته را نیــز منتشــر کــرد.
ــای  ــام واحده ــامانه ثبت ن ــی از س ــات دریافت ــاس اطالع براس
ــال های  ــی س ــرح ط ــن ط ــرای ای ــرد اج ــار عملک ــدی، آم تولی
۱3۹۶ -۱3۹۵، حاکــی از تامیــن مالــی تعــداد ۴/ ۵۲ هــزار بنــگاه 
کوچــک و متوســط بــا تخصیــص مبلغــی معــادل ۹/ 3۶۲ هــزار 
میلیــارد ریــال توســط شــبکه بانکــی اســت کــه بــه بنگاه هــای 

اقتصــادی اختصــاص داشــته اســت.

تزریق پول جدید به صنعت
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نساجی قدیمی تر از خودرو

آغـاز انقـالب اسـالمی، همـان سـال های ۵۷ و ۵8، اوج 
صنعـت نسـاجی و پوشـاک در كشـور بـود.

تهیـه و تنظیـم: مهنـدس محمد مقدسـی - رئیـس هیئت 
مدیـره جامعـه متخصصین نسـاجی ایران

از دهـه ۷۰ بـه بعـد، صنعـت پوشـاک و نسـاجی، بـا مشـکالت 
بسـیار زیـادی روبـه رو شـد تـا جایـی کـه بـه بـاور بسـیاری از 
دسـت اندرکاران، صنعـت نسـاجی و پوشـاک بـه عنـوان یـک 

صنعـت ورشکسـته قلمـداد شـد.
بـه گزارش  گسـترش صنعت، هـر چند اینکه به صنعت نسـاجی 
کشـور بگوییـم ورشکسـته، دور از انصـاف اسـت زیـرا از واقعیت 
فاصلـه بسـیاری دارد. در همـان دهـه ۷۰، در دولـت اصالحـات، 
رقمـی حـدود ۵۰۰ میلیون دالر وام برای نوسـازی ماشـین آالت 
نسـاجی داده شـد امـا، تمـام این رقـم مورد اسـتفاده نسـاجی ها 
قـرار نگرفت یعنـی دولت، ۵۰۰ میلیـون دالر را تخصیص داد اما 
فقـط 3۰۰ تـا 3۵۰ میلیـون دالر از آن از سـوی واحدها اسـتفاده 
شـد.  از ایـن رو، بـا گذشـت این همه سـال هنوز صنعت نسـاجی 
از فرسـودگی ماشـین آالتی رنـج می بـرد که توان تولیـد را از آنها 

گرفتـه اسـت و به نظر می رسـد ایـن روند ادامـه دارد.
در حالـی کـه قبل از سـال ۵۷ که صنعت در ایران به گسـتردگی 
اکنـون نبود، نسـاجی یکی از صنایع برجسـته بـود و در آن مقطع 
ارزش افـزوده نسـاجی در کل صنایـع کشـور، حـدود ۱۸ تـا ۱۹ 
درصـد بـود. در سـال های پیـش از انقالب اسـالمی، ایـن تعداد 

از صنایع پتروشـیمی و خودروسـازی وجود نداشـت.
اتفـاق دیگـر ایـن بـود کـه در سـال های بعـد از جنـگ، بیشـتر 
کارخانه های نسـاجی و پوشـاک در کشـور، مدیریت شـان دولتی 

شـد و دولتی هـا اداره ایـن کارخانه هـا را به دسـت گرفتنـد. 
بـه همیـن ترتیـب بود کـه بیشـترین دولتی شـدن در سـال های 
بعـد از انقالب در صنعت نسـاجی کشـور اتفاق افتـاد. بنابراین، با 
تعـداد زیادی واحدهای نسـاجی روبه رو شـدیم که مدیریت شـان 
وابسـته بـه دولـت و نهادهـای عمومـی از جملـه بانک هـا بـود. 
اتفاقـا در همـان دوران جنـگ بـود کـه توانسـتیم بیشـترین نیاز 
بـه پوشـاک و نسـاجی را بـدون نیاز بـه واردات، در داخـل تامین 

 . کنیم
تقاضاهایـی کـه بـرای کارخانجات نسـاجی وجود داشـت، باعث 
شـد کارخانه هـا شـبانه روز بـه فکـر تامیـن بـازار کشـور باشـند 
و یادشـان بـرود کـه بایـد بـه روز شـوند و ماشین آالت شـان را 

کنند. نوسـازی 
مجالـی هـم برای شـان نمانـده بـود. در دولـت سـازندگی، وارد 
دورانـی شـدیم کـه کارخانه هـای جدیـدی در همـه بخش هـای 
صنعـت ایجاد شـد. درها به روی کشـور باز شـده بـود. در همان 

زمـان مـا قانونی را آوردیم به نام »بازسـازی و نوسـازی صنایع« 
کـه مشـکالت خـاص خود را هم داشـت؛ به واسـطه اجـرای این 
قانـون در همـان مقطـع، یک سـری از کارخانه هـا بازسـازی و 
نوسـازی شـدند و امـا یک سـری، بـه هیـچ عنـوان بـرای اینکه 
مشـمول ایـن قانون شـوند، توجیـه اقتصـادی نداشـتند؛ آنها که 

توجیـه اقتصادی نداشـتند، کوچک سـازی شـدند. 
آن  جایگزیـن  خصوصـی،  کارخانجـات  بعـد،  سـال های  در 
کارخانجاتـی شـدند که کوچک سـازی شـده بودنـد. در آن مقطع 
کـه بازسـازی و نوسـازی را انجـام دادیـم، شـاید افزون بـر ۶۰ 
درصـد تولیـدات، مربـوط بـه بخش هایـی بـود کـه زیر پوشـش 

نهادهـای دولتـی و عمومـی بودنـد. 
بعـد از بازسـازی و نوسـازی یعنـی اکنـون، بیـش از ۹۰ درصـد 
تولیـدات صنایـع نسـاجی مربـوط به بخـش خصوصی بـوده که 
جـزو یکـی از امتیازهای خاص ایـن قانون برای صنعت نسـاجی 
کشـور اسـت. بعـد از قانـون بازسـازی و نوسـازی در صنعـت 
نسـاجی«  صنعـت  نوسـازی  »تسـهیل  قانـون  یـک  نسـاجی، 
تدویـن شـد کـه در ایـن سـال ها صنعـت نسـاجی، بازسـازی و 

نوسـازی های خـود را انجـام داد.
صنعـت  ایـن  در  اهداف مـان  درصـد   ۱۰۰ بـه  نمی کنـم  ادعـا 
رسـیده ایم امـا بایـد توجـه داشـت فعالیـت همیـن چنـد کارخانه 
فعـال، نتیجـه همان بازسـازی و نوسـازی اسـت. مهم ترین اثری 
کـه گذاشـت، در صنعـت نسـاجی آرام شـدن فضـای مدیریـت 
دولتـی و گسـترش حضـور بخـش خصوصی در ایـن صنعت بود.

درحال حاضـر، کارخانه ای در صنعت نسـاجی که بودجه مسـتقیم 
دولتی دریافت کنـد، نداریم. 

واحدهایـی هـم کـه در مدیریـت نهادهـای عمومـی از جملـه 
بانک هـا بـوده، تعـداد محـدودی بـوده و بقیـه در دسـت بخـش 
خصوصـی فعـال و توانمند هسـتند. بـا این حال، صنعـت خودرو 
مـورد اقبـال دولـت بـوده در ایـن سـال ها نیـز گسـترش یافتـه 
اسـت کـه بـا وجـود اشـتغالزایی کـه دارد نمی تـوان به راحتـی از 

آن گذشـت.
امـا توجـه بـه نسـاجی، بایـد در اولویـت وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت باشـد. وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی و وزارت امور 

اقتصـادی و دارایـی هـم بایـد به آن توجـه کنند.
در نسـاجی، قاچاق زیاد اسـت ولـی خودرو اصال قاچـاق چمدانی 
نـدارد کـه همین باعث می شـود سـوددهی صنعت خـودرو برای 

دولـت خیلـی زیاد باشـد اما این سـودهی برای مردم نیسـت. 
خواسـته فعـاالن صنعـت نسـاجی این اسـت کـه وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت بـه همـان انـدازه خـودرو یـا بخشـی اندکـی 
از ایـن اهمیـت را متوجـه صنعـت نسـاجی کنـد اکنـون صنعـت 

نسـاجی در صنعـت رده دوم اسـت.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا ارســال 
ــای  ــرایط واردات کااله ــاره ش ــم درب ــی و مه ــه ای آن نام

ــرد. ــانی ک ــالع رس ــت ۱ و ۲ اط اولوی
وزارت  معــاون  خســروتاج  مجتبــی   / آنالیــن  ایــران 
صنعــت، معــدن و تجــارت  در نامــه ای آنــی و مهــم بــه 

کلیــه اســتان ها نوشــت:
در راســتای تصمیمــات جلســات مــورخ ۱3۹۷/۲/3۱ ســتاد 
ــه شــماره  بررســی مســائل اقتصــادی کشــورکه طــی نام
۹۷۰۱3۰۵۵/م مــورخ ۱3۹۷/۵/3 ابــالغ شــده اســت، 
مراتــب ذیــل جهــت آگاهــی و اطالع رســانی فــوری 

اعــالم می گــردد:
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، امــکان ثبــت ســفارش 
از محــل بنــد ۹ مــاده 3۸ آئین نامــه اجرایــی قانــون 
ــای  ــه کااله ــص کلی ــادرات و واردات و ترخی ــررات ص مق
گــروه۱ و ۲ کــه تــا پایــان تیرمــاه ۱3۹۷ براســاس تاییدیــه 
ــه اماکــن گمرکــی  ــران ب گمــرک جمهــوری اســالمی ای
وارد شــده اند را بــا دریافــت شــماره قبــض انبــار از 

ــد. ــم نمای ــازرگان فراه ب

در تبصره های سه گانه این ماده نیز آمده است:
تبصــره ۱: وارد کننــدگان مشــمول ایــن بنــد مکلفنــد 
ــص  ــه ترخی ــان شــهریور ۱3۹۷ نســبت ب ــا پای ــر ت حداکث

ــد. ــدام نماین ــور اق ــای مذک کااله
ــل از  ــخ ورود کاال قب ــرل تاری ــئولیت کنت ــره ۲: مس تبص
ــا  ــور ب ــار مذک ــض انب ــماره قب ــاق ش ــوق و انطب ــارخ ف ت

ــرک جمهــوری اســالمی ایــران می باشــد. گم
ــور در  ــای مذک ــه کااله ــه اینک ــه ب ــا توج ــره 3: ب تبص
مذکــور  کننــدگان  وارد  شــده اند،  ارز  تامیــن  گذشــته 
ادعایــی جهــت تامیــن ارز مــوارد فــوق پــس از ترخیــص 

ــد. را ندارن
البتــه بخشــی از کاالهــای انبــار شــده در گمــرکان ممکــن 
ــه  اســت از محــل ثبــت ســفارش بانکــی صــورت پذیرفت
ــب  ــن ارز، در قال ــس از تامی ــد پ ــد و متقاضــی بخواه باش
ضوابــط بانکــی و یــا در شــکل ســپرده بــرات بــدون تعهــد  
ــتغال ارز  ــدون اش ــه ب ــن گزین ــذا ای ــد. معه ــص نمای ترخی
ــون  ــی قان ــه اجرای ــاده ۲۸ آئین نام ــد ۹ م ــز از محــل بن نی
مقــررات صــادرات و واردات بــرای متقاضیــان فراهــم 
ــامل  ــور ش ــهیالت مذک ــت تس ــر اس ــایان ذک ــت. ش اس
ــروه(  ــه )گ ــای ممنوع ــوم و کااله ــروه س ــی گ کاالهاه

نمی باشــد.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

شرایط واردات کاالهای 
اولویت ۱ و 2
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برخــالف تصــور عمــوم، شــاخص ســنجش ارزش 
ــری« آن،  ــرخ براب ــه »ن ــه ارز دیگــر، ن یــک ارز نســبت ب
ــدرت  ــری ق ــت. براب ــد« اس ــدرت خری ــری ق ــه »براب بلک
ــوان  ــه به عن ــت ك ــادی اس ــاخص اقتص ــی ش ــد نوع خری
ــکار  ــف ب ــای مختل ــن ارزش پول ه ــرای تعیی ــی ب تکنیک
مــی رود و نوعــی نــرخ مبادلــه تلقــی می شــود كــه برابــر 
ــان، در دو  ــبد كاالی یکس ــای دو س ــبت هزینه ه ــا نس ب

ــت.  ــی اس ــای مل ــب ارزه ــه برحس جامع
ــک ارز  ــنجش ارزش ی ــاخص س ــوم، ش ــور عم ــالف تص برخ
نســبت بــه ارز دیگــر،  نــه »نــرخ برابــری]۱[« آن، بلکــه 
»برابــری قــدرت خریــد« اســت. برابــری قــدرت خریــد نوعــی 
شــاخص اقتصــادی اســت کــه به عنــوان تکنیکــی بــرای تعییــن 
ــه  ــرخ مبادل ــکار مــی رود و نوعــی ن ــف ب ارزش پول هــای مختل
ــبد  ــای دو س ــبت هزینه ه ــا نس ــر ب ــه براب ــود ک ــی می ش تلق
کاالی یکســان، در دو جامعــه برحســب ارزهــای ملــی اســت. بــه 
زبــان ســاده اگــر ۱ دالر آمریــکا معــادل ۴۲.۰۰۰ ریــال باشــد، یا 
ــه عبــارت ســاده تر اگــر ۱ دالر آمریــکا معــادل ۴۲۰۰ تومــان  ب
ــری دالر  ــزار براب ــش از ۴ ه ــای ارزش بی ــه معن ــن ب ــد، ای باش

نســبت بــه تومــان نیســت. طبــق گــزارش صنــدوق بین المللــی 
ــکا  ــد« دالر آمری ــری خری ــرخ براب ــال ۲۰۱۸، »ن ــول در س پ
ــک  ــد ی ــرای خری ــع ب ــت. درواق ــان ۱۰۲۵ اس ــه توم ــبت ب نس
ــک  ــان و ی ــدود ۱۰۰۰ توم ــی ح ــک ایران ــابه، ی ــبد کاال مش س
آمریکایــی ۱ دالر بایــد پرداخــت کنــد. اگــر فــرض کنیــم کــه 
ــان و در کشــور  ــزار توم ــران، ۱۰ ه ــده در کشــور ای مصرف کنن
آمریــکا ۱۴ دالر  بابــت خریــد یــک پاکــت ســیگار]۲[ پرداخــت 
کنــد؛ نســبت ۱۰ هــزار تومــان بــه ۱۴ دالر برابــر ۷۱۴ خواهــد 
بــود کــه از تقســیم نــرخ تومــان بــه دالر )۴۲۰۰( و نــرخ برابــری 

ــه دارد.  ــان )۱۰۲۵( فاصل ــه توم ــد دالر نســبت ب ــدرت خری ق
بنابرایــن ســیگار در ایــران بــا هــر معیــاری ارزان تــر از آمریــکا 

اســت. 
ــه  ــان در مقایس ــزار توم ــت 3 ه ــا قیم ــران ب ــابه در ای ــا نوش ام
ــه  ــه ب ــا توج ــت ۲.3۴ دالر]3[، ب ــا قیم ــکا ب ــابه آمری ــا نوش ب
ــر  ــان گران ت ــه توم ــد دالر نســبت ب ــدرت خری ــری ق ــرخ براب ن
ــاخص  ــن ش ــه مهم تری ــت ک ــت اس ــود. درس ــوب می ش محس
بــرای مقایســه ارزش ارزهــا، برابــری قــدرت خریــد اســت ولــی 
ــا یکدیگــر  ــاً ارزش واحــد پول هــا را ب ایــن شــاخص نیــز، صرف

قدرت واقعی ریال در برابر دالر چقدر است؟
مقایســه می کنــد. برابــری قــدرت خریــد بــه تنهایــی نمی توانــد 
ــی   ــرد صرف نظــر از ارزش واحــد پول ــح دهــد کــه هــر ف توضی
ــع  ــی آورد و درواق ــت م ــه دس ــول ب ــد پ ــد واح ــورش، چن کش

ــاه اقتصــادی دارد.  ــدر رف چق
ــوب  ــت محس ــک ارز، مزی ــودن ی ــد ب ــرف قدرتمن ــن ص بنابرای
نمی شــود و بــرای ســنجش رفــاه اقتصــادی از شــاخص »ســرانه 
تولیــد ناخالــص داخلــی بــر پایــه برابــری قــدرت خریــد« کمــک 
گرفتــه می شــود تــا متوســط رفــاه هــر شــهروند در دنیــا 
ــول در  ــی پ ــدوق بین الملل ــزارش صن ــق گ مشــخص شــود. طب
ــر پایــه برابــری  ســال ۲۰۱۷، ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ب
ــب  ــه ترتی ــی ب ــی و ایران ــر آمریکای ــرای ه ــد، ب ــدرت خری ق

۵۹،۴۹۶۵ و ۲۰،۰3۰ دالر]۴[ در ســال اســت. 
بــا توجــه بــه »ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی بــر پایــه برابــری 
ــک ســاعت،  ــی ی ــی و آمریکای ــک ایران ــر ی ــد« اگ ــدرت خری ق
ــی  ــرد آمریکای ــان ف ــا درآمدش ــد؛ ب ــابه را انجــام دهن کاری مش

ــد. ــد کن ــد خری ــتری می توان ــس بیش ــر جن ــدود 3 براب ح
ــا  ــای دنی ــی پول ه ــدرت واقع ــر، ق ــک زی ــر اینفوگرافی در تصوی

نمایــش داده شــده اســت.
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فرسودگی ماشین آالت نساجی و کمبود مواد اولیه

روش جدید ثبت سفارش به روایت خسروتاج

ــکاری  ــه هم ــادی ب ــاز زی ــون نی ــاجی هم اكن ــع نس صنای
و همراهــی دولــت در وضعیــت كنونــی اقتصــاد دارنــد در 
ــه فعالیــت خــود ادامــه  ــد ب ــر ایــن صــورت نمی توانن غی

دهنــد.
غالمعلــی رخصــت بیــان کــرد: متأســفانه هــم اکنــون در تأمیــن 
ــته و  ــود داش ــکالتی وج ــات مش ــرای کارخانج ــه ب ــواد اولی م
ــوزه  ــن ح ــود در ای ــه معضــالت موج ــز ب نوســان قیمــت ارز نی
ــادی از واحدهــای فعــال در حــوزه نســاجی  افــزوده و تعــداد زی
در حــال تعطیل شــدن هســتند کمــا اینکــه مــا در ســال گذشــته 

ــد: در روش  ــارت می گوی ــعه تج ــازمان توس ــس س رئی
ــت  ــماره ثب ــی ش ــه متقاض ــفارش، ب ــت س ــد ثب جدی
ســفارش داده نمی شــود مگــر اینکــه قبــل از آن كار 
ــود. ــام ش ــی انج ــه آن كاالی واردات ــی در زمین كارشناس

ــان  ــت: واردات کاال جری ــارت گف ــعه تج ــازمان توس ــس س رئی
دارد، زیــرا واحدهــای صنعتــی و تولیــدی نیازمنــد واردات هســتند 

ــدارد ثبــت ســفارش ها متوقــف شــود. ــی ن ــن دلیل بنابرای
ــای  ــای واحده ــی از دغدغه ه ــزود: یک ــروتاج اف ــی خس مجتب
ــی  ــه روش بانک ــفارش ب ــت س ــا ثب ــه ب ــود ک ــن ب ــدی ای تولی
بــرای واردات، رونــد اقدامــات زمان بــر اســت بــه همیــن علــت 
ــه ای  ــه مصوب ــن زمین ــادی در ای ــائل اقتص ــی مس ــتاد بررس س
داشــت کــه تــا پایــان تیــر بــه هــر میــزان مــواد اولیــه، قطعــات 
ــرکات  ــر در گم ــک و دو )اگ ــای ی ــزات در گروه بندی ه و تجهی
باشــند( می توانــد بــا ثبــت ســفارش غیــر بانکــی یعنــی بــدون 
ــرای  ــی ب ــت خوب ــن فرص ــه ای ــوند ک ــص ش ــال ارز ترخی انتق

ــت. ــادی اس ــای اقتص ــا و واحده بنگاه ه
ــکیل  ــی را تش ــتادهای مختلف ــا و س ــروتاج گفت:کارگروه ه خس
دادیــم تــا در ابعــاد فنــی، ســامانه های ثبــت ســفارش را کنتــرل 

کنــد تــا مشــکلی پیــش نیایــد.
ــع  ــرای رف ــت: ب ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع

ــزرگ نســاجی در خراســان  ــد واحــد ب ــی چن ــز شــاهد تعطیل نی
ــم. رضــوی بودی

بــه گــزارش تســنیم، عضــو انجمــن صنایــع نســاجی ایــران بــا 
ــای  ــورد کااله ــال در م ــعار س ــم ش ــر بخواهی ــه اگ ــان اینک بی
ــدات  ــت تولی ــم کیفی ــد بتوانی ــود بای ــق ش ــروه نســاجی محق گ
داخلــی را بــاال بــرده و قیمــت آنهــا را کاهــش دهیــم، تصریــح 
کــرد: متأســفانه بــا رونــد کنونــی و  بــا مشــکالتی کــه دامنگیــر 
ــدات  ــته و تولی ــود نداش ــئله وج ــن مس ــکان ای ــده ام ــد ش تولی

ــد. داخلــی قیمــت تمــام شــده بســیار باالیــی دارن
رخصــت ادامــه داد: بــاال بــودن نــرخ ســود تســهیالت بانکــی، 
ــات و حــق  ــزان مالی ــودن می ــرژی، باال ب ــه ان ــودن هزین ــاال ب ب
ــره وری  ــاوگان، به ــودن ن ــوده ب ــی، فرس ــن اجتماع ــه تأمی بیم
پاییــن و ســایر مــواردی از ایــن دســت از موضوعاتــی هســتند 
کــه ســبب افزایــش قیمــت تمــام شــده کاالهــای گروه نســاجی 

ــود. ــران می ش در ای
ــاق  ــئله قاچ ــات، مس ــن موضوع ــار ای ــرد: در کن ــان ک وی بی
نیــز بــه مشــکالت موجــود در حــوزه نســاجی افــزوده و ســبب 
می شــود کــه ایــن صنعــت نتوانــد آن گونــه کــه بایــد فعالیــت 

کنــد.

ــی را  ــامانه مناقصه های ــن س ــه ای ــوط ب ــی مرب ــکاالت فن اش
برگــزار کردیــم و بــه زودی شــرکت برنــده ایــن مناقصــه بــرای 

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــن اشــکاالت اق ــع ای رف
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــرداد ب ــه از ۱3 خ ــان اینک ــا بی ــروتاج ب خس
ســتاد اقتصــادی دولــت، گروه بنــدی ســه گانه کاالیــی را 
ــه، دارو  ــواد اولی ــامل م ــک ش ــروه ی ــزود: گ ــم، اف ــالم کردی اع
ــع  ــل مناب ــا از مح ــه ارز آن ه ــت ک ــی اس ــای اساس و کااله
ــطه ای و  ــواد واس ــامل م ــروه ۲ ش ــود، گ ــن می ش ــی تأمی نفت
ماشــین آالت اســت کــه ارز آن هــا از محــل ارز صادراتــی صنایــع 
پتروشــیمی ها و فــوالد تأمیــن می شــود و گــروه 3 شــامل 
کاالهــای ســاخته شــده و مصرفــی اســت کــه اولویــت وارداتــی 
ــر  ــای غی ــادرات کااله ــل ص ــا از مح ــدارد و ارز آن ه ــادی ن زی
ــارم  ــروه چه ــود و گ ــن می ش ــوالدی تأمی ــر ف ــیمی و غی پتروش
هــم شــامل کاالهایــی اســت کــه در اولویــت وارداتــی نیســت 
ــد  ــل قابل تولی ــرا در داخ ــوع هســتند، زی ــای ممن ــزو کااله و ج

هســتند.
وی اضافــه کــرد: نظــام ثبــت ســفارش تغییــر نکــرده اســت و 
بــه شــکل ســابق انجــام می شــود، امــا نظارت هــا بیشــتر شــده 

اســت.
خســروتاج گفــت: در روش جدیــد ثبــت ســفارش، بــه متقاضــی 
ــل از آن  شــماره ثبــت ســفارش داده نمی شــود مگــر اینکــه قب

کار کارشناســی در زمینــه آن کاالی وارداتــی انجــام شــود.
ــد  ــا ۵۲ درص ــن ۵۰ ت ــط بی ــور متوس ــال به ط ــزود: پارس وی اف
واردات از ارز غیرنفتــی انجــام شــد و حــدود ۴۷ درصــد هــم بــا 

ارز نفتــی واردات شــد.
ــد  ــم ۵۰ درص ــار داری ــم انتظ ــال ه ــه داد: امس ــروتاج ادام خس
واردات از محــل منابــع ارز غیرنفتــی و ۵۰ درصــد هــم از منابــع 

نفتــی انجــام شــود.
ــال  ــاه امس ــه م ــرکات، در س ــار گم ــاس آم ــر اس ــزود: ب وی اف
ــادی در واردات  ــر زی ــال تغیی ــابه پارس ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــتیم. ــش واردات داش ــد کاه ــم درص ــدود ۲ ونی ــتیم و ح نداش

سرپرست شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران 

منصوب شد

ــس  ــه ای از رئی ــارت در نام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ایــران و مدیرعامــل 
شــرکت بــورس کاالی ایــران خواســت تــا لیســت اســامی 
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی خریــدار تمامــی کاالهــای 
عرضــه شــده در بــورس از زمــان اعــالم ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
را در ســایت رســمی بــورس کاال اعــالم و اطــالع رســانی 

کننــد.
بــه گــزارش شــاتا، متــن ایــن درخواســت بــه شــرح زیــر 

اســت:
بــه منظــور شــفافیت کامــل عملیــات فــروش بــازار بــورس 
کاال لیســت اســامی اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی خریــدار 
ــت  ــا اولوی ــورس، ب ــده در ب ــه ش ــای عرض ــه کااله کلی
ــه  ــزی عرض ــوالت فل ــایر محص ــوالد و س ــوالت ف محص
ــا  ــایر کااله ــپس س ــیمی و س ــالم پتروش ــز اق ــده و نی ش
را از زمــان اعمــال قیمــت نــرخ رســمی ۴۲۰۰ تومانــی در 
محاســبه قیمــت پایــه محصــوالت بورســی بــرای اطــالع 
عمــوم بــا ذکــر تنــاژ و قیمــت خرید و فروشــنده، در ســایت 

رســمی بــورس کاال اعــالم و اطــالع رســانی نماییــد.
ــت  ــازمان های حمای ــاً س ــی خصوص ــتگاه های نظارت دس
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و تعزیــرات حکومتــی 
مکلــف بــه رســیدگی بــه نحــوه بهــره بــرداری از کاالهای 
مذکــور هســتند و هــر گونــه فــروش خــارج از شــبکه تولید 
و یــا بــا قیمــت هــای باالتــر را مــورد تعقیــب قانونــی قــرار 

خواهنــد داد.

بــا حکــم وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت عبــاس قبــادی 
ــگاه های  ــهامی نمایش ــرکت س ــت ش ــمت سرپرس ــه س ب

بیــن المللــی جمهــوری اســالمی ایــران منصــوب شــد.

بــه گــزارش شــاتا محمــد شــریعتمداری در بخشــی از ایــن 
حکــم آورده اســت: رشــد و توســعه صنعــت نمایشــگاهی 
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــارج از کشــور در راس در داخــل و خ
و سیاســتهای صــادرات غیــر نفتــی و معرفــی دســتاوردها 
و تولیــدات صنعتــی، معدنــی، کشــاورزی، بازرگانــی و 
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور در بازارهــای جهانــی و 
حضــور موثــر در مجامــع بیــن المللــی مــورد انتظاراینجانب 

مــی باشــد.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن اســفهبدی مدیرعامل شــرکت 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــن الملل ــگاه های بی نمایش

بــوده اســت.

اسامی خریداران کاالهای 
عرضه شده در بورس اعالم شود
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تضعیف تولید داخلی با واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد

برنامه جدید وزارت صنعت برای پاسخگویی سریع به تقاضای ارز

منصـور تیرگـر: بخـش قابل توجهـی از واردات پوشـاک از طریق 
تضعیـف  جـز  نتیجـه ای  کـه  می پذیـرد  صـورت  آزاد  مناطـق 

تولیدکننـده داخلـی نـدارد.
منصـور تیرگـر نماینـده اتحادیـه پوشـاک در گفتگـوی ۱۸:3۰ 
شـبکه خبـر در خصـوص تاثیـر مناطـق آزاد بـر افزایـش قاچـاق 
کاال گفـت: مناطـق آزاد کـه بـا هـدف توسـعه تولیـدات صادرات 
محـور تشـکیل شـده بـود، نه تنهـا به وظیفـه خود عمـل نکرده، 
بلکـه بـه محلی برای قاچاق پوشـاک تبدیل شـده اسـت؛ هرچند 
در برخـی مناطـق آزاد تولیـد هـم هسـت اما ایـن تولید بیشـتر با 

برنـد خارجـی صـورت می گیرد.
بـه گـزارش  باشـگاه خبرنـگاران جـوان، تیـر گـر بـا اشـاره بـه 
ورود پوشـاک ارزان قیمـت بـه کشـور گفـت: واردات بـی رویـه 
پوشـاک کـه عمدتـاً بـدون پرداخـت عـوارض ورودی و مالیـات 
بـرای صنعـت  نابرابـر  ایجـاد شـرایط  انجـام می شـود موجـب 
پوشـاک داخلـی شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه مشـوق هایی که 
بـه ایـن مناطـق داده شـده، افـزود: عماًل امـکان رقابـت عادالنه 
و برابـر بـا رقبـای خارجی دشـوار شـده اسـت.تیرگر گفت: بخش 
قابـل توجهـی از واردات پوشـاک از طریـق مناطـق آزاد صـورت 
مـی پذیـرد که نتیجـه ای جز تضعیـف تولیدکننـده داخلـی ندارد. 
وی بـا تاکیـد بـر جلوگیـری از افزایـش مناطـق آزاد گفـت: بایـد 
همیـن مناطـق آزاد موجـود هم به خـط تولیدات صـادرات محور 
برگـردد و گرنه صنعت داخلی کشـور به شـدت آسـیب مـی بیند.  
بـر اسـاس ایـن گـزارش حسـینی شـاهرودی دیگـر مهمـان 
برنامـه گفتگـوی ۱۸:3۰ با تشـریح الزامـات جدید و سـختگیرانه 
مجلـس بـرای ایجـاد مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی جدید گفت: 
ایـن الزامـات مجلـس بـرای ایجـاد ۸ منطقـه آزاد و ۱3 منطقـه 
ویـژه اقتصـادی جدیـد بـه اجرا در خواهـد آمـد. وی  در خصوص 
جلسـه کمیسـیون اقتصـاد گفـت: ایـن الیحـه تصویب شـد و در 
صحـن علنـی مجلـس بـه رای گذاشـته می شـود. ۸منطقـه آزاد 
همـان مناطـق پیشـنهادی دولت اسـت. نماینده مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: در الیحـه ارائـه شـده، دولـت خواسـتار ایجاد ۸ 
منطقـه آزاد جدیـد و ۱3 منطقـه ویـژه اقتصـادی جدیـد بـود که 
در کمیسـیون اقتصـادی پیشـنهاد نماینـدگان مبنی بـر ایجاد ۶۹ 

منطقـه ویـژه اقتصـادی جدیدبررسـی و برخـی تصویب شـد.
اینکـه  بیـان  بـا  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
کمیسـیون اقتصـادی شـرایط و الزاماتی را به الیحـه دولت برای 

معــاون طــرح و برنامــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــال های  ــه س ــی را ک ــت ارز متقاضیان ــه درخواس ــن وزارتخان ای
گذشــته فعالیــت وارداتــی داشــته انــد، در اولویــت قــرار می دهــد 

تــا بــه ثبــت ســفارش هــا ســرعت دهــد.

ایجـاد مناطـق آزاد جدید اضافـه کرد، گفت: یکـی از دغدغه های 
مجلس شـورای اسـالمی، چگونگی اداره مناطق آزاد اسـت. بجز 

یکـی دو منطقـه آزاد، مابقـی بـه درسـتی اداره نمی شـوند.
وی بـا اشـاره بـه خصوصـی بـودن کامـل مناطـق آزاد افـزود: 
محـدوده جغرافیایـی مناطـق آزاد در کمیسـیون اقتصـادی تا ۹۰ 
درصـد کوچـک شـد تـا بتواننـد زیرسـاخت هـای الزم را ایجـاد 
کننـد عـالوه بـر ایـن فنس کشـی، جـزو الزامـات ایجـاد مناطق 
آزاد قـرار گرفـت. عـالوه بر کوچکتر شـدن محـدوده مناطق آزاد 
از 3۰۰ هکتـار بـه ۲۰ هکتـار، انتخـاب مناطـق آزاد در خـارج از 
محـدوده شـهری از ویژگـی هـای جدیـد مناطـق آزاد تجـاری 
خواهنـد بـود. وی گفـت: ایجـاد گمـرکات در ورودی و خروجـی، 
نیـز از الزامـات ایجـاد مناطـق آزاد اسـت کـه اگـر ایـن الزامـات 
رعایـت نشـود نمی تواننـد از امتیـازات مناطق آزاد اسـتفاده کنند.

نماینـده مجلـس تصریـح کـرد: مناطقـی کـه در اختیـار مدیدیت 
خصوصـی اسـت فعال هسـتند.

حسـینی گفت: واردات خـودرو به مناطق آزاد فقط توسـط فعاالن 
اقتصـادی در آن منطقـه انجـام مـی شـود و حـق تردد بـه خارج 

از منطقـه را ندارند.
وی تاکیـد کـرد: در سیاسـت هـای ابالغـی اقتصـاد مقاومتـی از 
مناطـق آزاد بـه عنوان یک پتانسـیل پیشـران اقتصـادی نام برده 
شـده اسـت تا در جهت تولید و صـادرات گام بـردارد. این الزامات 

نیـز در همیـن راسـتا به تصویب رسـید.
الزامـات و شـروع ایجـاد مناطـق ویـژه  حسـینی در خصـوص 
اقتصـادی نیـز گفـت: مناطق ویـژه اقتصـادی باید توسـط بخش 
خصوصـی سـرمایه گـذاری شـود و بخـش هـای دولتـی اجـازه 

سـرمایه گـذاری در مناطـق ویـژه را ندارنـد.

انتخــاب مهنــدس محمدجعفــر شــهالیی نــژاد بعنــوان 
رئیــس و مهنــدس علــی فرهــی بعنــوان نایــب رئیــس 
هیئــت مدیــره و ســیدرضا الجــوردی بــه ســمت 

ــه دار خزان
ــع  ــره انجمــن صنای نهصــدو هشــتادمین جلســه هیئــت مدی
ــاه  ــم مردادم ــران عصــر روز یکشــنبه مــورخ هفت نســاجی ای
ــزار  ــره انجمــن برگ ــت مدی ــی هیئ ــا حضــور اعضــای اصل ب
گردیــد. و پــس از طــرح و پذیــرش اســتعفای آقایــان 
ــر  ــره و دکت ــت مدی ــدی از ریاســت هیئ ــدس رضــا حمی مهن
علیمــردان شــیبانی از نایــب رئیســی هیئــت مدیــره انجمــن 
ــوب و  ــری مکت ــس از رای گی ــر و پ ــادل نظ ــث و تب و بح
ــره  ــت مدی ــمت های هیئ ــاب س ــوص انتخ ــی در خص مخف
ــمت  ــه س ــهالیی ب ــدس محمدجعفرش ــای مهن ــن آق انجم
ــه ســمت  ــره و مهنــدس علــی فرهــی ب رئیــس هیئــت مدی
ــه  ــوردی ب ــا الج ــید رض ــره و س ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نای
ســمت خزانــه دار انجمــن در دوره جدیــد انتخــاب گردیدنــد.

کــه بــرای ایشــان در ســمت جدیــد توفیــق بیــش از پیــش 
مســالت داریــم.

هیئت رئیسه جدید انجمن صنایع 
نساجی ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

بــه گــزارش شــاتا، رحمانــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه دولــت 
معتقــد اســت  متقاضیــان ارز رســمی بایــد دوبــاره ارزیابی شــوند 
و بــرای دریافــت آن بــه معاونت هــای مختلــف وزارتخانــه 
مراجعــه کننــد؛ افــزود: تاکنــون نزدیــک بــه ۸۰ هــزار رکــورد از 
ثبــت ســفارش ها بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت رســیده 

ــت. ــر اس ــا کاری زمان ب ــی آنه ــه بررس ک
وی گفــت: در ایــن زمینــه مقــرر شــد درخواســت افــرادی کــه 
ــان ۲۰  ــک نوس ــا ی ــد ب ــی ارز بودن ــز متقاض ــته نی ــال گذش س
ــدود ۸۰ درصــد  ــب ح ــن ترتی ــه ای ــود، ب ــه ش درصــدی پذیرفت
ــخ  ــتمی پاس ــق سیس ــی از طری ــدت کوتاه ــت ها در م درخواس
داده و مــدارک ســایر افــرادی کــه بــه جمــع متقاضیــان اضافــه 

شــده اند، در سیســتم ثبــت می شــود.
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