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بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران

تسریع در فرآیند پرداخت تسهیالت سرمایه در
گردش صادراتی به صادرکنندگان

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت
ایران از تسریع در فرایند پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش
صادراتی به صادرکنندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی با
هماهنگیهای انجام شده با صندوق توسعه ملی و بانکهای
عامل خبر داد.
احسان قمری با بیان این مطلب مسئولیت سازمان توسعه
تجارت ایران را احراز اهلیت صادراتی متقاضیان دریافت
تسهیالت صادراتی عنوان کرد و با اشاره به تجربه بانکهای
عامل در پرداخت تسهیالت از محل منابع تبصره  ۱۸قانون
بودجه گفت :به محض تایید اهلیت صادراتی صادرکنندگان به
ویژه در حوزه ایفای تعهدات ارزی ،مشخصات متقاضیان به
صورت سامانهای و بر خط به بانکهای عامل ارسال میشود تا
پس از احراز اهلیت اعتباری و بر اساس مقررات و ضوابط بانکی
نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام شود.
وی پرداخت سریع و به موقع تسهیالت صادراتی را انتظار بجا
و دغدغه اصلی صادرکنندگان دانست و از بانکهای عامل
خواست تا فرایند پرداخت تسهیالت را در اسرع وقت و بر
اساس مفاد دستورالعمل اجرایی ماده  ۳بسته حمایت از صادرات
غیرنفتی انجام دهند.
دبیر کارگروه مشوقهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران
در پایان اظهار داشت :متقاضیان دریافت کمک سود تسهیالت
صادراتی با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به
آدرس  www.tpo.irمیتوانند مدارک و مستندات الزم را
بارگذاری و تکمیل کرده و به سازمان توسعه تجارت ایران (در
تهران) و سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها ارسال
کنند تا در این خصوص بررسیهای الزم صورت پذیرد.
معاون وزیر صمت گفت:

اتاق تهاتر واردات در قبال صادرات فعال بصورت
دستی فعال است و اگر حجم کارها بیشتر شود این
کار سیستمی خواهد شد
حمید زادبوم در مورد تشکیل اتاق تهاتر صادرات در برابر واردات
در سازمان توسعه تجارت ،اظهار داشت :بخشی از تهاتر در
وزارت صمت انجام میشود و بخشی از تهاتر هم از طریق
سازمان توسعه تجارت انجام خواهد شد به این شکل که ما
صادرکننده و واردکننده را به یکدیگر مرتبط میکنیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود :ما آن وارداتی
که نیاز داریم را فهرست میکنیم و سپس واردکنندگانی که
معتقدیم ارز نیاز دارند را به صادرکننده وصل میکنیم تا عمل
تهاتر انجام شود.
وی ادامه داد :در واقع اتاق تهاتر مسیری است که واردکننده و
صادرکننده را به هم نزدیک و امور مربوطه را تسهیل میکند.
زادبوم گفت :در حال حاضر اتاق تهاتر در سازمان توسعه تجارت
تشکیل شده اما فع ً
ال سیستمی نیست اما اگر در ادامه حجم
کارها بیشتر شود ،حتم ًا این اتاق به صورت سیستمی خواهد شد.
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سال سیزدهم شماره  518بیست و پنجم آبانماه 1399
معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد :

انجام تمهیداتی برای تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز صنایع

معاون امور صنایع وزارت صمت از تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز صنایع
کشور خبر داد و گفت :در تالش هستیم تا با آسیب شناسی مشکالت

صنایع ،ظرفیت های خالی را پر کنیم.
به گزارش شاتا ،مهدی صادقی نیارکی ،با اشاره به اتخاذ تمهیداتی
برای رفع مشکالت پیش روی تولید ،از تسریع در تخصیص و تامین
ارز مورد نیاز صنایع راهبردی با همکاری بانک مرکزی خبرداد و گفت:
تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تخصیص ارز مورد نیاز به واحدهای
صنعتی برای تداوم فرآیند تولید از مهمترین دغدغه های وزارت صنعت،
معدن و تجارت است و در تالش هستیم با همکاری بانک مرکزی روند
تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه با سرعت بیشتری صورت گیرد.
وی در این نشست تصریحکرد :آسیب شناسی ظرفیت های خالی واحدهای
صنعتی نیمه فعال و اتخاذ تمهیداتی برای توسعه ظرفیت واحدهای صنعتی
از جمله موضوعاتی است که با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم
با همکاری همه نهادها و دستگاه های ذی ربط بتوانیم ،موانع پیش روی
توسعه تولید صنعتی را مرتفع نماییم.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک سلولزی وزارت صمت اعالم کرد:

تدوین بسته حمایتی برای تامین مواد اولیه صنعت پوشک

مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از تدوین بسته حمایتی برای تامین ارز مورد نیاز صنعت پوشک از
طریق ارز متقاضی و واردات در مقابل صادرات خبر داد.

به گزارش شاتا ،افسانه محرابی در حاشیه جلسه بررسی وضعیت صنایع
سلولزی و صنعت پوشک کشور و در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد :در
چند روز اخیر روند ترخیص مواد اولیه مربوط به صنعت تولید پوشک از
گمرکات کشور سرعت گرفته است.
وی افزود :این جلسه پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص
ضرورت تنظیم بازار برخی اقالم کاالیی در کشور با حضور آقای رزم
حسینی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،معاونین وزیر و تولیدکنندگان برتر
این صنعت و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی برگزار شد و مسائل
مرتبط با موضوع پوشک به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی گفت :در بررسی های میدانی که از بازار انجام شده است ،در حال
حاضر کمبودی از این محصول در بازار وجود ندارد.
محرابی ادامه داد :حدود  ۱۱۸هزار تن میزان تولید پوشک در کشور است
و معادل همین میزان نیز در کشور مصرف داریم؛ این درحالی است که
ادامه در صفحه2

ترخیص کاالها از گمرکات سرعت گرفت

بعد از ماه ها تالش فعاالن بخش خصوصی و اعتراضات و نامه نگاری
های نهادهای بخش خصوصی با مسئوالن دولتی از گمرک گرفته تا
وزارت صمت ،معاون اول رئیس جمهور و حتی رئیس جمهور؛ در نهایت
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد که کاالهای رسوب شده در
گمرکات کشور بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش ترخیص شوند .روندی
که در روزهای گذشته اجرای آن شروع شده و گزارش ها نشان می دهد

شدت گرفته است.
به دنبال ابالغ این مصوبه معاون فنی گمرک ایران از ترخیص یکمیلیون
تن انواع کاال از گمرک در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
خبر داد و گفت :از روز  19آبانماه که دستورالعمل مصوبه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت برای ترخیص کاالهای رسوبی ابالغ شد تا روز  20آبان
ظرف یک روز 1.1میلیون تن انواع کاال از گمرک ترخیص شد که خود
رکوردی جالب توجه در گمرک بهحساب میآید..
همچنین با ابالغ مصوبه ستاد هماهنگی دولت به دستگاههای اجرایی
برای تسهیل روند تخصیص ارز و ترخیص کاالهای مانده در گمرک ستاد
تنظیم بازار نیز بر ترخیص کاالهای اساسی دارای قبض انبار بدون الزام
به کد رهگیری خبر داد .براساس این مصوبه ،گمرک باید تمام کاالهای
اساسی ،ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و دارای قبض
ن شده از بانک
انبار را با استفاده از ارز صادراتی ،ارز متقاضی یا ارز تامی 
مرکزی بدون الزام به کد رهگیری ترخیص کند .همچنین گمرک مکلف
شد تمام کاالهای اساسی فسادپذیر را با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوط
ترخیص کند.

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 لزوم ًا نظر بولتن رشتهها و بافتهها نمیباشد).

ادامه در صفحه2

صورتجلسه

ادامه از صفحه1

خالصه مذاکرات هزار و شصت و پنجمین  نشست هیأت مدیره

هزارو شـصت و پنجمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن
صنایع نسـاجی ایـران با حضور اکثریـت اعضای هیات
مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ  99/07/27در محـل
دفترانجمن صنایع نسـاجی ایران برگزار شـد و نسـبت
بـه مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت بـه برخی از
آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.

 -1خالصـه مذاکرات هزارو شـصت وچهارمین نشسـت هیات
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ  99/07/06قرائـت و به
امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
 -2در خصـوص موضـوع مکاتبـه بـا وزارت صنعـت ،معـدن و
تجـارت بـا هـدف پیشـنهاد تفکیـک اداره کل صنایع نسـاجی
و پوشـاک و اداره کل صنایـع سـلولزی بـا اکثریـت آرا مصوب
گردیـد تا مکاتبه ای با وزارت صنعـت  ،معدن و تجارت صورت
پذیرد.
 -3آقـای مهنـدس فرهی گزارشـی از برگزاری جلسـه جلسـه
کارگروه فرش ماشـینی و نگرانی تولیدکنندگان فرش ماشـینی
در تامیـن نـخ مورد نیاز خـود ارائه فرمودندو خواسـتار نشسـت
مشـترک با کمیته ریسـندگی نـخ فرش ماشـینی در خصوص
توافـق ر تامیـن نخ موردنیـاز واحدهای فرش ماشـینی و تعیین
قیمت آن متناسـب با نوسـانات نرخ ارز شـدند تا از هر افزایش
بـی رویـه و بی دلیل قیمـت ها جلوگیری شـود.
 -4آقای مهندس سـجادی گزارشـی از نشسـت کنفدراسـیون
صـادرات در مـورخ  99/07/08ارائـه فرمودند .
 -5آقای مهندس سـجادی گزارشـی از نشسـت ساخت داخل
و عـدم سـاخت داخـل کاالهـا و موضـوع پیشـنهاد تاسـیس
آزمایشـگاه تخصصـی نسـاجی بـا محوریت انجمن و سـازمان
ملـی اسـتاندارد با حضور آقایـان دکتر میرمحمـدی و مهندس
ترحمی در محل اداره کل صنایع نسـاجی و پوشـاک وسـلولزی
ارائـه فرمودنـد در نهایـت پـس از بحـث و تبـادل نظر مصوب
گردیـد تا طرح مذکور توسـط دبیرخانه تهیـه و بتصویب هیات
مدیره برسـد.
 -6آقـای مهنـدس سـجادی بـا ارائـه توضیحـات مبسـوطی
خواسـتار اظهـار نظر درخصـوص ارجـاع اسـتعالمات اداره کل
و سـایر سـازمانهای ذیربط به کارگروههـای تخصصی انجمن
شدند.
 -7گزارش جلسـه دبیرخانه مشـترک تشـکل های نسـاجی و
پوشـاک مورخ 99/07/21توسـط آقای مهندس سـجادی ارائه
گردید که مقرر شـد انجمن صنایع نسـاجی و پوشـاک  ،آمار و
مسـتندات مربوطـه در خصـوص موضوع فعلیت مناطـق آزاد و
نقـش و جایـگاه واقعـی آن در تولید و تجارت صنایع نسـاجی و
پوشـاک و مشـکالت ایجاد شـده برای این صنعت را استخراج
نماید.
 -8آقـای مهنـدس سـجادی گزارشـی درخصـوص تجهیـز و
بروزرسـانی وسـایل و تجهیزات سـخت افـزاری و نـرم افزاری
دبیرخانـه ارائـه فرمودند.
 -9گزارشـی از پیگیـری های انجام شـده بـرای تخصیص ارز
پنـج واحد متقاضی عضـو انجمن ( که از طریـق وزارت صمت
نسـبت بـه تخصیـص ارز بـه ایشـان اقـدام شـده بود) توسـط
دبیرکل ارائـه گردید.

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:

دکتـر علیمردان شـیبانی ،مهندس عبدالحسـین اخـوان مقدم،
محمدرضـا مقدم

www.aiti.ir
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مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک سلولزی وزارت صمت اعالم کرد:

تدوین بسته حمایتی برای تامین مواد اولیه صنعت پوشک

ظرفیت اسمی تولید صنعت پوشک در کشور بیش از  500هزار تن است
و در صورت نبود محدودیت های ناشی از تحریم ها حتی می توانیم صادر
کننده این محصول باشیم.
مدیرکل دفتر نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تصریح کرد :هم اکنون مشکل اخیر این واحدها تامین مواد اولیه ،تخصیص
و تامین ارز بوده است که با توجه به محدودیت منابع ارزی برای اکثر
واحدها این مسئله وجود دارد.
محرابی گفت :با توجه به این که  ۷۰درصد مواد اولیه پوشک از طریق
واردات و حدود  ۱۰درصد آن از طریق رقابت در بازار بورس تامین میشود
قیمتها متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرده است که این افزایش
قیمتها حتما مورد رصد و با نظارت سازمان حمایت باید باشد.
وی افزود :موضوع تامین ارز از محل صادرات و ارز متقاضی در این جلسه
مطرح و هماهنگیهای الزم در این حوزه انجام خواهد شد تا با ارایه
بستههای حمایتی مواد اولیه تولید کنندگان تامین شود.
ادامه از صفحه1

مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صمت بیان کرد :از
 ۱۵قلم مواد اولیه تولید این کاال حدود  ۱۰قلم وارداتی است .امسال حدود
 ۶رقم از اقالم وارداتی تولید پوشک برای داخلی سازی در نظر گرفته شد
و فعالیت برای انحام این کار آغاز شده است.
محرابی ادامه داد :ظرفیت اسمی تولید پوشک حدود  ۵۱۸هزار تن است
که در حال حاضر حدود  ۱۲۰هزار تن از آن را استفاده میکنیم.
وی با تاکید بر کیفیت محصوالت داخلی و قابل رقابت بودن در بازارهای
خارجی تصریح کرد :طی سالهای تحریم صادرات داشتیم اما نه به میزان
ظرفیتی که در کشور وجود دارد .محدودیتهای واردات مواد اولیه وجود
دارد اما استفاده از ارز متقاضی میتواند شرایط تولید کنندگان را بهبود
ببخشد .محرابی تاکید کرد :با افزایش تولید میتوانیم کاهش قیمت تمام
شده را شاهد باشیم ،البته در این خصوص از مردم عزیز تقاضا داریم با
همکاری الزم مانع سوداگری و سوءاستفاده عده ای از شرایط بازار شوند.

ترخیص کاالها از گمرکات سرعت گرفت

در این بین آمارهای متناقضی از رسوب کاالها در گمرکات کشور به گوش
می رسد و حجم آن حتی تا  8میلیون تن کاال هم بیان می شود .با
اجراییشدن مصوبات دولت ،رو ح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک ایران
اعالم کرد به شرط هماهنگی تمام دستگاههای مربوط در 2هفته آینده ۵۰
تا ۷۰درصد ،معادل 4یا  5میلیون تن کاالی اساسی و ضروری غیراساسی
از گمرک ترخیص و به صاحبان آن ها تحویل داده میشود.
رسوب کاالهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی در گمرکات در
ماه های گذشته عالوه بر کاهش تولید باعث کمبود بخشی از کاالهای
اساسی در بازار هم شده است .چند روز پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق
تهران در واکنش به جمله معاون گمرک که گفته بود «:میلیون ها تن کاال
ماه هاست در بنادر کشور رسوب کرده است ».در توئتی نوشت «:معاون
گمرک« :میلیونها تن کاال ماههاست در بنادر کشور رسوب کردهاست».
چه کسی باید پاسخگوی این خسارت ملی باشد بانک مرکزی یا وزارت
صمت؟ چه کسی پاسخگوی کمبود یا گرانی کاال در بازار است؟»

رئیس اتاق تهران در یک ساله گذشته بارها درباره رسوب کاالها در
گمرکات کشور به مسئوالن کشور هشدار داده است و حتی سال گذشته
در این باره به رئیس جمهور هم نامه نوشت .در متن نامه آمده بود «:در
حال حاضر بخش قابلتوجهی از کاالهای وارداتی مجاز ،به ویژه کاالهای
اساسی و بعض ًا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبتسفارش و
براساس اعتبار بینالمللی تجار ایرانی وارد کشور شدهاند به دلیل عدم امکان
تأمین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصیص یافته ،کماکان ترخیص
نشدهاند و در گمرکات کشور رسوب نمودهاند .این موضوع ضمن تحمیل
خسارت شدید مالی به صاحبان کاال ،ناشی از حق توقف کانتینرها ،لطمات
جبرانناپذیری به اعتبار تجار ایرانی وارد نموده است .در این خصوص
ضمن درخواست عاجل برای تأمین ارز این قبیل کاالها با اولویت زمان
ورود به محوطه گمرکی ،پیشنهاد میشود امکان ترخیص محمولههای
دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد».

سیاست های غلط باید اصالح شود
رییس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید آنچه در یک ماه گذشته رخ
داده ،امید به بهبود اوضاع و آمارهای صادراتی کشور را افزایش داده است.
محمد الهوتی اظهار کرد :در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریمهای
آمریکا و شیوع ویروس کرونا مواجه بود ،از ابتدای سال وزارت صمت،
به عنوان مهمترین وزارتخانه اقتصادی که تمام تصمیمها در حوزههای
تولید ،واردات ،صادرات ،کشاورزی ،ارز و ریال به آن برمیگردد ،چند ماه
را بدون وزیر سپری کرد که همین امر فشارهای موجود را به شکل جدی
افزایش داد.
وی با اشاره به آغاز به کار وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت از حدود
یک ماه قبل ،بیان کرد :با توجه به مشکالت عدیدهای که در بخشهای
مختلف تولید و تجارت ایران وجود داشت ،به نظر میرسید برای رسیدن
به یک جمع بندی ،نیاز به وزیری باشد که با در کنار هم قرار دادن تمام
دستگاهها ،در زمانی کوتاه تصمیمات الزم را ابالغ کند ،این اتفاق سرانجام
رخ داد و همین موضوع امیدها را به بهبود عملکرد در ماههای آینده بیشتر
کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره مشکالت موجود
در مسیر فعاالن اقتصادی ،تشریح کرد :امروز از کل واردات ایران تنها
حدود  ۱۵درصد به کاالهای اساسی مصرفی اختصاص دارد و مابقی مواد
اولیه مورد نیاز کارخانههاست ،تاخیر در واردات و ترخیص این کاالها،
تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
از سوی دیگر کشور با توجه به تحریمهای آمریکا ،با محدودیت ارزی
مواجه است و در کنار هم قرار گرفتن این دو مشکل ،به کمبود مواد اولیه
در واحدهای تولیدی منجر شده است .الهوتی ادامه داد :در چنین شرایطی
ما میبینیم که مقادیر زیادی کاال در گمرکات کشور رسوب کرده و هیچ
برنامه دقیقی برای ترخیص آنها ارائه نمیشود.

این در حالی است که کاالی وارد شده به گمرک از سویی ثروت کشور
است که به هر حال ارز برای خرید آن صرف شده ،از سویی ثروت یک
سرمایه گذار و فعال اقتصادی است که طبق قوانین و باثبت سفارش کاال
را به گمرک رسانده و از سوی دیگر ترخیص آن میتواند به حل مشکل
مواد اولیه کارخانهها کمک کند.
وی حذف واردات در ازای صادرات را نیز به عنوان یکی دیگر از معضالت
به وجود آمده برای بخش خصوصی تعریف کرد و گفت :در شرایط
تحریمی و محدودیتها کرونا ،واردات در ازای صادرات ،میتوانست
بخشی از تعهد ارزی صادرکنندگان را پوشش دهد اما متاسفانه از چند ماه
قبل اجرای آن متوقف شده بود .خوشبختانه در جلسه چند شب قبل بار
دیگر صحبتهایی در این رابطه انجام شد تا روند آن از سر گرفته شود .در
کنار آن موضوع تهاتر صادرات با واردات نیز مطرح شده که بیشتر میتواند
برای شرکتهای بزرگ مانند صادرکنندگان فوالدی برای ایفای تعهدات
ارزیشان کمک کننده باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تحلیل بخش
خصوصی این است که باالخره وزارت صمت صاحب پیدا کرده ،اظهار
کرد :هرچند اینها تنها بخشی از مشکالت صادرات و تجارت کشور در
ماههای گذشته بوده و اتاق بازرگانی معتقد است باید برطرف شدن
بخش بیشتری از مشکالت اجرای پیشنهاد  ۱۰بندی این اتاق در
دستور کار قرار بگیرد اما صرف پیگیری بخشی از معضالت موجود
نشان میدهد که وزارت صمت بار دیگر در یک ماه گذشته ،برای
مدیریت تجارت تالش خود را آغاز کرده و در صورتی که شنیدن
صدای بخش خصوصی ادامه داشته باشد و برخی سیاستهای غلط
اصالح شوند ،میتوان به آینده صادرات امیدوار بود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفت :براساس سیاست رفع موانع موجود
در مقابل فعالیتهای تولیدی و بهبود محیط کسبوکار ،در سه
محور «تفویض اختیار به سازمانهای استانی»« ،شناسایی و رفع
گلوگاههای اجرایی» و «اصالح قوانین و مقررات زائد و مزاحم»،
اقدام های اجرایی و عملیاتی در دستور کار قرار دارد.
«احمد تشکینی» افزود :تفویض اختیار به سازمانها و واحدهای
استانی ،با توجه به روند رو به رشد فعالیتها در سطح استانها
و توسعه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات یک ضرورت
است.
وی گفت :واگذاری خدمات ،مجوزها و فرآیندهای اجرایی به
استانها میتواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در
سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد.
تشکینی اضافهکرد :تفویض اختیار خدمات ،مجوزها و فرآیندهایی
که منع قانونی نداشته باشند ،با هماهنگی واحدهای ستادی و
ظرفیتهای استانی به سرعت دنبال خواهد شد.
وی ادامهداد :در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق
ایجاد هماهنگیهای الزم به صورت مرحلهای ،تمرکز زدایی در
ارایه خدمات در کشور انجام شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت
گفت :گلوگاههای اجرایی شامل برخی فرآیندها یا خدماتی
هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روشهای پیچیده،
در عمل سردرگمی و ابهام مراجعان و ذینفعان و زمینه ایجاد
نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است.
وی خاطرنشانکرد :پیگیری موضوع های کلیدی در این ارتباط
برای تسهیل امور با همکاری اتاقهای بازرگانی ،خانههای
صنعت ،تشکلهای بخش خصوصی و غیره در دستور کار قرار
گرفته است.
تشکینی تاکیدکرد :قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در
محورهای مالیات ،تامین اجتماعی ،گمرک ،امور بانکی ،ایمنی و
محیطزیست احصاء شده است که اصالحات قانونی و مقرراتی
در مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
پیشتر رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گفت :از زمان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
در سال  ۹۱تاکنون فقط  ۱۸درصد آن اجرا شده است.
به گزارش ایرنا ،رهبر معظم انقالب دوم شهریور ماه امسال در
ارتباط تصویری با اعضای هیات دولت فرمودند« :برای شناسایی
و برطرف کردن موانع تولید کارگروهی از سوی روسای سه قوه
تشکیل شده و به صورت شبانهروزی کار کند ،زیرا تولید در
بخش اقتصاد از همه چیز مهمتر است».
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با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوقالعاده
این ستاد در شامگاه ششم آبان ماه اتخاذ شد ،تهاتر ارزی صادرکنندگان
و واردکنندگان مجاز اعالمشده است .بهاینترتیب واردکنندگان
میتوانند عالوه بر استفاده از سامانه نیما ،ارز مورد نیاز خود را از محل
ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند .همچنین
واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر،
تأمین میشود با ثبت سفارش نزد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
امکانپذیر خواهد بود.
طبق گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ،سادهسازی در ورود مواد اولیه
و نهادهها برای چرخه تولید از برنامههای این مصوبه است.
در همین راستا ،محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیس جمهور
در نامهای به وزرای صنعت ،اقتصاد ،نفت ،امور خارجه ،کشاورزی،
بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی ،جزئیات تصمیمات ارزی ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت را که به تائید رئیسجمهور رسیده است
ابالغ کرد.
 -۱وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی
کشور ،بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت تعیین میشود ،اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس
اولویتبندی کاالییکند .ارز مورد نیاز واردات از روشهای زیر از جمله
ارز حاصل از صادرات تامین میشود.
-۱-۱و اردکننده میتواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از
صادرات که به بانک مرکزی ،بانکها و شبکه صرافیهای مجاز در
نظام یکپارچه معامالت ارزی (سامانه نیما) فروخته میشود ،تامین
کند.
کلیه صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی ،فرآوردههای نفتی و
فوالدی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه
نیما) عرضه کنند .سایر صادرکنندگان نیز میتوانند ارز حاصل از
صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
واردات کاالهای اساسی ،ضروری ،مواد اولیه و تجهیزات تولید ،از
محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین میشوند.
 -۱-۲واردکننده میتواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان
(خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات
یا تهاتر تامین کند.
ثبت تمامی اطالعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله
در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطالعات مورد نظر از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرد.
تبصره  :۱این روش برای پروانههای صادراتی سال  ۱۳۹۸و بعد
آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن
ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر
خواهد بود.
تبصره  :۲روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو ،با هماهنگی بانک مرکزی
ادامه مییابد.
 -۱-۳واردکننده میتواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر ،با ثبت
اطالعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در
سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر
اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام کند.
 -۱-۴واردات ماشین آالت و مواد اولیه موضوع سرمایهگذاری
خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار
خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی ایران
صورت میگیرد.
 -۱-۵واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و  IPCنفتی و
یا روشهای اعتباری مرسوم ،طبق مقررات جاری انجام خواهد
گرفت.
 -۲بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در کوتاهترین زمان
ممکن بر مبنای ثبت سفارشهای دریافت شده موضوع موارد بند

 ،۱نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت
اقدام مینماید.
 -۳واردکننده موظف است تعهدات الزم به منظور واردات کاال به
کشور را به بانک عامل ارایه دهد.
 -۴ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار ماه از زمان صدور به یکی از
روشهای مرتبط بند  ۱به چرخه اقتصادی کشور بازگردد .موارد استثناء
توسط وزارت صمت تعیین میشود.
 -۵واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت صرف ًا پس از انجام ثبت
آماری در سامانه جامع تجارت و اعالم ارزش و مقدار آن توسط گمرک
جمهوری اسالمی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق
واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرف ًا به میزان مابه التفاوت
واردات و صادرات ،متعهد به بازگشت ارز با روشهای مربوطه در بند ۱
به چرخه اقتصادی کشور است.
 -۶گمرک جمهوری اسالمی ایران پروانههای صادراتی از سرزمین
اصلی به مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی که برای
مصرف در منطقه استفاده میشوند ،را از گزارش آماری صادرات
کشور حذف کند و دارندگان این پروانهها حق واگذاری آن را ندارند.
به گزارش اکسپورتنا ،در صورت صادرات کاال از سرزمین اصلی به
مناطق یادشده و از آنجا به خارج از کشور ،صادرکننده متعهد به
بازگشت ارز حاصله با روشهای مرتبط بند  ۱به چرخه اقتصادی
کشور است.
 -۷به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است ،گمرک
جمهوری اسالمی ایران میبایست صرف ًا به آن دسته از کاالهای
وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعالمیه تامین ارز میباشد ،اجازه
ترخیص بدهد.
 -۸واردات در مناطق آزاد ،تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق
قوانین و مقررات جاری صورت میپذیرد.
 -۹نهادهای نظارتی ،انتظامی و امنیتی ضمن شناسایی با دالالن
و واسطههای غیرمجاز در تمامی بازارها به ویژه بازارهای مجازی و
همچنین انبارهای عمده نگهداری کاالهای قاچاق برخورد جدی داشته
و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی مینمایند.
 -۱۰مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی ،بر اجرای کامل و
موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کل
کشورو توسط کلیه اشخاص مشمول از جمله بانکها ،موسسات
مالی ،شهرداریها و ثبت اسناد بر اساس مصوبات شورای عالی
مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ،نظارت کامل و
دقیق اعمال کند.
 -۱۱وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت ،معدن
و تجارت ،جهاد کشاورزی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان برنامه و بودجه ،خزانه داری
کل کشور و گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به تدوینم قررات
الزم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کاالهای اساسی ،ضروری
و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.
 -۱۲وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و سایر دستگاههای مرتبط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی
در خارج از کشور به طور جدی تالش مستمر کند.
 -۱۳سازمان صدا و سیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز
ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی ضمن ایجاد
فضای رسانهای مثبت و مناسبت ،نسبت به اطالع رسانی الزم در
جهت کاهش التهابات در بازارهای ارز و کاال و تشویق سرمایه گذاری
و اشتغال اقدام و از هر گونه القای کمبود کاال و بی ثباتی قیمتها
خودداری کنند.
 -۱۴تبادل هر گونه اطالعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان
و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاههای مسئول ،صرف ًا از طریق سامانه
جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه میبایست اطالعات مورد نیاز
دستگاههای مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت
کند.
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از سوی معاون اقتصادی رئیسجمهور مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی
در مورد سیاستهای جدید ارزی ابالغ شد

راهکارهای وزارت صنعت برای بهبود فضای
کسبوکار اعالم شد

N

تنظیم وکالتنامه استفاده از کارت بازرگانی غیر
«معاونت در بزه قاچاق» است

دادستان کل کشور به دفاتر اسناد رسمی هشدار داد که هر گونه
تنظیم وکالتنامه استفاده از کارت بازرگانی غیر «معاونت در بزه
قاچاق» است.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در ابالغیه به دادستانهای
سراسر کشور اعالم کرد ،بر اساس تبصره  4بند  3آیین نامه اجرایی
ماده  10قانون صادرات واردات دارندگان کارتهای بازرگانی حق
واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
بنابریان هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارتهای
بازرگانی بر خالف مقررات بوده و درصورتی که ذی نفع واقعی
شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کاال با استناد به آن به جهت
عدم رعایت تشریفات قانونی مشمول مقررات بند یک قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی میگردد.
دادستان کل کشور اعالم کرد ،تنظیم وکالت رسمی برای استفاده
از کارتهای بازرگانی دیگران نوعی تسهیل بزه قاچاق است ،بر این
اساس دفاتر اسناد رسمی از هر نوع تنظیم سند که منجر به اعطای
مجوز استفاده از کارت بازرگانی غیر میشود ،خودداری کنند .تنظیم
این سند تحت معاونت در بزه قاچاق قرار میگیرد.

تسلیت
خانواده محترم کبیری
درگذشت مرحوم مغفور شادروان حاج آقا حيدرعلي
كبيري -مدير و صاحب سهام كارخانجات قائم بافت
جزه  ،بافت كبير جزه و از صنعتگران و پیشکسوتان
خوشنام و معتبر صنایع نساجی ایران -را تسلیت
عرض نموده و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان
آن عزیز از دست رفته داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

تسلیت
خانواده محترم جوادزاده
درگذشت جناب آقای مصطفی جوادزاده از فعالین با
اخالق صنایع نساجی کشور و مدیرعامل شرکت زرفام
(گلرنگ) را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم
رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسألت
داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

رشد صادرات پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت :صادرات
صنعت پوشاک طی پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته  ۲۰تا  ۲۵درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،افسانه محرابی در مصاحبهای با رادیو اقتصاد
اظهار داشت :صنعت نساجی و پوشاک یک صنعت با اهمیت باال در
ایران و جهان است .این صنعت در بحث اشتغال افزایی ،ایجاد ارزش
افزوده باال ،توسعه صادرات ،خلق ثروت ،پویایی اقتصادی ،ارز آوری و
بسیاری موارد دیگر نقش آفرین است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :این صنعت در شرایط تحریمی میتواند کمک بزرگی برای کشور

باشد .صادرات صنعت پوشاک طی پنج ماهه سال جاری نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته  ۲۰تا  ۲۵درصد رشد داشته است.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تحریم صنعت نساجی از  ۲۰فروردین
امسال از سوی دشمنان کلید خورد ،افزود :اقدامات زیادی از جمله
تأمین مواد اولیه در جهت اینکه تحریم صنعت مزبور را دچار مشکل
نکند در کشور انجام شده است .خوشبختانه با توجه به تالشهای
صورت گرفته همه شاهد روند رو به رشد در زمینه تولید پارچه و دیگر
ملزومات مورد نیاز برای تولید پوشاک در کشور هستند .مضاف بر اینکه
وزارت صمت در زمینه واردات مواد اولیه صنایع نساجی و پوشاک
هرگونه همکاری و مساعدتی که الزم بوده تاکنون انجام داده است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :کشور طی دو سال گذشته در زمینه تولید و صادرات پوشاک
جهش خوبی داشته است.
وی ضمن اشاره به تشکیل شورایعالی برندهای پوشاک در کشور،
افزود :برند سازی در تمامی کاالهای ایرانی به خصوص پوشاک یک
ضرورت است .توسعه برندسازی در حوزه پوشاک باید بیش از گذشته
در کشور مورد توجه باشد.
محرابی یادآورشد :صنعت پوشاک کشور طی چند سال اخیر در بحث
برندینگ ،مدلینگ ،طراحی ،مارکتینگ ،مهندسی فروش و غیره نیز
پیشرفتهای خوبی را تجربه کرده است.

از چک کردن حساب ریالی اشخاص متقاضی تا ضرورت رعایت شروط بانک مرکزی
بر اساس تدابیر دولت برای اجازه ترخیص کاال به صورت واردات
بدون انتقال ارز ،تنها مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز آنها
اجازه ترخیص خواهد داشت ،شروط بانک مرکزی در واردات با ارز
متقاضی باید رعایت شود و در نهایت گردش ریالی متقاضی واردات
بدون انتقال ارز نیز چک میشود.
حمید زادبوم ،رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ،برخی از ابعاد
واردات بدون انتقال ارز را نمایان کرده است.

 -1تنها مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز آنها با استفاده از
ارز متقاضی امکان واردات به کشور خواهند داشت و شروط بانک
مرکزی در استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود.
 -2گردش ریالی فردی که قرار است با ارز متقاضی اقدام به
ترخیص کاالهای خود نماید ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 -3تمام ابعاد حسابهای ریالی که افرادی که ادعاهای ارز متقاضی
دارند بررسی میشود

استعالم سوابق چک برگشتی با پیامک عملیاتی شد

استعالم سوابق چک برگشتی با پیامک امکانپذیر شده و کاربران میتوانند با ارسال کد
پیامکی شناسه  ۱۶رقمی به چکهای صیادی به شماره پیامکی  ۷۰۱۷۰۱از وضعیت
اعتباری صادر کننده چک مطلع شوند .یکی از تغییرات قانون جدید صدور چک ،استعالم
پیامکی از وضعیت سابقه صاحب حساب است.
کاربران میتوانند با ارسال کد پیامکی شناسه  ۱۶رقمی به چکهای صیادی به شماره
پیامکی  ۷۰۱۷۰۱از وضعیت اعتباری صادر کننده چک مطلع شوند.
از این پس دارندگان چک میتوانند با ارسال شناسه چک به سامانه پیامکی در نظر
گرفتهشده ،از وضعیت صاحب حساب مطلع شوند.
با استفاده از این روش ،پیگیری وصول چک بهسادگی امکانپذیر خواهد بود.

طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق به کجا رسید؟
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بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و
پوشاک ،در برنامه گفت و گوی شبکه خبر درباره طرح برخورد با
پوشاک قاچاق تصریح کرد :دو سال پیش طرح مبارزه با برندهای
محرز پوشاک قاچاق با مشارکت بخش خصوصی شروع شد و از
کسانیکه فروش برندهای خارجی داشتند ،دعوت شد تا در این
طرح شرکت کنند .اما این طرح پیگیری نشده و به مراحل مقدماتی
برگشته است ،اکنون شاهد آن هستیم که فروشندگان برخی
برندها در مراکز فروش و تجاری حتی بدون مجوز فعالیت دارند.
این درحالی است که در شروع طرح با انسجام بی نظیری که در
ارکان دولت وجود داشت با بسیاری از برندهای قاچاق برخورد شد.
در ادامه دهقانی نیا مدیرکل نظارت بر سامانهها و سخنگوی ستاد

مبارزه با قاچاق کاال هم گفت :تا وقتی پوشاک تولید داخل ،شناسه
دار نشود مبارزه با قاچاق این کاال بی نتیجه است .این مقام مسئول
تاکید کرد :همچنین برای اجرای دقیق طرح و مقابله با فروش
کاالی قاجاق باید همه حلقهها با هماهنگی با هم به وظایف خود
عمل کنند.
او افزود :اگر اجناس داخلی شناسه دار نشوند مقابله با قاچاق راه به
جایی نمیبرد .باید زنجیره مبارزه با قاچاق شفاف شود.
کردن تولید کاالهای
دهقانی نیا گفت :در اجرای طرح شناسه دار
ِ
داخلی برای مبارزه با قاچاق که از سال  ۹۷در تهران و اغلب
شهرهای بزرگ شروع شدولی متاسفانه تولید کنندگان پوشاک از
شفاف سازی میزان تولیدات خود با شناسه کاال خودداری کردند.

