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اغلبمصوباتهیئتمقرراتزداییاجرانمیشود

تامین30درصدازنیازپنبهکشورازطریقتولیدداخل

حمایتدولتازتامینمواداولیهصنعتپوشاک

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر 30 درصد از پنبه مورد نیاز صنایع نساجی در داخل 
کشور تولید می شود و 70 درصد دیگر باید از طریق واردات تامین شود 
ولی باز با توجه به این شرایط و وضعیت فعلی صنایع نساجی و نیاز 
مبرم کشور به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از طریق این صنعت باز 
شاهدیم که واردات پنبه با پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی صورت 
می گیرد و همه این ها در حالی است که تولید کنندگان ما در واردات 
پنبه از کشور های مختلف با محدودیت های جدی مواجه اند و بدلیل 

بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع نساجی 
می بایست با ارز سنا انجام گیرد نه نیما

علی فرهی:

وزیر اقتصاد و دارایی اعالم كرد:

برهمگان واضح است که که با اجرای تحریم های اخیر آمریکا تجارت 
خارجی سخت تر می گردد اما مقررات صادراتی اخیر دولت به این 
مشکالت می افزاید در مقررات صادرات اخیر تمامی صادرکنندگان 
می بایست تعهد کتبی به گمرک درخصوص عودت ارز صادراتی 
بمدت 3 ماه بدهند. این اصل که می بایست سرمایه ملی به کشور 
عودت گردد صحیح است اما مقررات مذکور اشکاالت متعددی دارد 
که می بایست بشرح ذیل اصالح گردد در غیر اینصورت صادرات 
صنعت نساجی که اکنون نیز کاهش یافته است با شیبی تندتر کاهش 

خواهد یافت. 
صادرکنندگان به دالیل ذیل و بایست ارز حاصل از صادرات را به 

سامانه سنا باز گردانند نه نیما: 
الف : بسیاری از قطعات یدکی و برخی ملزومات تولید معادل ارز نیما 
2 برابر نشده است بلکه 4 تا 5 برابر شده است یعنی حتی قیمت ریالی 

گاهاً بیشتر از نرخ سنا افزایش یافته است. 
ب: در برخی فروش ها بازپرداخت وجه بیشتر از  3 ماه طول می کشد 
حتی ضمانت نامه های 18 ماهه صندوق ضمانت صادرات که تا بحال 
جهت صادرکنندگان صادر گردیده است موید این موضوع است 
بنابراین بهتر است حداقل 6 ماه فرصت جهت عودت ارز داده شود. 

ج: میزان صادرات صنعت نساجی حدود 1% صادرات کل کشور است 
ولی میزان اشتغال در صنعت نساجی در بین سایر صنایع بیشترین 
است . لذا به منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از هزینه های آتی 
تعطیلی شرکت ها )بیمه بیکاری و ...( که به دولت تحمیل نگردد 
منطقی است صنعت نساجی ارز حاصل از صادرات را به سامانه سنا 

بازگرداند نه نیما. 
د: ارزش پول ملی رقیب اصلی ایران در صنعت نساجی )کشور ترکیه( 
طی سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است بنابراین می بایست 
قیمت های ارزی خود را رقابتی تر کنیم که با ارز سنا امکان پذیر 

می شود. 
ـ: در قوانین اخیر هیچ تفکیکی بین صادرکنندگان لحاظ نشده است  ه
و همان تعهدی که از یک تولیدکننده معتبر گرفته می شود از یک فرد 
یا شرکت ناشناخته گرفته می شود که کارت بازرگانی دارد یعنی مالک 
صرفاً داشتن کارت بازرگانی است که باعث می شود صادرکنندگان به 
سمت خرید کارت بازرگانی غیرمعتبر و چند بار مصرف سوق داده 

شوند و هیچ ارزی حتی با نرخ سنا به کشور باز نخواهد گشت. 
نتیجه: دروضع فعلی که صنعت نساجی درگیر مشکالت عمده 
نقدینگی می باشد اگر مقررات بازگشت ارز اصالح نگردد ظرفیت های 
صادراتی موجود نیز با قوانین صادراتی اخیر از بین خواهد رفت. با 

قوانین ناشیانه تحریم داخلی را به تحریم خارجی می افزاییم. 

تامیـن مـواد اولیه مورد نیاز صنایع کشـور یکـی از مهمترین دغدغه های 
علیرغـم  متاسـفانه  و  اسـت  اخیـر  ماه هـای  در  کشـور  تولیدکننـدگان 
پیگیری هـای انجمن هـا و تشـکل های صنعتـی، همچنـان مشـکل ثبت 
سـفارش و تامیـن ارز مـورد  نیـاز برای واردات مـواد اولیه خـام پایه حل 
نشـده اسـت و صـدور مجـوز واردات کاال ی نهایـی به جـای تامین مواد 

اولیـه خـام پایـه یکـی از بزرگتریـن نگرانی هـای تولیدکننـدگان کشـور 
اسـت کـه انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران بـه طـور جـدی پیگیـر ایـن 
موضـوع می باشـد و بسـیار امیـدوار اسـت در شـرایط کنونـی دولـت بـه 
جـای واردات کاالی سـاخته شـده اهتمام بیشـتری به تامین مـواد اولیه 

خـام پایـه برای صنعت کشـور داشـته باشـد.
 وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفت: با عنایـت مقام معظـم رهبری و 
دولـت مبالغـی از صنـدوق توسـعه ملی برای رونـق تولیـد و آرامش بازار 

کنارگذاشـته شـده اسـت که باید مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
رضـا رحمانـی در جلسـه کارگـروه بررسـی تامین مـواد اولیه پوشـاک با 
بیـان اینکـه دولـت اهتمام بسـیار بـه تامیـن کاالهای مـورد نیـاز مردم 
دارد بـر بهره گیـری از ظرفیت هـای اصناف در کشـور تاکیـد و بیان کرد: 

اصنـاف بایـد خـود را برای بهبـود وضعیت بـازار آمـاده کنند.
بـه گـزارش شـاتا، او ادامـه داد: سـازمان حمایـت از مصرف کننـده یـا 
تعزیـرات حکومتـی داریـم امـا در کنـار آنهـا بایـد توجـه ویـژه ای نیز به 

ادامه در صفحه 2اتـاق اصنـاف شـود زیـرا بـازار آرام بـه نفـع اصنـاف و 

قوانین و مقررات موجود و موضوع قرنطینه و کرم سرخ عمده واردات 
ما از کشور ازبکستان صورت می گرفت که این کشور نیز بدنبال ایجاد 

محدودیت هایی در خام فروشی پنبه می باشد.
سید ناصر موسوی الرگانی با بیان اینکه برخی از برندهای ترک در 
ایران نمایندگی های بزرگی را احداث کرده اند و دولت ترکیه برای 
حفظ اشتغال و افزایش صادرات خود به برندهای فعال اعالم کرده 
است 75 درصد هزینه های ایجاد نمایندگی در ایران و سایر کشورها 
را پرداخت می کند، تصریح کرد: به هر میزانی که هزینه های تولید و 
قیمت تمام شده محصوالت وارداتی کمتر باشد منسوجات و پوشاک 

تولید داخل امکان رقابت را از دست می دهند.
رئیس فراکسیون حمایت ازصنعت نساجی مجلس شورای اسالمی در 
پایان با تاکید بر اینکه در حال حاضر با وجود مشکالت صنعت نساجی 
13درصد اشتغال کشور متعلق به این صنعت است، خاطرنشان کرد: 
اگر قصد حفظ اشتغال را داریم باید از صنعت نساجی کشور حمایت 
کنیم، باید به جای دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از صنعت 
نساجی 3 درصد دریافت شود تا محصوالت تولیدی صنایع داخلی 
توان رقابت داشته باشند اما تا کنون هیچکدام از پیشنهادات مطرح 

شده عملیاتی نشده است.

وزیر اقتصـاد می گویـد بـه واسـطه عدم همـکاری دسـتگاه ها،  90 
ادامه در صفحه 2درصـد مصوبـات هیئـت مقـررات زدایـی و تسـهیل مجوزهـای 

کسـب وکار اجـرا نمی شـود. وی با اشـاره بـه ارائه گـزارش دالیل 
عـدم همـکاری دسـتگاه ها در اجـرای مصوبـات هیئت به سـران 
قـوا، گفـت: 90 درصـد مصوبات هیئـت مقررات زدایی و تسـهیل 

مجوزهـای کسـب وکار اجرا نمی شـود.
فرهاد دژپسـند در بیسـت و سـومین جلسـه هیئت مقررات زدایی 
و تسـهیل مجوزهـای کسـب وکار تأکیـد کـرد: نبایـد به راحتی از 
کنـار ایـن مسـئله عبـور کـرد، بلکـه بایـد بـا اخـذ دالیـل عـدم 
همـکاری از دسـتگاه هایی کـه در اجـرای مصوبـات همـکاری 
الزم را ندارنـد گزارشـی مسـتند و تحلیلی را به روسـای سـه قوه 

منعکـس کنیـم، زیـرا ایـن یـک موضوع فـرا قوه ای اسـت.
او بـا بیـان اینکـه برخـی روش هـا و فرآیندهـای 
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تولیدکننـده اسـت. بـه گفته وزیر صنعـت تامین بـازار از دغدغه های ملی 
دولـت و شـخص رییس جمهـوری اسـت و همـه تالش ها بـه کارگرفته 
شـده تـا کاالهـای مـورد نیاز مـردم در بـازار بدون مشـکل تامین شـود. 
رحمانـی بـا قدردانـی از کارگروه تامین مواد اولیه پوشـاک بـا بیان اینکه 
از ایـن کارگـروه حمایـت کامـل می کنیـم بیـان کـرد: از اقداماتـی که از 
انجـام آن بسـیار خشـنود شـدم نحـوه فعالیـت اتحادیه پوشـاک و سـایر 
اصنـاف مرتبـط ازجملـه بـازار تهـران بـود کـه بـرای تامیـن مـواد اولیه 
اقـدام بـه تشـکیل کارگـروه کردند تا از ایـن طریق مشـکالت مربوط به 

حـوزه خـود را برطـرف کنند.
وزیـر صنعـت ادامـه داد: در زمینـه نظارت بـر تامین مواد اولیـه از طریق 
کارگـروه هیچگونـه محدودیتـی وجـود نـدارد و وزارتخانـه از آن حمایت 

می کنـد. 
رحمانـی با اسـتقبال از همـکاری بازار و اصناف به منظور حل مشـکالت 
بـازار گفـت: ارزی کـه دولت تامیـن می کند براحتی به دسـت نیامده و به 
همیـن دلیل مسـوولیت سـنگینی را بر دوش داریـم. رحمانی همچنین بر 
توسـعه صـادرات بـه ویژه در شـرایط کنونـی تاکید و بیان کـرد: می توان 
از فرصت هـای تحریـم نهایـت اسـتفاده را در ارتقـای کیفـی تولیـد و 
افزایـش صـادرات بـه کار گرفـت. او خاطرنشـان کـرد: بعـد از پوشـاک، 
لـوازم خانگـی جـزو ضروری تریـن کاالهـای مـردم محسـوب می شـود 
کـه بایـد بـه ظرفیت هـای ایـن بـازار نیز توجـه ویژه ای شـود و نسـبت 
بـه تشـکیل چنین تشـکل هایی بـرای آن مذاکره صورت گیـرد. رحمانی 
در بخـش دیگـری از سـخنانش به افزایش نرخ ارز اشـاره و خاطرنشـان 

کـرد: تحریم هـا و محدودیت هـای ایجـاد شـده می توانـد فرصتـی برای 
بهـره منـدی از توانمندی هـای موجـود در کشـور نظیر توسـعه صادرات  
صنایعـی ماننـد فرآورده هـای معدنـی، فرش، صنایع دسـتی و... باشـد. او 
بـا اشـاره بـه اینکـه دولت نقـش کاتالیـزور و تسـریع کننده اسـت، تاکید 
کـرد: البتـه درشـرایط کنونی نبایـد محصوالت مـورد نیاز مـردم بی رویه 
از کشـور خارج شـود. بـه گفته رحمانـی کاالهای سوبسـیدی و یارانه ای 
کـه ارز دولتـی دریافـت می کننـد بایـد بـه دسـت مـردم برسـد و نبایـد 
صـادر شـود البتـه بـرای صـادرات کاالهـا بـا لحـاظ عـوارض گمرکـی 
می تـوان فضایـی ایجـاد کـرد که بـازار صادراتـی آنها با مشـکل روبه رو 
نشـود. رحمانـی در ادامـه توجه به توسـعه صنایع پیشـرفته و دانش بنیان 
را از دیگـر برنامه هـای وزارت صنعـت برشـمرد و گفت: توسـعه صادرات 

ایـن صنایـع در کنـار محصوالت معدنـی بایـد در اولویت قـرار بگیرد. 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت تسـهیل فرآینـد صـادرات را از دیگـر 
تمهیداتـی  اجـرای  بـا  گفـت:  و  برشـمرد  بخـش  ایـن  برنامه هـای 
صادرکننـدگان می تواننـد با شـرایط بهتر و سـهل تری اقدام بـه صادرات 
کننـد. بـه گفتـه رحمانـی واحدهایـی کـه ارز دولتـی می گیرنـد یـا از 
ارز نیمایـی دریافـت می کننـد، از ظرفیـت تولیـد ملـی، منابـع داخلـی و 
فرصت هـای کشـور بهـره مند شـده اند بـه همین دلیـل بایـد ارز حاصل 

از صـادرات بـه کشـور بـاز گـردد. 
وزیـر صنعـت تصریـح کـرد: ارزی کـه تامیـن می شـود بـه راحتـی بـه 
دسـت نیامـده و از ظرفیت هـای کشـور اسـتفاده شـده تـا بـه صـادرات 

است. رسـیده 

حمایتدولتازتامینمواداولیهصنعتپوشاک ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

غلط جزو ذات سـاختار اداری کشـور شده اسـت، خاطرنشان کرد: 
بایـد ایـن فرآیندهـا به وسـیله کار کارشناسـی شناسـایی و حذف 

. ند شو
دژپسـند تصریـح کـرد: متأسـفانه مشـاهده می شـود در حـوزه 
زائـد شناسـایی و  مقررات زدایـی، راه هـا و فرآیندهـای غلـط و 
حـذف می شـوند امـا همـان فرآیندهـا بـه شـکلی دیگـر ظاهر و 

باعـث ایجـاد مانـع می شـوند.
وزیـر اقتصـاد با بیان اینکه شـاخص های آزادی اقتصادی کشـور، 
در همـه مؤلفه هـا به جز انـدازه دولت، بهبود پیدا کرد، خاطرنشـان 

کـرد: برخـی از مداخله گری هـای دولت بی مورد اسـت.
در ادامه بیسـت و سـومین جلسـه هیئت مقررات زدایی و تسهیل 
مجوزهـای کسـب وکار، ضمـن ارائه گـزارش عملکـرد این هیئت 
توسـط معـاون امـور اقتصـادی وزارت اقتصاد، موضوعـات تعیین 

براسـاس جدیدتریـن آمـار اعالمـی تـا پایـان نیمه نخسـت سـال 
جاری نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، از میان 31 گروه کاالیی 
منتخـب صنعتـی، تولیـد 22 گـروه کاالیـی با رشـد منفی، هشـت 
گـروه بـا رشـد مثبت و یـک مورد بـدون تغییر بـوده اسـت. در بین 
ایـن 31 گـروه کاالیـی؛ اتوبـوس، مینی بـوس و ون بـا رشـد 24.7 
درصـدی، روغـن موتور صنعتی تصفیـه اول با رشـد 14.4 درصدی 
و کارتـن با رشـد 14.4 درصدی، بیشـترین میزان رشـد تولیـد را در 
شـش ماهه نخسـت سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه سال قبل 

نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
اولیه  مواد  و  نقدینگی  تامین  با  پوشاک کشور  گفت: صنعت 

شکوفاتر می شود.
بهرام شهریاری در گفتگو با برنامه »نودو هشتی ها« رادیو اقتصاد 
بر ضرورت حمایت همه جانبه از صنعت پوشاک در کشور تاکید 
کرد وافزود: این صنعت در ایجاد اشتغال، پویایی تولید، توسعه 
صادرات، کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و قدرت ارزآوری 

بسیار نقش آفرین است.
وی همچنین اظهارداشت: طی یک ماهه اخیر به دلیل ثابت 
ماندن نرخ ارز مواد اولیه کافی در بازار وجود داشته اما با وجود 
محدودیت در واردات موجودی مواد اولیه تولیدکنندگان طی آینده 
نزدیک به اتمام خواهد رسید و چرخ فعالیت این واحدها متوقف 

می شود.
وی با بیان اینکه تامین مواد اولیه باکیفیت، مبارزه با قاچاق 
است،  موثر  داخلی  پوشاک  بازار  رونق  برای  بازار  تنظیم  و 
اظهارداشت: تامین نقدینگی برای تولید کنندگان پوشاک معضل 
بزرگی شده که دولت باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشد.

نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با 
اشاره به اینکه همه دستگاه های متولی در مبارزه با قاچاق باید 
اهتمام داشته باشند و وظایف خود را به درستی انجام دهند، ادامه 
داد: تولیدکنندگان پوشاک کشور خواستار ایجاد بازار رقابت پذیر 

در برابر محصوالت خارجی هستند.
وی با تاکید بر اینکه پوشاک داخلی توان رقابت با کاالی قاچاق 
را ندارد، گفت: قاچاقچیان بدون پرداخت هیچ گونه مالیات و 
عوارض گمرکی کاالهای خارجی را وارد و در بازار به مصرف 
کنندگان عرضه می کنند. شهریاری افزود: تولیدکنندگان داخلی 
از مسئوالن می خواهند جلوی قاچاق گرفته شود چرا که رقابت 
میان پوشاک قاچاق و محصوالت داخلی نابرابر و ناعادالنه است. 
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با 
بیان اینکه افزایش نرخ ارز حجم قاچاق پوشاک را کاهش داده 
اما ارزش این محصوالت افزایش یافته است، گفت: بدون شک 
با افزایش باالی نرخ ارز مصرف کنندگان داخلی توان خرید این 
محصوالت را ندارند. وی در ادامه از ممنوعیت واردات قانونی 
پوشاک طی چند ماهه اخیر خبر داد و افزود: پوشاک در گروه 
چهارم کاالیی قرار داشته و به هیچ عنوان نمی تواند به سرزمین 
اصلی به صورت رسمی وارد شود. شهریاری با اشاره به اینکه 
ممنوعیت واردات رسمی پوشاک شامل مناطق آزاد نیز می شود، 
آزاد  اذعان داشت: طی دوماه گذشته واردکنندگان در مناطق 
بدون داشتن شناسه کاال و ثبت برند خارجی نسبت به واردات 
پوشاک اقدام کرده اند. وی با تاکید بر اینکه پوشاک قاچاق به 
عنوان کاالی همراه مسافر وارد کشور می شود، گفت: طبق 
قانون هر مسافر یکبار در سال می تواند به ارزش 80 دالر کاال 
با خود وارد کشور کند در حالی که قانون مربوطه به درستی اجرا 
نمی شود و هر فرد چندین بار نسبت به واردات چمدانی اقدام 
می کند. نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران تامین مواد اولیه و نقدینگی را ضرورت شکوفایی صنعت 
پوشاک دانست و افزود: دولت با اتخاذ تدابیری جامع باید به 
تولیدکنندگان پوشاک کمک کند تا آنان بدون انتقال ارز به کشور 
مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. وی با تاکید بر اینکه برای 
تامین نقدینگی دولت باید به صورت عاجل یاری رسان بخش 
خصوصی باشد، اظهارداشت: متاسفانه درهیچ یک از دولت ها به 
صورت مستقیم از صنعت پوشاک حمایت نشده است. شهریاری 
در ادامه به رادیو اقتصاد یادآور شد: ناگفته نماند با توجه به اینکه 
توان تولیدکنندگان در خرید مواد اولیه کاهش یافته ضرورت دارد 

بانک مرکزی نقدینگی صنایع را تا سه برابر افزایش دهد.

تکلیـف پنجـره واحـد ارائـه خدمـات و صـدور مجوزهای کشـور 
)پیشـخوان مجوزهـا و خدمـات کشـور( و بخشـنامه های وزارت 
صنعـت، معـدن و تجارت مشـتمل بر مقـررات محدودکننده برای 
فعالیـت فروشـگاه های زنجیره ای، مـورد بررسـی و تصمیم گیری 
توسـط اعضـاء قـرار گرفـت. بیسـت و سـومین جلسـه هیئـت 
بـا حضـور  تسـهیل مجوزهـای کسـب وکار  و  زدایـی  مقـررات 
کوه کـن، نماینده مجلس شـورای اسـالمی و روسـا یـا نمایندگان 
سـازمان بازرسـی کل کشـور، دادستان کل کشـور، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشـاورزی ایران، دیوان محاسـبات کشـور، اتاق 
تعـاون، سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، سـازمان فنـاوری 
اتحادیـه  و  رئیس جمهـور  حقوقـی  معاونـت  ایـران،  اطالعـات 
اقتصـاد  وزارت  محـل  در  زنجیـره ای  فروشـگاه های  کشـوری 

شـد. برگزار 

جدیدترینآماروزارتصنعتنشانمیدهدرشدمنفی22گروهکاالییاز
31گروهکاالییمنتخبصنعتی

رونقصنعتپوشاکباتامیننقدینگی
ومواداولیه

داشـته اند. همچنیـن فرش ماشـینی بـا رشـد منفـی 1.8 درصدی، 
چـرم با رشـد منفـی 0.24 درصـدی، انـواع پای پوش با رشـد منفی 
0.03 درصـدی، مواجـه شـده اند. در ایـن بیـن تولیـد پتروشـیمی با 
رشـد 2.5 درصـدی، نخ سیسـتم پنبه ای و ترکیبـی الیاف مصنوعی 
بـا رشـد 2.2 درصـدی، الیاف و تاپ پلی اسـتر با رشـد 1.8 درصدی 
و نـخ پلی اسـتر بـا رشـد 4.2 درصدی مواجه شـده اند ضمـن آن که 
تولید الیاف اکریلیک تغییری نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 

نداشـته است.

اغلبمصوباتهیئتمقرراتزداییاجرانمیشود
وزیر اقتصاد و دارایی اعالم كرد:

2



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

با صدور بخشنامه بانک مرکزی دستورالعمل جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابالغ شد

بانـک مرکـزی دسـتورالعمل جدید نحـوه بازگشـت ارز حاصل از 
صـادرات به کشـور را ابـالغ کرد. 

در ایـن ابالغیـه صادرکننـدگان بـه چهار دسـته تقسـیم شـده اند 
و طبـق روش هـای اعالمـی، همگـی موظف بـه برگردانـدن ارز 

 . هستند
محتـوای ایـن ابالغیـه همـان نظراتی اسـت کـه در جلسـه اخیر 
ایـن بانـک بـا بخـش خصوصـی مطـرح شـده بـود و برخـی از 
رسـانه ها به اشـتباه آن را توافـق بخـش خصوصی برای بازگشـت 

ارز قلمـداد کـرده بودند.
پیمان سـپاری ارزی و تکلیـف بازگشـت ارز حاصل از صـادرات از 
جملـه سیاسـت هایی اسـت کـه در جریـان نابسـامانی اخیـر بازار 
ارز از سـوی دولـت و بانـک مرکـزی اجرایـی شـده و موردانتقـاد 

صادرکننـدگان خـرد و خصوصـی کشـور قرار گرفته اسـت.
در آخریـن جلسـه مشـورتی بخـش خصوصـی و متولیـان حـوزه 
اصـالح  بـرای  مرکـزی  بانـک  پیشـنهادهای  صـادرات،  و  ارز 
دسـتورالعمل های بازگشـت ارز مـورد پذیـرش بخـش خصوصی 
نظـرات  به اشـتباه  رسـانه ها  برخـی  هرچنـد  و  نگرفـت  قـرار 
اعالمـی از سـوی بانـک مرکـزی در این جلسـه را »توافق بخش 
خصوصـی« لقـب دادنـد امـا اتـاق ایران و به ویژه حسـین سـالح 
ورزی، عضـو هیئـت رئیسـه پارلمان بخش خصوصی کـه در این 
جلسـه حضـور داشـت، از همـان ابتـدا اعـالم کردنـد کـه بخش 
خصوصـی هیچ گونـه توافقـی در ایـن زمینـه بـا بانـک مرکـزی 
نداشـته  اسـت و نظـرات اخیـر بانـک مرکـزی حتـی در صـورت 

ابـالغ نیـز قـادر نیسـت نظـر بخـش خصوصـی را تأمیـن کند.
حـاال بانـک مرکـزی همـان نظـرات را در قالـب دسـتورالعمل 
جدیـد نحـوه بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات ابالغ کرده اسـت 
و بـا دسـته بندی صادرکننـدگان بـر اسـاس میـزان ارز حاصـل از 
صـادرات، تکالیفـی بـرای برگردانـدن ارز آنهـا بـه کشـور در نظر 

اسـت. گرفته 
طبـق اعالم بانک مرکزی در این بخشـنامه، تمـام صادرکنندگان 
مکلـف به ارائه تعهد برگشـت ارز هسـتند و بانـک مرکزی مکلف 
اسـت صرفـًا بـرای واردات کاال و خدمـات صادرکنندگانـی تأمین 
ارز کنـد کـه نحـوه بازگشـت ارز آنهـا بـه چرخه اقتصادی کشـور 

مطابق سـاختار تعیین شـده در دسـتورالعمل این بانک باشـد.
در ایـن بخشـنامه آمده اسـت: در راسـتای اجرای بنـد)1( مصوبه 
شـماره 97405 مـورخ 1397.07.23 شـورای عالـی هماهنگـی 
اقتصـادی و حسـب تصمیمـات کمیتـه بنـد )2( مصوبـه یادشـده 
از یـک سـو و در راسـتای تسـهیل اجـرای دسـتورالعمل شـماره 
97.210782 مـورخ 1397.06.20 از سـوی دیگـر، بدین وسـیله 
»نحـوه بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات بـه چرخـه اقتصـادی 

کشـور« بـه شـرح زیر ابـالغ می شـود:
1- کلیـه صادرکننـدگان کاال و خدمـات مکلـف بـه ارائـه تعهـد 
بابـت برگشـت ارز حاصـل از صـادرات خـود به چرخـه اقتصادی 

هستند. کشـور 
بـرای واردات کاال و  بانـک مرکـزی مکلـف اسـت صرفـاً   -2
خدمـات صادرکنندگانـی تخصیـص و تأمیـن ارز نمایـد که نحوه 
بازگشـت ارز آنهـا به چرخه اقتصادی کشـور مطابق سـاختار ذیل 

باشد. مشـخص 
3- بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات صادرکنندگانـی که مجموع 
صـادرات سـاالنه آنهـا تـا یک میلیون یـورو، بیـش از یک میلیون 
یـورو تـا سـه میلیـون یـورو، بیـش از سـه میلیـون یـورو تـا ده 

میلیـون یـورو و بیـش از ده میلیـون یـورو بـه شـرح زیر باشـد:
الف( تا یک میلیون یورو

- از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.
- در ازای واردات کاال و خدمـات مـورد نیـاز چرخـه تولیـد یـا 
تجـارت خـود پـس از ثبـت سـفارش اسـتفاده نمایـد )واردات در 

مقابـل صـادرات خـود.(
- به صـورت مسـتقیم جهـت واردات کاال بـا تشـخیص وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـه واردکننـدگان دیگـر پـس از ثبـت 

سـفارش واگـذار نمایـد )واردات در مقابـل صـادرات غیـر.(
- به صـورت حوالـه یا اسـکناس بـه بانک هـا و صرافی های مجاز 

بـا ثبت در سـامانه نظارت ارز )سـنا( عرضه نماید.
ب( بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو

- مکلف انـد 50 درصـد ارز صادراتـی را بـه سـامانه نیمـا واگـذار 
. ید نما

تبصـره: تا سـقف یک میلیون از فـروش ارز در سـامانه نیما معاف 
است.

- مابقی ارز را می باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
- در ازای واردات کاال و خدمـات مـورد نیـاز چرخـه تولیـد یـا 
تجـارت خـود پـس از ثبـت سـفارش اسـتفاده نمایـد )واردات در 

مقابـل صـادرات خـود.(
- به صـورت مسـتقیم جهـت واردات کاال بـا تشـخیص وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـه واردکننـدگان دیگـر پـس از ثبـت 

سـفارش واگـذار نمایـد )واردات در مقابـل صـادرات غیـر.(
- به صـورت حوالـه یا اسـکناس بـه بانک هـا و صرافی های مجاز 

بـا ثبت در سـامانه نظارت ارز )سـنا( عرضه نماید.
ج( بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

- مکلف انـد 70 درصـد ارز صادراتـی را در سـامانه نیمـا عرضـه 
. ید نما

تبصـره: تا سـقف یک میلیون از فـروش ارز در سـامانه نیما معاف 
است.

- مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
- در ازای واردات کاال و خدمـات و هزینه هـای بازاریابـی مـورد 
نیـاز چرخـه تولیـد یا تجارت خـود پس از ثبت سـفارش اسـتفاده 

نمایـد )واردات در مقابـل صـادرات خود.(
د( بیش از ده میلیون یورو

- مکلف انـد 90 درصـد ارز صادراتـی را در سـامانه نیمـا عرضـه 
. ید نما

تبصـره: تا سـقف یک میلیون از فـروش ارز در سـامانه نیما معاف 
است.

اقتصـاد  چرخـه  بـه  زیـر  طریـق  بـه  بایسـتی  را  ارز  مابقـی   -
بازگرداننـد:

- در ازای واردات کاال و خدمـات و هزینه هـای بازاریابـی مـورد 
نیـاز چرخـه تولیـد یا تجارت خـود پس از ثبت سـفارش اسـتفاده 

ید. نما
تبصـره: فروش در سـامانه نیما بیش از درصد مشـخص شـده در 

هر یک از سـه دسـته فـوق، امکان پذیر اسـت.
4- کلیـه صـادرات انجام گرفتـه از تاریخ 1397.01.22 مشـمول 

ایـن مصوبه خواهـد بود.

باصدوربخشنامهبانکمرکزیدستورالعملجدیدنحوهبازگشتارز
حاصلازصادراتابالغشد

بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی البـرز نیز ، 
در حـال حاضـر بازار پوشـاک ایـران در انحصار چشـم بادامی ها 

دارد. قرار 
محمدامیـن فرشـی در ایـن خصـوص گفـت: تولیدکننـدگان 

داخلـی بایـد انحصـار بـازار پوشـاک را بـه دسـت گیرنـد.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی البـرز اظهـار کـرد: 
متاسـفانه بازار پوشـاک ایران در انحصار کشـورهایی مثل چین 
و ترکیـه اسـت و این به ضـرر تولیدکنندگان داخلی اسـت. باید 
شـرایطی ایجـاد شـود کـه تولیدکننـدگان ایرانـی مجـددا بازار 
پوشـاک را از آن خـود و از ایـن طریـق عـالوه بـر درآمدزایـی، 

نقـش خـود را در اشـتغالزایی ایفا کنند.
وی توضیـح داد: بـرای اینکـه بـازار پوشـاک از انحصـار دیگـر 
کشـورها خارج شـود، واحدهای تولیدی باید با باالبردن کیفیت 
و قیمت گـذاری مناسـب، در فضای رقابتی موجود پیروز شـوند. 
در البرز و دیگر اسـتان های کشـور واحدهای نسـاجی و تولیدی 
پوشـاک مطرحی فعالیـت دارند که باید با حمایـت از آنها زمینه 

رفـع نیازهای داخلـی را فراهم کنیم.
از  حمایـت  و  اشـتغال  حفـظ  ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
ظرفیت هـای تولیـدی موجـود گفت: در شـرایط فعلـی حمایت 
از واحدهـای تولیـدی موجود جهـت حفظ و تـداوم فعالیت آنها 
اولویـت مسـووالن اسـت. امـروز بایـد کاری کنیـم واحدهـای 
تولیـدی عـالوه بر تامین نیـاز موجـود، ظرفیت هـای صادراتی 
خـود را افزایـش دهند تا از این طریق به کشـور ارزآوری شـود.

ایـن مسـوول اظهـار کـرد: در حال حاضـر وضعیـت واحدهای 
صادراتـی خـوب اسـت و بایـد شـرایطی را فراهـم کنیـم کـه 
ظرفیـت تولید آنها افزایـش یابد. باید بتوانیـم از تحریم ها برای 
دسـتیابی بـه خودکفایـی اسـتفاده کنیـم در غیـر ایـن صورت 

وضعیـت رضایت بخشـی در انتظـار مـا نخواهـد بود.

بازارپوشاکدرانحصار
چشمبادامیها
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مواداولیهبرایتولیدنداریم

۶برنامهبانکمرکزیبرایرونقبخشتولیدکشوراعالمشد

در حال حاضر مهم ترین مشکل صنعت پوشاک کشور ، تامین مواد اولیه 
و نقدینگی واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای تولیدی بزرگ است 
به طوری که به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، ما 
مواد اولیه ای برای تولید نداریم و هیچ کس هم به این موضوع اهمیت 

نمی دهد.
سعید جاللی قدیری با اشاره به اینکه نگرانیم با حذف تولیدکننده داخلی 
از بازار حضور کاالهای قاچاق در کشور افزایش بیشتری پیدا کند، گفت: 
منابع مادی واحدهای تولیدی به یک سوم کاهش پیدا کرده از طرف 
دیگر تامین مواد اولیه نیز به سختی آن هم به صورت نقدی صورت 
می گیرد که همین موضوع نیازمندی واحدها را به نقدینگی پررنگ تر 

کرده است. 
وی با بیان اینکه نیاز صنایع نساجی و پوشاک کشور به پنبه 200 هزار 
تن در سال است، افزود: ما کمتر از 50 هزار تن در کشور پنبه تولید 
می کنیم عالوه براین در نخ برای حوزه پوشاک نیز نیازمند واردات 

هستیم. الیاف ظریف نیز عمدتا از محل واردات تامین می شود.
تولید و صادرات نساجی و پوشاک اضافه کرد: جالب  اتحادیه  دبیر 
اینجاست قیمت مواد اولیه متناسب با نرخ دالر هم افزایش پیدا نکرده به 
نحوی که شاهد قیمت های بسیار باالی  مواد اولیه در سطح بازار هستیم 
عالوه براین افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواد اولیه در بازار نیز باعث 

رشد قیمت ها شده است.
قدیری با اعالم اینکه مواد اولیه ای که کارخانجات امروز مورد استفاده 
قرار می دهند برای سال های گذشته بوده است تصریح کرد: اگر این 
مواد اولیه به اتمام برسد آنها توانایی خرید مواد جدید را ندارند به همین 
دلیل محکوم به تعطیلی یا کاهش حجم تولید هستند. عالوه بر این 

قائـم مقـام بانـک مرکـزی از آمادگـی شـبکه بانکی بـرای حمایت 
از تولیـد و اشـتغال خبـر داد و گفـت: در همین راسـتا بانک مرکزی 

شـش برنامه را در دسـتور کار دارد.
اکبـر کمیجانـی، با اشـاره بـه افزایـش قابل توجه حجم تسـهیالت 
پرداختـی از 1955.9 هـزار میلیـارد ریال در سـال 1391 به 6139.1 
هـزار میلیـارد ریـال در سـال 1396، از افزایـش 14.2 درصـدی 
تسـهیالت پرداختـی در هفـت ماهـه سـال 1397 نسـبت بـه دوره 
مشـابه سـال قبل و رسـیدن آن به رقـم 3581.0 هزار میلیـارد ریال 

داد. خبر 
وی در ادامـه خاطرنشـان کرد: طـی هفت ماهه سـال 1397، 60.3 
درصـد از تسـهیالت پرداختـی شـبکه بانکی بـه تأمین سـرمایه در 
گـردش واحدهـای تولیـدی اختصاص داشـته که این میـزان برای 

بخـش صنعـت و معـدن معـادل 81.3 درصد بوده اسـت.
کمیجانـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به توجه ویـژه نظام 
بانکـی بـه بخـش تولیـد پرداخـت و تاکید کـرد کـه علی رغم طرح 
برخی انتقادات غیرکارشناسـی در این زمینه، در سال 1396 مجموع 
سـهم بخش های تولیدی )کشـاورزی، صنعت و معدن و مسـکن و 
سـاختمان( از مجمـوع ارزش افزوده بخش هـای غیرنفتی در اقتصاد 
معادل 36.6 درصد و مجموع سـهم آنها از کل تسـهیالت پرداختی 

شـبکه بانکی معـادل 44.8 درصد بوده اسـت.
وی در ادامـه افـزود: ایـن در حالـی اسـت که علی رغم در برداشـتن 
سـهم بخش خدمـات از مجموع ارزش افـزوده بخش های غیرنفتی 
در اقتصـاد )در سـال 1396(، معـادل 63.4 درصد، سـهم این بخش 
خدمـات از کل تسـهیالت پرداختـی شـبکه بانکی در سـال 1396، 
معـادل 55.2 درصـد بـوده اسـت کـه این امر نشـان گر توجـه ویژه 

بانـک مرکـزی و نظـام بانکی بـه حمایت از تولید اسـت.
قائـم مقـام بانـک مرکـزی درخصـوص اقدامـات بانـک مرکزی و 
شـبکه بانکـی بـه منظور حمایـت از بنگاه هـای کوچک و متوسـط 
گفـت: تسـهیل در تامیـن مالی این بنگاه هـا از سـال 1395 با ابالغ 
دسـتورالعمل تامیـن مالـی بنگاه های کوچک و متوسـط به شـبکه 
بانکی وارد فاز جدیدی شـد و در سـال  1396 و 1397 نیز از شـدت 

سامانه  از جمله  واردات  در  مختلف  موانع  و  قانونی  محدودیت های 
نیما و تحریم های بین المللی نیز برحجم مشکالت واحدهای تولیدی 
افزوده است. وی با اشاره به اینکه نگرانیم با حذف تولیدکننده داخلی 
از بازار حضور کاالهای قاچاق در کشور افزایش بیشتری پیدا کند، به 
تسنیم گفت: صنعت پوشاک کشور توانمندی بسیار باالیی برای تولید 
محصوالت دارد اما متاسفانه مواد اولیه ای برای چرخه تولید کارخانجات 

موجود نیست. 
باید یک تصمیم سریع برای تامین مواد اولیه کارخانجات اعمال شود. 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با طرح این پرسش که 
چرا دستورالعمل مدیریت فعالیت برندهای خارجی در کشور اجرایی نشد، 
افزود: چرا ما نتوانسته ایم هنوز کد شناسایی کاال و کد رهگیری برای 
کاالها را اجرایی کنیم. مگر نه اینکه واردات پوشاک ممنوع است اما 
برندهای خارجی فاقد مجوز چگونه می توانند محصوالت جدید خود را 
در ویترین ها در معرض دید مردم قرار دهند. آنها از کجا کاال وارد کردند.

از  ناشی  نامطبوع  بوی  و  اثرات  کاهش  هدف  با  امروزه 
مختلفی  روش های  از  حوله ها  بر  میکروب ها  حضور 
و  میکرو  از  استفاده  مانند  روش هایی  می شود.  استفاده 
و  بی بو  ترکیبات  به  بدبو  ترکیبات  تبدیل  نانوکپسول ها، 
کاهش فراریت مواد دارای بوی نامطبوع برای این منظور 
می تواند  آنتی باکتریال  حوله ی  از  استفاده  دارد.  وجود 
و  جرم ها  زیرا  کند؛  جلوگیری  باکتری ها  مضر  اثرات  از 
باکتری های درون بافت پارچه را به دام انداخته و آن ها 

را از بین می برند.
به گزارش ستاد نانو، شرکت حوله یاس سپید مشهد موفق 
شده است.  آنتی باکتریال  خاصیت  با  حوله هایی  تولید  به 
کیفیت  حوله ها،   این  الیاف  در  نانومواد  افزودن  به دلیل 
آن ها بهبود یافته و عوامل بیماری زا در آن ها جایی ندارند.

این  توسعه   و  تحقیق  بخش  مدیر  سلیمی،  سیامک 
شرکت، می گوید: » سفارشی به میزان 10 تن از این نوع 
حوله های آنتی باکتریال نانویی از یکی از هتل ها دریافت 
کردیم و این سفارش تحویل مشتری شده است. عرضه ی 
این نوع حوله ها به بازار هنوز آغاز نشده و فعاًل براساس 
داریم.  تولید  مصرف کنندگان  توسط  عمده  تقاضای 
آینده  ماه  چند  تا  شده،  انجام  برنامه ریزی های  براساس 

عرضه ی این حوله ها به بازار آغاز خواهد شد.«
این   « می گوید:  حوله ها  ای  عملکرد  درباره ی  سلیمی 
خاصیت  دارای  بودن،  میکروب  ضد  بر  عالوه  حوله ها 
ضد قارچ نیز هستند و هیچ حساسیتی در گروه های سنی 
مختلف ایجاد نمی کنند. نتایج بررسی ها نشان داده است 
که بعد از 100 مرتبه شستشو هنوز خواص آنتی باکتریالی 

در این حوله ها وجود دارد.«
براساس آزمون های ضد باکتری و ضد قارچ، حوله های 
بردن  بین  از  قابلیت  شرکت  این  آنتی باکتریال 
باکتری هایی از جمله E.Coli و S.Aureus را دارند. 
می شود،  عرضه  سلین  تجاری  نام  با  که  محصول  این 
فناوری  توسعه  ستاد  از  نانومقیاس  گواهینامه ی  توانسته 

نانو را کسب کند.
مشهد  سپید  یاس  حوله  شرکت  آنتی باکتریال  حوله های 
و  می شوند  تولید  پنبه  الیاف  از  100درصد  به صورت 
نسبت به حوله های معمولی آب بیشتری را به خود جذب 
می کنند. گفتنی است این حوله ها نمونه ی مشابه داخلی 

و خارجی ندارند.

تولید10 تُن حوله آنتی باکتریال 
نانویی

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک می گوید:

بیشـتری برخوردار شـده است.
کمیجانـی در ادامـه بـا ابراز خرسـندی از اقدامات صـورت گرفته در 
نظـام بانکـی در زمینـه حمایـت از بنگاه هـای کوچـک و متوسـط، 
عنـوان کـرد کـه دسـتاوردهای ایـن طـرح بسـیار باالتـر از اهداف 
اولیـه آن بـوده اسـت، به گونـه ای که از ابتـدای آغاز طرح در سـال 
1395 تـا 29 آبـان سـال جـاری بالـغ بـر 389.3 هزار میلیـارد ریال  
تسـهیالت بـه بیـش از 54.4 هـزار بنـگاه کوچک و متوسـط اعطا 
شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه هـدف اولیـه تامیـن مالـی 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط تنهـا 160 هـزار میلیـارد ریـال بوده 

است. 
وی از آمادگـی شـبکه بانکـی برای حمایـت از تولید و اشـتغال خبر 
داد و گفـت: حمایت هـای نظـام بانکـی از تولید باید اسـتمرار یابد و 
در همیـن زمینـه نیز می تـوان به برنامه های در دسـت اقـدام بانک 
مرکـزی بـرای حمایـت از تولیـد و اشـتغال در سـال 1397 اشـاره 
کـرد، ازجملـه اینکـه آیین نامه بنـد )الف( تبصـره )18( مـاده واحده 
قانـون بودجـه سـال 1397 کل کشـور بـرای حمایـت از طرح های 
تولیـدی اشـتغال زا بـا اولویت بازسـازی و نوسـازی صنایـع، تکمیل 
و راه انـدازی طرح هـای کشـاورزی، صنعتـی و معدنـی نیمـه  تمـام 
بخش خصوصی با پیشـرفت فیزیکی باالی شـصت  درصد )%60(، 
اجـرای طـرح )پروژه( های صنایـع کوچک و حمایت از خوشـه های 
صنعتـی، بافت هـای فرسـوده و طرح هـای حمل ونقـل عمومـی و 
ریلـی، کارورزی جوانـان و طرح هـای اشـتغال زایی مناطـق مـرزی، 
پـس از تصویـب در هیئـت وزیـران بـه شـبکه بانکی ابالغ شـده و 
شـبکه بانکـی آمـاده و مهیای ارایه تسـهیالت در این زمینه اسـت.    
قائـم مقـام بانـک مرکـزی ضمـن تأکید بـر حمایت های مسـتقیم 
و همیشـگی بانـک مرکـزی از واحدهـای تولیـدی، بر لـزوم ایجاد 
جریـان پایدارحمایـت از تولید توسـط بانک ها تاکید کرد و اسـتمرار 
فعالیت هـای واسـطه گری و حمایت گرانـه بانک ها از تولیـد را منوط 
بـه رعایـت مدیریت منابع  مصارف، مدیریت ریسـک های نقدینگی 
و اعتبـاری و تامیـن مالـی کوتاه مـدت بانک هـا از طریق بـازار بین 

بانکی دانسـت.
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