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نشست مشترک نمایندگان تشکل های نساجی سراسر کشور

هر پنج روز یک بخشنامه ارزی

تکالیف جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار

نشست مشترک نمایندگان تشکل های نساجی و پوشاک انجمن های 
صنایع نساجی سراسر کشور ظهر روز یک شنبه 97/5/28 به میزبانی 
انجمن صنابع نساجی ایران در دبیرخانه این انجمن، تشکیل شد. 
در بخش آغازین این نشست آقای مهندس حسن نیلفروش زاده، 
ضمن خیر مقدم به نمایندگان تشکل های نساجی استان ها، همگرایی 
و هماهنگی بیشتر انجمن های نساجی را ضرورت امروز تولیدکنندگان 

نساجی کشور دانست.
در ادامه این نشست، آقای مهندس حبیب ا.. شاه کرمی- رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان، گزارشی از 

پس لرزه سیاست ارزی دولت صدور ۳۳ بخشنامه در ارتباط با موضوع 
ارز در پنج ماه گذشته است. 

رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران در نامه ای به رئیس مجلس با 
اشاره به ضربه ای که مناطق آزاد به تولید ملی پوشاک وارد کرده اند، 
خواستار توقف بررسی الیحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در مجلس شد. به گزارش مهر، در بخشی از این نامه آمده ، اعضای 
انجمن صنایع پوشاک ایران به خوبی از زحمات بی دریغ جنابعالی و 
همکاران محترمتان برای برطرف کردن مشکالت تحمیل شده بر 
صنعت به ویژه صنعت پوشاک کشور آگاهیم و همواره برای پیروزی 
و سربلندی شما تالش کرده ایم. اما در این وانفسا و در اوج کوششی 
که برای بازسازی و بهینه سازی ساختارهای توسعه ای کشور صورت 
می گیرد، حیرت می کنیم چرا باید هرازگاهی شاهد اقداماتی باشیم که 
می توانند به نوبه خود مانند گلوله ای بر پیکر اقتصاد ملی بنشینند. به 
طور قطع در شرایط فعلی ایران، بیش از هر زمان دیگری بر همه ما 
شهروندان این مرز پرگوهر واجب است که با اندیشه ای بلند، کارآمد 
و کارآزموده حرکت کنیم تا زحمات و تالش های دلسوزان کشور 
در ساخت کاالی ایرانی هدر نرود. سال ها قبل با دغدغه گسترده 
کردن جغرافیای تولید بومی در ایران و کوتاه کردن مسیر ارسال 
محصوالت ایرانی به بازارهای جهانی مناطق آزاد و مناطق ویژه 
اقتصادی شکل گرفتند. این مناطق قرار بود حلقه اتصال تجارت و 
تولید به یکدیگر باشند و در رقابت با مناطق آزاد موجود در منطقه 
زمینه سربلندی توسعه ایرانی را مهیا سازند اما متاسفانه در سال های 
گذشته روند سیاستگذاری و نحوه کسب وکار در اقتصاد کشور به 
گونه ای جلو رفت که این مناطق به بستری برای قاچاق و تحمیل 
معضالت شدید اقتصادی به بخش های مولد تبدیل شدند. عمق 
فاجعه ای که در مناطق آزاد جان گرفت را می توان در فرتوتی و 
خستگی صنایع با مزیت و اشتغالزایی نظیر صنعت پوشاک مشاهده 
کرد. امروز کارشناسان، صاحب نظران و آگاهان اقتصادی با قاطعیت 
بر این باور هستند که مناطق آزاد اقتصادی محور و پایگاه اصلی 
قاچاق محسوب می شوند و در چنین شرایطی دولت الیحه ایجاد 
هشت منطقه آزاد و ۱2 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس می فرستد 
و کمیسیون های تخصصی نیز آن را برای اخذ رای به صحن علنی 
مجلس ارسال می کنند. آیا خدای ناکرده برخی از ما دلسوزان از سر 
ناآگاهی کمر به نابودی تولید ملی بسته ایم؟ به طور قطع در سالی که 
به نام تولید ایرانی و حمایت از آن مزین شده است، تصویب لوایحی 
که تولید ملی را زمینگیر می کنند، می تواند یک خطا و خاطره ای تلخ 
برای تاریخ توسعه صنعتی کشور باشد. پیش از این ما تولیدکنندگان 
پوشاک از آگاهی حضرتعالی نسبت به توانمندی های این صنعت و 
از حمایت های بی دریغتان بهره مند شده ایم. جنابعالی واقفید که این 
صنعت با پیمودن مسیری تاریخی و عبور از دهلیزهای تو درتو و 
پرسنگالخ اکنون در جایی ایستاده است که به رغم مشکالت بسیار 
متعدد بر سر راه تولید، صاحب سرمایه های عظیم انسانی و اقتصادی 
است. به صالح توسعه ملی و اقتصادی که برای نسل های آینده 
باقی می ماند نیست که این سرمایه را با افزایش تعداد قطب های 
قاچاق به نام مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نابود کنیم. گره گاه 
و گلوگاه های پرگره بر سر راه فعالیت های مولد کم نیستند. ما از شما 
و نمایندگان محترم که آگاه بر ضرورت تاریخی شکل گرفتن صنعت 
ایرانی، مخصوصا صنایع صاحب مزیتی چون صنعت پوشاک هستید، 
انتظار داریم تا در این برهه از تاریخ، با عدم تصویب طرح هایی از 
این دست، نگذارید تولید ایرانی از این بیشتر درگیر هیوالیی به نام 

قاچاق شود.

مانع افزایش مناطق آزاد شوید

از  انتقاد  با  خصوصی  بخش  در  اقتصادی  فعاالن 
عملکرد دولت از تشدید مشکالت کسب وکار در سیل 

بخشنامه ها خبر می دهند.
به اعتقاد آنها، تصمیم دولت برای اعالم نرخ ۴2۰۰ 
تومان برای دالر در فروردین ماه امسال و تاکید بر 
اینکه ارز دولتی برای تمامی کاالها، تخصیص داده 
برای  تقاضا  چشمگیر  افزایش  به  منجر  می شود، 
ثبت سفارش کاال و ایجاد رانت شد. این تصمیم اشتباه 
همچنین مشکالتی را تا به امروز ایجاد کرده و دولت 
برای جبران آن مجبور به صدور بخشنامه های متعدد 

شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد،فعاالن اقتصادی در چهل و 
هشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 

تهران به طرح دغدغه های مختلف ارزی و تجاری 

مهـار  بـرای  قـوا  سـران  هماهنگـی  جلسـات 
نوسـانات بـازار و بازگردانـدن قطـار کشـور در 
مسـیر برنامه ریزی هـای از پیـش تعییـن شـده 
همچنـان ادامـه دارد؛ جلسـاتی کـه هربـار در 

ابتدایـی هفتـه برگـزار می شـود.  روزهـای 
مصوبـات آن در راسـتای سیاسـت گذاری های 
کالن کشـور در مسـیر عملیاتـی شـدن قـرار 

می گیـرد.
نشسـت های ابتدایـی این جلسـات بـا تمرکز بر 
مهـار نوسـانات ارزی برگـزار شـد و متعاقب آن 
تـالش برای تثبیت بازار پول و سـرمایه ایرانیان 

در راس تصمیم سـازی های قـوا 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

چگونگی شکل گیری میز نساجی و فرش ماشینی در استان اصفهان 
ارائه نمود و استان اصفهان را به لحاظ تجمع واحدهای نساجی حائز 

اهمیت دانست.
وی با  اشاره به ظرفیت ها و توانمندی  های استان اصفهان به ضرورت 
همکاری و هماهنگی سایر استان ها در پیشبرد اهداف میز نساجی و 

فرش ماشینی اشاره کرد.
در ادامه نشست، مهندس نیلفروش زاده مجموع پیشنهادات مدون 
در جهت  اصفهان  استان  نساجی  کارفرمایان  انجمن صنفی  شده 

افزایش  جهت  در  داخلی  تولیدکنندگان  از  ادامه در صفحه 2حمایت 
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پیشنهادات مطروحه توسط  قرائت  از  قرائت کرد. پس  را  صادرات 
آقای  اصفهان،  استان  نساجی  صنایع  کارفرمایان  صنفی  انجمن 
یداله مالمیر-  انجمن صنایع همگن نساجی استان البرز - به طرح 
موضوعاتی در خصوص واحدهای تولیدی و مشکالت مبتال به آنها 
پرداخت و با اشاره به ظرفیت های پائین بهره وری واحدهای نساجی، 
بیشتر  بررسی های  نیازمند  را  شده  کارشناسی  پیشنهاد های  ارائه 

کارشناسی دانست. 
آقای سومبات هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک 
ایران- طی سخنانی به لزوم همگرایی تشکل های نساجی و پوشاک 
پرداخت و با اشاره به پیشنهادات مطروحه از حاضرین خواست تا به 

گذشته بازنگردند و تجربیات تلخ گذشته را تکرار نکنند. 
وی ضمن بیان این مطلب که تولید داخل، پاسخگوی نیاز صنعت 
فعالیت   و  پوشاک  و  نساجی  طراحی-  مثلث  به  نیست،  پوشاک 
دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی پوشاک اشاره نمود 

نشست مشترک نمایندگان تشکل های نساجی سراسر کشور
ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات  نهصد  و  هشتاد و 
هشتمین  نشست هیئت مدیره انجمن 

صنایع نساجي ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 988 
در روز یکشنبه مورخ 97/05/21 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  نشست 987  مذاکرات  خالصه   -۱

97/۰5/۱۴ قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2 - آقای دکتر شیبانی گزارش مبسوطی از مسائل و مشکالت ایجاد 
شده برای واحدهای نساجی در تامین مواداولیه مورد نیاز این صنعت 
از صنایع پتروشیمی ارائه فرمودند و مجدداً بر لزوم افزایش عرضه 
محصول در بورس و همچنین توجه به تامین نیاز واحدهای داخلی 
پیش از صادرات تاکید فرمودند و از انجمن خواستند که حتماً نشست 

مشترکی را با واحدهای صنایع پتروشیمی برنامه ریزی نمایند . 
۳- آقای مهندس فرهی گزارشی از نشست مشترک خود در مجلس 
فرمودند  ارائه  ماشینی  فرش  صنایع  درخصوص  اسالمی  شورای 
همچنین گزارشی از نشست مشترک فعالین صنایع فرش ماشینی 
کاشان و نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی با مدیران 
بورس و بورس کاال ارائه فرمودند که پیشنهادی مبنی بر راستی آزمائی 
خریداران سامانه بهین یاب با همکاری تشکل های نساجی بخصوص 
انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه فرش ماشینی کاشان مطرح شده 
است که مقرر شد تا دبیرخانه انجمن پیگیریهای الزم در جهت تشکیل 

جلسات مشترک در این خصوص را بعمل آورد . 
۴- سرکار خانم نصرالهی طبق دعوت قبلی در جلسه حضور یافتند 
و ضمن تبریک به هیئت مدیره جدید انجمن به نقش تشکل های 
تخصصی و برنامه ریزی برای تامین مواداولیه مورد نیاز صنایع اشاره 
نمودند و توضیحاتی را درخصوص بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت از واحدهای تولیدی ارائه فرمودند . 
5- درخصوص بسته ارزی دولت و مصوبه هیئت دولت بحث و 
تبادل نظر بسیار شد و اعضای هیئت مدیره دیدگاههای خود را در 
این خصوص ارائه فرمودند که شرح مبسوط آن در فایل ویدئویی ضبط 

شده موجود می باشد. 
6- مقرر شد برای هفته آینده از هیئت رئیسه انجمن های نساجی سایر 

استان ها  برای جلسه مشترک تشکل های نساجی دعوت بعمل آید. 
7- مقرر شد تا انجمن پیگیری های الزم درخصوص مکاتبه با مراجع 
ذیربط درخصوص تقاضای ورود قطعات یدکی و کاالی ضروری 
واحدهای تولیدی از طریق صرافی ها بدون ثبت سفارش در سیستم 

بانکی جهت تسریع و تسهیل انجام پروسه بعمل آورد . 
8- دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت حضور 
در همایش ملی تشکل ها در تاریخ 97/5/22 به اطالع هیئت مدیره 

محترم رسید . 
9- طرح درخواست شرکت خدمات پنبه برای تمدید قرارداد اجاره 
ملک ساختمان کوچه کندوان مطرح شد و مقرر شد درخصوص تخلیه 
ساختمان کندوان توسط شرکت خدمات پنبه مکاتبه و پیگیریهای الزم 

بعمل آید . 
۱۰- گزارشی از جلسه کمیته پایش در مورخ 97/5/۱8 توسط مهندس 

شهالیی به اطالع هیئت مدیره رسید . 
۱۱- مکاتبه مدیرکل دفتر اروپا-آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران 
به شماره 97/2۳۰/228۴5 مورخ 97/5/2۰ درخصوص نامه شماره 
97/2768 مورخ 97/5/۱6 انجمن  صنایع نساجی درخصوص اعالم 
آمادگی انجمن برای خرید پنبه از کشورهای ترکمنستان ، تاجیکستان 
و ازبکستان در قالب قراردادهای 5 یا ۱۰ ساله قرائت گردید و همچنین 
مکاتبات انجام شده با شرکتهای پلی اکریل، الیاف، نخ تایر صبا و تهران 
تک نخ درخصوص امکان تامین مواداولیه مورد نیاز این شرکتها از 
کشور روسیه و پیگیریهای انجام شده در این خصوص به اطالع هیئت 

مدیره رسید . 
۱2- جلسه در ساعت ۱9 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه 

یافت. 
غایبین: محسن آهنگریان، مهندس رضا حمیدی

و تقویت همکاری های مشترک را برای آینده این صنعت مفید و 
موثر دانست. در ادامه این نشست مهندس بهرام شهریاری- نایب 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک- 
گزارش مختصری از فعالیت های دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی 
و صنعتی پوشاک ارائه نمود و پس از آن مهندس عباس سرشار زاده- 
رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی استان سمنان- به تشریح وظایف 
و اهداف میز نساجی در جهت توسعه صادرات محصوالت نساجی 
پرداخت. در ادامه حاضرین که از تشکل های نساجی استان های یزد، 
قزوین، البرز، سمنان، اصفهان،  مازندران، زنجان، قم، گیالن و انجمن 
صنایع پوشاک ایران، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ، 
جامعه متخصصین نساجی ایران، اتحادیه فرش ماشینی کاشان و 
تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی آران و بیدگل حضور داشتند؛ به 
طرح دیدگاه ها و نظرات خود در این خصوص پرداختند و در نهایت 

مقرر شد این نشست ها به صورت فصلی ادامه یابد. 

پرداختند. مساله »رسوب کاالها در گمرکات« و »ضرورت تامین مواد 
اولیه واحد های تولیدی از بورس کاال و چالش تفاوت قیمت کاالها در 
این بورس و بازار مصرف« از مهم ترین مباحثی بود که در این نشست 
مورد بحث و بررسی قرارگرفت و عنوان شد که برای رانت زدایی، باید 
مبنای ارزش گذاری کاالها در بورس کاال، بازار دوم ارز باشد. همچنین 
اعضای شورای گفت وگو، ضمن انتقاد از صدور بخشنامه های متعدد 
ارزی طی 5 ماه اخیر عنوان کردند که در این بازه زمانی ۳۳ بخشنامه 
ارزی از سوی دولت صادر شده است که این رویکرد باعث سردرگمی 
فعاالن بخش خصوصی در زمینه های مختلف فعالیت های تجاری شان 

شده است. 

فعاالن بر این باورند که صدور بخشنامه های مختلف تجاری و ارزی 
که بعضا با یکدیگر در تناقض هستند، به یکی از چالش های اصلی 
و  اقتصادی  فعاالن  گفته  به  است.  شده  تبدیل  کسب وکار  فضای 
کارشناسان، دولت در ماه های اخیر، سیاست های متعددی را درعرصه 
اقتصادی اجرا کرده است که نه تنها به تثبیت شرایط منجر نشده است، 

بلکه باعث سردرگمی تجار شده است.
تعداد بخشنامه های صادره تا حدی زیاد بوده است که حتی رئیس 
سازمان توسعه تجارت هم در نشست خبری اخیر خود در پاسخ سوالی 
در این مورد اظهار کرد که آمار دقیقی از تعداد بخشنامه های ارزی 

ماه های اخیر ندارد.

قـرار دارد. در نشسـت هفتـه گذشـته نیـز اعضـای حاضـر در این 
جلسـه ضمـن بررسـی مصوبـات هفته گذشـته در خصـوص بازار 
ارز و مقابلـه بـا جنـگ روانـی دشـمن در حـوزه اقتصـاد، تکالیـف 
اصلـی وزارت صنعـت، معدن و تجـارت برای تنظیم بـازار را روی 
میـز ارزیابی هـای تحلیلـی و تصمیم سـازی های خـود قـرار دادند. 
و  اهـداف  سـاختار،  اقتصـادی  هماهنگـی  عالـی  شـورای 
ماموریت هـای سـتاد اطالع رسـانی و تبلیغات اقتصـادی را مصوب 

. د کر
بـه گـزارش  پـاد، در ایـن جلسـه کـه بـه ریاسـت حسـن روحانی 
برگزار شـد؛ اعضای جلسـه سـاختار، اهداف و ماموریت های سـتاد 
اطالع رسـانی و تبلیغـات اقتصـادی کشـور برای مقابله بـا هرگونه 
جنـگ روانی و التهـاب آفرینی در بازار و اقتصاد کشـور را تصویب 
کرد. در جلسـه گذشـته این شـورا، سیاسـت های کالن و اختیارات 

این سـتاد تصویب شـده بود.
سیاست هایی برای تنظیم بازار و نظارت

شـورای عالـی هماهنگـی اقتصادی همچنیـن در راسـتای تنظیم 
بـازار و نظـارت موثـر بـر قیمت و نحـوه عرضه کاالهـا و خدمات، 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت را بـه اقدامـات زیـر مکلف کرد:

- تقویـت و تجهیـز سـتاد سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و 
تولید کننـدگان

- اطالع رسـانی گسـترده قیمـت کاالهـا و مقـررات عرضـه در 
فروشـگاه ها بـا اسـتفاده از سـامانه اطالع رسـانی فراگیـر بـرای 
دسترسـی بـر خط مردم و سـازماندهی اسـتفاده از نظـارت مردمی

اتـاق اصنـاف و اتحادیه هـای  - بهره گیـری از شـبکه نظارتـی 
صنفی

- تقویـت و حمایت از انجمن های حمایـت از حقوق مصرف کننده 
در سـطح ملی و استانی

بـر اسـاس مصوبه دیگر شـورای عالـی هماهنگی اقتصـادی مقرر 
شـد تا کلیـه عرضه کننـدگان کاالهایی که ضرورت اطالع رسـانی 
آنهـا توسـط وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اعـالم می شـود، 
اعـم از تولید کننـدگان، وارد کننـدگان و توزیع کننـدگان، موظفنـد 
طبـق مقـررات ایـن وزارت، نسـبت بـه تطبیـق قیمت بـا ضوابط 
قیمت گـذاری مصـوب »هیئـت تعییـن و تثبیت قیمت هـا« و ثبت 
آن بـه صـورت خوداظهـاری در سـامانه فراگیر الکترونیکـی اقدام 
نماینـد و قیمـت را بـه صورت برچسـب و قابل نظـارت، بر کاالها 

نصـب کنند.

تکالیف جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار
ادامه از صفحه 1
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از تمامی کاالهای وارداتی مابه التفاوت اخذ شود

پوشاک قاچاق، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد  می کند

ــه  ــت ماب ــا دریاف ــه ب ــت در رابط ــر دول ــه اخی ــش مصوب چال
التفــاوت ارز/ پیشــنهاد نــرخ 26۰۰ تومانــی بــرای مابــه التفــاوت 

ــی ــای واردات ارز کااله
ــه  ــت ماب ــا دریاف ــه ب ــت در رابط ــر دول ــه اخی ــش مصوب چال
ــه  ــی ب ــه از کاالهــای واردات ــازار ثانوی ــا ب ــی ب ــاوت ارز دولت التف
ــی از  ــنهادات متنوع ــا پیش ــد ت ــث ش ــک باع ــروه ی ــر از گ غی
ــی  ــی بررس ــاوت 26۰۰ تومان ــه التف ــرخ ماب ــت ن ــه پرداخ جمل

ــود. ش
هیئــت دولــت در روزهــای اخیــر مصوبــه ای ابــالغ کــرد کــه در 
آن تاکیــد شــد بــه جــز کاالهــای گــروه اول تمامــی کاالهــای 
ــرخ ارز  ــاوت ن ــذ مابه التف ــت اخ ــمول پرداخ ــا مش ــر گروه ه دیگ
زمــان پرداخــت و نــرخ ارز در بــازار ثانویــه هســتند. بــه گــزارش 
فــارس، طبــق بنــد 5 ایــن مصوبــه، گمــرک موظــف شــد اخــذ 
ــده از  ــن ارز ش ــی تامی ــای واردات ــی کااله ــاوت از تمام مابه التف
طریــق سیســتم بانکــی )حوالــه و بــرات( را در دســتور کار قــرار 

دهــد.
ــیاری از  ــدید بس ــراض ش ــش و اعت ــث واکن ــئله باع ــن مس ای
ــان  ــی و کارشناس ــاق بازرگان ــای ات ــدی و اعض ــای تولی واحده
ــه التفاوتــی  وضعیــت  ــد پرداخــت چنیــن ماب شــد. آنهــا معتقدن
تولیــد و بــازار را ملتهــب می کنــد و عــالوه بــر آن واردکننــدگان 

ــد. ــاوت را ندارن ــه التف ــوان پرداخــت ماب ت
همچنیــن بــا مداقــه بیشــتر روی ایــن مصوبــه چالــش برانگیــز 
ــرخ  ــرآورد ن ــرای ب ــه نظــر مــی رســد ســازوکار الزم ب ــت ب دول
ــن  ــت. ضم ــده اس ــی نش ــاوت پیش بین ــت مابه التف ــق قیم دقی
آنکــه ســازمان حمایــت کننــده از تولیــد کننــده و مصــرف کننده 
ــه بدهــد، ســازوکار مناســبی را  ــن رابطــه تائیدی ــد در ای کــه بای

نــدارد.
ــه  ــت ب ــه دول ــد ک ــان می ده ــتندات نش ــر مس ــال حاض در ح

ــه  ــرخ ماب ــا ن ــن حــوزه اســت ت ــد در ای ــال تصمیمــات جدی دنب
ــد. ــن کن ــی را تعیی ــاوت مقطوع التف

ــت: یکــی از پیشــنهادات پرداخــت  ــی گف ــام آگاه دولت ــک مق ی
نــرخ مابه التفــاوت 26۰۰ تومانــی اســت کــه البتــه هنــوز 

ــت. ــده اس ــب نش تصوی
ــبه ارز  ــرخ محاس ــال ن ــوع، عم ــن موض ــت ای ــرض صح ــا ف  ب
تامیــن شــده بــرای کاالهــای وارداتــی پیــش از بســته سیاســتی 

ــود. ــر بانــک مرکــزی 68۰۰ تومــان خواهــد ب اخی
تاکنــون هیــچ مقــام مســئول دولتــی در ایــن رابطــه اظهــار نظــر 
نکــرده و مشــخص نیســت مبنــای چنیــن نرخــی از کجــا و بــا 
چــه مدلــی بــه دســت آمــده اســت زیــرا بــاز هــم ایــن قیمــت 
پیشــنهادی از مابه التفــاوت نــرخ ۴2۰۰ ارز دولتــی و بــازار 

ــت. ــده اس ــبه ش ــر محاس ــه پایین ت ثانوی
بــا توجــه بــه اینکــه بــه گفتــه وزیــر صنعــت احتمــاال ســه گروه 
کاالیــی کــه غالــب آنهــا مــواد تولیــدی و واســطه ای هســتند از 
پرداخــت مابــه التفــاوت ارز معــاف خواهنــد شــد مابقــی کاالهــا 
ــه التفــاوت  ــرای پرداخــت ماب ــت ب ــه قبلــی دول مشــمول مصوب

ارزی می شــوند.

ــادی و  ــور اقتص ــنهاد وزارت ام ــه پیش ــران ب ــت وزی هیئ
ــرای  ــال ب ــل اعم ــت قاب ــقف معافی ــک س ــی، تفکی دارای

واردات کاال در ســال ۱۳97 را تصویــب کــرد.
بــه گزارش»پایــگاه اطــالع رســانی دفتــر هیئــت دولت«، 
ــی  ــکام دائم ــون اح ــاده )2۳( قان ــد )پ( م ــاس بن براس
ــازی  ــور هدفمندس ــه  منظ ــور، ب ــعه کش ــای توس برنامه  ه
ــت،  ــی دول ــای مال ــازی حمایت ه ــا و شفاف  س معافیت  ه
ــرخ  ــا ن ــات ب ــی موظــف اســت مالی ســازمان امــور مالیات
ــوارد  ــد و م ــی کن ــای قانون ــن معافیت ه ــر را جایگزی صف
ــه ســاالنه،  ــی - خرجــی بودج ــای جمع آن را در ردیف ه

ــد. محاســبه و درج نمای
ــف درآمــدی شــماره )۱۱۰۴۰6(  ــن براســاس ردی همچنی
ــاری )۱7-  ــف اعتب ــن ردی ــماره )5( و همچنی ــدول ش ج
ــه  ــون بودج ــت قان ــماره )9( پیوس ــدول ش 5۳۰۰۰۰(  ج
ســال ۱۳97 کل کشــور و ابالغیــه شــماره ۱29۰22 
ــه کشــور،  ــه و بودج ــازمان برنام ــورخ 2۰ /۳ /۱۳97 س م
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران مکلــف اســت نســبت 
ــرخ  ــه ن ــی ب ــات گمرک ــا و تخفیف ــت معافیت ه ــه ثب ب
ــه میــزان )5.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰(  صفــر )جمعــی و خرجــی( ب

ــد. ــدام نمای ــال اق ــارد ری میلی
براســاس بررســی صــورت گرفتــه رقــم مذکــور در الیحــه 
ــش  ــزان ش ــه می ــال ۱۳97 ب ــرای س ــت ب ــه دول مصوب
هــزار میلیــارد)6.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال پیــش  بینــی 

شــده اســت.
تکالیــف  اجــرای  در  دارایــی  و  اموراقتصــادی  وزارت 
ــد  ــکال در رون ــاد اش ــگیری از ایج ــرای پیش ــی و ب قانون
ترخیــص کاالهــای وارده مشــمول معافیــت، بــا توجــه بــه 
دالیــل ذیــل، اعتبــار مزبــور را بــه هیــچ وجــه جوابگــوی 
عملکــرد یــک ســاله نمی دانــد و خواســتار تصویــب متــن 

پیشــنهادی زیــر توســط هیئــت وزیــران شــده اســت:
ــغ ده  ــش از مبل ــاری بی ــال ج ــه اول س ــه ماه ۱- در س
ــال معافیــت و تخفیــف حقــوق ورودی  ــارد ری هــزار میلی
کاالهــای وارده براســاس قوانیــن و مقــررات مربــوط 

ــت. ــده اس ــال گردی اعم
ــز  ــان ســال ۱۳97 نی ــا پای 2- پیــش بینــی مــی شــود ت
ایــن رقــم بــه مبلــغ )5۰۰۰۰( میلیــارد ریــال بالــغ شــود.

ــنهاد  ــه پیش ــه 2۴ /5 /۱۳97 ب ــران در جلس ــت وزی هیئ
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، تفکیــک ســقف معافیت 
ــه  ــال ۱۳97 را ب ــرای واردات کاال در س ــال ب ــل اعم قاب

تصویــب رســانید.

تفکیک سقف معافیت قابل اعمال برای 
واردات کاال در سال ۱۳۹۷
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وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

اتاق  در  با حضور  پوشاک،  و  نساجی  و صادرات  تولید  اتحادیه   
را  پوشاک  قاچاق  تهران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
به عنوان مشکل اصلی خود دانست. اعضای هیئت رئیسه اتاق 
با اعضای تشکل های  نه چندان دیرپای دیدار  برابر سنت  تهران 
مشکالت  شنیدن  و  مستقیم  تعامل  منظور  به  خصوصی  بخش 
حوزه های مختلف اقتصاد، در نشست هفتگی خود میزبان اعضای 
هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک بودند. به 
گزارش اتاق تهران،  اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران در این مالقات، ظرفیت ها و دغدغه های 
اتاق  رسیدگی  خواهان  و  برشمردند  را  پوشاک  صنعت  فعاالن 
تهران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی پایتخت، به مشکالت 
مهرداد  نشست،  این  در  شدند.  باسابقه  و  دیرینه  صنعت  این 
نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس  زکی پور، 
و پوشاک با اشاره به اینکه در این اتحادیه، 2۰۳ عضو فعال در 

زمینه صنایع نساجی و پوشاک کشور، در زنجیره های تامین، تولید 
از مهمترین  فعالیت  می کنند، یکی  توزیع محصوالت مختلف  و 
مشکالت موجود در این حوزه که وضعیت این صنعت را به شدت 
تحت تاثیر قرار داده است، موضوع واردات قاچاق پوشاک دانست. 
مراجع  با  شده  انجام  پیگیری های  و  مذاکرات  به رغم  گفت:  او 
ذیربط، ورود پوشاک قاچاق، عالوه بر سایر مشکالت اقتصادی 
است.  شده  تولیدکنندگان  به  مضاعف  فشار  باعث  صنعت،  این 
هم چنین افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه در کشور و عدم نظارت 
کافی بر ورود کاال از این مناطق به سرزمین اصلی، تداوم حیات 
صنعت نساجی و پوشاک را با مخاطره جدی روبرو  کرده است. 
ایجاد برند نمایشگاهی »ایران مد«، برگزاری دوره های آموزشی 
و انجام پروژه های پژوهشی در کارخانجات، برگزاری همایش ها و 
سمینارهای مرتبط برای آشنایی تولیدکنندگان داخلی و خارجی از 
جمله اقدامات اجرایی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
بود که اعضای هیئت مدیره اتحادیه به آن پرداختند و خواستار 
حمایت های معنوی و مالی اتاق تهران از برنامه های راهبردی و 
اساسی اتحادیه به ویژه در بخش تامین هزینه های طراحی سامانه 
مدیریت زنجیره تامین و پلت فرم بازار مجازی صنایع نساجی و 
پوشاک ایران و دوره های آموزشی و پژوهشی مرتبط برای فعاالن 
این رشته شدند. اعضای هیئت رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به 
سوابق درخشان و توانمندی های باالی فعاالن این رشته تولیدی 
برنامه ها  از  نیز حمایت  و  با تشکل ها  تعامالت  توسعه  به  نسبت 
و فعالیت های تشکل ها در چارچوب آیین نامه های مصوب اعالم 
آمادگی کرده و نقطه نظرات خود را در جهت گسترش ارتباطات 

و بهبود عملکرد این تشکل بیان کردند.
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احتمال معاف شدن برخی کاالهای وارداتی از پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس دریافت ما به التفاوت ارزی 
تخلف قانونی است و دولت خون مردم را می مکد

مدیــرکل مرکــز واردات و مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی گفــت: 
قــرار اســت دولــت مصوبــه ای ابــالغ کنــد کــه بخش هایــی از 
کاالهــای وارداتــی از پرداخــت مابه التفــاوت نــرخ ارز دولتــی بــا 

بــازار مســتثنی شــوند. 
ــرک  ــده در گم ــه ش ــه گفت ــه اینک ــخ ب ــی، در پاس ــی معقول عل
کــه  وارداتــی  کاالهــای  تعیین تکلیــف  بــرای  کمیتــه ای 
مشــمول پرداخــت مابه التفــاوت نــرخ ارز دولتــی بــا بــازار 
ــوی  ــود از س ــرار ب ــت: ق ــار داش ــده،  اظه ــکیل ش ــتند، تش هس
ــا  ــز م ــوع را نی ــن موض ــود و ای ــالغ ش ــه ای اب ــت مصوب دول
ــیده  ــرک نرس ــت گم ــه دس ــه ب ــوز ابالغی ــا هن ــنیده ایم، ام ش

ــت. اس
بــه گــزارش  تجــارت  نیــوز، مدیــرکل مرکــز واردات و مناطــق 
آزاد و ویــژه اقتصــادی گمــرک افــزود: شــنیده ایم کــه یکســری 
ارز  نــرخ  مابه التفــاوت  پرداخــت  از  تولیــدی  واحدهــای  از 
مســتثنی خواهنــد شــد، امــا هنــوز جزئیــات آن منتشــر نشــده 
اســت و احتمــال تغییــرات دارد. وی در مــورد تســهیل ترخیــص 
کاالهــای واحدهــای تولیــدی بیــان داشــت: بــا سیاســت جدیــد، 
ــد،  ــه بگیرن ــد ضمانت نام ــه می توانن ــدی ای ک ــای تولی واحده
ــی  ــته از واحدهای ــده و آن دس ــت داده ش ــال مهل ــک س ــا ی ت
ــود را  ــد، 7۰ درصــد کاالی خ ــت بگذارن ــد ضمان ــه نمی توانن ک
ــف  ــرای تعیین تکلی ــده ب ــد باقی مان ــرده و ۳۰ درص ــص ک ترخی
حقــوق گمرکــی نگــه داشــته می شــود. معقولــی بــا تاکیــد بــر 
ــاز  ــی نی ــر اقدام ــدی ه ــای تولی ــص کااله ــرای ترخی ــه ب اینک

ــا فســاد و شــفافیت اقتصــادی در  ــارزه ب رئیــس فراکســیون مب
مجلــس می گویــد از آنجایــی کــه در دســتورالعمل قبلــی واردات 
کاال مــا بــه التفــاوت ارزی مطــرح نبــود، دریافــت ایــن مبلــغ از 

وارد کننــدگان خــالف قانــون اســت.
ــاوت ارزی  ــه التف ــا ب ــت م ــه دریاف ــاره ب ــا اش ــته ب ــر خجس امی
در ازای ترخیــص کاال از کمــرگ هــای کشــور، توضیــح داد: از 
ــه  ــد مســئوالن کمــرگ و وزارت اقتصــاد در زمین ــم جدی تصمی
ترخیــص کاالهــای وارداتــی تعجــب مــی کنــم، در دســتوالعمل 

ــدارد. ــاوت ارزی وجــود ن ــه التف ــا ب ــت م گذشــته دریاف
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اصــل 9۰ مجلــس ادامــه داد: 
بــا توجــه بــه اینکــه در دســتوالعمل ثبــت ســفارش قدیــم حرفی 
ــه  ــا روی ــد ب ــت بای ــاوت زده نشــده، دول ــه التف ــا ب ــت م از دریاف

گذشــته نســبت بــه ترخیــص کاالهــا اقــدام کنــد.
شــورای  مجلــس  در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 

اســت انجــام خواهــد شــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن اقــدام بــرای 
متوقــف نشــدن کاال در گمــرک و حمایــت از تولیــد اســت. وی 
ــد  ــدگان معتقدن ــن ســؤال کــه برخــی واردکنن ــه ای در پاســخ ب
ــام  ــه تم ــش هزین ــه افزای ــر ب ــاوت ارز منج ــت مابه التف پرداخ
شــده کاال و انبــارداری می شــود، گفــت: ایــن موضــوع مصوبــه 
ــوده و اگــر اصــالح  ــه اجــرا ب ــزم ب ــت اســت و گمــرک مل دول

شــود، مــا نیــز تابــع هســتیم.
مدیــرکل مرکــز واردات و مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 
بــا  اوضــاع تجــارت  اینکــه وضعیــت  در مــورد  گمــرک 
ــت:  ــان داش ــت، بی ــان اس ــاعه پرنوس ــنامه های خلق الس بخش
ــد،  ــی می آی ــتگاه های متول ــا از دس ــرای م ــه ب ــی ک ابالغیه های
بایــد ابــالغ شــود و از خودمــان بخشــنامه ای نداریــم، امیدواریــم 
کــه وضعیــت بهتــر شــود و ایــن موضــوع نیــاز بــه صبــر دارد.

ــد،  ــی مک ــردم را م ــون م ــت خ ــه دول ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
ــی کــه ارز  ــان داشــت:در روال گذشــته واردات کاال چــه زمان بی
ــان ارز ۴2۰۰  ــه زم ــد چ ــی ش ــص داده م ــان تخصی ۳5۰۰ توم
تومــان مــا بــه التفــاوت ارزی وجــود نداشــت ایــن مســئله بــرای 
ثبــت ســفارش هــای جدیــد مطــرح اســت. وی گفــت: بنابرایــن 
ترخیــص کاالهایــی کــه در 5 مــاه گذشــته ثبــت ســفارش شــده 
در ازای پرداخــت مــا بــه التفــاوت ارزی رویــه غلــط و غیرقانونــی 

اســت.
خجســته در ادامــه گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت، 
ــه  ــه مــا ســبق شــدن دریافــت مــا ب ــان اینکــه عطــف ب ــا بی ب
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــا اس ــتور العمل ه ــالف دس ــاوت ارزی خ التف
ــه  ــبت ب ــته نس ــتورالعمل گذش ــق روال و دس ــدگان طب واردکنن
ــا  ــم ب ــون بخواهی ــه اکن ــد و اینک ــرده ان ــدام ک ــد کاال اق خری
دســتورالعمل جدیــد بــا آنهــا برخــورد کنیم رویه درســتی نیســت. 
ــا  ــا فســاد و شــفافیت اقتصــادی ب ــارزه ب رئیــس فراکســیون مب
تاکیــد براینکــه دریافــت مــا بــه التفــاوت ارز از واردات گذشــته 
خــالف قانــون اســت، بیــان داشــت: بســیاری از شــرکت هــای 
ــه  ــا ب ــت م ــرای دریاف ــرگ ب ــار کم ــل فش ــه دلی ــده ب وارد کنن
التفــاوت ارزی بــه مــرز تعطیلــی رفتــه انــد، دولــت نبایــد خــون 
مــردم را در شیشــه و از هــر فضایــی بــرای دریــاف پــول از آنهــا 

ــد. اســتفاده کن
ــه  ــا توج ــرد: ب ــد ک ــس تاکی ــل 9۰ مجل ــیون اص ــو کمیس عض
ــر  ــه وزی ــاالن اقتصــادی، ب ــن فع ــرار گرفت ــه تحــت فشــار ق ب
ــه  ــور در زمین ــای کش ــازمان کمرگ ه ــس س ــادی و رئی اقتص

ــم. ــر می دهی ــاوت ارزی تذک ــه التف ــا ب ــت م دریاف

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در
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بدهی ۳66 میلیارد تومانی دولت به 
صادرکنندگان

بدهی دولت بابت جوایز صادراتی به ۳66 میلیارد تومان رسیده 
اما تاکنون تنها 2۰ میلیارد تومان از آن به صورت علی الحساب 

به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده است .
در همین خصوص معاون وزیر صنعت در مورد آخرین وضعیت 
جایزه صادراتی و بدهی دولت گفت: از سال های گذشته دولت 
را  تشویقی  سیاست های  صادرکنندگان  تشویق  راستای  در 
اما  است  بوده  آنها  از  یکی  صادراتی  جایزه  که  کرده  اعمال 
متاسفانه به دلیل کم لطفی مدیران دولت دهم، مدتی این جایزه 
پرداخت نشد به طوری که در حال حاضر بدهی دولت به ۳66 

میلیارد تومان رسیده است . 
به گزارش ایلنا، مجتبی خسروتاج ادامه داد: با توجه به کالن 
را  بدهی  این  بسته  قالب یک  در  باید  دولت  مبلغ  این  بودن 
صورت  به  تومان  میلیارد   2۰ تاکنون  البته  کند.  پرداخت 
علی الحساب به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده که ما 
آن را در قالب بسته های مختلف حمایتی توزیع خواهیم کرد . 
وی افزود: جدا از این مبلغ، برای امسال ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
جایزه صادراتی برای کاهش هزینه های صادرکنندگان در نظر 

گرفته شده است . 
وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی 
خودداری  کاال  ترخیص  از  فعلی  شرایط  در  واردکنندگان  از 
می کنند، گفت: متاسفانه این سوء استفاده انجام می شود و این 
را  تعزیرات، کاالها  بازرسی های  از  ماندن  برای مصون  افراد 
ترخیص نمی کنند . بر همین اساس در قانون جدید مدت زمان 
نگهداری کاال در گمرک و مناطق آزاد به نصف و مدت زمان 

ثبت سفارش از شش ماه به سه ماه کاهش پیدا کرده است .
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