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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.(

2 تا 2/5 برابر ارقام اعالمی مالیات پرداخت می کنیم
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران 
اظهار کرد: اگر معافیت هایی که با این سبک و سیاق که در ایران 
داریم را مد نظر قرار دهیم که در دنیا این گونه نیست و همچنین نسبت 
مالیات به GDP را محاسبه کنیم شاید ما ۲ تا ۲/۵ برابر متوسط ارقام 
اعالمی پرداخت کنندگان مالیات پرداخت می کنند و نسبت وصول 
مالیات ما به GDP کمتر از کشورهای پیشرفته نخواهد بود و در 

کشورهای منطقه هم در صدر خواهیم بود.
رییس جمهور  رییسی،  ابراهیم  اظهارات  مورد  در  توالیی  محمود 
منتخب، مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید اظهار کرد: موضوع 
کاهش مالیات بخش تولید از قبل هم مطرح بوده اما متاسفانه هر بار 
گفتند و عمل نکردند. پیشنهاد اولیه ای که از طرف مجلس مطرح شد 
این بود که پنج درصد از مالیات بخش تولید کم کنند؛ در دولت هم این 

موضوع مطرح شد اما در نهایت آن را عملی نکردند.
به گزارش  جهان صنعت، وی افزود: این کاهش مالیات فقط می تواند 
به عنوان یک مشوق عمل کند و تاثیر آنچنانی روی تولید ندارد. چراکه 
هنوز نظام مالیات ما دقت زیادی ندارد. امیدواریم برنامه  مالیات   ستانی 
به سمتی برود که با دقت بیشتر و از طریق سامانه ها صورت گیرد؛ 
همچنین امیدواریم رییس جمهور منتخب بتواند این موضوع را اجرایی 

کند.
توالیی در ادامه با انتقاد از نحوه مالیات  ستانی در ایران گفت: میزانی 
که قرار است از مالیات تولید کم شود، میزان کمی است. نحوه محاسبه 
مالیات در دنیا به شکلی است که هزینه های حقوق گمرکی و عوارض 
و پرداخت های تامین اجتماعی هم جزو مالیات محسوب می شود اما در 
ایران همه این مبالغ به طور مستقل وصول و در جمع مالیات محاسبه 
نمی شود و بعد هم می گویند میزان مالیات در ایران نسبت به بقیه 
کشورها کمتر است. فرقی هم از این نظر بین مجلس ها و دولت ها 

نبوده و همه این کار را انجام می دهند.
وی افزود: در حالی که اگر معافیت هایی که با این سبک و سیاق 
که در ایران داریم را مد نظر قرار دهیم که در دنیا اینگونه نیست و 
همچنین نسبت مالیات به GDP را محاسبه کنیم شاید ما ۲ تا ۲/۵ 
برابر متوسط ارقام اعالمی پرداخت کنندگان مالیات پرداخت می کنند و 
نسبت وصول مالیات ما به GDP کمتر از کشورهای پیشرفته نخواهد 

بود و در کشورهای منطقه هم در صدر خواهیم بود.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران 
در پاسخ به سوالی پیرامون میزان عملیاتی بودن این طرح بیان کرد: 
کاهش مالیات تولید از آنجا که میزان زیادی نخواهد بود، عملیاتی 
است. وقتی بودجه در یک سال برای مثال دو برابر می شود تغییر 

پنج درصدی مالیات باعث اتفاق خاصی نمی شود.
وی ضمن تاکید بر کم بودن تاثیر کاهش مالیات تولید و وجه تشویقی 
آن خاطرنشان کرد: از یک طرف تخفیفی داده می شود از طرف دیگر 
جبران می شود برای مثال االن مالیات های دیگری هم در حال اضافه 
شدن است. یعنی تفاوت چندانی ندارد که نرخ به چه میزان است، در 

هر حال عدد از بخش دیگری وصول می شود.
توالیی یادآور شد: ممکن است که ۲۰ درصد از مالیات تولید کم شود 
اما تاثیر آن در کل مالیات وصولی بیشتر از ۵ درصد نیست. چراکه این 
کاهش تنها از آن بخش تولید که شناسنامه دار است رخ می دهد و از 
بخش های دیگر مانند تجارت خدمات ساختمان یا گردشگری و… 
مالیات بر نقل و انتقاالت امالک و از همه مهم تر مالیات ارزش افزوده 
مالیاتی کم نمی شود. بنابراین این کاهش رقم قابل توجهی نیست و 
بیشتر می توان گفت مشوق است ولی اینگونه رویکردها اگر عملی شود 

نشانه های خوبی برای توجه به تولید است.

تولید داخلی چمن مصنوعی برای زمین های ورزشی طبق استانداردهای جهانی

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران: 
واردات پنبه به کشور تسهیل شود

مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی از تولید چمن مصنوعی 
برای زمین های ورزشی طبق استانداردهای جهانی و دارای تاییدیه از 

فدراسیون جهانی FIFA در کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از  شاتا، افسانه محرابی در 
بازدید از مجموعه واحد تولیدی یاراپویش ایرانیان اظهار داشت: ظرفیت 
نصب شده چمن مصنوعی در کشور به میزان ۳۹ هزارتن می باشد 

و تولیدات چمن مصنوعی این واحد از سال ۱۳۹۵ آغاز گردیده است.
وی گفت: این واحد در راستای استفاده چمن مصنوعی در زمینهای 
ورزشی استاندارد و با استانداردهای مورد نیاز فیفا، دارای آزمایشگاه 
مجهز بوده و در راستای تامین چمن مورد استفاده در پیست های دو 
میدانی و سایر ورزشهای بین المللی دارای توان تولید در انواع مختلف 

بلحاظ جنس، رنگبندی و تنوع بافت را دارد.
مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت ادامه داد: 

باالی ۹۵درصد صنعت نساجی کشور در اختیار بخش خصوصی است و 
به دلیل قدمت باالی صنعت نساجی در کشور و بومی بودن آن از صدها 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

سال قبل تا به امروز، این صنعت از پایه های مستحکمی برخوردار است.
 یکی از چالش های مهم در صنایع کشور آن است که تحریم های داخلی 
در برابر تحریم های خارجی از قدرت باالتری برخوردار بوده اند و ضروری 
است در شرایطی که فشار حداکثری خارجی روی صنعت کشور وجود دارد، 
عزم عمومی و ملی برای حل مسائل داخلی و کاهش فشار بر صنعتگران 
کشور ایجاد شود. دکتر علیمردان شیبانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران در این ارتباط می گوید مسووالن باید با ابالغ دستورالعمل 
های فوری از صنایع مختلف به خصوص صنعت نساجی حمایت کنند؛ به 
عنوان مثال بدهی واحدهای تولیدی را استمهال کرده و بحث مالیات و 

رییس كمیسیون مالیات، كار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران:
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طرح توسعه واحد مذکور با ورود ماشین آالت خطوط تولید چمن به 
کشور تکمیل شده و با نصب و راه اندازی این ماشین آالت، ظرفیت 
تولید چمن مصنوعی این واحد افزایش می یابد، این در حالی است که 
با تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته، این واحد با تغییر مواد اولیه 
موردنیاز تولید، درصدد راه اندازی چرخه بازیافت چمن مصنوعی در 

آینده نزدیک می باشد.
ظرفیت سازی های  و  دولت  حمایت های  با  کرد:  اضافه  محرابی 
انجام شده، عالوه بر تولید این محصوالت و تأمین نیاز داخل، اتفاقات 
خوبی در راستای صادرات چمن مصنوعی به همراه شرایط نصب 
موردنظر فیفا به کشورهای منطقه را شاهد هستیم که در این راستا رفع 

موانع صادراتی از جمله مجوز صادرات به ملزومات موردنیاز )گرانول 
الستیک مستعمل( برای نصب چمن حائز اهمیت می نماید.

وی همچنین بیان کرد: در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« و 
با حمایت از توانمندی های داخلی و تکیه بر هموارسازی راه های ورود 
تکنولوژی های نوین این حوزه به کشور و انتقال دانش فنی، این واحد 
موفق به سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره تولیدات خود گردیده و علی 
رغم تحریمهای ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان، اقدام به راه اندازی 
خطوط تولید نخ چمن مصنوعی توسط متخصصین و مهندسین ایرانی 
نموده و در سال ۹۹ با ظرفیت سالیانه ۷۲۰۰ تن نخ چمن مصنوعی و با 

اشتغال ۱۰۰ نفر بطور مستقیم به بهره برداری رسیده است.

تولید داخلی چمن مصنوعی برای زمین های ورزشی طبق استانداردهای جهانی

هدفگذاری برای تدوین سند راهبردی در ۴ زنجیره صنعتی از سال گذشته
مالیات ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید مجددا بررسی شود، برای 
پرداخت های سنگین تامین اجتماعی فکر عاجلی شود، به بانک ها جهت 
همراهی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختیارات خاصی داده 
شود، از صدور بخشنامه های سختگیرانه علیه واحدهای تولیدی اجتناب 
کنند یا الاقل فرصتی به صنعتگران کشور بدهند تا در این شرایط سخت 

نفس راحتی بکشند.
 

 پتانسیل های نساجی در اشتغال زایی
در این بین صنعت نساجی با توجه به میزان اشتغال زایی آن در قیاس 
با سرمایه گذاری صورت گرفته، نیاز به توجه و حمایت بسیار بیشتری 
دارد. مطمئنا اگر توجهی که در سال های اخیر به صنعت خودرو شد، به 
صنعت نساجی اختصاص پیدا می کرد این صنعت می توانست اشتغال 
بسیار باالتر و ارزش افزوده بسیار بیشتری را برای اقتصاد کشور ایجاد 
کند. به گفته  شیبانی خوشبختانه در کشور شرایط خوبی برای رشد 
است،  بومی  در کشور  این صنعت  دارد چراکه  نساجی وجود  صنعت 
دانشکده های نساجی بسیار خوبی وجود دارند و خوشبختانه مواد اولیه 
بسیار عالی مخصوصا در بخش پتروشیمی تولید می شود؛ ضمن اینکه 
بازار خوبی هم در داخل کشور برای محصوالت نساجی وجود دارد. 
باشد  نساجی  موتور محرکه صنعت  تواند  پوشاک می  به عقیده وی 
چراکه تولیدکننده پوشاک نیازمند پارچه است و این پارچه باید توسط 
واحدهای بافندگی تامین شود. همین طور نیاز واحدهای بافندگی باید 
توسط واحدهای ریسندگی تامین شود و در واقع سراسر این زنجیره به 
هم متصل است؛ بنابراین، این موضوع که واحدهای نساجی با واردات 
واحدهای  یا  پوشاک مخالف هستند  تولیدکنندگان  توسط  اولیه  مواد 
پوشاک مایل نیستند از واحدهای نساجی مواد اولیه تهیه کنند، چندان 
درست نیست. آنچه به عنوان یک اصل کلی باید رعایت شود آن است 
که اگر کاالیی در داخل کشور تولید می شود و از نظر کیفیت، کمیت، 
قیمت، طراحی و... جوابگوی نیاز کشور است، واردات کاالی مشابه آن 
در شرایط امروز قاعدتا صحیح نیست و نباید انجام شود؛ چراکه وقتی 
می توان در داخل کشور اشتغال، ارزش افزوده و تولید ایجاد کرد نباید 

این اشتغال و ارزش افزوده توسط ما برای کشور دیگری ایجاد شود.

تامین مواداولیه؛ چالش اصلی صنعت
به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، اتفاق نامطلوبی 
که  پتروشیمی  اولیه  مواد  که  است  آن  افتد  می  اوقات  گاهی  که 
واحدهای نساجی گاه برای تهیه آن به این در و آن در می زنند، با 
قیمت پایین تری به ترکیه یا دیگر کشورها صادر می شود و همین مواد 
اولیه، به کاالیی تبدیل می شود که واحدهای نساجی داخلی نمی توانند 
از نظر قیمت با آن رقابت کنند. ما با این مساله مخالفیم وگرنه هیچ 
مشکلی با واردات کاالیی که در ایران نتواند با شرایط مطلوب تولید 
شود، نداریم. البته این واردات نباید به صورت غیرقانونی و قاچاق باشد، 
بلکه تمام مقررات و هزینه هایی که تولیدکنندگان داخلی در زمینه 
مالیات، عوارض گمرکی، بیمه و... می پردازند، باید برای واردکنندگان 
این گونه کاالها نیز برقرار باشد. حال اگر کاالی وارداتی با پرداخت 
تمامی هزینه ها و در شرایط برابر وارد کشور شود و بتواند با کاالی 
ایرانی رقابت کند، زهی سعادت و در آن صورت، چه بسا تولیدکنندگان 

داخلی نیز بتوانند تولیدات خود را ارتقا دهند. متاسفانه تا امروز شرایط 
به گونه ای بوده که تولیدکنندگان داخلی تمام هزینه های مربوطه را 
پرداخت کرده اند، اما واردکنندگان از پرداخت این هزینه ها معاف بوده 

اند و چه بسا جایزه هم به آنها تعلق گرفته است.
وی افزود: ساالنه چیزی حدود ۱۸۰هزار تن پنبه موردنیاز کارخانه ها 
است، بنابراین باید حدودا ۱۲۰ هزار تن پنبه وارد کشور شود. این در 
حالی است که کشورهایی نظیر ازبکستان که از صادرکنندگان عمده 
پنبه به کشور بوده اند، به تدریج در حال کاهش صادرات هستند و آنها 
نیز به دنبال تولید نخ و پارچه و حتی لباس دوخته شده از پنبه و خلق 
ارزش افزوده هستند. قطعا این معضل باید در داخل کشور و از طریق 
افزایش تولید پنبه مرتفع شود، چراکه اگر کشور در زمینه مواد اولیه 
تامین کنندگان  باشد،  وابسته  به جای دیگری  و  باشد  داشته  کمبود 
خارجی یا به ما پنبه نمی دهند یا نوع نامرغوب آن را به قیمتی بسیار 
باالتر به ما پیشنهاد خواهند داد. شاید در این شرایط باید محدودیت 
های ورود پنبه را از همه نقاط دنیا که می توانیم با آنان روابط تجاری 
داشته باشیم برطرف کرد و عالوه بر آن، تعرفه و سود بازرگانی و هر 

هزینه دولتی دیگری را روی مواد اولیه به صفر رساند.
این در شرایطی است که به نظر این فعال حوزه نساجی، باید واردات 
پنبه از تمام دنیا به جز کشورهایی که قانونا نمی توانیم روابط تجاری 
داشته باشیم، آزاد شود. اگر این اتفاق بیفتد می توانیم از کشورهایی 
نظیر مصر، هند، آفریقای جنوبی و حتی آمریکا )در صورت فراهم شدن 
زمینه های الزم( پنبه وارد کنیم. با این حال، اولویت باید تقویت کشت 
و برداشت پنبه در داخل کشور باشد؛ چراکه از گذشته این ظرفیت در 
کشورمان وجود داشته است. به گفته شیبانی اگر خودمان هم زمین و 
آب کافی برای پنبه کاری در اختیار نداریم، می توانیم زمین و آب را از 
کشورهای همسایه اجاره کرده و پنبه تولید کنیم. در واقع، باید خودمان 
هرچه سریع تر اقدامی انجام دهیم و نباید دست روی دست بگذاریم تا 

مشکل تامین پنبه حادتر شود.
اما در مورد مواد پتروشیمی، خوشبختانه نه تنها کشور به خودکفایی رسیده، 
بلکه صادرات این محصوالت نیز انجام می گیرد. هرچند متاسفانه نحوه 
توزیع مواد اولیه پتروشیمی بسیار با مشکل مواجه است که باید روی آن 
کار شود. راهکار این مشکل هم مشخص است و هر واحد تولیدی فعال 
که پروانه بهره برداری دارد و بیمه کارگری خود را پرداخت کرده و ماهانه 
قبض پرداخت برق دارد، مشخص است که کار می کند و باید متناسب با 
ظرفیت تولیدی خود، مواد اولیه دریافت کند. البته برخی از همکاران تقصیر 
کار را به گردن بهین یاب و بورس می اندازند که به عقیده من این رویکرد 
اشتباه است و همان طور که همیشه گفته ام داشتن قانون بد به مراتب 

بهتر از بی قانونی است.
بنابراین باید به جای پاک کردن صورت مساله، مشکالت بهین یاب 
و بورس مرتفع شود. ضمن اینکه همیشه در هر سیستمی یک عده از 
امکانات و دسترسی های نادرست برخوردار هستند که باید این رانت به 
نحوی برچیده شود. در واقع نمی شود واحدهای تولیدی از تهیه مواد اولیه 
حاصل از تولید پتروشیمی کشورشان محروم باشند، اما در همان مقطع یک 
واسطه با یک تلفن چند کامیون مواد اولیه دریافت کند؛ یا اینکه در برخی 
مواقع، قیمت های صادراتی مواد پتروشیمی ارزان تر از نرخی باشد که در 

اختیار واحدهای داخلی قرار می گیرد.

خالصه مذاکرات هزار و هشتاد و سومین نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هزار و هشـتاد و سـومین نشسـت هیأت مدیره انجمن 
صنایع نسـاجی ایران بـا حضور اكثریـت اعضای هیأت 
مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 1400/03/23 در محـل 
دفتر انجمن صنایع نسـاجی ایران برگزار شـد و نسبت 
بـه مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت بـه برخی از 

آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هزارو هشـتاد و دومین نشسـت هیأت 
مدیـره مـورخ ۱4۰۰/۰۳/۰۹ قرائـت و به امضـای حاضرین در 

نشسـت مذکور رسید.
۲- آقایـان مهنـدس فرهی و سـیدرضا الجـوردی توضیحاتی 
را در خصـوص برگزاری نمایشـگاه بین المللی فرش ماشـینی 
و کفپـوش ارائـه فرمودنـد و همچنیـن عطف به مکاتبـه اتاق 
بازرگانـی کاشـان مقـرر شـد آقـای مهنـدس فرهـی بعنـوان 
نماینده تام االختیار انجمن در شـورای سیاستگذاری نمایشگاه 

بیـن المللی فـرش ماشـینی و کفپوش معرفـی گردند.
۳- گـزارش دبیرخانـه انجمـن توسـط مهنـدس امامـی رئوف 
ارائـه شـد کـه مهمتریـن موضـوع آن، در خصـوص لـزوم 
برگـزاری مجمـع عمومـی سـالیانه انجمـن صنایـع نسـاجی 
ایـران بـود کـه طبق رایزنـی های بعمـل آمـده بـا وزارت کار 
و اتـاق بازرگانـی در خصـوص برگزاری مجمـع بطور حضوری 
بحـث و تبادل نظر شـد و گـزارش مبسـوطی از پیگیری های 
بعمـل آمـده توسـط دبیرخانـه در ایـن خصـوص و محدودیت 
هـای زمانـی بـرای برگـزاری مجمـع و همچنیـن ضوابـط و 
محدودیـت هـای فنـی و قانونـی در برگزاری مجمـع بصورت 
آنالیـن و غیرحضـوری ارائـه گردیـد و در نهایت مصوب شـد 
تـا هماهنگی هـای نهائی در خصـوص درج آگهـی نوبت اول 
و دّوم و همچنیـن بررسـی مـکان برگـزاری مجمـع توسـط 
آقـای مهنـدس امامـی رئوف صـورت پذیرد و اختیـارات کامل 
در خصـوص برگـزاری مجمـع و انتخابـات به ایشـان تفویض 
و اولویـت فعلـی دبیرخانـه سـاماندهی امورجـاری و برگـزاری 

مجمـع عمومـی و انتخابات باشـد . 
4- در خصـوص موضـوع مشـارکت انجمـن صنایـع نسـاجی 
ایـران و درج آرم و لوگـوی انجمـن در نمایشـگاه هـای بیـن 
المللی نسـاجی تهـران و نسـاجی اصفهان و فرش ماشـینی و 
کفپـوش بحث و تبادل نظر و مصوب گردیـد همکاری الزم از 

طریـق دبیرخانـه انجمن صـورت پذیرد.
۵- مصـوب گردیـد تـا گـزارش حسابرسـی نیز طبق سـنوات 
گذشـته توسـط شـرکت حسابرسـی تهیه و تنظیم گـردد و به 

مجمـع عمومی ارائه شـود.
6- طبـق دعـوت قبلی آقایـان دکتر هزار جریبـی و کاویانی از 
وزارت جهـاد کشـاورزی و صنـدوق پنبه و آقایان توکلـی زاده، 
ثقفـی، رفیعـی و همدانـی از کارگـروه ریسـندگی الیـاف کوتاه 
در جلسـه حضـور یافتنـد و در خصوص کیفیت پنبـه موردنیاز 
ریسـندگان پنبـه ای و همچنیـن لـزوم مشـارکت دیسـندگان 
در تولیـد پنبـه و حمایـت هـای درسـت از این موضـوع بحث 

وتبـادل نظر شـد. 

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی :                                                      
دکتر حسـن کاردان، مهندس عبدالحسین اخوان مقدم، مهندس 

سـید جواد سجادی بیدگلی، مهندس عباس مقصودی
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هر ساله به مناسبت دهم تیرماه، روز صنعت و معدن فعاالن صنعتی 
گرد هم می آمدند و در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور یا معاون 
اول رئیس جمهور برگزار می شد، مشکالتشان را بیان می کردند، اما دو 
سالی است به بهانه کرونا این گردهمایی ها جمع شده و گرامیداشت روز 
صنعت و معدن به افتتاح پروژه های نصف و نیمه وزارت صمت تبدیل 
شده است. در میان صنایع بزرگ کشور، روزگاری صنعت نساجی جزو 
اولویت اول دولت بود، اما از سال ۹۱ تاکنون، این صنعت براساس سند 
توسعه صادراتی وزارت صنعت به اولویت دوم دولت ها تبدیل شده است. 
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران می گوید: »براساس 
سند ۲۰ساله کشور قرار است ایران در سال ۱4۰4 به کشور نخست 
منطقه تبدیل شود، اما به دلیل نگرش غلط دولتمردان و متخصصان 
وزارت صمت بسیاری از صنایعی که می توانند ارزش افزوده باالیی 
برای کشور داشته باشند، در اولویت دوم دولت ها قرار گرفته اند؛ مانند 
صنعت نساجی. سال گذشته کشور بنگالدش معادل صادرات غیر نفتی 
ایران حدود 4۰میلیارد دالر پوشاک صادر کرده، اما دولت ایران معتقد 
است که این صنعت باید در اولویت دوم قرار گیرد و همین که جوابگوی 
نیاز داخل است، کافی است.« گفت وگوی »جوان« را با علیرضا حائری، 
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران و عضو خانه صنعت 

و معدن استان تهران بخوانید.

بفرمایید چرا در یک دهه اخیر صنعت نساجی كه سابقه دیرینه ای در 
ایران دارد، رشد نکرده و به عبارت دیگر درجا زده است؟

برای روشن شدن مطلب باید کمی به عقب برگردیم. اواخر دولت دهم 
در سال های ۹۱و ۹۲، غضنفری وزیر صمت دولت وقت از یک سند 
توسعه صنعتی رونمایی کرد و در آن سند صنایع موجود در کشور را به 
سه اولویت تقسیم بندی کرد؛ اولویت اول صنایع بزرگی بودند که ارزش 
افزوده باالیی تولید و اشتغال زیادی ایجاد می کردند و قدرت ارزآوری 
بیشتری داشتند که این صنایع باید مورد حمایت دولت قرار می گرفتند، 
مانند خودرو، فوالد، پتروئشیمی ها. اولویت دوم شامل صنایعی می شدند 
که مزیت های فوق را نداشتند و همین که می توانستند نیاز داخل را 
تأمین کنند، برای دولت کافی بود و حمایت های دولتی نیز باید در 
اولویت دوم قرار می گرفت و در این زمان صنعت نساجی را در این 

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: اگر مسئوالن 
ستاد قاچاق کاال و حتی تولیدکنندگان برخورد با قاچاقچیان کاال را استمرار 
ندهند حتی چنانچه ما شاهد کاهش قاچاق پوشاک هم در جامعه بوده ایم 

به مرور این موضوع برگشت پیدا خواهد کرد.
سعید قدیری در گفت وگویی با اشاره به اینکه از اسفندماه سال گذشته 
برخورد با برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه متوقف شده است، اظهار 
کرد: به جهت فضای انتخاباتی برخورد با برندهای محرز قاچاق که در 
سطح عرضه کاال به فروش می رسانند متوقف شد اما در حال حاضر با 

گذشت شرایط انتخاباتی این موضوع اجرایی نشده است.
وی با اعالم اینکه توقف برخورد با برندهای محرز قاچاق عاملی شد تا در 
سه ماهه پایانی سال گذشته بازار پوشاک کشور به راحتی در اختیار آنها قرار 
گیرد، افزود: در سال جاری برای رفع این مشکل جلساتی را با ستاد قاچاق 
کاال برگزار کرده ایم که در نهایت در آنجا تاکید کردیم عالوه بر برخورد 
با برندهای محرز قاچاق با برندهای غیر محرز قاچاق هم در سطح عرضه 
باید برخورد الزم صورت گیرد. چرا که این دسته از برندها قبل از سال 
۹۷ مجوز واردات و فروش پوشاک را دریافت کرده بودند اما این مجوز با 
رعایت شروطی به آنها اختصاص پیدا کرده بود و آنها باید بخشی از سرمایه 
گذاری خود را به ساخت داخل پوشاک متمرکز کرده و به مرور سرمایه 

گذاری خود را در این بخش افزایش دهند. 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اضافه کرد: اما بعد از 
سال ۹۷ واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و در شرایط فعلی اگر این 
دسته از برندها بخواهند در بازار فعالیت کنند نخست باید عملکرد آنها در 
سالهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته و میزان عرضه و تولید آنها ارزیابی 
شود. چرا که بعد از سه سال انها باید ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری خود را در 

محل ساخت داخل انجام دهند.

صنعت نساجی باید از اولویت دوم دولت خارج شود

ورود پوشاک قاچاق به کشور اوج گرفت

دسته از صنایع قرار دادند و تمامی حمایت ها تسهیالت بانکی و حتی 
قوانین و مقررات به عبارتی دست دو بود. رده سوم هم صنایع بودند 
که تولیدشان اصاًل مزیت نسبی نداشت، مانند تولید گوشی موبایل 

لپ تاپ و...
که  چند  هر  یافت.  ادامه  روحانی  آقای  اول  دولت  در  نگرش  این 
نعمت زاده سند جدیدی ارائه داد، اما از آنجا که تیم کارشناسی وزارت 
صمت تغییری نکرده بود، شالوده سند صادراتی همان سند قبلی بود. 
این روند همچنان ادامه یافت تا سال ۱4۰۰. به رغم اینکه روی این 
سند صادراتی مطالعات بسیاری صورت گرفت، در دولت های یازدهم و 
دوازدهم هرگز اصل سند رونمایی نشد و دیدگاه و نگرش وزرای صمت 
تغییری نکرد و براساس همان سند اولیه بود. به همین دلیل با نگرش 
غلط وزارت صمت در یک دهه اخیر، صنعتی که می توانست ارزآوری 

بسیار باالیی داشته باشد به حاشیه رفت و رشد نکرد.

در این سال ها كشور های همسایه ایران در بخش پوشاک توسعه یافتند 
و صادرات باالیی نیز به اروپا و امریکا داشتند، چرا صنعت ما نتوانست 

ارزآوری داشته باشد؟
عقبگرد این صنعت به دلیل نگرش آقایان و تصمیم گیران صنعت 
کشور بود. مادامی که این نگرش وجود دارد، نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم که به صنعت ممتاز تبدیل شود. در سال ۱4۰4 باید به کشور 
اول منطقه تبدیل شویم، اما نه تنها این اتفاق بعید است، بلکه در مدت 
این سال ها رقبای ما بسیار رشد کرده اند. ترکیه با صادرات 6۰ تا ۷۰ 
میلیارد دالر بزرگ ترین صادرکننده در منطقه است. بعد از آن کشور 
بنگالدش است که در سال گذشته میالدی معادل صادرات غیرنفتی 
ایران به اتحادیه اروپا، کانادا و امریکا پوشاک صادر کرده است. )حدود 
4۰ میلیارد دالر(. ۹۰درصد مردم این کشور در این صنعت مشغول به 

کار هستند، آیا ایران از بنگالدش کمتر است؟
در آن کشور روزانه هشت ساعت برق قطع می شود. در حالی که 
بستر ها و زیرساخت های این صنعت در ایران فراهم بوده و مزایای آب 
و برق و گاز در ایران فراهم است. حال در چنین شرایطی دولتمردان 
صنعتی که بسیار ارزآور است در اولویت دوم قرار دارند و مانع از رشد 

و توسعه آن شده اند.

جلسه ۲۰  در  کاال  قاچاق  ستاد  جاری  درسال  اینکه  اعالم  با  قدیری 
اردیبهشت ماه اعالم کرده است که قاچاق پوشاک کمتر از ۵۰۰ میلیون 
دالر شده است، گفت: در این جلسه اعالم شده با توجه به کاهش میزان 
قاچاق مشکل اساسی صنعت پوشاک امروز دیگر قاچاق نبوده و باید در 

بخش رفع موانع تولید اقدمات اساسی صورت گیرد.
وی با تاکید براینکه براساس منویات رهبری باید هرگونه کار اجرایی آثار و 
نتایج مثبت خود را در سطح جامعه نشان دهد، تصریح کرد: ما اثر کاهش 
قاچاق پوشاک را در کشور مشاهده نمی کنیم به نوعی که همچنان وجود 
کاالهای قاچاق در کشور احساس می شود کما اینکه ما در سال ۹۷ و ۹۸ 
کاهش حجم واردات کاالهای قاچاق به کشور را ملموس دانسته و حتی از 
ستاد قاچاق کاال در این رابطه تشکر هم کردیم اما در شرایط فعلی ما اثری 
از کاهش قاچاق پوشاک به کشور نمی بینیم.                               

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: اگر 
مسئوالن ستاد قاچاق کاال و حتی تولیدکنندگان برخورد با قاچاقچیان کاال 
را استمرار ندهند اگر ما شاهد کاهش قاچاق پوشاک هم در جامعه بوده ایم 

به مرور این موضوع برگشت پیدا خواهد کرد.
قدیری اضافه کرد: درشرایط فعلی که مناطق آزاد افزایش پیدا کرده و 
ثبت سفارش ازاد است به طور حتم باید مقابله با ورود کاالهای قاچاق به 
کشور با جدیت انجام شود. ما امروز گله مند هستیم قرار بود در روند طرح 
ساماندهی بازار پوشاک طرح های مختلفی اجرا شود اما ما هنوز در اجرای 
طرح اول که برخورد با برندهای محرز قاچاق هست به صورت کامل موفق 
نبوده ایم. وی گفت: ما از مسئوالن کشور درخواست می کنیم عالوه بر 
اجرای جدی مرحله نخست برخورد با برندهای محرز و غیرمحرز پوشاک 
قاچاق در کشور مراحل بعدی آنها که فرایند عرضه کاال در کشور توسط 

برندها است را نیز با جدیت پیگیری کنند.

خالصه مذاکرات هزار و هشتاد و پنجمین نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هزار و هشـتاد و پنجمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران با حضـور اكثریت اعضـای هیأت مدیـره در روز 
یکشـنبه مـورخ 1400/04/06 در محـل دفتـر انجمـن صنایع 
نسـاجی ایـران برگـزار شـد و نسـبت بـه مـوارد ذیـل بحث و 
تبـادل نظر و نسـبت بـه برخـی از آن ها اتخاذ تصمیـم به عمل 

آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هـزارو هفتادو پنجمین نشسـت هیـأت مدیره 
مـورخ ۹۹/۱۲/۱۷ و خالصـه مذاکـرات هـزارو هشـتاد و چهارمیـن 
نشسـت هیـأت مدیـره مـورخ ۰۳/۳۰/ ۱4۰۰  قرائـت و بـه امضـای 

حاضریـن در نشسـت هـای مذکور رسـید.
۲- در خصـوص مکاتبـه بـا رئیس جمهـور جدید در خصـوص برنامه 
پیشـنهادی بـرای توسـعه و پیشـرفت صنایـع نسـاجی در دوره جدید 
ریاسـت جمهـوری مقرر گردید تا نظرات اعضـای محترم هیأت مدیره 
و رؤسـای کارگروهها و همچنین سـایر تشکل های نساجی و پوشاک 
اخـذ و جمـع بندی و در جلسـات آتی مطرح گـردد و در صورت امکان 

نشسـت حضوری با مشـاورین اقتصادی ایشـان برنامه ریزی شـود.
۳- مهنـدس امامـی رئـوف گزارشـی در خصوص تحویـل دبیرخانه از 
دبیـر سـابق ارائـه فرمودند و خواسـتار ایجـاد روال های جدیـد در این 
خصوص شـدند تا چک لیسـت هائی تهیه و در صورتجلسـه تحویل، 

مـورد توجه قـرار گیرد.
4- گزارش نشسـت مشـترک با نمایندگان دانشکده مهندسی نساجی 
دانشـگاه صنعتی امیر کبیـر ارائه گردید و در خصـوص تداوم همکاری 
هـای فیمـا بیـن بـا دانشـکده مهندسـی نسـاجی دانشـگاه امیرکبیر 
مصـوب گردیـد هیأت امنای مشـترکی تشـکیل گردد کـه نمایندگان 
انجمن به شـرح ذیـل انتخاب گردیدند: آقایان مهنـدس رضا حمیدی، 
مهنـدس عبـاس مقصـودی، دکتـر شـاهین کاظمی و مهندس سـید 

شـجاع الدین امامـی رئوف
۵- در خصـوص مکاتبـه خانـه صنعـت، معدن و تجـارت در خصوص 
معرفـی داور مصوب شـد آقـا ی مهندس نیلفروش زاده به عنـوان داور 
معرفـی گردنـد و در صـورت وجود پرونده های تخصصـی از همکاری 

سـایر داوران تخصصی نیز اسـتفاده شود.
6- در خصـوص موضـوع اسـتفاده کمیتـه هـا از سـربرگ انجمن و یا 
طراحی سـربرگهای سـلیقه ای مصوب گردید نسـبت به چاپ و تکثیر 
سـربرگ مکاتبات داخلـی دبیرخانه انجمن صنایع نسـاجی ایران برای 

اسـتفاده در موارد مذکور اقـدام گردد.
۷- در خصوص موضوع شـارژ ساختمان، صورتحسـاب ۱4۰۰/۰۲/۰۱ 
مربـوط به شـش ماهه اول سـال ۱4۰۰ حـدودی مبلـغ ۲۲.۷۵۰.۰۰۰ 
تومـان مـورد تأییـد قـرار گرفـت  و مقرر شـد نسـبت بـه پرداخت آن 

اقـدام گردد.
۸- موضـوع اتمـام طـرح پایـش صنعت نسـاجی کـه با حمایـت اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن وکشـاوورزی ایـران انجـام شـد مطـرح و 
مصـوب گردیـد از جلسـه آتـی هیـأت مدیـره نسـبت به ارائـه بخش 
هـای مختلـف آن و اعمـال اصالحـات احتمالـی و یا تصویـب نهائی 

جهـت اسـتفاده در اسـتعالمات و گزارشـات دبیرخانـه اقـدام گردد.
۹- مقـرر گردید دبیرخانه نسـبت به اسـتخراج مصوبـات هیأت مدیره 

مربـوط به تشـکیل کمیته رومبلی اقـدام نماید.
۱۰- درخواسـت تمدیـد عضویـت انجمـن در کنفدراسـیون صـادرات 

مطـرح و مـورد تصویـب قـرار گرفت.
۱۱- پیـرو مکاتبه اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی مبنی بر 
معرفی نماینده جهت حضور در جلسـات کمیسـیون تسـهیل تجارت 
و توسـعه صـادرات با عنایـت به پایـان دوره هیأت مدیره جنـاب آقای 

مهندس شـهالئی رئیـس هیأت مدیره معرفـی گردیدند.
۱۲- پیرو دعوت سـازمان بازرسـی کل کشـور)دایره حمایت از سرمایه 
گـذاری( مقررگردید آقایان مهندس شـهالئی نـژاد، مهندس نیلفروش 

زاده و مهنـدس امامـی رئوف جهت جلسـه مذکور شـرکت نمایند.
۱۳- مصـوب گردیـد مانده حسـاب بانک قوامین که بـا امضای آقایان 
مهنـدس نیلفروش زاده و الجوردی معتبر می باشـد از حسـاب مذکور 

خـارج و به حسـاب جاری انجمـن واریز گردد.
۱4- گـزارش مبسـوط واحـد عضویـت انجمـن طبـق فایـل اکسـل 
پیوسـت توسـط مهنـدس امامـی رئـوف ارائـه گردیـد و بـا عنایت به 
اینکه از مجموع اعضای انجمن واحدهای بسـیاری در طول سـالهای 
مختلـف نسـبت به تمدیـد عضویت خود اقـدام ننموده انـد و با در نظر 
گرفتـن مفـاد ۹ و ۱۲ اساسـنامه در خصوص شـرایط سـلب و یا تعلیق 

عضویـت ایشـان بحث و تبـادل نظر  بسـیاری صـورت گرفت.

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی :                                                      
دکتـر حسـن کاردان، دکتـر علیمـردان شـیبانی، سـید جواد سـجادی 

بیدگلـی، عبدالحسـین اخـوان مقدم                     
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به دنبال برگزاری هشتا دویکمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار، 
اعضای این کمیته خواهان اصالح بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه ای 
کارفرمایا ن شدند. یکی از مباحث این نشست، چگونگی بخشودگی جرایم 

تا مین اجتماعی مطابق قانون بودجه سال ۱4۰۰ کل کشور بود.
به گزارش پایگاه خبری اتا ق ایران،  حسین سالح ورزی، قائم مقام دبیر 
کمیته حمایت از کسب وکار درخصوص این موضوع  گفت: کارفرمایا ن 
واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به 
مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا  افزایش اشتغال نیروی 
انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده اند و 
فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و 
پرداخت می کنند، می توانند از تا ریخ الزم االجرا شدن این قانون و حداکثر 
بدهی های  تکلیف  تعیین  درخواست  به  نسبت  ماه،  چهار  مدت  ظرف 
قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها 

برخوردار شوند.
در این نشست درباره تا ثیر مشکالتی چون کرونا و تحریم بر اقتصاد کشور 

صحبت و قرار شد در تصمیم نهایی آن موارد در نظر گرفته شود. همچنین 
قرار شد پیمانکاران حقیقی و حقوقی هم در موضوع بخشودگی تا مین 
اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. درنهایت تصمیم گرفته شد پیشنهاد کمیته 
حمایت از کسب وکار تا  چند روز آینده ارائه شود تا  فعاالن اقتصادی بتوانند 

از فرصت بخشودگی جرایم استفاده کنند.
سالح ورزی ادامه داد: موضوع بعدی بررسی نحوه دریا فت لیست و حق 
بیمه مدیرعامل و هیا ت مدیره موظف شرکت ها بود که درنهایت قرار شد 
نماینده هایی از بخش خصوصی، پیمانکاران و سازمان تا مین اجتماعی این 
موضوع را بررسی کنند و معیا رها و مالک ها احصا شود تا  درنهایت لیست 
بیمه اعضای هیا ت مدیره شرکت های کوچک که در مجموعه خود کار 
می کنند، موردقبول سازمان قرار گیرد. قائم مقام دبیر کمیته حمایت از 
کسب وکار ادامه داد: موضوع بعدی معافیت مالیا تی سود تفاوت نرخ ارز 
ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بود. این موضوع در نشست های 
قبلی بررسی شده بود که درنهایت قرار شد بار دیگر درباره درخواست بخش 

خصوصی با نگاهی مثبت تصمیم گیری شود.

اصالح بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایا ن

معاون فنی گمرک پیشنهادی برای حمایت از صادرات در سال حمایت از 
تولید به وزارت صمت ارائه کرد. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک 
در نامه ای به معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد 

حمایت از صادراتی پیشنهادی ارائه کرد.
به گزارش بولتن نیوز، در این نامه آمده است :  همانگونه که استحضار دارند 
تبصره ذیل ماده ۱6 قانون  مقرر داشته »تشخیص نامتناسب بودن ارزش 
گمرکی مانع از صدور کاال نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی 
به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کاال 
منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کاال باشد« لیکن این 
تبصره با تبصره ذیل ماده ۱۰۷ همان قانون که مقرر داشته »هرگاه در 
اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد کمتر یا بیشتر ارزش کاال غیرواقعی 
اظهار شود تا تسهیالت و مزایای غیرقانونی برای صاحب کاال ایجاد نماید، 

جریمه ای بین ده درصد تا صد درصد مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود« 
مغایرت دارد. لذا با توجه به نامگذاری سالجاری به سال »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« و به منظور حمایت از صادرات کشور، پیشنهاد می گردد: 
در صورت تایید در جلسه ای مشترک نسبت به تنظیم پیش نویس مصوبه 
)جهت طرح در جلسه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی( اقدام گردد تا پس از 
تنظیم و تصویب، بر اساس آن مصوبه، در موارد بروز اختالف ارزش 
کاالهای صادراتی و در صورت درخواست ذینفع مبنی بر اجرای تبصره 
ذیل ماده ۱6 قانون امورگمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول به تودیع 
تضمین جریمه احتمالی متعلقه )موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور 
گمرکی ( نگردد و از تأخیر در اجرای تبصره ذیل ماده ۱6 قانون امور 
گمرکی و معطلی محموله های صادراتی )ناشی از لزوم تودیع جریمه 

احتمالی اشاره شده( ممانعت بعمل آید. 

پیشنهاد گمرک برای حمایت از صادرات به وزارت صمت

به گفته مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ۱۲/۵ میلیارد دالر 
قاچاق ساالنه در کشور وجود دارد. علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: هر 

ساله ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر قاچاق کاال در کشور انجام می شود.
مویدی خرم آبادی گفت: در سال های اخیر و در اوج درگیری اقتصادی، 
این ستاد دیوار محکمی برای جلوگیری از قاچاق کاال به کشورهای دیگر 
به دلیل اختالف قیمت بود که با اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای توفیقات 
بزرگی به دست آورد. مویدی بابیان اینکه پیش  از این نظارتی بر سوخت 
یارانه ای از تولید تا مصرف نبود، گفت: در حال حاضر این فرآیند در چرخه 
سامانه ای قرار داده شد تا کمتر شاهد قاچاق این کاال باشیم و از سال ۹۷ 

تاکنون ۱4 میلیارد دالر صرفه جویی شده است.
او تصریح کرد: در طرح رزاق می توان از خروج سوخت جلوگیری کرد؛ زیرا 
به دلیل قیمت آن در کشور میل این کاال به قاچاق بسیار زیاد است. در حال 

حاضر اقدامات چشمگیری جهت ایجاد موانع انجام شده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به اعمال طرح رجیستری 
تلفن همراه، افزود: بازار تلفن همراه ۱۲ میلیون عدد در سال است که با 
طرح رجیستری حتی یک دستگاه موبایل قاچاق در کشور دیده نمی شود 
و 6 میلیارد دالر تاکنون در این زمینه به نفع کشور صرفه جویی شده است.

وی بابیان اینکه این روند در بازار لوازم خانگی، پوشاک، دخانیات و موبایل 

واره ها نیز اعمال  شده است، گفت: در حوزه مقابله با قاچاق کاال ضربات 
محکمی به قاچاقچیان وارد کردیم که در این میان ۱64 پرونده مهم و 

جدی در دستور قضایی کشور قرار گرفته است.
مویدی همچنین درخصوص بازار لوازم خانگی تصریح کرد: از سال ۹۷ با 
ممنوعیت واردات این محصوالت، تولید داخل رونق گرفت و سهم آن را 
از بازار به 6۰ درصد رساند. او بابیان اینکه بخش دیگر نیاز جامعه باید دیده 
شود، گفت: معافیت هایی مرزنشینان برای معاش که فرصتی برای تجارت 

آن ها محسوب می شود موجب ورود برخی کاالهای خارجی می شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بابیان اینکه بخشی از کاالها از 
شناسه  راه اندازی  با  کرد:  تصریح  می شود،  تأمین  مرزنشین  معافیت 
لوازم خانگی کاالهای خارجی به حاشیه خواهند رفت تولید باکیفیت و 
کمیت رشد پیدا می کند. او بابیان اینکه 6 میلیارد دالر واردات مرزنشینی در 
کشور وجود دارد، تأکید کرد: تنها یک میلیارد دالر از این میزان واردات به 
لوازم خانگی تعلق دارد که نیاز به ساماندهی دارد. مویدی بابیان اینکه طرح 
ساماندهی تجارت مرزنشینان به دولت ارائه شده است، خاطرنشان کرد: با 
تصویب و اجرای این طرح پدیده کولبری از بین خواهد رفت و تأمین 
معیشت با نگاه توسعه یافتگی خواهد بود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز گفت: روز گذشته ۱۲ میلیارد نخ سیگار که به صورت غیرقانونی وارد 

کشور شده بود امحا شد تا سالمت جامعه درخطر قرار نگیرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز خبر داد؛ 
قاچاق ساالنه 12/5 میلیارد دالر کاال در کشور

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت و در صورت لزوم تمدید عضویت خود اقدام فرمایید.

021 26200196 info@aiti.org.ir0912 9583657 واتساپ

ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات 
سال 1397 تسهیل شد

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت 
در   ۹۷ سال  صادرکنندگان  مشکالت  از  زیادی  بخش  گفت: 

حوزه ایفای تعهدات ارزی رفع شده است.
احسان قمری اظهار داشت: با توجه به تشکیل کمیته ذیل بند 
صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  سیاستی  بسته  الف  بخش   ۲
سال های ۱4۰۰-۱۳۹۷ و برگزاری منظم جلسات این کمیته 
بخش زیادی از مشکالت صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ در حوزه 

ایفای تعهدات ارزی رفع شده است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت 
ایران افزود: تعدادی از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که واجد تعهد 
ارزی حاصل از صادرات هستند، نسبت به ثبت سفارش واردات 
در چارچوب اولویت های اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اقدام کرده اند و برخی کاالهای وارداتی آنان در گمرکات کشور 
موجود بوده که الزم است در خصوص رفع تعهدات این گروه 
از صادرکنندگان با توجه به ضرورت تسهیل گری در این حوزه 

اقدام شود.
نیز  صادرکنندگان  از  برخی  گفت:  ارزی  اقدام  کمیته  دبیر 
ارائه  را  از صادرات سال ۹۷ خود  ارز حاصل  احراز  درخواست 
کرده اند که در صورت تأیید کمیته این گروه از صادرکنندگان 
نیز قادر خواهند بود بر اساس رویه های اعالمی تعهدات ارزی 

خود را ایفا کنند.

https: //telegram. me/aiti1395
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