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ترخیص کاالها در گمرک به حالت عادی درآمده است

جزئیات بسته اشتغال دوران تحریم/ پیشنهاد تخفیف مالیاتی برای بنگاه ها

حقیقِت روشن

معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزیر کار با اشـاره به اسـتخراج 
الزامـات و راهکارهـای  از دوران تحریـم گفـت:  مشـاغل متاثـر 
عملیاتـی بهبـود فضای کسـب وکار هر فعالیت اقتصـادی در دوران 

سامانه یکپارچه رتبه بندی فعاالن 
اقتصـادی راه انـدازی شــد

مركز ملی رتبه بندی اتاق ایران اعالم كرد:

رئیس كل گمرک در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران می گوید:

مرکـز ملـی رتبه بندی اتـاق ایران اعـام کرد: سـامانه برخط 
فرآینـد  در  تسـریع  و  یکپارچه سـازی  بـا هـدف  رتبه بنـدی 

رتبه بنـدی فعـاالن اقتصـادی راه انـدازی شـد.
در راسـتای عمـل بـه تکالیف قانونـی اتاق ایـران، مرکز ملی 
رتبه بنـدی اتـاق ایران اقـدام به طراحـی و راه اندازی سـامانه 

بـر خـط یکپارچـه رتبه بندی فعـاالن اقتصادی کرده اسـت.
طبـق اعـام مرکـز رتبه بنـدی اتـاق ایـران، ایـن سـامانه از 
معـدود سـامانه های موجـود در کشـور اسـت کـه اطاعـات 
اقتصـادی دقیـق بنگاه هـا را جمـع آوری و تحلیـل کـرده و با 
اسـتانداردهای جهانـی و شـاخص های بومی، رتبـه اقتصادی 

هـر بنـگاه را تعییـن می کند.
از مزایـای این سـامانه می تـوان به نظارت بر خط، دسترسـی 
و کاربـری آسـان، تحلیل سیسـتماتیک داده ها، ایجـاد پایگاه 
اطاعاتـی بـر خـط، کاهـش بروکراسـی اداری و ده هـا مورد 

دیگر اشـاره کرد.
بازرگانـی  در حـال حاضـر ایـن سـامانه بـه سـامانه کارت 
هوشـمند و سـامانه اعتبارسـنجی بانک مرکزی متصل اسـت 
و در آینـده نزدیـک بـه سـایر سـامانه های اقتصـادی مرتبط 
از قبیـل سـامانه گمـرک، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 
متصـل  و...  ثبـت شـرکت ها  اداره  مالیاتـی،  امـور  سـازمان 
خواهـد شـد تـا فعـاالن اقتصـادی که با تمام سـعی خـود در 
تاش انـد تا کشـور را در مسـیر سـخت به وجـود آمده پیش 
برنـد از حداکثر تسـهیات دولتـی و عمومی بهره مند شـوند.

مرکـز ملـی رتبـه بنـدی اتـاق ایـران تاکیـد کـرده اسـت: با 
توجـه بـه اهمیـت و قدمـت موضـوع رتبه بنـدی در کشـور 
پایگاهـی  دارد کـه  بین المللـی، ضـرورت  نیـز در سـطح  و 
جامـع در راسـتای جمـع آوری، تحلیـل و اعام رتبه سـالیانه 
فعـاالن اقتصـادی در دسـترس همـگان قـرار گیـرد تـا اواًل 
فعـاالن اقتصـادی بـر اسـاس معیارهـای ملـی و بین المللـی 
دسـته بندی شـده و ثانیـاً شـفافیتی کـه الزمه تجارت سـالم 

اسـت بـه وجـود آید.

در حالی که در ماه های گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی و بخش 
خصوصی و کارشناسان نسبت به حبس کاالها در گمرک ابراز نگرانی 
می کردند و حتی رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری نسبت به این 
موضوع و اثرات سوء آن بر تولید و تامین مواد اولیه واحدها و... هشدار 
از عادی شدن  فرود عسگری  رئیس کل گمرک  داد؛ حاال  جدی 

وضعیت ترخیص کاالها در گمرکات کشور خبر می دهد. 

مراسم نکوداشت دکتر محمد حقیقت کیش با حضور رئیس دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر، اساتید دانشگاه، صنعتگران وتولیدکنندگان نساجی، 
و  دانشجویان  پوشاک،  و  نساجی  تشکل های  از  برخی  نمایندگان 
اصحاب رسانه در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  رئیس  معتمدی-  دکتر  مراسم  این  در 

دکتر رهایی- رئیس سابق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر لطیفی- 
رئیس دانشکده مهندسی نساجی، مهندس فیروزمهر مظاهری- از 
از  اختیاری-  اسفندیار  دکتر  نساجی،  دانشکده  پیشکسوت  اساتید 
دانش آموختگان نساجی و نماینده مجلس، دکتر امیرشاهی- از اساتید 
دانشکده نساجی، دکتر علیمردان شیبانی- عضو هیئت مدیره انجمن 

ادامه در صفحه 2صنایع نساجی ایران، به سخنرانی درمورد مقام علمی 

تحریـم، تدوین شـده اسـت.
عیسـی منصـوری  بـا تشـریح آخریـن وضعیـت بسـته اختصاصی 
حمایـت از تولیـد و اشـتغال در دوران تحریـم گفـت: ارزیابی هـای 
دقیـق ما این اسـت که برخی از رسـته فعالیت هـا در دوران تحریم 
بـا رونـق مواجـه مـی شـوند، بـه شـرطی کـه مـا فضای کسـب و 
کار اختصاصـی بـرای ایـن فعالیت هـا را بـه خوبی بتوانیـم مدیریت 
کنیـم. بـه گـزارش مهـر، وی ادامـه داد: در ایـن بسـته تمام رسـته 
فعالیت هایـی کـه در دوران تحریـم بـا »رونـق« مواجـه می شـوند، 
رسـته  و  می شـوند  »رکـود«  دچـار  کـه  فعالیت هایـی  رسـته 
فعالیت هایـی کـه »کمتر تاثیـر می پذیرند« اسـتخراج شـده و برای 
هـر گـروه در جهـت صیانـت از اشـتغال و افزایش اشـتغال پذیری 
آنها، راهکارهای مشـخصی ارائه شـده اسـت. وی با بیان اینکه این 

بسـته با دسـتور رئیس جمهـور به زودی در دسـتور 

او می گوید: »در مقطع شهریور ماه که بحث مابه التفاوت های ارزی 
ترخیص کاالها که قبا ثبت سفارش شده بودند، مطرح بود و درباره 
میزان مبلغ ابهام وجود داشت و مشخص نبود چه سازمانی این پول 
را باید وصول کند با حبس کاالها و مشکاتی در گمرکات رو به رو 
بودیم اما در نهایت با مصوبه دولت تکلیف مشخص شد و این موضوع 

روند را سرعت بخشید. 
طبق مصوبه مابه التفاوت ها را بانک های عامل باید وصول و برای 
گمرک گواهی صادر کنند.« او با بیان اینکه تکلیف کاالهایی که 
باید مابه التفاوت را پرداخت کنند هم مشخص شده است، گفت: 
» با اباغ فهرست 3700 قلم تعرفه که مشمول معافیت از پرداخت 
مابه التفاوت شدند هم روند سرعت بیشتری پیدا کرد و االن وضعیت 
ترخیص کاالها به حالت عادی برگشته است و ما با چالش خاصی 

مواجه نیستیم.« 
او در پاسخ به این سوال که سرعت ترخیص چقدر است، گفت: »در 
گمرک از طریق سامانه از راه دور اظهارها صورت می گیرد و افراد هر 
لحظه از شبانه روز می توانند تحت بستر وب کاالهایشان را اظهار کنند 

ادامه در صفحه 3و ما در گمرک هم چیزی حدود 40 درصد کاالهای 

ادامه در صفحه 2
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خالصـه مذاکـرات  هزارمیـن  نشست 
هیئت مدیره انجمن صنایع نساجي ایران

نشست 1000 هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
در روز یکشنبه مورخ 97/08/13 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  هیات   999 نشست  مذاکرات  خاصه   -1
97/08/06 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 

2- پیرو مصوبه هفته گذشته درخصوص درخواست عودت ارز حاصل 
از صادرات به سامانه سنا بجای سامانه نیما پس از بحث و تبادل نظر 
مقرر شد تا مکاتبه مذکور خطاب به آقای دکتر رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و با نظر مدیرکل دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک تهیه گردد و به نحو مقتضی به دست ایشان برسد. 
3- مکاتبه مشترک انجمن صنایع پوشاک ایران و انجمن صنایع 
نساجی ایران خطاب به آقای مهندس صالحی نیا برای درخواست 
وقت ماقات از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین مواداولیه 
زنجیره نساجی و پوشاک قرائت و به تائید هیات مدیره محترم رسید 
4- آقای مهندس شهایی گزارشی از تخصیص ارز ماهیانه برای 
صنایع مختلف برای تامین مواداولیه ارائه فرمودند که برای صنایع 
نساجی وپوشاک ، چرم وکفش درحدود یکصد میلیون یورو در ماه در 

نظر گرفته شده است. 
5- آقایان مهندس سیدمحمد مقدسی، مهندس علیرضا حائری، 
مهندس صفی نژاد و خانم مهندس کاظمی بابادی از هیات رئیسه 
جامعه متخصصین نساجی ایران طبق قرار قبلی در جلسه حضور 
یافتند و دیدگاه های خود را درخصوص همکاری های مشترک مطرح 
فرمودند که مقرر شد زمینه های مشترک همکاری فیمابین طی 

تفاهم نامه مشترکی پیگیری گردد. 
6 - آقای مهندس نیلفروش زاده گزارشی از برنامه ریزی های انجام 
شده برای هزارمین جلسه هیات مدیره انجمن در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز 29 آبانماه ارائه فرمودند که 
در نهایت مقرر شده است برنامه مذکور در طبقه نهم اتاق بازرگانی 
ایران به صرف پذیرایی و شام و با حداقل برنامه ریزی سخنرانی، 

برگزار شود. 
نامه شرکت ستاره آسمان کویر به شماره 2/8/4651 مورخ   -7
97/8/9 راجع به شرکت وندویل بلژیک در جلسه قرائت گردید )اصل 
مکاتبه مذکور پیوست می باشد( که پس از بحث و تبادل نظر مقرر 
شد تا از نمایندگان شرکت مذکور جهت جلسه مشترک دعوت بعمل 
آید و پیش از مکاتبه با شرکت وندویل مذاکراتی با آقای امیری و 
قضات درخصوص تامین قطعات و تامین انبار جهت پاسخگوئی به 

نیاز شرکت های تولیدی اقدام گردد. 
8- نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
خطاب به آقای دکتر جهانگیری به شماره 97/9043/الف ت مورخ 
97/6/17 در رابطه با مشکات ناشی از مصوبات ارزی اخیر قرائت 

گردید .
9- درخصوص موضوع هزینه های بیمه ساختمان و بیمه مسئولیت 
مدنی مجتمع اداری انجمن تبادل نظر شد و در نهایت مقرر شد تا 
انجمن با توجه به سهم خود از ساختمان نسبت به انجام امور مربوطه 

اقدام نماید . 
10- جلسه در ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمدوال محمد خاتمه 

یافت.
غایبین آقایان:  مهندس رضا حمیدی،  اكبر لباف و  عبدالحسین 

اخوان مقدم

صورتجلسه

و پاسداشت چهل سال فعالیت علمی و آموزشی دکتر حقیقت کیش 
پرداختند.

دکتر حقیقت کیش، در سوم دی ماه 1320 در شهر آباده از توابع استان 
فارس متولد شده است. وی جزء فارغ التحصیان سال های نخست 
مقطع کارشناسی رشته مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
می باشد که در سال 1344 کارشناسی مهندسی نساجی را از دانشگاه 
پلی تکنیک تهران اخذ نمود و پس از انجام خدمت سربازی؛ برای ادامه 

تحصیل راهی آمریکا شد. 
وی در سال 1353 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته 
تکنولوژی نساجی از دانشگاه کارولینای شمالی و در سال 1357 موفق 

به اخذ درجه دکترا در رشته علوم الیاف و پلیمر شد.
دکتر حقیقت کیش شهریور سال 1357 به ایران بازگشت و به تدریس 
در دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر آن زمان در دانشگاه پلی تکنیک 

تهران پرداخت.
موضوعات آموزشی که در طی سالیان متمادی توسط وی ارائه شده؛ 

عبارتند از: 
*مقطع کارشناسی: علوم الیاف، فیزیکی الیاف، ساختمان فیزیک الیاف، 

تکسچرایزینگ، روش تحقیق در مهندسی
*مقطع تحصیات تکمیلی: فیزیک الیاف پیشرفته، مکانیک ساختاری 
نخ، روش های پیشرفته میکروسکوپی در نساجی، خواص مکانیکی و 
رئولوژیکی الیاف نساجی، شناسایی و تجزیه و تحلیل ساختارهای نانو 

لیفی با اشعه ایکس
دکتر حقیقت کیش در طی 40 سال خدمت مسئولیت های اجرایی زیر 

را برعهده داشته است:
- مدیریت گروه مهندسی پلیمر دانشگاه پلی تکنیک تهران

- ریاست دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر )6سال(
- رئیس قطب علمی هویت یابی های نوین در نساجی

FAPTA ریاست علمی فدراسیون آسیایی انجمن صنایع نساجی -
- عضو و رئیس کمیته برنامه ریزی نساجی وزارت علوم
- ریاست انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران

معلمان  مدت  کوتاه  دوره های  آموزشی  توسعه  گروه  کار  عضو   -
دبیرستان های فنی و حرفه ای در تابستان 63

- عضو کارگروه توسعه برنامه مطالعات 4 ساله برای مسائل فنی صنایع 
نساجی

الیاف و  - عضو کمیسیون های مختلف تدوین استانداردهای ملی 
پاستیک

- دبیر ستاد رفاهی اساتید دانشگاه
نامه های  پایان  و  دکترا  رساله های  از  بسیاری  تعداد  راهنمایی   -

کارشناسی ارشد و کارشناسی
دکتر حقیقت کیش صاحب تألیفات متعددی از جمله کتاب خاصه 
نظریه ها و مسائل خواص فیزیکی الیاف- پلیمرهای مصنوعی، آمار 

عملی در نساجی، پلی پروپیلن و ...می باشد.

ادامه از صفحه 1

حقیقِت روشن

کار شـورای عالی اشـتغال یا هیـأت وزیران قرار می گیـرد، افزود: به 
عنوان مثال رسـته های پایین دسـتی پتروشـیمی، پوشاک و مبلمان 
از جملـه رسـته هایی هسـتند کـه در دوران تحریم رونـق می گیرند 
کـه رویکرد مداخلـه ای دولت برای این رسـته  از فعالیت ها، در قالب 
حمایـت از تولیـد و کاهـش هزینه هـا و همچنیـن کاهـش توجیـه 
اقتصادی قاچاق اسـت. معاون توسـعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار 
ادامـه داد: »حمایت از حفظ و کسـب بازارهـای داخلی و منطقه ای« 
و »حـذف موانـع قانونی و مقرراتی موجود برای روان سـازی کسـب 

و کار« از دیگـر اقدامـات حمایتـی بـرای این نوع مشـاغل اسـت.
منصـوری افـزود: در مـورد فعالیت هایـی کـه دچار رکود می شـوند 
ماننـد لـوازم خانگـی و صنعـت خـودرو ، بـرون داد ایـن رسـته ها 
می توانـد کاهـش تولیـد و کاهـش نیـروی کار باشـد؛ بـه همیـن 
دلیـل رویکرد مداخلـه ای دولت بـرای این نـوع از فعالیت ها، تثبیت 
اشـتغال موجـود و همچنین کنتـرل تولید داخل اسـت. وی تصریح 
کـرد: طـرح و راهـکار حمایتی بـرای رسـته فعالیت هایی کـه دچار 
رکـود خواهند شـد، »هدایـت منابع بیمه بیکاری به حفظ اشـتغال و 
پیشـگری از ریـزش نیروی کار« اسـت. معاون وزیـر کار، همچنین 
بـا اشـاره به ریکردهـای مداخلـه ای و حمایتی »رسـته فعالیت هایی 
کـه کمتـر تاثیـر می پذیرنـد« گفـت: فـرش و زعفـران از جملـه 
فعالیت هایـی هسـتند کـه تاثیر اندکی از شـرایط تحریـم می گیرند 
کـه بـرون داد ایـن رسـته هـا در دوران تحریـم، نهایتا تـداوم وضع 
موجـود بـا هزینـه مبادالتـی بیشـتر اسـت امـا بـرای این دسـته از 
فعالیـت هـا نیـز رویکرد مـا، حفظ وضع موجـود و در پیـش گرفتن 
سیاسـت حمایتی اسـت. منصوری ادامه داد: راهکار و بسته اشتغالی 
بـرای ایـن رسـته فعالیت ها بـا محور »تثبیـت حضـور در بازارهای 
بیـن المللـی«، »تثبیت اشـتغال« و »تامیـن مالی روان تـر« تدوین 

شـده است.

اصالح نظام تعرفه  ای و مالیاتی برخی رسته فعالیت ها
وی تاکیـد کـرد: رسـته فعالیـت های هر سـه گـروه را دسـته بندی 
کردیـم و نحـوه مواجهه بـا هر یک این رسـته ها اعم از شناسـایی 
نیـاز آنهـا، اعمال سیاسـت تعرفـه ای جدیـد و تغییر سیاسـت های 
مالیاتی در این بسـته پیشـنهاد شده اسـت. معاون توسعه کارآفرینی 
و اشـتغال وزیر کار با اشـاره به سیاسـت های کاهش هزینه اشتغال 
نیـز گفـت:  نیروی کار اولین و مهمترین ابـزار کارفرمایان واحدهای 
کوچـک اسـت کـه حـق بیمه و دسـتمزد مـی توانـد به عنـوان دو 
عامـل مهـم در افزایـش هزینه های ایـن گـروه از کارفرمایان قابل 
توجه باشـد، که در این شـرایط ممکن اسـت کارفرمـا برای کاهش 
هزینـه هـای خـود تعدیل نیـروی کار یا خروج نیروی کار از لیسـت 
بیمـه را در دسـتور کار قـرار دهـد؛ بنابراین در این شـرایط با ریزش 
نیـروی کار مواجـه مـی شـویم. بـرای جلوگیـری از ریـزش نیروی 
کار نـگاه مـا ایـن اسـت کـه هزینـه هـای ایـن واحدهـا را کاهش 
دهیـم کـه راهکارهـای مشـخص و عملیاتـی بـرای آن پیش بینی 
شـده اسـت. منصوری با بیان اینکه کاهش میزان مالیـات بر ارزش 
افـزوده و دادن اعتبـار مالیاتـی بـه بنگاه های کوچک در این بسـته 
پیشـنهاد شـده اسـت، گفت: نظر شـخص وزیـر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی این اسـت که اگر امـکان کاهش مالیات بـر ارزش افزوده 
بـرای واحدها و بنگاه هـای کوچک وجود دارد، سـازوکار اجرایی آن 
فراهـم شـود چراکه سـهم مالیات ایـن بنگاه هـا در درآمـد مالیاتی 
کشـور باال نیسـت لـذا کاهش مالیات بـر ارزش افـزوده این واحدها 
تاثیـر محسوسـی بـر کاهـش درآمدهـای مالیاتی کشـور نـدارد اما 

قطعـا مـی تواند در تثبیت اشـتغال موثر اسـت.

جزئیات بسته اشتغال دوران تحریم/ پیشنهاد تخفیف مالیاتی برای بنگاه ها

www.aiti.ir
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یک عضو انجمن صنایع پوشاک با تأکید بر اینکه اگر تصمیم 
جدی برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاک گرفته 
نشود فاتحه این صنعت را باید خواند، گفت: در حال حاضر 
ندارد و هیچ کس هم  اولیه کافی وجود  کف کارخانه مواد 

پاسخگوی این شرایط نیست.
مردادماه   اول  از  بود  قرار  اینکه  به  اشاره  با  افتخاری  مجید 
گیرد،  قرار  کاال  شناسه  کد  خارجی  پوشاک  برروی  امسال 
اظهار داشت: متأسفانه نه تنها این کار انجام نشد بلکه نصب 

کد شناسه کاال در پوشاک ایرانی هم اجرایی نشد.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با بیان اینکه در حال حاضر 
تأمین مواد اولیه برای صنایع پوشاک کشور بسیار سخت شده 
است، افزود: با وجود تمام صحبت ها و مکاتبات هیچ گشایشی 
برای مواد اولیه واحدهای تولیدی به وجود نیامده و متأسفانه 

واحدهای تولیدی تا پایان سال مجبور به تعطیلی هستند.
 این عضو انجمن صنایع پوشاک با تأکید بر اینکه اگر تصمیم 
جدی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاک گرفته نشود 
فاتحه این صنعت را باید خواند، گفت: بیش از 90 درصد الیاف 
پوشاک گردباف و 70 درصد پوشاک تخت از محل واردات 

تأمین می شود.
نیاز 70 درصدی پوشاک گردباف به  از  اینکه  با اعام  وی 
مواد اولیه در سال جاری فقط یک درصد نیاز وارد شده است، 
تصریح کرد: با وعده و وعید که نمی توان به صنعت کمک 
کرد. در حال حاضر کف کارخانه مواد اولیه کافی وجود ندارد 

و هیچ کس هم پاسخگوی این شرایط نیست.
 20 کرد:  اضافه  ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  عضو  این 
روزی است که به هیچ کدام از فعاالن صنایع نساجی کشور 
تخصیص ارزی انجام نشده با این شرایط مگر می شود کار 

کرد!
افتخاری با اشاره به اینکه عمًا بازار شب عید خود را امسال 
از دست داده ایم، افزود: هر گونه تصمیم برای صنعت پوشاک 
اثر خود را در زمستان سال آینده خواهد گذاشت و به همین 
این  از  حمایت  فکر  به  وقت  اسرع  در  باید  مسئولین  دلیل 

صنعت باشند.

دولت دارد فاتحه صنعت پوشاک 
را می خواند

ایـران در  بازرگانـی صنایـع، معـادن و کشـاورزی  اتـاق  عضـو 
خصـوص بررسـی دفاتـر توسـط بازرسـان موسسـه حسابرسـی 
تامیـن اجتماعـی گفـت: هـر زمـان کـه منابع بـا مصـارف تامین 
اجتماعـی همخوانـی نـدارد برخـی از مدیـران ایـن سـازمان بـه 

دنبـال خلـق پـول از بخـش خصوصـی هسـتند.
علـی شـریعتی در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایلنـا گفـت: 
بارهـا مـن و سـایر فعالیـن بخـش خصوصـی در گفت وگـو بـا 
رسـانه های جمعـی اعـام کردیـم کـه بررسـی ده سـاله دفاتـر 
خـاف قانـون اسـت امـا هنـوز گزارشـاتی در ایـن خصـوص به 

می رسـد. خصوصـی  بخـش  انجمن هـای  و  تشـکل ها 
وی ادامـه داد: متاسـفانه کار بـه آنجـا رسـیده کـه بایـد تصویـر 
مصوبه جلسـه سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید را انتشـار عمومی 
کنیـم تـا شـاید آقایـان بـه ایـن باور برسـند کـه ایـن کار خاف 
قانـون اسـت. عضـو هیئـت مدیـره کانـون صنایع غذایـی گفت: 
همانطـور کـه در این صورت جلسـه قید شـده گزارشـات زیادی از 
فعـاالن بخـش خصوصی مبنی بر اصرار بازرسـان بـر این تخلف 

بـه انجمن هـا و تشـکل های بخـش خصوصی رسـیده اسـت.

اینکـه  گفـت:  بازرسـان  جدیـد  شـگرد  خصـوص  در  شـریعتی 
بازرسـان از فعـال اقتصـادی تعهدنامـه می گیرند که بعدهـا دفاتر 
10 سـاله خـود را در اختیـار تامیـن اجتماعی بگذارنـد هیچ ارزش 

نـدارد. حقوقی 
وی تصریـح کـرد: اگـر به هـر دلیلی اکنون ایـن دفاتـر در اختیار 
این افراد اسـت باید در هر مرحله از رسـیدگی که باشـد بافاصله 
رونـد آن متوقـف گـردد، این کار تامیـن اجتماعی مصـداق عینی 
مزاحمت در فضای کسـب و کار محسـوب می شـود و در صورت 
را پیگیـری  از طریـق قضایـی آن  اینگونـه مزاحمت هـا  تـداوم 

خواهیـم کرد.
عضـو اتـاق بازرگانی ایـران افزود: هـر زمان که منابـع با مصارف 
تامیـن اجتماعـی همخوانی نـدارد برخـی از مدیران این سـازمان 

بـه دنبال خلـق پول از جیـب بخش خصوصی هسـتند.
شـریعتی یـادآور شـد: آنهـا چـون نمی تواننـد مطالباتشـان را از 
دولـت یـا سـایر نهادهـا وصـول کننـد دیـواری کوتاهتـر از تولید 
کننـده و فعـال اقتصـادی پیدا نمی کننـد و با این کارهـا به دنبال 

ایـن هسـتند کـه به هـر نحوی کـه شـده پـول بگیرند.

بازرسان تامین اجتماعی به دنبال خلق پول از جیب بخش خصوصی 
هستند/ بررسی غیرقانونی دفاتر باید متوقف شود
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مربوط به واحدهای تولیدی، فعاالن مجاز اقتصادی و آن هایی که 
شاخص هایی برایشان تعریف کرده ایم را اصا به سیستم ارزیابی 
کارشناسی نمی فرستیم و مستقیم به سطح یک کنترل سیستمی که 
کاالهایشان با کمترین زمان ترخیص می شود، ارسال می کنیم مگر 
اینکه کاالها نیازمند مجوزهای سازمان های مختلف مثل استاندارد و... 
باشند.« او در ادامه به موفقیت های گمرک اشاره کرده و گفت: »در 
گزارش شاخص  رقابت پذیری جهانی االن بهترین رتبه ای که ایران 
کسب کرده است مربوط به مولفه روند ترخیص کاال است که رتبه 71 
را کسب کرده ایم و در شاخص تجارت فرامرزی هم 45 واحد صعود 
کرده ایم که مربوط به پنجره واحد و تجارت مرزی گمرک بوده و رتبه 
کشورمان از 166 به 121 ارتقاع پیدا کرده است که هر دو شاخص 

مربوط به عملکرد گمرک و استفاده از سامانه پنجره واحد می شود.«
نگرانی از رسوب كاالها

رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری شهریور ماه در نشست هیات 

نمایندگان اتاق تهران به مشکل حبس کاالها در گمرکات پرداخت و 
گفت: آخرین آمار )تا زمان سخنرانی در شهریورماه( نشان می  دهد که 
هم  اکنون 139 هزار کانتینر کاال در بنادر رسوب کرده است؛ حدود 7 
میلیون تن کاال و 2.5 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر مانده است. 
چه کسی باید جوابگوی این وضعیت باشد؟ فعال بخش خصوصی 
چگونه باید هزینه  های باال و فزاینده انبارداری را پرداخت کند؟ علت 
این رسوب کاال هم تعدد دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است که 

دولت صادر کرده است. 
تقریبا همه تولیدکنندگان کشور دچار مشکل هستند و کارخانه ها یکی 
بعد از دیگری به سوی توقف کار و تعطیلی می روند یا نیروهایشان 
تعطیل  کارخانه  نشنویم یک  نیست که  روزی  تعدیل می کنند.  را 
شده یا واحدی تولیدی تعدادی از نیروهایش را تعدیل نکرده است. 
از  شدیدتر  مراتب  به  شده  ایجاد  کشور  داخل  در  که  تحریم هایی 

تحریم هایی است که آمریکا وضع کرده است.«

ترخیص کاالها در گمرک به حالت عادی درآمده است
رئیس كل گمرک در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران می گوید:

کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

همکاری آموزشی ایران و فرانسه در صنعت پوشاک اصفهان
ایران و فرانسه برای بهبود تولیدات صنعت پوشاک در اصفهان قراداد 

همکاری امضا می کنند.
 رییس مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسامی کارگران استان 
اصفهان گفت: از ماه قبل دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسامی 
کارگران به سمت رشته های پوشاک، گرافیک و هنر گام برداشته و با 
بستن قرارداد با دانشگاه ُمدارت فرانسه از 26آبان امسال استاد فرانسوی، 

آماده آموزش برش های جدید 2019 به دانشجویان است.
سیدآرش امامی افزود: دانشجویان این دانشگاه بعد از گذراندن دو سال 
آموزش، یک سال نیز برای تکمیل دوره  آموزشی به فرانسه می روند 
که بعد از پایان دوره ها مدرک مشترک ایران و فرانسه را دریافت خواهند 

کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ وی با بیان اینکه دانشگاه علمی 
کاربردی جامعه اسامی کارگران تسهیات الزم را در اختیار دانشجویان 
برای سفر به فرانسه فراهم کرده است گفت: با دانشگاه ُمدارت فرانسه 
هماهنگی های الزم شده تا دانشجویان با کار در محیط واقعی نقش 

موثر در پیشرفت اصفهان داشته باشند. 
رییس مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسامی کارگران استان 

اصفهان رویکرد جدید این دانشگاه را حمایت از تولید ملی و ایجاد 
کسب و کار در حوزه نساجی و تولید پوشاک استان و کشور دانست و 
افزود: هدف از تغییر رویکرد دانشگاه علمی کاربردی از رشته های فنی 
به پوشاک برای جبران غفلت در حوزه نساجی است تا اصفهان دیگر به 

دنبال خام فروشی پارچه و الیاف نباشد.
امامی با اشاره به بستن قرارداد با کشورهای آسیای شرقی مسلمان که 
رویکرد دینی مشترک داریم، افزود: با کشورهای مالزی و هند تبادل 
نظر شده تا در زمینه های آموزشی نیز با این دو کشور مذاکره شود و از 

استادان معتبر آنها بهره مند شویم.
افزود: دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسامی کارگران استان  وی 
اصفهان دوره های کوتاه مدت دو تا چهار ماهه نیز در رشته های 
پوشاک برگزار می کند که دانشجو پس از گذراندن دوره ها مدرک معتبر 

از وزارت علوم دریافت می کند.
دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسامی کارگران استان اصفهان در 
این  اندازی شد و حدود 700دانشجو در 15رشته در  راه  سال1386 
دانشگاه مشغول تحصیل هستند. تا کنون بیش از دو هزار دانشجو از این 

دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.
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رئیس اتاق ایران و ترکیه حجم تجاری ایران و ترکیه به 12 میلیارد دالر می رسد
رضـا کامـی رئیس اتـاق ایران و ترکیـه خبر داد: پیش بینی می شـود 
حجـم تجـاری ایـران و ترکیه تـا پایان سـال جاری میـادی به 12 

میلیارد دالر برسد.
رضـا کامـی بـا بیان اینکه هـم اکنون حجم تجـاری ایـران و ترکیه 
قابل قبول اسـت، افزود: در شـش ماه گذشـته سـال جاری میادی 

حجـم  مبادالت اقتصادی 2 کشـور به 8 میلیارد دالر رسـید.
وی بـا بیـان اینکه بیـش از 50 درصد صادرات ایران به ترکیه اسـت، 
اظهـار داشـت: در شـرایط سـخت و اوج تحریـم هـا در سـال 2012 
حجـم تجـاری ایـران و ترکیه حـدود 22 میلیارد دالر و بعـد از برجام 

ایـن حجـم در مرز 11 میلیـارد دالر بود.
رئیـس اتـاق ایـران و ترکیـه یـادآوری کرد: پیـش بینی می شـود با 
بازگشـت تحریم هـای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسـامی ایران 

دوبـاره حجـم مبـادالت اقتصادی ایـران و ترکیـه افزایش یابد.
کامـی بـا بیـان اینکه بـا توجه بـه مشـترکات فرهنگی ایـن منطقه 
بـا ترکیـه، بیشـترین رقم سـرمایه گـذاری ایـن کشـور در این خطه 
بـه ویـژه منطقـه ویـژه ارس انجام شـده اسـت، ادامـه داد: بـا توجه 
بـه تحریـم هـای آمریکا علیـه جمهوری اسـامی ایـران، همکاری 
فعـاالن اقتصـادی 2 کشـور از اهمیـت و جایـگاه ویـژه ای برخوردار 

است. 
وی بـا اشـاره به مشـکات انتقال پول پـس از اعمـال تحریم های 
آمریـکا علیـه ایـران، گفت: تاسـیس بانک مشـترک ایـران و ترکیه 
توسـط بخش خصوصی راهکار برون رفت از این مشـکات اسـت. 

رئیـس اتـاق ایـران و ترکیـه اظهـار داشـت: ایجاد این بانک توسـط 
بخـش خصوصـی را ترک هـا قبول کـرده و تـا مرحله اخـذ مجوز از 

بانـک مرکـزی این کشـور پیش بـرده اند.
کامـی با اشـاره به تشـکیل کمیتـه ای با عنـوان »مدیریت شـرایط 
ویـژه در اتـاق بازرگانـی تبریـز« افزود: فعـاالن اقتصـادی می توانند 
موانـع و مشـکات خـود از جملـه در حوزه نقـل و انتقـال کاال را به 
ویـژه در ارتبـاط بـا ترکیـه بـرای رفـع آن ها بـه این کمیتـه اطاع 

دهند.
وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت گسـترش روابط بخـش خصوصـی ایران 
و ترکیـه گفـت: شـرکت های ترکیـه ای عاقـه  منـد بـه تجـارت و 

سـرمایه گذاری در ایـران بـه ویـژه منطقـه آذربایجـان هسـتند.

در  اینکه  اعام  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس  ایرنا-  تهران- 
هفت ماهه گذشته کمتر از هفت میلیارد دالر ارز مورد نیاز 
واردات از سامانه نیما تامین شده است، ابراز امیدواری کرد با 
تصمیم های اتخاذ شده، عرضه ارز توسط صادرکنندگان به 

زودی افزایش یابد.
** شاه کلید توسعه اقتصاد، صادرات به 15 کشور همسایه

رئیس کل بانک مرکزی به شرایط جغرافیایی کشور و وجود 
16 استان مرزی اشاره کرد و گفت: افزایش صادرات به 15 
در شرایط  اقتصاد کشور  توسعه  کلید  کشور همسایه، »شاه 

فعلی است.« 
و  مرکزی  بانک  بین  هماهنگی  ایجاد  حال،  عین  در  وی 
جهاد  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  کشور،  های  وزارتخانه 
را  مرزی  های  استان  در  صادرات  مدیریت  برای  کشاورزی 

ضروری دانست.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: صادرات وقتی برای کشور 

مفید است که موجب ورود ارز یا کاال به کشور شود. 
** تهمیدات جدید برای بازگشت ارز صادراتی

همتی، صادرات ریالی را همانند خروج سرمایه از کشور دانست 
و گفت: بزودی تمهیدات در نظر گرفته شده برای چگونگی 
برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد، اعام می کنیم. 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی کشور در 
هفت ماه اول امسال 27 میلیارد دالر بوده و نسبت به سال 

گذشته بیش از 13 درصد رشد داشت. 
وی گفت: برنامه آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی 
کشور شکست خورد؛ بنابراین با هشت کشوری که معافیت 
خرید نفت از ایران را گرفته اند، مذاکره جدی و مثبت خواهیم 

کرد. 
به گزارش ایرنا، آمریکا که پیشتر اعام کرده بود از چهارم 
نوامبر )13 آبان( هیچ کشوری اجازه ندارد حتی یک بشکه 
نفت از ایران خریداری کند، پس از مواجه شدن با مخالفت 
های جهانی از موضع خود عقب نشینی و هشت کشور را از 

تحریم های نفتی معاف کرد. 
ایتالیا، یونان، چین، هند و ژاپن  ترکیه، تایوان، کره جنوبی، 
طور  به  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  که  هستند  کشورهایی 

رسمی آنها را از تحریم نفتی خود معاف کرده است.
تحریم های آمریکا علیه تهران که شامل تحریم واردات نفت 
و تبادالت با بانک مرکزی ایران می شود، از روز دوشنبه 14 

آبان به اجرا درآمدند.

کمتر از یک چهارم ارز واردات از 
نیما تامین شده است

همتی: 

سعید حسین زاده عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران درباره حمایت از تولید داخلی و با اشاره به سطح کیفی و 
قیمتی پوشاک تولید داخل گفت: کیفیت پوشاک ایرانی نسبت به 
نمونه های خارجی باالتر است که کمتر نیست و به لحاظ قیمت نیز 

ما با نمونه های خارجی توانایی رقابت باالیی داریم .
وی افزود: باید بگوییم چگونه می توان کاری کرد که مردم ترغیب 
از  برانگیختن حس حمایت  با  این  و  بخرند  ایرانی  کاالی  شوند 

تولید کننده داخلی امکان پذیر است . 
اما این چند سال، کاری که انجام شده است تبلیغ کاالهای خارجی 
کاالهای  با  را  خودمان  کاالهای  دائما  رسانه ها  در  و  است  بوده 

خارجی مقایسه کرده ایم . 
ما دائما در صحبت هایمان گفته ایم دلیل اینکه کاالهای خارجی 
ایران را پر کرده اند این است که مردم کاالهای بی  کیفیت  بازار 

داخلی را نمی خرند . 
هرچند تولیدکنندگان ما به این آگاهی رسیده اند که استانداردهای 
کیفی را رعایت کنند تا در بازار حرفی برای گفتن داشته باشند و 

بتوانند اعتماد مشتری را جلب کنند  . 
به  نسبت  ایرانی  کاالی  شود  گفته  اینکه  حسین زاده ،  اعتقاد  به 
نمونه خارجی کیفیت کمتری دارد حرف پوچ و بی اساسی است . 
در صنعت ما که نساجی و پوشاک است به دلیل تبلیغات وسیع 
کاالهای خارجی، تولیدات داخلی ما نیز با مارک و برند خارجی به 

بازار عرضه می شود تا فروش برود . 
خریدار حس می کند که کاالی خارجی می خرد و تنها آن محصولی 

ایرانی است که کیفیت خوبی ندارد . 
در صورتی که بخش عمده ای از محصوالت ما با مارک خارجی 

به فروش می رسد و ما باید برای این قضیه راهکاری بیندیشیم  . 
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با تاکید بر 
ایرانی بخرند  اینکه ما نمی توانیم مردم را اجبار کنیم که کاالی 
ولی می توان حس خرید کاالی ایرانی را در مردم تحریک کرد ، 
و  می کند  تاکید  داخلی  تولیدات  از  حاکمیت  و  دولت  حمایت  بر 
می گوید:  این همه بیلبورد در سطح کشور موجود است ولی چند 

مسابقه با تولیدات خارجی

این  تبلیغات  هزینه  آنقدر  است؟  ایرانی  کاالی  سهم  آن  درصد 
بیلبوردها زیاد است که تنها شرکت های خارجی با پشتوانه مالی 

باال می توانند از این بیلبوردها استفاده کنند . 
ما این نظر را نداریم که مردم کاالی خارجی را تحریم کنند چون 
باید جلوی جنس  ولی  است  مفید  داخلی هم  تولید  برای  رقابت 

قاچاق را بگیریم . 
و  ارزان  کاالی  از طرفی  شود  وارد  رسمی  مبادی  از  کاالها  اگر 
بنجل وارد کشور نمی شود و از طرف دیگر کاالهای داخلی توان 

رقابت با کاالهای خارجی را پیدا می کنند . 
از  دولتی  حمایت های  برای  راهکارهایی  ارائه  با  رابطه  در  وی 
تولیدات داخلی پیشتر گفت: ما باید امکانات تبلیغی را در خدمت 
تولیدکننده ایرانی قرار دهیم تا او بتواند با قیمت مناسب کاالی 

خود را تبلیغ، معرفی و عرضه کند .
مصرف کننده  تا  کنیم  برگزار  را  نمایشگاه هایی  باید  ما  همچنین 
از کیفیت مطلوب برخوردار است .  نیز  ایرانی  متوجه شود کاالی 
در این چند ساله ما تمام امکانات تبلیغاتی و بازارمان را در اختیار 
کاالهای وارداتی و قاچاق گذاشته ایم و این محصوالت خارجی با 
حمایت های دولت هایشان با محصوالت ایرانی که هیچ حامی ای 

نداشته اند به رقابت پرداخته اند  . 
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