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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند كلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

صادرکنندگان دلسرد؛ سیاستگذار بی خیال

سیاست های بانک مرکزی با هدف بکارگیری صادرکنندگان در 
چرخه اقتصادی کشور بود اما یک واقعیت را نمی توان هیچگاه 
نادیده گرفت که ساختار بانک مرکزی شناخت دقیق و عمیقی از 

مناسبات صادرات و تجارت خارجی کشور ندارد.
محمود توالیی - رییس اتاق بازرگانی كاشان 

بنابراین عمده تصمیماتی که توسط بانک مرکزی اخذ شد به جای 
اینکه تشویق کننده صادرکنندگان باشد بیشتر به عنوان بازدارنده 
عمل کرد. البته الزم به توضیح است که بعضی از این تصمیات در 

گذر زمان نیز مورد سواستفاده قرار گرفت. 
 ای کاش بانک مرکزی از ابتدا از خبرگان تجارت خارجی کشور 
مشاوره می گرفت یا نظر وزارت صمت و دیگر دستگاه های مرتبط 
را نیز دریافت می کرد تا صادرکنندگان با شرایط و چالش های 
امروزی روبرو نمی شدند. هنگامی که کارها منطبق بر واقعیت ها 
نباشد شیرازه امور از یکدیگر جدا خواهد شد. امروزه دولت و بانک 
مرکزی بنا به مسئله تحریم و مسائل پیرامون آن و با سازوکارها و 
ارتباطاتی که دولت ها با یکدیگر دارند قادر نیستند که منابع خود 
را وارد کشور کنند. حال تاجر که هیچ کدام از این ابزارها را ندارد 
چگونه می تواند نسبت به بازگرداندن ارز صادراتی خود اقدام کند؟

موضوع مسیر برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مسئله ای 
بود که در بازه زمانی یک سال و نیم گذشته مورد توجه قرار نگرفت 
و این امر موجب شد که تجارت کشور با آسیب مواجه شود. یکی 
دیگر از تبعات این امر دل سرد شدن صادرکنندگان و فعاالن 
تجاری نسبت به امر صادرات بود که موجب شد صادرکنندگان 
عطای صادرات را به لقایش ببخشند و کاالهای خود را به دیگران 

بسپارند تا آن ها با قبول ریسک نسبت به صادرات اقدام کنند.

خبر خوش وزیر صنعت به صادرکنندگان

صنعت نساجی در پیچ و تاب تأمین مواد اولیه

وزیر صنعت گفت: هرگز منع صادراتی نداشته ایم و نخواهیم داشت، 

برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به بررسی شرایط تهیه و تأمین 
مواد اولیه صنایع نساجی، اختصاص داشت.

میهمانان این برنامه مهندس افسانه محرابی- مدیركل دفتر نساجی، 
پوشاک و سلولزی وزارت صنعت-، دكتر علیمردان شیبانی عضو هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و ابراهیم هزار جریبی- مجری طرح 
پنبه كشور به صورت حضوری در استودیو حضور داشتند. همچنین علی 
جدی- رئیس كارگروه نساجی و نایب رئیس كمیسیون صنایع و معادن 
مجلس- ، سیدرضا قاسمی شهری - مدیرعامل شركت پتروشیمی 
شهید تند گویان - و رضا محتشمی پور- معاون عملیات و نظارت شركت 

بورس كاالی ایران- به صورت تلفنی پاسخگوی پرسش ها بودند. 
در ابتدای برنامه، مهندس افسانه محرابی- مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک 

برخی از بخشنامه ها مربوط به گذشته است و بنده به هیچ وجه موافق 
قیمت گذاری دستوری نبوده و نیستم.

علیرضا رزم حسینی اظهار داشت: از ۱۱ آبان ماه میانگین واردات 
روزانه ما از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن و حتی تا ۳۸۰ هزار تن 
رسیده است که عمده این محصوالت مربوط به مواد اولیه و کاالهای 
ضروری بوده است. این موضوع نشان داد که تسهیل گری می تواند 

اتفاق مبارکی در اقتصاد کشور باشد.
وزیر صمت افزود: مصوبه تکمیلی را به دولت ارجاع دادیم و قرار بود 
دیروز بررسی شود که وقت نشد اما طی این هفته یا هفته آتی در دستور 
کار قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: از ۲۲ آبان ماه که مصوبه ۱۷۷ 

گزارش های  برخی  به پخش  انتقاد  وزارت صنعت- ضمن  و سلولزی 
خبری از صدا و سیما پیرامون وضعیت نامساعد واحدهای نساجی گفت: با 
مجموعه هایی مصاحبه می شود که مشخص نیست چند سال از تعطیلی 
آنها می گذرد و با چه مشکالتی مواجه بوده اند؛ لذا پیشنهاد می کنم صحت 
و سقم این موارد با انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی نساجی مورد 
بررسی قرار گیرد زیرا صنعت نساجی طی چند سال اخیر، علی رغم تمام 

مسائل و مشکالت به رشد و توسعه  خوبی دست یافته است.
به گفته وی، واحدهای ریسندگی با ظرفیت کامل کار می کنند و در بحث 
تحویل نخ ها به صورت نقدی پول می گیرند و یک ماه بعد، سفارش 
ریسندگی  ظرفیت  کرد:  تأکید  مسئول  مقام  این  می دهند.  تحویل  را 
کارخانجات و ظرفیت تولید پوشاک کشور افزایش یافته است که همگی 

مشغول فعالیت هستند.
مهندس محرابی در پاسخ به این سوال که نیاز واحدهای نساجی به پنبه 
چه میزان است؛ گفت: تا سال گذشته در حدود  ۱۲۰ هزار تن پنبه نیاز 
داشتیم که با توجه به افزایش ظرفیت واحد های تولیدی و بهره برداری از 
طرح های توسعه  در پایان سال گذشته، ۹۸ هزار تن واردات و ۶۰ هزار تن 
نیز پنبه تولید داخل مصرف شد که با توجه به افزایش نرخ ارز؛ پنبه وارداتی 

گران تر است و نیازی به تعرفه ندارد.
مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، ضمن بیان این 
نکته که قیمت واردات پنبه ۱۰ هزار تومان گران تر از پنبه تولید داخل 
است و افزایش تعرفه واقعاً هیچ توجیهی ندارد، افزود: با توجه به تحریم، 

ادامه در صفحه 2

رونمایی از پورتال جدید سازمان توسعه تجارت ایران

معاون وزیر و  رئیس كل سازمان توسعه تجارت در مراسم روز ملی 

صادرات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تبریک 
فرارسیدن سالروز ملی صادرات و نام بردن از صادرکنندگان به عنوان 
سربازان جبهه جنگ اقتصادی؛ اظهار کرد: بدون شک هیچ کس دقیقًا 

اطالع ندارد که صادرکنندگان در شرایط فعلی چه فداکاری می کنند.
حمید زادبوم افزود: از زمان حضور  رزم حسینی در وزارت صنعت؛ 
معدن و تجارت دو سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف 
به فراوانی کاالها بوده و دومی تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از 
صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد دوم از آبان ماه سال جاری 
با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان آسان تر شده است 
و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفته های آتی هم این فرایند شتاب 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

بازرگانی  امور خدمات  ابالغیه دفتر  پیرو  به اطالع می رساند، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ الزام استفاده 

از شناسه کاال در ثبت  سفارش کاالهای زیر برقرار شده است:
- نخ غیر یکسره )اسپان(
- نخ یکسره )فیالمنت(

- نخ صنعتی
- نخ تزیینی

- جهت اخذ شناسه کاال می توانید از آدرس زیر اقدام نمایید:
عملیات شناسه کاال »فهرست کاالهای وارداتی/تولیدی« گزینه 

»ثبت کاالی جدید«
- در صورتی که امکان اخذ شناسه کاال برای کاالی شما فراهم 
نمی باشد، جهت برقراری امکان اخذ شناسه کاال در سامانه جامع 
تجارت گزینه »ثبت و پیگیری مشکل« را انتخاب نموده و در 
صفحه مربوطه، اقدام به ثبت درخواست در گروه »شناسه کاال«، 
شاخه »درخواست برقراری امکان اخذ شناسه کاال«، موضوع 

»عدم امکان اخذ شناسه کاال در تعرفه مشمول« نمایید.
- اخذ شناسه کاال برای تمامی گروه های کاالیی مشمول شناسه 
کاال، به صورت رایگان و صرفا به صورت اینترنتی از طریق 
سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir صورت می گیرد و نیاز به 

مراجعه حضوری نمی باشد.

قابل توجه کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان 
محترم در حوزه نخ
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خالصه مذاکرات هزار و هفتادمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو هفتادمین نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع 
نسـاجی ایران بـا حضور اكثریـت اعضای هیـأت مدیره 
در روز یکشـنبه مـورخ 99/10/07 در محل دفتر انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران  برگزار شـد و نسـبت بـه موارد 
ذیـل بحـث و تبـادل نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن ها 

اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هزار و شـصت و نهمین نشسـت هیأت 
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ ۹۹/۰۹/۲۳ قرائـت و به 

امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
۲- در خصـوص عـدم حضـور منظـم اعضـای محتـرم هیأت 
مدیـره در جلسـات هیـأت مدیـره و بخصـوص مـاده ۲۵-۱۹ 
اساسـنامه در خصوص تکلیف اعضای هیأت مدیره به شـرکت 
در جلسـات و همچنین تفسـیرها و برداشت های مختلف مبنی 
برپذیـرش حضـور مجـازی اعضـای هیـأت مدیـره بـه عنوان 
حضـور درجلسـه  بحـث و تبـادل نظـر بسـیاری شـد و پس از 
اظهـار نظرهای بسـیار تصمیم گیـری در ایـن خصوص بعمل 
نیامد و مقرر شـد با عنایت به شـرایط موجود و شـیوع بیماری 
کرونـا از مراجـع ذیصـالح در این خصوص استفسـار بعمل آید.

۳-آقـای دکتـر شـیبانی طی سـخنانی با اشـاره به سـخنرانی 
چند دقیقه ای خود در نشسـت هیأت نماینـدگان اتاق بازرگانی 
صنایـع، معـدن و کشـاورزی ایـران کـه در روز یکشـنبه مورخ 
۹۹/۱۰/۰۷ بـا حضـور وزیـر صنعـت ، معـدن و تجـارت برگزار 

شـده بود، ارائـه فرمودند.
4-طبق دعوت قبلی میهمانان جلسـه راًس سـاعت ۱۶:۳۰ در 
جلسـه حضـور یافتنـد و در خصوص موضـوع تاًمین نـخ مورد 
نیـاز واحـد هـای تولیـدی بافندگـی و پوشـاک و لـزوم رقابتی 
بـودن کیفیـت و قیمت نخ تولید داخل و تأمین زمانی مناسـب، 
مواردی توسـط نماینـدگان اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی و 
پوشـاک مطرح شـد همچنین آقـای محمد کاردان پور و سـید 
تـورج شـهرجردی به نمایندگـی از کارگـروه ریسـندگی الیاف 
پنبـه ای توضیحاتـی را در ایـن خصـوص مطـرح فرمودنـد و 
در نهایـت مقرر شـد کارگـروه مشـترکی با حضور ریسـندگان 
و بافنـدگان عضـو انجمـن و همچنیـن تولید کننـدگان پارچه 
و پوشـاک عضـو اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک 
تشـکیل گـردد و موضـوع بطور کارشناسـی و تخصصـی مورد 

بررسـی قـرار گیرد.
عدم حضور آقایان با اطالع قبلی: 

مهندس عباس مقصودی،  محمدرضا مقدم،  دکتر حسن کاردان
میهمانان آقایان:

سـیدتورج شـهرجردی و محمـد کاردان پورازکمیته ریسـندگی 
الیـاف کوتـاه، بهـرام شـهریاری، احمـد صادقـی قهـرودی، 
محمدرضا باصری، سـیدعلی سجادیان، سـعید جاللی قدیری، 
افشـین سـاالردینی از طرف اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 

پوشـاک، حسـین قاسـمی تولیدکننده نـخ دوخت

صورتجلسه

https: //telegram. me/aiti1395

خبر خوش وزیر صمت به صادرکنندگان
دولت اجرا شد ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر در سامانه جامع تجارت 
ثبت پرونده شد و از این میزان ۳ میلیارد دالر ثبت سفارش نهایی شده 
است. تا پایان سال حتماً افزایش صادرات خواهیم داشت و این کسری 

۱.۶ میلیارد دالری در تراز تجاری کاهش خواهد یافت. 
رزم حسینی با بیان اینکه تا امروز از صدور بخشنامه های خلق الساعه 
جلوگیری کرده ایم و سعی کرده ایم سیاست های کشور برای فعاالن 
اقتصادی باثبات تر باشد، گفت: ما در وزارت صمت بنگاه خبرپراکنی 
نداریم و امیدواریم اعتبار رسانه ای در کشور زیر سوال نرود و شفاف 

سازی و اطالع رسانی به موقع انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال حذف امضاهای طالیی و امتیازات ویژه 
هستیم، تصریح کرد: هرگز منع صادراتی نداشته ایم و نخواهیم داشت، 
برخی از بخشنامه ها مربوط به گذشته است. بنده از روزی که به وزارت 

صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت گذاری دستوری نبوده ام و 
نیستم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری دستوری نیستم.

زمان سرپرست  در  مورد فوالد بخشنامه ای  در  رزم حسینی گفت: 
قبلی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت فرستاده شده بود و ما 
آن بخشنامه را دنبال می کنیم. در بورس های مختلف دنیا نیز برای 
محصوالت یک قیمت پایه تعیین می کنند و سقف آزاد است. وزارت 
صمت سهم عمده ای در بازار سرمایه دارد و ما مدافع سهامداران خرد 

بازار سرمایه هستیم.
وی افزود: شرکت های فوالدی به دلیل افزایش نرخ ارز صادرات خوبی 
داشته اند و امیدوارم در این مدت کوتاهی که بنده در وزارت صمت 
هستم، با کمک دولت و شخص رئیس جمهوری بتوانیم قدمی هر چند 

کوچک در جهت افزایش صادرات برداریم.

رونمایی از پورتال جدید سازمان توسعه تجارت ایران
بیشتری به خود خواهد گرفت.

زادبوم در ادامه به تشریح مهم ترین سیاست ها و اهدافی پرداخت که در 
وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری می شود.

وی در همین زمینه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای همسایه 
را به عنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: ۱۵ کشور 
همسایه ایران و همچنین کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین 

در صدر بازارهای صادراتی کشور قرار دارند.
با تأکید بر اینکه خام فروشی یکی از مهم ترین چالش های  زادبوم 
صادرات است خاطرنشان کرد: خام فروشی فرایندی نیست که بخواهیم 
یک دفعه جلوی آن را بگیریم. بلکه باید در بلندمدت برای این موضوع 

برنامه ریزی کنیم.

وزارت صنعت  در کارگروه های مختلف  وی عارضه یابی صادرات 
معدن تجارت با همکاری بخش های خصوصی و بانک مرکزی، 
بین المللی،  همکاری های  توسعه  جهت  ویژه  شوراهای  تشکیل 
توسعه موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد، همکاری و حضور 
به  ورود  برای  تجار  و  جوانان  آموزش  و  بین المللی  نهادهای  در 
بازارهای بین المللی را از دیگر مهم ترین برنامه های وزارت صنعت 
عنوان کرد که در حال پیگیری است. زادبوم  در پایان سخنرانی خود 
از پورتال سازمان توسعه تجارت رونمایی و تأکید کرد که این سامانه 
پل ارتباطی مؤثری بین سازمان توسعه تجارت و فعاالن اقتصادی 
است تا فعاالن اقتصادی در کمترین زمان ممکن سؤاالت خود را 

بیان و پاسخ آن ها را دریافت کنند.

برخی تشکل های وارداتی از بالتکلیفی محموله های گروه ۲۷ موجود 
در مبادی گمرکی کشور گالیه دارند. به دنبال ورود گروه ۲۷ اولویت 
دوم ارزی به فهرست ممنوعه های وارداتی، محموله هایی که پیش از 
این محدودیت به کشور وارد ولی هنوز ترخیص نشده بودند، دچار 

بالتکلیفی شدند.
هر چند انتظار می رفت که این محموله ها، به مصداق قاعده حقوقی 
عدم عطف بماسبق شدن، به راحتی ترخیص شوند، اما این اتفاق نیفتاد. 
»دنیای اقتصاد« برای بررسی ابعاد این ماجرا به سراغ معاون فنی 
گمرک رفت. او در پاسخ گفت: با توجه به تقسیم کار صورت گرفته بین 
نهادهای تصمیم گیر در حوزه تجارت خارجی، الزم است وزارت صمت 

و بانک مرکزی تکلیف کاالهای ممنوعه را مشخص کنند.
گفت:  خبر  این  بیان  با  ایران  گمرک  امورگمرکی  و  فنی  معاون 
اخیرا مراجعات متعددی از سوی صاحبان کاالهای گروه ۲۷ - یا 
آنها  با واردات  ارزی غیرفعال شده و  اولویت  کاالهایی که دارای 
در مقاطع زمانی مختلف از سوی دولت مخالفت شده است - به 
گمرک ایران یا گمرکات اجرایی، جهت ترخیص این کاالها صورت 
این  در  به حدکافی  ایران  داشت گمرک  توجه  باید  اما  می پذیرد، 
عدم  یا  ترخیص  تکلیف  است  الزم  و  کرده  پیگیری  خصوص 
ترخیص این کاالها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک 
مرکزی تعیین شود.مهرداد جمال ارونقی ۳ شرط ترخیص کاالهای 
دارای اولویت ارزی غیرفعال )گروه ۲۷( را  ۱- بررسی و تایید اصالت 

بارنامه و قبض انبار مربوطه توسط گمرک؛
۲- مطابقت شرایط اظهارنامه کاالی گروه ۲۷ با مفاد یکی از بندهای 

مرتبط با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۳- تایید منشأ ارز مربوطه توسط بانک مرکزی دانست و گفت: با توجه 
به استعالم وزارت صمت از گمرک مبنی بر بررسی و تایید قبض انبار 
کاالهای گروه ۲۷ در گمرکات اجرایی، گمرک درحداقل زمان ممکن 

نسبت به بررسی و اعالم موجود بودن کاالهای اشاره شده به وزارت 
صمت اقدام کرد؛ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز 
مطابقت شرایط این کاالها را با شرایط ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی 
قانون مقررات صادرات و واردات بررسی کرده است و درحال حاضر، 
مشکل ترخیص کاالهای گروه ۲۷ عدم صدور کدرهگیری بانک برای 
این کاالهاست و درصورت صدور این کد، گمرک می تواند نسبت به 
ترخیص این کاالها - که صاحبان آنها دارای حقوق مکتسبه بوده و 

قبل از ممنوعیت، وارد کشور شده اند- اقدام کند.
معاون گمرک ایران تصریح کرد: کاالهایی که سود بازرگانی آنها به 
موجب جدول تعرفه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت 
افزایش تغییر می یابد و کاالهایی که ممنوع اعالم می شود و همچنین 
می کند،  تغییر  محدودیت  جهت  در  آنها  ورود  شرط  که  کاالهایی 
درصورت انطباق با یکی از شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون مقررات 
صادرات و واردات و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا 
تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود که 
در مورد کاالهای قرار گرفته در گروه ۲۷، عالوه بر شرط اخیر رعایت 

سایر شروط اعالمی نیز الزامی است.
گروه  کاالهای  تمامی  که  موضوع  این  بیان  با  خاتمه  در  ارونقی 
ممنوعیت  از  قبل  و  بوده  وزارت صمت  سفارش  ثبت  دارای   ۲۷
رسوب  کشور  گمرکات  در  حاضر  حال  در  و  شده اند  کشور  وارد 
در  باید  وزارت صمت  و  مرکزی  بانک  کرد:  خاطرنشان  کرده اند، 
اسرع وقت تکلیف این کاالها را تعیین کنند؛ این کاالها یا در آستانه 
متروکه شدن هستند یا در آستانه فساد یا درحال تحمیل هزینه های 
دموراژ کانتینر و انبارداری به صاحب کاال؛ رسوب آنها هم به نام 
گمرک تمام می شود و این سازمان مجری، باید پاسخگوی تبعات 
و مراجعات متعدد صاحبان کاال باشد، به رغم اینکه در این خصوص 

پیگیری های الزم را انجام داده است.

معاون فنی گمرک ایران: 

وزارت صمت و بانک مرکزی تکلیف کاالهای ممنوعه را تعیین کنند
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کدام برندهای پوشاک در لیست قاچاق قرار دارند؟

قاچاق  دیزل  و  زارا  نایکی،  آدیداس،  برند  با  پوشاک  تمام 
هستند.

ادامه  قاچاق  مالی  رصد  و  مقابله  امور  هماهنگی  کل  مدیر 
دنبال می کنیم  نیز  را در فضای مجازی  قاچاق  داد: کاالی 
و تا به حال ۳۰۰ وبسایت که برندهای غیرمجاز به فروش 

می رساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شده اند.
وی افزود: ۸۰ درصد فروشگاه هایی که سال گذشته به دلیل 
عرضه پوشاک قاچاق، با آنها برخورد شده است در حال حاضر 

پوشاک با برند ایرانی عرضه می کنند.
سوادکوهی با اشاره به ظرفیت های داخلی برای تولید پوشاک 
گفت: در جلساتی که با اتحادیه های تولیدی پوشاک داشتیم 
با  رقابت  توانایی  ایرانی  پوشاک  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
پوشاک خارجی را دارد و توان افزایش تولید نیز وجود دارد و 
ما تمام حمایت خود را خواهیم کرد تا بازار شب عید را تحویل 

محصوالت داخلی دهیم و از قاچاق پاک کنیم.
مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق در پاسخ به 
این سوال که پوشاک قاچاق چگونه قابل شناسایی است گفت 
مرکز استعالم ایرانی یا خارجی بودن کاال وزارت صمت است؛ 
بر اساس ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر پوشاک 
باید یک شناسه منحصر به فرد داشته باشد و هر پوشاکی که 

فاقد شناسه باشد از نظر ما قاچاق است.
۹۰ برند قاچاق در بازار پوشاک کشور وجود دارد که از جمله 
ثبت  از سال ۹۶  دیزل هستند؛  و  زارا  نایکی،  آدیداس،  آنها 
سفارش این کاالها متوقف شد بنابراین تمام کاالهایی که با 

این برندها در بازار داخل وجود دارند قاچاق هستند
وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از برندهای کشور به 
صورت قطعی قاچاق هستند، گفت: ۹۰ برند قاچاق در بازار 
پوشاک کشور وجود دارد که از جمله آنها آدیداس، نایکی، زارا 
و دیزل هستند؛ از سال ۹۶ ثبت سفارش این کاالها متوقف 
شد بنابراین تمام کاالهایی که با این برندها در بازار داخل 

وجود دارند قاچاق هستند.

مردم اگر دنبال افزایش اشتغال هستند، فروشندگان كاالی 
قاچاق را گزارش كنند

سوادکوهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چگونه 
می توان تخلف فروش کاالی قاچاق را گزارش کرد، گفت: 
مردم اگر می خواهند وضعیت اشتغال جوانان ایرانی بهبود پیدا 
کند و نرخ بیکاری بیشتر نشود، باید نسبت به کاالهای قاچاق 
با حساسیت و مسئولیت برخورد کرده و نسبت به کاالهای 
قاچاق بی تفاوت نباشند؛ از این رو مردم می توانند در وبسایت 
فروشنده  و  بگذارند  پیام  نام شأن  ذکر  بدون  پنهان  اقتصاد 
پوشاک قاچاق را معرفی کنند به صورت کتبی نیز ارسال نامه 
مقدور  تلفن ۸۸۷۱4۱۰۷(  شماره  )به  اینجانب  کل  اداره  به 
است و در صورتی که این پیغام به ما برسد پیگیری خواهیم 

کرد.
وی افزود: هدف ما از برخورد با کاالی قاچاق در سال جاری 
باال بردن تولید است از اتحادیه تولیدکنندگان نیز درخواست 
کردیم کاالی باکیفیت تولید کنند تا مردم به خرید آن ترغیب 

شوند.

ادامه از صفحه 1
صنعت نساجی در پیچ و تاب تأمین مواد اولیه

لذا  انجام می شود  به دشواری  پنبه  ...  واردات  و  پول  انتقال  مشکالت 
به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده ایم تمام پنبه های تولید داخل را 
خریداری خواهیم کرد. بخش دیگر سخنان مهندس محرابی به مواد اولیه 
پتروشیمی اختصاص داشت. وی گفت: سال ۹۷ تقاضاهای فراوان و کاذب 
برای مواد اولیه نساجی در مجتمع های پتروشیمی وجود داشت که پس از 
ظرفیت سنجی واحد های پلی استر )برحسب تعداد ماشین آالت نصب شده 

در کارخانه ها( ، نیاز واقعی مشخص شد.
مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت اضافه کرد:  تولید 
مجتمع های پتروشیمی به مراتب بیشتر از نیاز صنایع نساجی است لذا 
برای مجتمع پتروشیمی تندگویان کف عرضه )هفته ای شش هزار تن( را 
مشخص کرده ایم. وی به »طرح افق« هم اشاره کرد که براساس آن تمام 
خریداران مواد پتروشیمی باید نسبت به ثبت فروش و درج صحیح قیمت 

محصوالت تولیدی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.
وی با عنوان این مطلب که عرضه مناسب مواد اولیه صنایع نساجی در 
بورس به خوبی انجام نمی شد متذکر شد: طی ۹ ماهه گذشته پتروشیمی 
تندگویان ۳۲۰۰ تن در هفته مواد اولیه صنایع نساجی )گرانول پت( را 
عرضه کرده و فقط سه هفته این میزان شش هزار و ۵۰۰ تن در هفته 
بوده است. مهندس محرابی یادآور شد: پتروشیمی تندگویان گرانول پت را 
در بورس عرضه می کند، اما طبق قراردادهای موجود، زمان تحویل از یک 

ماه تا سه ماه اعالم شده که این امر بر قیمت ها اثرگذار است. 
توسط  پلی پروپیلن  عرضه  کف  داشت:  اذعان  مسئول  مقام  این 
پتروشیمی ها، هفته ای ۸۵۹۰ تن است که برخی پتروشیمی ها در برخی 
هفته ها و گریدهای مشخص، هیچ عرضه ای ندارند در صورتی که باید 
برنامه هر صنعتی کاماًل مشخص باشد تا در صورت کمبود مواد پلیمری 
داخلی، صنعتگران نساجی بتوانند نیاز خود را از طریق واردات تأمین نمایند.  
دکتر علیمردان شیبانی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- 
نیز بیان داشت: سال های نه چندان دور، ۲۷۰ هزار تن پنبه صادر می کردیم 
اما متأسفانه امروزه تولید پنبه در بهترین  حالت ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است و 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی باید دالیل این عقب ماندگی را توضیح 
دهند. وی ادامه داد: با توجه به نصب و راه اندازی ماشین آالت جدید در 
کارخانه های نساجی، به حداقل ۱۹۰-۲۰۰ هزارتن پنبه نیاز داریم که به 
گفته خانم محرابی، ۶۰ هزارتن پنبه توسط واحدهای داخلی تأمین می شود 
اما باید حدود ۱۳۰-۱۲۰ هزارتن پنبه وارد شود اما کمتر کسی از چالش ها 

و مشکالت واردات پنبه باخبر است...
دکتر شیبانی در مورد کیفیت پنبه های تولید داخل اذعان داشت: تا آخرین 
گرم پنبه های تولید داخل توسط واحدهای نساجی مصرف شده اند، شاید 
کیفیت پنبه داخل به سطح پنبه های مرغوب سایر کشورها )مانند مصر( 

نرسد ولی مشکل اصلی ما کمبود پنبه است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به این سوال که آیا 
خواسته صنایع نساجی، کاهش تعرفه واردات پنبه است؛ گفت: درخواست 
صنعتگران نساجی، تأمین به موقع مواد اولیه مورد نیاز است با تالش های 
فراوان وزارت صنعت و انجمن صنایع نساجی ایران، تعرفه واردات پنبه از 
۲۰ درصد به ۵ درصد رسید ولی همچنان چوب هزینه های بی منطق و 
بی اساس را می خوریم در حالی که تعرفه پنبه در کشورهای رقیب ، صفر 

درصد است! 
دکتر شیبانی تصریح کرد: متأسفانه تعرفه واردات پنبه بر مبنای ارز نیمایی 
لحاظ می شود که بار بسیار سنگینی بر دوش صنعتگران محسوب می شود. 
وی خطاب به مجری طرح پنبه کشور گفت: بارها در جلسات انجمن 
صنایع نساجی ایران حضور داشته اید و از نزدیک درد دل های صنعتگران 
نساجی را شنیده اید، لذا اقدامات الزم جهت تأمین مواد اولیه را اعالم نمایید 
تا صنعتگران بخش خصوصی نساجی آن را انجام دهند ولی تخصیص 
تعرفه بر کاالهایی که در کشور تولید نمی شوند، راه چندان درستی نیست!

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: در پنبه با مشکل 
کمبود تولید مواجهیم اما با همت جوانان توانمند ایرانی در زمینه تولید مواد 
اولیه پتروشیمی با هیچ کمبودی روبرو نیستیم اما مواد اولیه پلیمری ابتدا 
باید به واحدهای داخلی عرضه و مازاد آن در قالب خام فروشی به سایر 
کشورها صادر شود. دکتر شیبانی در پایان از مسئوالن پتروشیمی پرسید: 
مبنای قیمت هفتگی مواد اولیه پتروشیمی که براساس کاهش یا افزایش 
نرخ ارز اعالم می شود؛ چیست؟ این چه قانونی است که محصول تولید 

داخل برمبنای دالر و یورو عرضه شود؟! 

ابراهیم هزار جریبی- مجری طرح پنبه کشور- که به نمایندگی از وزارت 
جهاد کشاورزی در این برنامه حضور داشت؛ در مورد عقب ماندگی تولید و 
افزایش واردات پنبه اظهار داشت:  میانگین واردات پنبه در چند سال اخیر 
۶۰-۶۵ هزار تن بوده و استثنائاً سال گذشته به دلیل تبعات تحریم ۹۸ هزار 

تن واردات انجام شد. 
وی یادآور شد: از دالیل افت تولید پنبه در ایران می توان به وجود دالرهای 
ارزان در خدمت واردکنندگان پنبه، توجه صنعتگران نساجی به پنبه ها 
وارداتی و از بین رفتن تعرفه  واردات اشاره کرد و به این ترتیب سیصدهزار 

هکتار زمین پنبه به ۷۰ هزار هکتار در اوایل دهه ۹۰ رسید. 
هزارجریبی خاطرنشان کرد: پنبه در برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفت 
و به این ترتیب مانع نزول کشت پنبه در کشور شدیم و می توان گفت به 

حدود 4۰ درصد خودکفایی در تولید پنبه رسیده ایم. 
وی ضمن اعالم این مطلب که حرکت رو به رشد پنبه شروع شده افزود: 
تولید پنبه به  4۰ هزار تن هم رسید و در حال حاضر این رقم  ۷۰ هزار 
تن است و در سال جاری طبق پیش بینی ها ، ۸۰ هزارتن پنبه تولید خواهد 
شد؛ همچنین قرار است در سال آینده سطح زیرکشت پنبه به ۱۲۰ هزار 

هکتار برسد.
علی جدی- رئیس کارگروه نساجی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس- ابراز داشت:  در کشور ما میزان مصرف پنبه تقریباً دو برابر 
حجم تولید این محصول است ولی هنوز برنامه حمایتی منظم و تعریف 
شده ای برای کشاورزان وجود ندارد تا کشاورزان به تولید و کشت بیشتر 
پنبه ترغیب شوند؛ پس برای رشد تولید پنبه، نیازمند برنامه منسجم و 

کاربردی هستیم تا کشاورزان را تحت حمایت خود قرار دهد. 
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد کیفیت پنبه های 
ایرانی ابراز داشت: موارد مصرف پنبه در صنایع نساجی متنوع است و 
نمی توان گفت چون کیفیت پنبه کشور از نظر یکنواختی یا طول الیاف با 
پنبه برخی کشورها قابل مقایسه نیست پس نمی توان از پنبه داخلی استفاده 
کرد زیرا در طیف گسترده ای از تولید نخ، پنبه های ایران به آسانی قابل 
مصرف هستند به طوری که از ۱۲۰ هزارتن تولید داخل، حدود ۹۰-۸۰ 

هزارتن قابل بهره گیری کارخانه های نساجی هستند.  
جدی ضمن انتقاد از تعرفه پنج درصدی واردات پنبه یادآور شد: معمواًل در 
اغلب کشورهای دنیا، تعرفه ای بر واردات مواد اولیه وضع نمی شود و مشکل 
تولید پنبه در ایران، دالیل دیگری دارد. مشکل ما در زمان و میزان واردات 
است. به این معنی که حجم قابل توجهی پنبه روی دست کشاورز پنبه کار 
باقی مانده ولی در همان حال رقم باالیی واردات پنبه صورت می گیرد و 

بازار داخلی با آشفتگی و اختالل مواجه می شود.
سیدرضا قاسمی شهری - مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید تند گویان - 
گفت: کف عرضه را ما تعیین نمی کنیم بلکه صنایع پایین دستی، قیمت 
را به ما اعالم می نمایند براین اساس طی ۹ ماه ابتدای سال جاری، تمام 
تعهدات خود را در مورد عرضه مواد اولیه انجام دادیم و طبق آمار ۳۹4 هزار 
تن تولید داشتیم که با احتساب فروش َسلف و عرضه عادی هفتگی، 4۱۸ 
هزار تن به بورس عرضه کردیم یعنی ۱۰۶ درصد از تولیدات به بازار داخلی 
اختصاص یافت. در گرید نساجی، 4 درصد مازاد بر کف عرضه که برای ما 

تعیین کردند، کاال به بورس تحویل دادیم.  
دکتر شیبانی گفت: درد اینجاست که آذر سال۹۸ ، قیمت یک کیلوگرم 
پلی پروپیلن ۹۸۰۰ تومان بود اما آذر امسال به ۳۱ هزار و ۲۵۶ تومان رسید! 
یعنی 4۰۰ برابر افزایش قیمت! کدام صنایع پایین دستی این چنین قیمت ها 
را باال می برد؟! شرایط به نحوی است که ناچاریم به دلیل عرضه قطره 
 چکانی در بورس تا ۶۰ درصد با همکاران خود رقابت کنیم... وی متذکر 
شد: مشکالت ما به پتروشیمی تندگویان محدود نمی شود و در زمینه 
تهیه پلی پروپیلن هم با چالش های بسیاری مواجهیم. بارها در جلسات 
مشترک با متولیان پتروشیمی اعالم کرده ایم هر هفته حداقل ۸4۰۰ تن 
پلی پروپیلن باید در بورس کاال عرضه شود تا زمانی که این میزان عرضه 
می شد، کوچک ترین مشکلی نداشتیم اما امروز این رقم به سه هزار تن 

هم می رسد. 
قاسمی شهری، بی نظمی پتروشیمی تندگویان در عرضه مواد اولیه  را رد 
کرد و گفت: ماه هایی که با مشکالت فنی روبرو بودیم، کف عرضه را 
رعایت کرده ایم و مستندات آن وجود دارد و در صورت عدم اصالح سامانه 

بهین یاب این قبیل مشکالت همچنان وجود دارد...  
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در سال جاری واحدهای نساجی و مصرف کنندگان اصلی مواد پلیمری 
با مشکالت بی شماری در زمینه تهیه و تامین مواد اولیه پتروشیمی 
دست به گریبان هستند. این مشکالت ناشی از عرضه بسیار اندک و  
قطره چکانی مجتمع های پتروشیمی و افزایش بی رویه  قیمت ها 
در بورس کاال است. این مشکل در کنار مشکل کمبود پنبه و تامین 
آن از راه واردات و محدودیت های آن، صنعت نساجی را دچار چالش 
کرده و در معرض خطر قرار داده است. مدیرعامل گروه صنعتی موکت 
همدان با بیان اینکه در سال رونق تولید انتظار این بوده است که آحاد 
ملت و دولت دست در دست هم در راستای رسیدن به این شعار راهگشا 
حرکت کنند، می گوید: متاسفانه هر ساعت و هر روز چالش های تامین 
مواد اولیه صنعتگران کشور به عنوان بزرگ ترین مشکل فراروی آنان 

بیشتر می شود.
دکتر علیمردان شیبانی با اظهار اینکه صنعت نساجی برای تامین مواد 
اولیه مورد نیاز به پنبه طبیعی و مواد اولیه مصنوعی پتروشیمی به عنوان 
دو ماده اولیه اصلی برای تولیدات خود احتیاج دارد، اضافه می کند: میزان 
برداشت پنبه طبیعی در سال های اخیر چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن 

در سال بوده است.
وی با یادآوری اینکه این میزان پنبه برداشتی در کشور هیچ گاه نیاز حدود 
۲۰۰ هزار تنی پنبه کارخانه های نساجی را تامین نکرده و پاسخگو نبوده 
است، تصریح می کند: جای تاسف و سوال است که چطور تولیدکننده 
داخلی برای تامین و واردات پنبه مورد نیاز خود که تولید داخلی آن 
تکافوی نیاز کارخانه های موجود را نمی کند، باید از هفت خوان رستم 

بگذرد.
دکتر شیبانی نتیجه چنین مقرراتی اعم از تعرفه، بازرسی های منسوخ 
شده و دامپینگ کشورهای همجوار تولیدکننده پنبه و نخ را افزایش بسیار 
زیاد قیمت تمام شده، نبود امکان رقابت با نخ و محصوالت نهایی آن در 
بازارهای صادراتی و حتی بازار داخل، توقف کارخانه های ریسندگی و 

بیکاری هزاران نفر بیان می کند.  
مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان درباره مشکل تامین مواد اولیه 
مصنوعی صنعت نساجی از پتروشیمی ها می گوید: خوشبختانه مواد اولیه 
مصنوعی پتروشیمی به دلیل وجود منابع سرشار از نفت و گاز در کشور به 
حد وفور تولید می شود، اما کارخانه های نساجی به عنوان مصرف کننده 
عمده نهایی این مواد باید تمام هفته در انتظار عرضه قطره چکانی این 
مواد در بورس باشند. وی در تکمیل توضیح خود اضافه می کند: مصرف 
کنندگان عمده مواد اولیه مصنوعی پتروشیمی ها به دلیل تقاضای بیشتر 
از عرضه این مواد در بورس ناچار به رقابتی نفسگیر هستند که گاهی تا 

۶۰ در صد هم رسیده است. 
به گفته دکتر  شیبانی، دولتمردان و همکاران پتروشیمی که بیشتر دولتی 
یا خصولتی هستند به این نکته توجه الزم را نمی کنند که اگر مواد اولیه 

 مدیرعامل گروه صنعتی موكت همدان: 

مشکل صنعت نساجی تامین مواد اولیه است
صنعتگر داخلی به بهانه صادرات خام این مواد ارزشمند تامین نشود، 
شاهد توقف تولید کارخانه های پرتعداد نساجی به دلیل نداشتن مواد 

اولیه و بیکاری بیشماری از نیروها خواهیم بود.  
وی ریسک بازگشت ارز صادرات خام مواد پتروشیمی را از دیگر مسائل 
بیان و اظهار می کند: با عدم امکان صادرات کاالیی که قطعا ارزش 
افزوده بیشتری از خام فروشی این مواد دارد جلوی ورود ارز به مراتب 

بیشتر از ارز حاصل از خام فروشی گرفته خواهد شد.
 مدیرعامل گروه صنعتی موکت همدان همچنین تاکید می کند: نباید 
فراموش کنند که اگر مواد اولیه واحدهای تولیدی از تولیدات پتروشیمی 
داخل کشور تامین نشود، باید با خروج ارزی به مراتب بیشتر از ارز 
حاصل از خام فروشی این مواد، اقدام به واردات مواد اولیه پتروشیمی یا 

محصوالت نهایی ناشی از آن کنند. 
دکتر شیبانی بر این باور است: در شرایط دشوار کنونی که با کمبود ارز 
روبه رو هستیم و باید جلوی بیکاری و توقف فعالیت واحدهای تولیدی 

گرفته شود، بی شک هیچ منطقی چنین امری را نخواهد پذیرفت. 
وی با یادآوری اینکه صنعتگران ایران به طور طبیعی در جاده ای بسیار 
سخت و پرفراز و نشیب در حال حرکت و فعالیت هستند، اضافه می کند: 
این روزها تامین مواد اولیه به دلیل عملکرد سوال برانگیز شرکت های 
پتروشیمی برای صنعتگران صدچندان مشکل شده است؛ این در حالی 
است که برپایی آنها به دست جوانان توانا و برومند کشور، نویدبخش حل 
مشکالت تامین مواد اولیه با کیفیت و مناسب و رهایی از وابستگی به 
خارج و خروج ارز از کشور بود. دکتر  شیبانی برای جلوگیری از خاموش 
شدن شعله کم فروغ صنعت نساجی کشور پیشنهاد می کند: قبل از 
هر چیز موانع بیشمار فراروی واردات پنبه به عنوان ماده اولیه اصلی 
این صنعت را از پیش روی صنعتگران بردارند. مدیرعامل گروه صنعتی 
موکت همدان تصریح می کند: مسووالن هیچ گاه تصمیمی نگیرند که 
ورود نخ تولید شده از کشورهای همسایه به دلیل دسترسی به پنبه ارزان 
تر و محاسبه مالیات ارزش افزوده بر مبنای نرخ 4 هزار و ۲۰۰ تومان 
برای واردکنندگان نخ در مقابل محاسبه نرخ ارز آزاد برای تعرفه واردات 
پنبه به عالوه هزینه های گمرکی، بازرسی، استاندارد و... ارزان تر از پنبه 

مورد نیاز صنعتگر نساج ایرانی در بازار داخلی عرضه شود. 
به گفته وی اگر چنین شود منجر به توقف کامل فعالیت کارخانه های 
ریسندگی و بیکاری هزاران پرسنل متعهد و زحمت کش می شود. 
شیبانی همچنین با اشاره به اینکه صنعتگر نساج داخل کشور بیشترین 
مصرف کننده مواد پلیمری است، پیشنهاد می دهد: صنعتگران داخلی 
باید به تولیدات پتروشیمی با اولویت عرضه داخلی و نه خام فروشی و 
صادرات، مهار سقف رقابت در بورس، تعهد اولویت ویژه عرضه و تامین 
نیاز داخل به صورت مرتب و یکنواخت با قیمت مناسب و منطقی و نه 

برمبنای افزایش هفتگی نرخ ارز، دسترسی داشته باشند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن هفت درخواست فعاالن 
اقتصادی از این وزارتخانه اعالم کرد: نتیجه جلسات کارشناسی با 
معاونت های آن وزارتخانه به صورت ماهانه در نشستی با وزیر ارایه 

گردد. 
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به علیرضا رزم حسینی، 
منظم  جلسات  برگزاری  خواستار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کارشناسی میان صادرکنندگان و اعضای این کمیسیون با معاونان 

وزارت صمت شد.
اکسپورتنا متن کامل این نامه را منتشر کرد:

جناب آقای دکتر رزم حسینی
وزیر محترم صمت

با سالم
ضمن تشکر از حضور موثر و راهگشای حضرتعالی و معاونین محترم 
وزارت صمت در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و بر مبنای 
فرمایشات مطرح شده از سوی جنابعالی و معاونین محترم، بدینوسله 

جزئیات نامه  نگاری رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با وزیر صمت
پیشنهاد می شود تا جلسات منظمی میان کمیسیون های تخصصی 
اتاق بازرگانی و معاونین محترم وزارت صمت با مشخصه های ذیل 

برقرار گردد:
- جلسات بصورت هفتگی و در محل اتاق برگزار گردد

- جلسه با معاون محترم امور صنعت با هماهنگی رییس کمیسیون 
صنایع اتاق صورت پذیرد

- جلسه با معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی با هماهنگی 
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق صورت پذیرد

- جلسه با معاون محترم بازرگانی داخلی با هماهنگی رییس کمیسیون 
بازرگانی داخلی اتاق صورت پذیرد

- جلسه با رییس محترم سازمان توسعه تجارت با هماهنگی کمیسیون 
توسعه صادرات غیرنفتی اتاق برگزار گردد

- حاضرین در جلسات از بخش خصوصی شامل روسای کمیسیون های 
مرتبط و روسا تشکل های باالدستی و مطلعین می باشند

- گزارش کامل جلسات توسط رییس اتاق بازرگانی ایران و 4 رییس 
کمیسیون بصورت ماهانه در نشستی حضوری با وزیر محترم و 4 

معاونت مطرح شده در این پیشنهاد ارائه گردد.

طرح  و  بخش خصوصی  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه  پیرو 
عوارض  درصد  یک  و  پسماند  خصوص  در  موجود  مشکالت 
آالیندگی، مکاتباتی از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ساالمبور و چرم ایران با کمیته تسهیل و رفع موانع تولید صورت 
گرفت که بر مبنای آن، این اتحادیه متقاضی رفع تعرض و ابطال 

بدهی شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ساالمبور و چرم ایران*، این اتحادیه طی دو مکاتبه با انوشیروان 
محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس ستاد تسهیل استان تهران و 
میثم زالی، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اعتراض خود را در 
خصوص مشکالت دفع پسماند شهرک صنعتی چرمشهر و اعمال 
یک درصد عوارض آالیندگی از محل فروش واحدها توسط سازمان 

امور مالیاتی، اعالم کرد.
در این مکاتبات با اشاره به جلسه مورخ ۲4 دی ماه ۱۳۹۹ شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تاکید شده است: رفع مشکالت 
دفع پسماند شهرک صنعتی چرمشهر علی رغم مصوبات شورای 

گفتگو، از سال ۹۶ تاکنون هنوز بالتکلیف مانده است.
در این نامه همچنین با اشاره به قرار گرفتن نام شهرک صنعتی 
چرمشهر در فهرست صنایع آالینده، اعالم شده است: متاسفانه به 
دلیل قرار دادن واحدهای این شهرک در فهرست صنایع آالینده 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امور مالیاتی یک 
درصد از محل فروش واحدها را، به عنوان جریمه مطالبه کرده و این 
در حالی است که بروز این مشکل از ناحیه واحدهای صنعتی نبوده؛ 
بلکه دلیل اصلی آن، عدم جانمایی صحیح محل دفن پسماند، از ۲۳ 
سال گذشته یعنی زمان تأسیس این شهرک تاکنون بوده که امری 

خارج از اختیار صاحبان صنایع به شمار می رود.
ابطال  و  یاد شده درخواست رفع تعرض  از مقامات  نامه  این  در 
شهرک  تا  شده  درخواست  و  مطرح  تاکنون  گذشته  بدهی های 
صنعتی چرمشهر تا زمان تعیین تکلیف محل دفن پسماند واحدهای 

صنعتی آن، از شمول صنایع آالینده خارج شود.

درخواست رفع تعرض و ابطال بدهی اتحادیه چرم 
از کمیته تسهیل و رفع موانع تولید
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