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بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران

ایجاد شهرک صنفی پوشاک برای جلوگیری از
تکرار حوادثی همچون پالسکو ضروری است

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تهران بر ضرورت
ایجاد شهرک صنفی پوشاک برای جلوگیری از تکرار حوادثی
همچون پالسکو تأکید کرد.
محمد امامی امین در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به
ضرورت ایمنسازی کارگاههای پوشاک اظهار داشت :نقل و انتقال
کارگاههای پوشاک به مکانهای امن اهمیت بسیاری دارد که در
این راستا مقرر شده بخشی از کارگاههای دوزندگی به خاوران
منتقل شود .وی بیان کرد :زمین  67هکتاری که مربوط به نیروی
انتظامی است برای این امر در نظر گرفته شده که با اتحادیه
صنف پوشاک نیز مذاکرات صورت گرفته است منتهی از آنجا که
 47هکتار زمین در رینگ محیط زیست است مشکل وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار تهران افزود :این زمین زمانی خاصیت محیطزیستی
داشته اما اکنون قابلیت محیطزیستی چندانی ندارد ولی از آنجا
که در حوزه محیط زیست قرار دارد برای موافقت با مشکل روبهرو
هستیم.
امامی امین عنوان کرد :درخواست شده که مجوز از شورای عالی
محیط زیست کشور اخذ شود اما این روند نیازمند زمانی طوالنی
است چرا که شورای عالی محیط زیست سال یک بار تشکیل
جلسه میدهد که این امر سبب تأخیر در انجام این فعالیت میشود.
وی با اشاره به مخاطرات حوزه پوشاک و لزوم جلوگیری از تکرار
حوادثی چون پالسکو گفت :صنف پوشاک مخاطرات خاصی دارد
و کارگاهها برای کاهش هزینههای جاری در مکانهای نامناسبی
فعالیت میکنند که برای ایمنسازی راهی جز تشکیل شهرک
وجود ندارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان خاطرنشان
کرد :ایجاد شهرک صنفی پوشاک سبب رونق تولید پوشاک
میشود و با توجه به اینکه این زمین قابلیت کشت ندارد پیشنهاد
میشود که تا زمان تشکیل شورای عالی محیط زیست مجوز
موقت داده شود.

www.aiti.ir
وبسایتانجمنصنایعنساجیایران
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حفظ وضع موجود تولید اولویت اصلی ماست
محدودیتی برای صادرات کاال از کشور وجود ندارد

وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت گفـت :اولویـت اول وزارت صنعت،
معـدن و تجـارت حفظ وضع موجود تولید اسـت و هیـچ محدودیتی
در زمینـه صـادرات کاال از کشـور وجود نـدارد .به گزارش شـاتا رضا
رحمانی در سـفر به اسـتان سیستان و بلوچسـتان و در جلسه بررسی
مشـکالت ایـن اسـتان کـه بـا حضـور معـاون اول رییـس جمهور
برگـزار شـد گفـت :اولویـت اول مـا حفظ وضـع موجود تولید اسـت
و بـر اسـاس بیانـات رهبر معظم انقلاب ،این کار جهاد اسـت و این

فعالیـت نیـاز بـه ابالغیـه و بخشـنامه نـدارد و وظیفـه و اولویت اول
همه مسـئولین اسـت که در راسـتای اجرای ایـن اولویت تصمیمات
جـدی بگیرند.
وزیـر صنعت ،معـدن و تجارت با بیـان اینکه دولت بـرای حمایت از
بخـش تولید تصمیماتـی گرفتـه و واردات قطعات اولیـه تولید بدون
ثبـت سـفارش انجام میشـود افـزود :پاکسـتان سـاالنه  60میلیارد
دالر واردات دارد کـه سـهم ایـران از ایـن بـازار حـدود یـک میلیارد
دالر اسـت و در ایـن زمینـه بایـد برنامهریزیهای الزم انجام شـود.
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت گفـت :هیـچ محدودیتـی در زمینه
صـادرات کاال از کشـور نداریـم و فقـط یـک مالحظـه داریـم و آن
هـم صـادرات و خـروج مواد غذایی و کاالهای اساسـی اسـت که ارز
دولتـی دریافـت میکننـد .رحمانی به موضوع ثبت سـفارش اشـاره
کـرد و گفـت :از هفتـه گذشـته ثبـت سـفارش کاالهـا به اسـتانها
تفویـض شـده و رضایـت تجـار را نیـز در پـی داشـته و موضـوع
مبـادالت تجـاری را روان سـاخته اسـت و در صـدد این هسـتیم که
هـر اختیـاری کـه قابـل تفویض باشـد را با هـدف تسـریع در انجام
امـور بـه اسـتانها واگـذار کنیم.

معافیت ثبت سفارش واردات  ۳هزار قلم کاال به مناطقآزاد

معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت از معافیـت ثبـت سـفارش
واردات  ۳هـزار و  ۲۴۳مـواد اولیـه ،قطعـات یدکی و ماشـینآالت

موردنیـاز تولید بـه مناطـق آزاد تجاری-صنعتی و ویـژه اقتصادی
خبـرداد و گفـت :در راسـتای تسـهیل فرآیند تولید ملی ،فهرسـتی
از کاالهایـی کـه نیـاز بـه ثبـت سـفارش ندارنـد به شـورای عالی
مناطـق آزاد و گمـرک ارائه شـد.
فرشـاد مقیمـی با اشـاره به مصوبـه اخیر هیـات وزیـران و اعمال
سیاسـتهای حمایتـی برای حفـظ و صیانت از تولیـد گفت :برای
تسـهیل در فرآینـد تولیـد داخلـی در کشـور ،واردات مـواد اولیـه و
قطعـات موردنیـاز تولیـد به مناطـق آزاد تجاری  -صنعتـی و ویژه
اقتصـادی در چارچـوب فهرسـت اعالمی وزارت صمت ،براسـاس
مقـررات ایـن مناطـق و بـدون ثبـت سـفارش در وزارت صنعـت،
معـدن و تجـارت مجاز اعالم شـده اسـت.
ادامه در صفحه2

مبارزه با پوشاک قاچاق از فروشگاههای  ۴۰۰متر به باال
بـه دنبـال مقابلـه بـا عرضـه پوشـاک قاچـاق در بـازار کـه از اوایل
دی مـاه شـروع شـد ،نایبرییـس اتحادیه نسـاجی و پوشـاک ایران
بـا اشـاره بـه برخـورد قـدم به قـدم با پوشـاک فاقـد مجـوز وارداتی
گفـت :درمرحله اول با فروشـگاههایی بـا متراژ بیـش از  ۴۰۰متر در
مجتمعهـای شـناخته شـده تهران که بـا تابلوی یک برند ،پوشـاک
غیرمجـاز عرضـه میکننـد برخورد میشـود.
بهرام شـهریاری افزود :در مراحل بعدی با تمام کسـانی که پوشـاک
قاچـاق وارد میکننـد و برچسـبهای تولیـدی در کشـور را روی
لباسهـا درج میکننـد ،برخـورد میشـود.
نایبرییـس اتحادیـه نسـاجی و پوشـاک ایـران ادامـه داد :در زمـان
نعمـتزاده وزیـر سـابق صنعـت دسـتورالعملی ابلاغ شـد کـه بـه

برندهای خارجی اجازه فعالیت در کشـور داده شـد و یکی از بندهای
اولیـه آن ،آوردن گواهـی برنـد اسـت و اینکـه بـه عنـوان یـک برند
خارجـی بـه یک شـرکت گواهـی داده شـود تا نمایندگی رسـمی در
کشـور باشـد .بنابرایـن طبیعتـ ًا در این مرحلـه بسـیاری از برندهای
تقلبـی از بیـن رفتنـد .در طـرح جدیـد نیـز همیـن اقـدام صـورت
میگیـرد.
بـه گـزارش تسـنیم ،در این خصـوص همچنین مدیـرکل تعزیرات
حکومتـی اسـتان تهـران با اشـاره بـه برخورد جـدی این سـازمان با
فروشـگاههای پوشـاک قاچـاق گفـت :از مجمـوع برندهـای موجود
در کشـور 70 ،برنـد مجـوز دارنـد و مابقی به صـورت غیرقانونی وارد
کشـور میشود.

عالقهمندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشتهها و بافتهها میتوانند كلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران
به آدرس  www. aiti. irمشاهده فرمایند.
(دیدگاهها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشتهها و بافتهها نمیباشد).

ادامه در صفحه2

خالصه مذاکرات هزار و پنجمین نشست
هيأت مديره انجمن صنايع نساجي ايران
نشست مزبور راس ساعت  14روز یکشنبه  97/10/2و با یاد
و نام خداوند متعال با حضور امضاءکنندگان ذیل در محل
ساختمان انجمن تشکیل گردید و موارد و مباحثی به شرح
زیر مطرح شد و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به
عمل آمد.
 -1خالصه مذاکرات هزار و چهارمین نشست هیات مدیره
انجمن مورخ  97/09/25قرائت و به امضای حاضرین در
نشست مذکور رسید.
 -2آقایان سومبات هاقوپیانس ،مهدی رهبری ،علی دهقان،
ایرج طایفی و مجید فخار از انجمن صنایع پوشاک ایران
طبق دعوت قبلی راس ساعت  15:30در جلسه هیات
مدیره حضور یافتند و آقای هاکوپیان طی سخنانی به لزوم
همکاری و هماهنگی بیشتر دو انجمن پرداختند و متعاقب
سخنان ایشان سایر اعضای هیات مدیره هر دو انجمن به
طرح دیدگاههای و نظرات خود پرداختند.
 -3درخصوص موضوع اطالعرسانی مکاتبات وارده و صادره
به انجمن در کانال اطالعرسانی اعضای هیات مدیره و
ضعفهای موجود در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.
 -4درخصوص معرفی نماینده انجمن صنایع نساجی ایران
در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران مصوب
شد که این موضوع پس از انتخابات اتاق بازرگانی در بهمن
ماه مطرح و درخصوص آن اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.
 -5آقای مهندس فرهی گزارش مختصری از نشست روز
شنبه مورخ  97/10/1با وزیر صنعت ،معدن و تجارت که با
حضور نمایندگان تشکلهای نساجی و پوشاک و مدیرکل
نساجی و پوشاک وزارتخانه برگزار شد ارائه فرمودند که در
جمعبندی جلسه مذکور مقرر شده است کمیته هفت نفرهای
تحت عنوان شورای سیاستگذاری برای بررسی مسائل و
مشکالت صنعت نساجی و پوشاک تشکیل گردد که کلیه
مسائل مرتبط با این صنعت از طریق این کمیته مطرح و
پیگیری شود که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید
مذاکراتی توسط دبیرکل در مورد مشارکت بیشتر انجمن
صنایع نساجی ایران در این کمیته هفت نفره صورت پذیرد.
 -6آقای مهندس نیلفروشزاده مصوبه هفته گذشته هیات
مدیره انجمن درخصوص شرایط عضویت انجمن صنایع
نساجی ایران و گزارشی را از عضویت  13عضو جدید از اول
مرداد ماه ارائه فرمودند.
 -7مصوب شد آقایان مهندس نیلفروشزاده ،دکتر عامری
و دکتر کاظمی برای روز سه شنبه در نمایشگاه فرش و
منسوجات یزد حضور یافته و در برنامهها و نشستهای
برنامهریزی شده در این خصوص شرکت فرمایند.
 -8جلسه در ساعت  18:45با ذکر صلوات بر محمد و آل
محمد خاتمه یافت.
میهمانان آقایان :سومبات هاقوپیانس ،مهدی رهبری ،علی
دهقان ،ایرج طایفی و مجید فخار از انجمن صنایع پوشاک
ایران
عدم حضور :دکتر حسن کاردان و عبدالحسن اخوان مقدم
حاضرين آقایان :مهندس محمدجعفر شهالیی ،سیدرضا
الجوردی ،مهندس عباس مقصودی ،مهندس سیدجواد
سجادی بیدگلی ،مهندس حسن نیلفروشزاده ،مهندس رضا
حمیدی ،محسن آهنگریان ،محمدرضا مقدم ،دکتر شاهین
کاظمی ،مهندس علی فرهی ،دکتر علیمردان شیبانی ،دکتر
محمدعلی عامری ،اکبر لباف
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ادامه از صفحه 2

معافیت ثبت سفارش واردات  ۳هزار قلم کاال به مناطقآزاد

بـه گـزارش شـاتا ،وی تامیـن مـواد اولیـه موردنیـاز صنایـع را از
دغدغههـای اصلـی صاحبـان صنایـع برشـمرد و گفـت :تسـهیل
فرآینـد تولیـد در شـرایط کنونـی از مهمتریـن برنامههـای وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت بوده و در این راسـتا عالوه برشناسـایی
مشـکالت گمرکـی واحدهـای تولیـدی ،تدابیری برای تسـریع در
ورود مـواد اولیه به کشـور اندیشـیده شـده اسـت.
معـاون امـور صنایع وزارت صنعـت ،معدن و تجارت لیسـت مواد
اولیـه و قطعـات موردنیـاز تولیـد را کـه نیـاز بـه ثبـت سـفارش
ندارنـد را بیـش از  ۳هـزار مورد اعلام کرد و گفـت :کنترل پنل
الکتریکـی مخصـوص لوازم خانگـی (یخچال ،لباسشـویی ،لوازم
ادامه از صفحه 2

صوتـی و تصویـری نظیـر تلویزیـون ،رادیـو پخـش و  ،)...انـواع
روتـور مخصـوص ژنراتـور نیروگاهـی ،فوالدهـای غیرممـزوج
تراشـکاری ،اجـزا و قطعـات شـیرآالت چدنـی و فـوالدی و
پنوماتیـک ،قطعـات و ملحقـات ماشـینآالت چاپ مورداسـتفاده
بـرای چاپ به وسـیله صفحات ،سـیلندرها و سـایر اجـزای چاپ،
نـخ و پارچههـای مختلـف بهویـژه پارچههـای تـار و پـود باف از
سـایر الیـاف نسـاجی نباتـی؛ پارچههـای تـار و پـود بـاف از نـخ
کاغـذی و ...از جملـه اقالمـی اسـت کـه در لیسـت معافیـت از
ثبـت سـفارش بـه گمـرک و شـورای عالـی مناطـق آزاد اعلام
شـده است.

مبارزه با پوشاک قاچاق از فروشگاههای  ۴۰۰متر به باال

محمدعلـی اسـفنانی اظهـار کرد :کسـانی که بـا برندهـای خارجی
فاقـد ثبـت نمایندگـی در کشـور اقـدام بـه عرضـه کاال بـه مـردم
میکننـد مـورد برخـورد قـرار خواهنـد گرفـت .وی افزود :در کشـور
مجموعههـای دارای مجـوز اجـازه فعالیـت دارنـد و کاالی وارداتـی
آنهـا نیـز باید دارای شناسـه باشـد.
اسـفنانی گفت :از مجموع برندهای موجود در کشـور 70 ،برند مجوز
دارنـد و مابقـی بـه صـورت غیرقانونـی وارد کشـور میشـود و طرح
برخـورد بـا آنها صـورت میگیرد.
وی در خصـوص چرایـی فقـدان مبـارزه صحیـح با قاچاق پوشـاک

در سـطح کالن گفـت :طرحـی که شـروع کردیم بدین معنا نیسـت
کـه تنهـا در سـطح عرضه مبـارزه صـورت میگیـرد چراکـه قانون
میگویـد برخورد باید در سـطح مبـادی ورودی هم برخـورد صورت
گیـرد و مبـادی ورودی نیـز کار خـود را انجـام میدهند.
اسـفنانی افـزود :فرقـی نمیکنـد قاچـاق از چـه طریقـی وارد
شـود؛ چـه از طریـق کولبرهـا چـه از طریـق اسـکلههای وارداتی،
برخوردهـا را شـاهد هسـتیم و امیدواریـم سردسـته مجموعـه و
کسـانی که در راس کار هسـتند شناسـایی شـوند و برخورد جدی
بـا آنهـا صـورت گیرد.

با مصوبه هیات وزیران سقف ارزشی واردات کارتهای بازرگانی
با رتبهبندی اعتباری تعیین میشود

تاکنون طبق مصوبه دولت کلیه اشـخاص دارنـده کارت بازرگانی در
سـال اول تجـارت فقط مجاز بـه واردات 500هـزار دالر کاال بودند و
در سـال دوم ایـن رقـم به  2میلیـون دالر افزایش مییافـت اما حاال
بـا اصالح این مصوبه ،سـقف ارزشـی واردات بـرای دریافتکنندگان
کارت بازرگانـی بـر اسـاس رتبهبندی اعتبـاری آنها تعیین میشـود
و اگـر امـکان رتبهبنـدی وجـود نداشـت باید سـقف 500هـزار دالر
رعایـت شـود .بـا تصویبنامـه هیئتوزیـران ،موضـوع «اصلاح
مـاده  10آئیننامـه اجرایـی قانـون مقـررات صـادرات و واردات»
ن پس سـقف ارزشـی واردات برای
مجـدداً اصلاح و مقرر شـد :از ای 
ً
دریافتکننـدگان کارت بازرگانـی که قبلا  500هزار دالر محاسـبه
میشـد ،بر اسـاس رتبهبندی اعتباری سـامانه یکپارچه اعتبارسنجی
و رتبهبنـدی اعتبـاری تعیین خواهد شـد.
هیـات وزیـران در جلسـه ششـم آبـان  98بـه پیشـنهاد مشـترک
معاونـت حقوقـی رئیسجمهـوری و وزارتخانههـای صنعـت ،معدن
و تجـارت و امـور اقتصـادی و دارایـی و به اسـتناد اصـل  138قانون
اساسـی ،مـاده  10آییننامه اجرایی قانون مقررات صـادرات و واردات
را اصلاح و تصویـب کرد.

بـر ایـن اسـاس ،تبصـره ( )3بنـد ( )2موضـوع ( )1ایـن آییننامـه
بـه ایـن شـرح اصلاح شـده اسـت« :سـقف ارزشـی واردات بـرای
دریافتکننـدگان کارت بازرگانـی بـر اسـاس رتبهبنـدی اعتبـاری
سـامانه یکپارچه اعتبارسـنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشـود.
در صـورت عـدم امـکان رتبهبنـدی ،ایـن سـقف در سـال اول 500
هـزار دالر خواهـد بود .سـقف ارزشـی واردات در زمان ثبت سـفارش
اعمـال خواهد شـد».
همچنیـن «در صـورت ارائه گواهی مبنی بر نداشـتن بدهی گمرکی،
سـقف تعییـن شـده به میـزان مبلـغ وارداتی کـه بدهـی گمرکی آن
تسـویه شـده اسـت ،بار دیگـر قابلاسـتفاده خواهـد بـود .واحدهای
تولیـدی دارای پروانـه بهرهبـرداری از مراجـع قانونـی ذیربـط صرف ًا
برای تأمین نیاز تولیدی خود از شـمول این تبصره مسـتثنا هسـتند».
تعـداد رشـته فعالیت و نـوع آن بهویـژه در مورد کاالهای اساسـی،
حسـاس و ضـروری نیـز بـرای هر بـازرگان بـر اسـاس رتبهبندی
اعتبـاری سـامانه مذکـور تعییـن خواهـد شـد .افزایـش سـقف یاد
شـده برحسـب نـوع کاال بـا تأییـد وزیر صنعـت ،معـدن و تجارت
مجاز اسـت.
تبصـره  5ایـن اصالحیـه نیـز اعلام میکنـد کـه دارنـده کارت
بازرگانـی مسـئول پرداخـت مالیـات اسـت و مسـئوالن صـدور،
تجدیـد و تمدیـد کارت بازرگانـی در صورت عدم رعایـت این امر،
مسـئولیت تضامنـی با مؤدی خواهند داشـت و در صورت اسـتفاده
از کارت بازرگانـی دیگـری مطابـق ماده ( )274قانـون مالیاتهای
مسـتقیم اقـدام خواهد شـد.
در مصوبـه قبلـی سـقف ارزشـی واردات بـرای اشـخاص حقیقـی و
حقوقـی دریافتکننـده کارت بازرگانـی ،بـرای سـال اول  500هـزار
دالر و بـرای سـال دوم  2میلیـون دالر تعییـن شـده بـود.

استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ارائه تسهیالت ارزان قیمت
تاکیتکهای مناسب برای صادرات پوشاک
عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس بـا بیان اینکـه اسـتفاده از
ظرفیـت مناطـق آزاد و ارائـه تسـهیالت ارزان قیمـت زمینـه صـادرات
پوشـاک را فراهـم میکنـد ،گفـت :بـرای رونـق صنعـت پوشـاک باید
دانـش فعـاالن ایـن حـوزه بـه روز شـود.
محمدرضـا منصوری عضو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس درباره
اینکـه ترخیـص پارچـه از گمرک به سـختی انجـام میگیـرد ،گفت :در
حـال حاضر از یک سـو سیاسـت انقباضـی بـر واردات حاکم اسـت و از
سـوی دیگـر بـرای حفـظ ارزش پـول ملـی باید تنهـا موادی کـه جزو
نیازهـای اصلی کشـور اسـت وارد شـود بـه همین دلیـل بـرای واردات
پارچه سـختگیریهای بسـیاری میشـود.
بـه گـزارش فصـل تجـارت  ،نماینـده مـردم سـاوه در مجلس شـورای
اسلامی بـا بیـان اینکـه پیـش از واردات کاالهـا بایـد مراحـل قانونـی
ثبـت سـفارش انجام شـود تا کاالهـا در گمرک بالتکلیف نمانـد ،افزود:
بـرای رونـق صنعت پوشـاک بایـد دانش فعـاالن این حوزه به روز شـود
مادامـی کـه زنجیره تامیـن مـواد اولیه ،دوخـت و ...در نسـاجی صنعتی
نشـود صـادرات آن محقـق نمیشـود .علیرغـم اینکـه ترکیـه از منابع
پتروشـیمی کافـی بـرای تولید مـواد اولیه برخورد نیسـت امـا در صنایع
نسـاجی بسـیار موفق عمل کرده اسـت و بخش عمده ای از اقتصاد این
کشـور از طریـق صـادرات پوشـاک تامین میشـود .
وی بیان کرد :متاسـفانه پوشـاک تولید شـده در ایران صادراتی نیست و
بایسـتی با پیـدا کردن حلقه مفقـودهی این صنعت راهی بـرای ارزآوری

ایجـاد کـرد .علیرغـم اینکـه ترکیـه از منابـع پتروشـیمی کافـی بـرای
تولیـد مـواد اولیـه برخـورد نیسـت امـا در صنایع نسـاجی بسـیار موفق
عمـل کـرده اسـت و بخـش عمـده ای از اقتصـاد این کشـور از طریق
صـادرات پوشـاک تامیـن میشـود .به زعم عضـو کمیسـیون صنایع و
ش در دانشـگاهها باید به گونهای باشـد کـه فارغ
معـادن مجلـس آمـوز 
التحصیلان بتواننـد کاالهای صادرات محور تولید کنند ،باید با بررسـی
عملکـرد ترکیـه مسـیرهایی کـه ایـن کشـور بـرای رسـیدن بـه حجم
گسـترده صـادرات طی کـرده مشـخص و از آن اسـتفاده کرد.
وی اظهـار کـرد :بـا توجه بـه اینکه توان مالـی مردم کاهش پیـدا کرده
بیشـتر درآمـد آنهـا بـرای خریـد موادخوراکـی و رفـع نیازهای اساسـی
اسـتفاده میشـود و خریـد پوشـاک کاهـش محسوسـی داشـته اسـت؛
فـردی کـه در سـالهای گذشـته چندین بـار لبـاس میخریـد در حال
حاضـر تنهـا یکبـار میتواند پوشـاک خریـداری کند.
عضـو کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس با اشـاره بـه ظرفیت مناطق
آزاد بـرای صـادرات پوشـاک ،خاطرنشـان کـرد :در صورتی کـه توانایی
تولیدکننـده بـرای تولیـد پوشـاک باکیفیت مشـخص شـود میتـوان با
ارائه تسـهیالت ارزان قیمت زمینههای صادرات پوشـاک در مناطق آزاد
را فراهـم کـرد .در موارد بسـیاری وام بـه ازای تولید و صـادرات پرداخت
میشـود امـا از آنجایـی کـه کاالی تولیـدی باکیفیت نیسـت نمیتوان
آنهـا را صـادر کـرد بنابرایـن کاال روی دسـت تولیدکننده میمانـد و در
نتیجـه نمیتوانـد وامهـای خـود را پرداخت کند.
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در حالی که بانک مرکزی بر بازگشـت ارز حاصل از صادرات در شـرایط
بحرانـی فعلی تاکیـد دارد ،عملکرد صادرکنندگان حاکی از آن اسـت که
تنهـا  25درصـد از ارز صادراتـی طـی ماههای اخیر به کشـور بازگشـته
اسـت .ایـن در حالی اسـت که مهلت سـه ماهه به صادرکننـدگان برای
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات بـه چرخـه اقتصادی کشـور بـه اتمام
رسـیده اسـت .از این رو بانک مرکزی به صادرکنندگان اولتیماتوم داد و
اعلام کـرد :در حـال حاضر این مهلـت تمام شـده و صادرکنندگانی که
نسـبت به این امـر اقدام نکردهاند باید تسـریع کننـد؛ در غیر اینصورت
بانـک مرکزی مکلف اسـت اقدامـات قانونـی الزم را انجام دهد.
بـه گـزارش جهـان صنعـت بـر همیـن اسـاس رییـس کنفدراسـیون
صـادرات اتـاق ایـران در واکنـش به ضرباالجـل بانک مرکـزی برای
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات گفـت :تعیین زمـان بازگشـت ارز باید
اصلاح شـود و بانـک مرکـزی برای رفـع تعهـد صادرکننـدگان فرجه
دهـد .محمـد الهوتـی گفـت :در اینکـه نحـوه بازگشـت ارز صادراتـی
بـه چرخـه مشـخص شـود ،اختلاف نظـری میـان بانـک مرکـزی و
صادرکننـدگان وجـود نـدارد اما نکتـه مورد اهمیـت ،زمان بازگشـت ارز
صادراتـی اسـت .او ادامـه داد :در بعضی از کاالها میتوانیم سـه ماهه ارز
صادراتـی را بازگردانیـم امـا بعضـی از کاالها ممکن اسـت تا یک سـال
هـم امـکان بازگشـت نداشـته باشـند .بنابراین بـه نظر میرسـد تعیین
زمـان بازگشـت ارز بایـد اصالح شـود.
او در خصـوص انتقـاد وزیـر اقتصاد و بخشـنامه بانک مرکـزی مبنی بر
اینکـه تنهـا یـک چهـارم ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بازگشـته اسـت
گفـت :صادرکننـدگان تاکنون بـرای بازگردانی ارز حاصـل از صادرات با
مشـکالتی مواجـه بودنـد .ثبتسـفارش بـرای واردات کاال به نـام خود
صادرکننـده بـا محدودیتـی روبـهرو بود ،مثلا صادرکننده بـرای واردات
مـواد اولیـه کارخانه خـود ،چون اولویت دو بود ،نمیتوانسـت بـا ارز خود
کاالیـی ثبتسـفارش کنـد و حتـی عملا صادرکننده زیر یـک میلیون
یـورو کـه متعهد بـه فروش ارز در سـامانه نیمـا نبود باز نمیتوانسـت از
روش واردات در مقابـل صـادرات اسـتفاده کنـد .بنابراین رفـع تعهد این
صادرکننـدگان با مشـکل مواجه میشـد.
الهوتـی تصریـح کرد :واقعیت این اسـت کـه امکان بازگشـت ارز وجود
نداشـت یعنـی صادرکننـده یا باید در سـامانه نیمـا ارز را ارائـه میداد که

بـرای واریـز به حسـاب خریداران ارز مشـکل داشـتند ،نمیتوانسـتند به
هـر شـرکتی در هـر جایـی حواله دهنـد و هم امـکان واردات نداشـتند.
بنابرایـن تعهـد بـه نـام صادرکننـده بود .از سـویی رفـع تعهد بـه اختیار
صادرکننـده نبـود و بـه همیـن دلیـل هـم بانک مرکـزی اصالحـات را
انجام داده اسـت.
عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق ایـران ابـراز امیدواری کـرد که اگـر این
اصالحـات بـه درسـتی و سـریع اجـرا شـود ،صادرکننـده میتوانـد ارز
خـود را از روشهـای مختلفـی که در دسـتورالعمل دیده شـده به چرخه
اقنصـادی بازگردانـد البته بـاز تاکید میکنم صادرکننـدگان نیاز به فرجه
دارند.
توگـوی دولـت و بخـش
الهوتـی همچنیـن گفـت :در شـورای گف 
خصوصـی ،نماینـده بانـک مرکـزی اعلام کـرده کـه ایـن محدودیت
برداشـته شـده اسـت و صادرکننده میتواند هر کاالیی که ثبتسـفارش
آن مجـاز اسـت را بـا ارز خـود وارد کند کـه این موضوع به برگشـت ارز
حاصـل از صـادرات کمـک و تسـریع میکند.
رییـس کنفدراسـیون صـادرات اتـاق ایـران گفـت :روش واگـذاری ارز
بـه واردکننـدگان اگـر مشـمول ایـن دسـتورالعمل شـود و اولویتهای
یـک تعیینکننـده ارز نباشـد و اولویتهـای دو و سـه هم بتواننـد از ارز
صادراتـی اسـتفاده کننـد ،بـا توجه به اینکـه نرخ ارز نیمـا و نـرخ ارز آزاد
بـه هـم نزدیک شـده اسـت ،این موضـوع نیـز میتواند برای بازگشـت
ارز صادرکننـدگان بـه چرخـه اقتصـادی و کنترل و رصـد بانک مرکزی
راهگشـا باشـد .یعنـی شـرایطی شـکل میگیـرد کـه هـم صادرکننده
میتوانـد رفـع تعهـد کنـد و هـم بانـک مرکزی رصـد کند.
او افـزود :امیدواریـم اولویـت برداشـته شـود و ارز صادراتی بـرای واردات
خـود صادرکننـدگان یـا واگـذاری بـه دیگـران بـرای هـر اولویـت کـه
ثبتسـفارش شـده امکانپذیـر باشـد .بـه ایـن ترتیـب فکـر میکنـم
ورودی کاال و رفـع تعهـد ارزی سـرعت میگیـرد و بانـک مرکـزی بـه
هـدف خـود بـرای بازگشـت ارز میرسـد.
الهوتـی تاکیـد کـرد :بـا توجه بـه اینکـه این تصمیمـات جدید اسـت،
بانـک مرکـزی بایـد یـک فرجـه برای رفـع تعهـد صادرکننـدگان دهد
چـرا کـه تا امروز نمیتوانسـته از این روشها اسـتفاده کنـد و روشهای
دیگر نیـز امکانپذیـر نبود.

دنیـای اقتصـاد :گمـرک ایـران از رفـع ممنوعیـت
ثبتسـفارش و واردات  ۴۷ردیـف تعرفه خبـر داد .ممنوعیت
ایـن  ۴۷قلـم کاال درحالـی رفـع شـد کـه از ابتدای امسـال
تـا پیـش از انتشـار این لیسـت ۱۱۸۹ ،ردیف تعرفـهای اجازه
ثبتسـفارش را نداشـتند و بـه عبارتـی واردات آنهـا ممنـوع
اعلام شـده بود.
امـا در لیسـت منتشـر شـده از ردیفهـای تعرفـهای کـه
ممنوعیـت ثبتسـفارش آنهـا لغـو شـده ۱۵ ،ردیـف تعرفـه
مربـوط بـه ادارهکل خـودرو و نیرومحرکـه ۱۳ ،ردیـف تعرفـه
مربـوط بـه اداره کل امـور معـادن و صنایع معدنـی ۱۲ ،ردیف
تعرفـه مربوط بـه اداره کل برق و الکترونیـک ۴ ،ردیف تعرفه
مربـوط بـه اداره کل نسـاجی و پوشـاک ۲ ،ردیـف تعرفـه
مربـوط بـه اداره کل فلـزات و لـوازم خانگـی و یـک ردیـف
تعرفـه مربـوط بـه وزارت کشـاورزی اسـت.
حقـوق ورودی کاالهایـی کـه مشـمول رفـع ممنوعیـت
شـدهاند نیز از  ۵درصد تا  ۵۵درصد اسـت .براسـاس لیسـت
منتشـر شـده ۱۶ ،ردیـف تعرفـه بـا حقـوق ورودی  ۵درصـد
میتواننـد ثبتسـفارش شـوند کـه برخـی از آنهـا عبارتند از:
سـنگ مـس ،کنسـانتره مـس ،کنسـانتره سـرب سـولفیدی،
سـنگ قلـع و کنسـانتره آن ،کنسـانتره کـروم ،انبارههـای
برقـی ،باتریهـا و قوههـا .همچنیـن ۴ردیـف تعرفـه نیـز بـا
حقـوق گمرکـی  ۱۵درصـد اجـازه ثبتسـفارش را دریافـت
کردهانـد کـه شاسـی موتـور بـرای اتوبوسهـا ،زمانسـنج
عملیـات زنـگدار و شاسـی موتـور بـرای مینیبوسهـا از
جملـه ایـن کاالهاسـت .یـازده ردیـف تعرفـه نیـز بـا حقوق
گمرکـی  ۲۰درصـد میتواننـد ثبتسـفارش شـوند.
مصنوعـات از پنبـه نسـوز یـا مـواد هماننـد بـا کـد تعرفـه
 68129100شـامل «پوشـاک ،متفرعات پوشـاک ،پایپوش
و پوشـش سـر»« ،کشـندههای جادهای بـرای نیمهتریلرها»
و «شاسـی موتـوردار بـرای کامیـون و کامیونـت» از جملـه
کاالهایی اسـت که براسـاس این لیسـت میتواننـد با حقوق
ورودی  ۲۰درصـد وارد کشـور شـوند.
حقـوق گمرکـی بـرای سـه ردیـف تعرفـهای هـم  ۲۶درصد
اسـت .علاوه بـر ایـن ۳ ،ردیـف تعرفـهای موجود در لیسـت
منتشـر شـده دارای حقـوق ورودی  ۳۲درصـد هسـتند کـه
«دسـتگاه تهویـه مطبوع جـدا از هـم»« ،چرم دوباره سـاخته
شـده براسـاس چـرم یـا الیاف چـرم ،به شـکل صفحـه ،ورق
یـا نـوار حتـی بهصـورت رول» و «شاسـی موتـوردار بـرای
سـواری و وانت» را شـامل میشـود .حقوق ورودی  ۴۰درصد
نیـز بـرای  ۳ردیـف تعرفـهای تعییـن شـده که شـیر خشـک
صنعتـی یکـی از آنها اسـت .ایـن کاال در ماههـای اخیر یکی
از خبرسـازترین کاالهایـی بـود کـه گفتـه میشـد واردات
آن بـه کاهـش قیمتهـای صنایـع لبنـی کمـک میکنـد.
حقـوق ورودی  ۵۵درصـدی نیـز بـرای  ۷کاال در نظـر گرفته
شـده کـه «پوسـتهای نـرم بدلـی و اشـیای سـاخته شـده
از آنهـا»« ،بادزنهـای رومیـزی ،زمینـی ،دیـواری ،سـقفی،
هواکشهـای پشـت بـام یا پنجـره ،توام شـده با موتـور برقی
به قدرت حداکثر  ۱۲۵وات»« ،فلورسـنت روشـنایی خطی دو
کالهـک»« ،سـاعت ثبتکننـده زمـان؛ سـاعت ضبطکننـده
زمـان» و «کنتـور گاز» از جملـه آنها اسـت.
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واکنش صادرکنندگان به اولتیماتوم جدید بانک مرکزی؛
زمان بازگشت ارز صادراتی باید اصالح شود

واردات  ۴۷قلم کاال آزاد شد

N

استاندار تهران تأکید کرد :ضرورت رفع
آالیندگی واحدهای صنعتی استان تهران
انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید که در محل استانداری تهران برگزار شد ،با اشاره به
بررسی مشکالت شش شرکت تولیدی و صنعتی گفت:
تولید قطعات الکترونیکی اهمیت بسیاری دارد که فعالیت
تولیدکننده در این زمینه مستلزم همکاری دستگاههای
ذیربط است.
وی افزود :به وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهاد میدهیم که در
راستای تفکیک صف و ستاد ،هیأت ماده  ۲۵۱مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم در خود استانداری تهران تشکیل شود.
به گزارش ایسنا ،استاندار تهران با اشاره به ضرورت رفع
آالیندگیهای واحدهای صنعتی تأکید کرد :آالیندگی
واحدها باید برطرف شود و دفع پسماندها نیز باید به صورت
صحیح انجام گیرد؛ چرا که برخی از بیماریها نظیر اوتیسم
و معلولیت ناشی از عوامل ناشناختهای است که شاید آلودگی
هوا در آنها موثر باشد.
وی در مورد مشکل واحدهای تولید پوشاک در محدوده
خاوران ،گفت :باید اهرمهای نظارتی را سختگیرانهتر در نظر
بگیریم و در عین حال که اعتماد و همکاری باید مبنای کار
قرار گیرد ،باید روند نظارتها نیز تشکیل شود .همچنین باید
اتحادیهها نیز پای کار بیایند.
محسنی بندپی با اشاره به مشکالت محیطزیستی برای
اختصاص واحدهای پوشاک ،گفت :باید با در نظر گرفتن
توجیه اقتصادی برای تولیدکنندههای داخلی از سوی
سازمان محیط زیست مالحظات زیستمحیطی نیز رعایت
شود.

اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای یداله مالمیر

ریاست محترم انجمن صنایع نساجی و پوشاک
استان البرز

احترام ًا بدینوسیله درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض
نموده و برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای
بازماندگان صبر مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران
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اعتراضنامه انجمن صنایع نساجی ایران به روزنامه دنیای اقتصاد
در نشست خبری انجمن قطعهسازان ایران که مطالب آن در تاریخ
 ۱۳۹۷ /۰۹/۲۵در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد ،آقای شاپور سامعی
نایبرئیس انجمن قطعهسازان ایران عنوان کرده بود که «خودروسازی
(کشور) با سرعت زیاد به سمت نابودی در حال حرکت است و باید همه
ک کنند تا این صنعت به سرنوشت نساجی دچار نشود»
کم 
در همین زمینه انجمن صنایع نساجی ایران جوابیهای بدین مضمون به
روزنامه دنیایاقتصاد ارسال کرده است« .اگر مساعدتهای گستردهای
که طی چند دهه گذشته به صنعت خودروی کشور شده ،به صنعت

نساجی شده بود ،وضعیت صنعت نساجی به مراتب بهتر از امروز آن بود.
ت ارزی و بانکی و قاچاق منسوجات
با وجود اینکه تنگناهای مالی و مقررا 
به داخل کشور مشکالت بسیاری را برای صنایع نساجی کشور بهوجود
آورده است ،معالوصف صنعت نساجی که در سالهای اخیر بهدست توانمند
بخش خصوصی اداره میشود ،در شرایط مطلوبی به کار خود ادامه داده
و محصوالت نیز از نظر کیفی کام ً
ال قابلرقابت با محصوالت مشابه
خارجی است .انجمن صنایع نساجی ایران شدیدا اعتراض خود را به مقایسه
بهعملآمده راجع به صنعت خودرو و صنعت نساجی کشور اعالم میکند».

حمایت دبیرخانه مشترک تشکلهای صنفی و صنعتی پوشاک
از برخورد با برندهای قاچاق پوشاک
دبیرخانـه مشـترک تشـکلهای صنعتـی و صنفی پوشـاک ایـران در
نامـهای بـه رئیـس سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز ،بـر
لـزوم مبـارزه بـا قاچـاق بیرویه پوشـاک خارجـی و حمایـت از تولید
داخـل تاکیـد کـرد .به گـزارش خبرگزاری فـارس ،متن نامه به شـرح
زیر اسـت:
جناب آقای مویدی ریاست محترم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

با سالم
احترامـ ًا قبـل از هـر چیـز بـا قاطعیت و صدایـی رسـا از اقدام نیک شـما در
برخـورد بـا فروش محصوالت و برندهای قاچاق پوشـاک در سـرزمین عزیز
ایران و فروشـگاههایی که ناخوانده بر سـر سـفره اقتصاد ایرانی نشسـتهاند،
قدردانـی میکنیـم و از خداونـد منـان پیـروزی و سـربلندی شـما و همـه
کسـانی را خواسـتاریم کـه دل در گـروی آرمانهای توسـعه کشـور دارند.
بهطـور قطـع برخـورد بـا قاچـاق پوشـاک ،بیـش از آن که بخواهـد امکانی
مجـدد بـرای بالندگی صنعت پوشـاک کشـور باشـد ،خیز و خروشـی بزرگ
علیـه ایده و اندیشـهای اسـت که ترویـج مصرفگرایی و فقـدان مولدگرایی
را بـرای توسـعه و زیسـت اقتصـادی و اجتماعی ایران طلـب میکند.
مـا در دنیایـی زندگـی میکنیـم کـه تولیـد ،سـاختن و ایجـاد کـردن
فرصتهـای بالندگی ،به اصل و زیربنای اصلی توسـعه تبدیل شـده اسـت.
بهگونـهای کـه دیگـر نمیتوان بـدون تولیـد ،شـرایط رقابـت و رویارویی با
مقتضیـات زیسـت اقتصـادی در دنیـای امـروز را مهیا سـاخت.
در چنیـن فضایی به طور قطع قاچاق گلولهای اسـت که دشـمنان اقتصادی
ایـران در نبـرد سـخت و جانفرسـای اقتصـادی آن را بـا نامهـا و برندهای
الوان خود بزک کردهاند و به سـوی سـینه پیشـرفت و رشـد صنعتی کشـور
نشـانه رفتهاند.
مـا تولیدکننـدگان و صنعتگـران عرصـه نسـاجی و پوشـاک در ایـران بـر
ایـن باوریـم کـه مقابلـه با قاچـاق کاال نگاهـی بلندتـر و آیندهای روشـنتر
از شـکوفایی امـروز صنعتی را بـه ارمغان خواهد آورد و این چشـمانداز بزرگ
چیـزی جـز حفـظ و ایجـاد امنیت در بطن کشـور بـرای روحیه سـاختن ،بنا
کـردن و آفریدن نیسـت.
اگـر اینگونه نباشـد و مروجین مصرفگرایی صرف و دشـمنان فعالیتهای
مولـد بتواننـد در ایران خیمه خود را همیشـگی کنند ،حتم ًا نسـلهای آینده
مـا را بـه خاطر عدم ایسـتادن برای برپایـی اردوها و کنشهـای صنعتی ،در
مقابـل تاراج توان ملی نخواهند بخشـید.

جهـان در دوران مـا بـه خوبـی نشـان میدهـد که بـدون تولید و گسـترش
تـوان رقابـت و فتـح بازارهای جهانی با نـام ها و نشـانهای بومی و میهنی
نمیتـوان بـه آینده امید بسـت.
بـه همیـن خاطـر بـاز هـم اعلام میکنیم کـه ما بـا تمام تـوان و بـا همه
انگیزههـای محکـم خـود بـرای شـکوفایی صنعتـی کشـور از اقـدام سـتاد
محتـرم مبـارزه با قاچاق کاال و ارز در برخورد با قاچاق منسـوجات و پوشـاک
اسـتقبال میکنیـم و امیـد داریم کـه این حرکت ملـی در حمایـت از کاالی
ایرانـی تا رسـیدن بـه آرمانهـای اصیل توسـعه ایرانـی ،با قدرت بیشـتری
ادامـه یابد.
در ایـن مسـیر بایـد بیمهابـا مراقـب سـنگاندازیهای آگاهانـه و یـا
غیرآگاهانـه افـرادی بـود کـه مبـارزه بـا قاچـاق ،حیـات سـود آوریهـای
غیرمشـروع آنهـا را در ارتـزاق از قاچـاق ،بـا خطـر مواجـه میسـازد .بهطور
قطـع کـج سـلیقگیهای بوروکراسـی و تصمیمسـازیهای غیرکارشناسـی
ماننـد بحـث آزادی واردات محصـوالت مسـتعمل نیز میتوانـد این حرکت
ملـی را تحتالشـعاع قـرار دهـد.
البتـه شـک نداریـم کـه سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـا چشـمانی باز
تحـرکات نامبـارک و تصمیمسـازیهای غیرکارآمـد را بهخوبـی رصـد
میکنـد و بـر عزم خود بـرای مقابله با قاچاق ایسـتاده اسـت ،اما تجربههای
موجـود نشـان میدهـد کـه در این مسـیر بایـد از نگرانیها سـخن گفت و
آنهـا را جـدی گرفت.
بدانیـد و شـهادت میدهیم که تولیدکنندگان پوشـاک در ایـران توانمندی و
پتانسـیلی را خلـق کردهانـد کـه با اشـتغالی چند صد هـزار نفـری ،میتواند
بـه خوبـی نیاز کشـور را به پوشـاک برطـرف سـازد .هجمههـا و بهانههایی
کـه شـکل میگیرنـد تـا مجال بیشـتری بـرای فروش پوشـاک قاچـاق باز
شـود در واقـع یـک ثـروت بـزرگ ملـی را در جامـه صنعـت پوشـاک مورد
هـدف قـرار دادهاند.
زمـان بـرای غلبه بر شـیطنت دشـمنان اقتصادی کـه خـود را در قاچاق نیز
نشـان میدهـد انـدک اسـت ،هـر لحظـه کـه میگـذرد میتوانـد بسـتری
بزرگـی بـرای زایـش تـوان تولیـد ایرانـی باشـد .پـس مـا ایسـتادهایم تا به
ایسـتادگی و پایمردی شـما در پاسـداری از لحظات این مرز و بوم ببالیم و از
آن بهتریـن خاطـره را بـرای آینـده صنعت کشـور به وجـود آوریم.
با تشکر و تقدیم شایستهترین احترامات دبیرخانه
مشترک تشکلهای صنعتی و صنفی پوشاک

