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ــت،  ــلولزی وزارت صنع ــاک و س ــاجی، پوش ــع نس ــر کل صنای مدی
معــدن و تجــارت تاکیــد کــرد : بازنگــری دســتورالعمل »نحــوه صــدور 
گواهــی فعالیــت نماینــدگان و شــعب شــرکت های خارجی پوشــاک در 

ایــران« به معنــای رفــع ممنوعیــت واردات پوشــاک نیســت.
بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بین المللــی ماشــین آالت و مــواد اولیــه، 
محصــوالت نســاجی و هفتمیــن نمایشــگاه بین المللــی پوشــاک ایران، 
بــا اســتقبال خــوب فعالیــن ایــن صنعــت از هجدهــم لغایــت بیســت و 

مدیـرکل دفتر صنایـع نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی وزارت صنعت، 
معـدن و تجارت در افتتاحیه نمایشـگاه فرش ماشـینی در روز 26 آذرماه 

مهنـدس محمدجعفـر شـهالیی نژاد- رئیـس هیأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران- در مـورد واردات نخ اکریلیـک ، ضمن بیان 
ایـن مطلـب کـه واردات نـخ اکریلیـک هیچ زمانی ممنوع نبوده اسـت؛ 
گفت: در جلسـه ای که در روز چهارشـنبه بیسـتم آذر ماه به درخواسـت 

یکــم آذرمــاه برگــزار شــد. سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت 
صنعــت نیــز کــه از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کــرد گفــت: از آنجــا کــه 
در زمینــه تولیــد پوشــاک بــه خوداتکایــی رســیده ایم و می توانیــم نیــاز 
داخــل را تامیــن کنیــم، مدیریت واردات پوشــاک همچنــان ادامــه دارد. 
 مهــدی صادقــی نیارکــی ، دربازدیــد از نمایشــگاه بین المللــی 
ماشــین آالت، مــواد اولیــه و محصــوالت نســاجی و پوشــاک بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: ســطح تولیــدات و محصــوالت ارائــه شــده در حــوزه 
نســاجی و پوشــاک در ایــن نمایشــگاه در ســطح قابــل قبولــی اســت 

ــا محصــوالت خارجــی برابــری مــی کنــد.  کــه ب
ــه صــادرات محصــوالت پوشــاک و نســاجی کشــور  ــا اشــاره ب وی ب
بیــان کــرد: تولیــد و توســعه صــادرات در یــک زنجیــره ارزش اتفــاق 
می افتــد و جــای بســیار مباهــات دارد کــه چنیــن صنایعــی در کشــور 

همچــون تولیدکننــدگان حاضــر در نمایشــگاه فعــال هســتند. 
ــاک  ــاجی و پوش ــت نس ــکل صنع ــن مش ــی عمده تری ــی نیارک صادق
ــوان کــرد و گفــت: در  ــه عن ــواد اولی در کشــور را واردات بخشــی از م
نشســت ها و پایش هــای تخصصــی بــا دســتگاه های ذیربــط از جملــه 

در کاشـان گفت: خوشـبختانه برخی تولیدات داخلی شـامل کفش، کیف 
و پوشـاک جایگزین برندهای خارجی شـده اسـت.

افسـانه محرابی در جمع خبرنگاران کاشـان ایجـاد برخی ممنوعیت ها 
از سـوی دفتر صنایع نسـاجی و پوشـاک از سـال گذشـته را یادآور شد و 
بیـان کرد: در راسـتای حمایـت از کاالهایی که می توان آنهـا را در داخل 
کشـور تولیـد کـرد، از اواخـر خـرداد ۹۷ واردات پوشـاک، کیـف، کفش، 
فـرش، کاالی خـواب و برخی کاالهای دیگر به کشـور ممنوع شـد که 

بـه تولیدکنندگان کمـک فراوانی کرد. 
وی به اجرایی شـدن شناسـه کاال در پنج گروه کاالیی صنعت نسـاجی 
در بحـث مبـارزه با قاچاق کاال با همکاری سـتاد مبارزه بـا قاچاق کاال و 
ارز اشـاره کـرد و افـزود: همه فرآیندهای این مهم اجرا شـده، به صورتی 

فعـاالن صنایـع نسـاجی بـا حضـور مصرف کننـدگان نـخ اکریلیـک، 
نماینـدگان واحدهـای ریسـندگی الیـاف بلنـد، تولیدکننـدگان فـرش 
ماشـینی و کشـبافان بـه ریاسـت خانم مهنـدس محرابـی- مدیرکل 
دفتـر نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی وزارت صنعـت- برگزار شـد، از 
طرف ایشـان  مکلف شـدم تا پس از استماع سـخنان حاضرین جلسه، 
جمع بنـدی و تصمیم گیـری نهایـی را اعـام نمایم کـه در نهایت پس 
از بحـث و تبادل نظرهـا ، نتیجـه جلسـه ایـن بود کـه به دلیـل واردات 
نـه چنـدان قابـل توجـه ایـن نـوع نـخ بـه کشـور ، نیـازی بـه اعام 
ممنوعیـت نـخ اکریلیـک وجود نـدارد از سـوی دیگر میـزان تولید نخ 
اکریلیـک در ایـران بیـش از 150 هـزار تن اسـت که بـه خوبی کفاف 
نیـاز داخـل کشـور را می دهـد امـا مقـرر شـد هـر گونـه واردات تحت 
نظـارت کارگـروه فنـی و تخصصی که موضـوع تحلیل بـازار و صدور 
مجـوز هـا را برعهـده دارد مورد بررسـی دقیق قرار گیـرد و لذا با مجوز 

ضرورت حمایت هدفمند از تولیدات داخلی و ساماندهی واردات و عرضه

در افتتاحیه نمایشگاه فرش ماشینی در کاشان مطرح شد:

تاکید بر لزوم همکاری تولیدکنندگان داخلی برای دریافت شناسه کاال

واردات نخ اکریلیک هیچگاه ممنوع نبوده است!

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند کلیه 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.(

ممنوعیت واردات، فرصتی برای بازگشت صنعت

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

و معدن  عضو هیئت مدیره خانه صنعت 
استان تهران گفت: این روزها ممنوعیت 
صنعت  محصوالت  از  بخشی  واردات 
نساجی، موقعیت خوبی برای تولیدکنندگان 
داخلی ایجاد کرده تا با بهبود شرایط کیفی 
و کمی تولیدات خود، سهم بیشتری از بازار 

داخل را در اختیار بگیرند.
علیرضا حائری افزود: ممنوعیت واردات هرچند بیشتر شامل مبادی 
رسمی ورودی کشور می شود، اما به وارد نشدن کاالهای قاچاق کمک 
شایان توجهی داشته و این موضوع به نفع تولیدکنندگان داخلی است. 
از  دسته  آن  تا  است  دیگری  دلیل  ارز،  نرخ  گرانی  گفت:  حائری 
تولیدکنندگان که به صادرات بخشی از محصوالت خود می پردازند، 
بتوانند با استفاده از موقعیت پیش آمده بازارهای جدید و پایداری برای 

تولیدات خود بیابند. 
وی ادامه داد:  به این ترتیب، بخشی از نقدینگی مورد نیاز این واحدها در 
شرایط کنونی که بازارهای داخلی با رکود مواجه بوده و خریدها کاهش 

یافته، تامین خواهد شد. 
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطر نشان کرد:  
امروز شرایط برای صنعت نساجی و سایر رشته های مرتبط مثل پارچه 
جین، فرش ماشینی، تولید نخ های پلی استر و به ویژه پوشاک که 
تاکنون توسعه مناسبی نداشته و صنعتی نشده، مهیا است تا خود را 

به رقیبان خارجی برسانند. 
وی با یادآوری فرصت ها و تهدیدهای تحریم، گفت:  به طور قطع 
تحریم ها برای توسعه صنعت نساجی، تامین تجهیزات و ماشین آالت 
مورد نیاز، همچنین بازسازی و نوسازی آنها تهدید بوده، اما در بخش 
تولید کاال یا تامین مواد اولیه، فرصت مناسبی برای ارتقای داخلی سازی 

و کاهش ارزبری فراهم شده است. 
حائری تاکید کرد:  در همین راستا، مسئوالن باید با اتخاذ تدابیر مناسب، 

کمک حال صنایع برای توسعه عمق ساخت داخل باشند. 
وی با بیان اینکه تولید تابع عرضه و تقاضاست و از دستورالعمل و 
بخشنامه پیروی نمی کند، گفت:  وقتی نرخ ارز، حامل های انرژی و 
کرایه های حمل و نقل افزایش می یابد، قیمت محصوالت نهایی 
نیز افزایش خواهد یافت و نمی توان قیمت تمام شده را ثابت نگه 

ادامه در صفحه 2داشت.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران:

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

https: //telegram. me/aiti1395
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ضرورت حمایت هدفمند از تولیدات داخلی و ساماندهی واردات و عرضه
خالصه مذاکرات هزار و چهل و دومین نشست هیأت مدیره
هزارو چهل و دومین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران  با حضور اکثریت اعضای  هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ 
98/09/10 در محل دفترانجمن صنایع نساجی ایران  برگزار شد 
و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آن ها 

اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خاصـه مذاکـرات هـزار و چهل و یکمین نشسـت هیـات مدیره 

قرائـت و بـه امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- آقـای مهنـدس حمیـدی گزارشـی از مراسـم فـارغ التحصیلـی 
دانشـجویان ورودی سـال 13۹4 دانشـکده نسـاجی دانشگاه صنعتی 

امیرکبیـر کـه روز ششـم آذرمـاه برگـزار شـده بـود ارائـه فرمودند.
3- آقایان دکتر شـیبانی و دکتر کاظمی گزارشـی از نشسـت مشترک 
به اتفاق اعضای هیات علمی دانشـکده مهندسـی نسـاجی دانشـگاه 
صنعتی امیرکبیر در دانشـکده مهندسـی نسـاجی در مورخ ۹8/08/2۹ 
درمـورد همـکاری هـای مشـترک فیمابیـن انجمن صنایع نسـاجی 
ایران و دانشـکده مهندسـی نسـاجی دانشـگاه صنعتی امیرکبیـر ارائه 

فرمودند.
4- آقـای سـید رضـا الجوردی به نشسـت ارتباط صنعت با دانشـگاه 
در کاشـان و ابـراز تمایـل شـرکت هـای دانش بنیان بـرای همکاری 
مشـترک با شـرکت های نساجی در خصوص قطعه سـازی و ماشین 
سـازی اشـاره فرمودند و همچنین اطاعاتی را در خصوص  نمایشگاه 

فرش ماشـینی کاشـان در تاریخ 26 آذرمـاه ارائه فرمودند.
5- آقـای محمدرضـا مقـدم مکاتبـه شـرکت کیمیاپلـی اسـتر قم به 
شـماره 201-15-۹8 مـورخ ۹8/08/22 راجـع به عـدم امکان رعایت 
برخـی از قوانیـن مالیاتـی را در ارتباط بـا پرک فروشـان ارائه فرمودند 
و پیشـنهاداتی در ایـن خصـوص مطرح و مصوب شـد مکاتبـه ای از 

طـرف انجمـن دراین خصـوص صـورت پذیرد.
6- آقـای دکتـر کاظمی گزارش مبسـوطی از حضور خود در سـمینار 
الیاف که به مناسـبت پنجاهمین جلسـه کمیته الیاف در کشـور ژاپن 

برگزار شـده بود ارائـه فرمودند.
۷- آقـای مهنـدس سـیدجواد سـجادی بیدگلـی بخشـنامه گمـرک 
ج.ا.ا در خصـوص رفـع تعهـد ارزی کاالهـای صادراتی که بـاالی 80 
درصـد مـواد اولیـه آن از طریـق ورود موقت صـورت پذیرفته مطرح و 
توضیحاتـی راجـع بـه اختاف بیـن گمـرک و بانک مرکـزی در این 
خصـوص ارائـه فرمودندکـه پـس از بحـث و تبـادل نظـر مقرر شـد 
مکاتبـه ای عطـف بـه بخشـنامه گمـرک جمهـوری اسـامی ایران 
خطـاب بـه بانـک مرکـزی ج.ا.ا صـورت پذیرد و مشـکل اعضـاء در 

این زمینـه مطرح گـردد.
8- مکاتبـه سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـه شـماره 
۹8/130۷2 مـورخ ۹8/08/22 راجـع بـه مشـکات مطـرح شـده در 
جهـت تامین مـواد اولیـه و ملزومات تولیـد کنندگان پوشـاک داخلی 
قرائـت گردیـد. در این خصوص بحـث و تبادل نظر صـورت پذیرفت 
و آقـای مهندس شـهایی گزارشـی از نشسـت های کارگـروه تنظیم 

بـازار ارائـه فرمودند.
۹- آقایان مهندس عباس سرشـارزاده و مهدی سـمائیان طبق دسـتور 
جلسـه و دعـوت قبلـی در جلسـه حضور یافتنـد و گزارش مبسـوطی 
از مسـائل و مشـکات مالیاتـی مطروحـه در کمیتـه رنگـرزی چاپ و 
تکمیـل را بـه اطاع هیـات مدیره محترم رسـاندند و از هیـات مدیره 
انجمن خواسـتند که به طور جدی پیگیر مشـکات مالیاتی واحدهای 
نسـاجی به خصوص ماده 2۷4 باشـند. در نهایت پس از بحث و تبادل 
نظـر مصوب گردید مکاتبه ای توسـط انجمن با سـازمان امور مالیاتی 
صـورت پذیرد و نسـخه ای از آن برای کمیتـه رنگرزی،چاپ و تکمیل 
رونوشـت گـردد. و همچنیـن مقرر شـد چنانچـه ظرف مـدت دوهفته 
پاسـخی دریافت نگردید نسـبت به رسـانه ای کـردن آن اقـدام گردد.

10- آقـای مهنـدس سرشـارزاده همچنیـن توضیحات مبسـوطی در 
خصـوص بخشـنامه14 جدیـد درآمـد تامیـن اجتماعـی در خصوص 
قراردادهـای پیمانکاری که اخیراً برای صدور مفاصاحسـاب واحدهای 
نسـاجی اجرا می شـود ارائه فرمودند که در نهایت مقرر گردید مکاتبه 
ای با اداره کل صنایع نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی جهت ماقات با 
وزیر در خصوص حل مشـکات مالیاتـی و تامین اجتماعی واحدهای 
نسـاجی صـورت پذیـرد و چنانچـه ظـرف دو هفته پاسـخی دریافت 

نگردید نسـبت به رسـانه ای کـردن آن اقدام شـود.
11- مصـوب گردیـد مکاتبـه ای بـا دفتـر مقـام معظـم رهبـری در 
خصـوص موضوع نشسـت مشـترک با فعالیـن اقتصادی کشـور که 
در اواخـر آبـان مـاه برگزار شـد صورت پذیـرد و انتقـادات مطروحه در 

آن ذکـر گردد. 
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 

مهندس حسن نیلفروش زاده ، محسن آهنگریان،اکبر لباف 

صورتجلسه

گمــرک تصمیمــات الزم به منظــور تســهیل واردات مــواد اولیــه اتخــاذ 
خواهــد شــد. 

سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت صنعــت در ادامــه بــه احــداث 
شــهرک های تخصصــی نســاجی و پوشــاک اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
تجمیــع تولیــد کننــدگان صنعــت پوشــاک و نســاجی در یــک مــکان 
عــاوه بــر کاهــش هزینــه هــای تولیــد و همچنیــن حمایــت از تولیــد 
داخــل مــی تــوان بــه برنــد ســازی در حــوزه پوشــاک بیشــتر توجــه 
ــدگان درخشــش بیشــتری  ــد کنن ــی تولی ــا در بازارهــای جهان کــرد ت

داشــته باشــند. 
وی برندســازی، تجمیــع برندهــا و توســعه برنــد در حــوزه پوشــاک و 
ــت دار  ــوان یکــی از سیاســت هــای اولوی ــه عن صنعــت نســاجی را ب

ــوان کــرد.  وزارت صنعــت عن
صادقــی نیارکــی بیــان کــرد: در حــوزه پوشــاک ونســاجی بــا توجــه به 
نیازمنــدی و تقاضایــی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد اگــر بتــوان منابع 
ــی  ــم صرفه جوی ــود و ه ــاد می ش ــتغال ایج ــم اش ــرد ه ــز ک را تجهی

ــد.  ــاق می افت ارزی اتف
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه انجمن هــا و اتحادیه هــای 
صنعــت پوشــاک و نســاجی بایــد نیازهــای خــود را در یــک برنامــه 
ــا،  ــر نیازه ــح داد:اگ ــد، توضی ــتخراج کنن ــاله اس ــج س ــاله و پن دوس
اهــداف و چشــم انداز توســعه ایــن صنعــت مشــخص باشــد، 
می تــوان شــاهد توســعه و پیشــرفت ایــن صنعــت در مــدت زمــان 

ــود.  کوتاهــی ب
ــکیل  ــه تش ــاره ب ــا اش ــش ب ــری از صحبت های ــش دیگ وی دربخ
ــازماندهی  ــدگان س ــر تولید کنن ــت: اگ ــی گف ــیوم های صادرات کنسرس
ــا  ــد ب ــت می توان ــن صنع ــد ای ــکل بگیرن ــیوم ها ش ــوند و کنسرس ش
تــوان رقابتــی مناســب در نمایشــگاه های مختلــف بین اللملــی حضــور 

ــد.  ــن صنعــت و معرفــی آن توســعه یاب ــد و صــادرات ای ــدا کن پی
سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت صمــت همچنیــن از ادامــه دار 

بــودن مدیریــت واردات پوشــاک بــه کشــور خبــرداد.
ــلولزی وزارت  ــاک و س ــاجی، پوش ــر کل نس ــی مدی ــانه محراب افس
صنعــت، در مراســم افتتاحیــه این نمایشــگاه در خصوص دســتور العمل 
ســاماندهی واردات و عرضــه پوشــاک، کیــف و کفــش و نحــوه فعالیت 
نماینــدگان و شــعب شــرکت های خارجــی در ایــران، گفــت: بــا توجــه 
ــره از  ــار منتش ــا و آم ــده، گزارش ه ــل آم ــه عم ــی های ب ــه بررس ب
ــزان  ــر، می ــالیان اخی ــا قاچــاق کاال و ارز در س ــارزه ب ســوی ســتاد مب
ــرآورد شــده  ــی پوشــاک حــدود 6 درصــد از کل واردات ب واردات قانون

اســت کــه عــاوه بــر تضییــع حــق و حقــوق عمومــی، موجــب بــروز 
مشــکات بــرای تولیــدات داخلــی و اشــتغال مولــد شــده و معضــات 

ناشــی از خــروج غیرقانونــی ارز را نیــز بــه دنبــال دارد. 
ــی  ــدات داخل ــد از تولی ــت هدفمن ــرورت حمای ــر ض ــد ب ــا تأکی وی ب
شــهریورماه 13۹5  در 1۷  کــرد:  یــادآوری  واردات  ســاماندهی  و 
ــعب  ــدگان و ش ــت نماین ــی فعالی ــدور گواه ــوه ص ــتورالعمل »نح دس
شــرکت های خارجــی عرضــه کننــده پوشــاک در ایــران« توســط وزیــر 

ــد.  ــاغ ش ــارت اب ــدن و تج ــت، مع ــت صنع وق
مدیــر کل صنایــع نســاجی، پوشــاک و ســلولزی وزارت صمــت در ایــن 
خصــوص اضافــه کــرد: بــا عنایــت بــه نــام گــذاری امســال بــه نــام 
ــت کاالهــای مشــمول،  ــن ممنوعی ــا در نظــر گرفت ــد و ب ــق تولی رون
ــی  ــی و نظارت ــایی های اجرای ــع نارس ــت رف ــبی جه ــت مناس فرص
ــر مســتندات قانونــی  موجــود در دســتورالعمل و مبتنــی نمــودن آن ب

ــد.  الزم بوجــود آم
محرابــی ادامــه داد: براســاس مــوارد مطروحــه، اصــاح و ویرایــش این 
دســتورالعمل بــا برگــزاری 15 جلســه مســتمر کارشناســی بــا حضــور 
ــه  ــج ماه ــط در پن ــای ذیرب ــط و ارگان ه ــای مرتب ــدگان حوزه ه نماین
ــی و  ــتگاه های دولت ــری از نظــرات و تجــارب دس ــا بهره گی امســال ب

نظارتــی در بخــش حاکمیــت انجــام گرفــت. 
وی بــا بیــان اینکــه پیــش نویــس اولیــه بــرای تمامــی دســتگاه ها و 
ارگان هــای ذیربــط و بخــش خصوصــی ارســال شــده اســت، گفــت: 
بــا اخــذ نقطــه نظــرات اولیــه، جلســات نهایــی نمــودن دســتورالعمل 
ــا حضــور نماینــد گان 25 دســتگاه و ارگان ذیربــط دولتــی و بخــش  ب
ــده و  ــکیل ش ــه تش ــر 4 جلس ــال حاض ــه در ح ــاز ک ــی آغ خصوص
ــس از  ــد پ ــرر ش ــروه مق ــه کارگ ــن جلس ــه چهارمی ــاس مصوب براس
ــروه  ــات کارگ ــزاری جلس ــرات، برگ ــام نظ ــخ ها و اع ــول پاس وص
ــودن دســتورالعمل اصاحــی صــورت  ــی نم بمنظــور بررســی و نهای

ــرد.  پذی
ــع نســاجی، پوشــاک و ســلولزی وزارت صنعــت در  ــر کل صنای مدی
پایــان تصریــح کــرد: در شــرایط حاضــر ممنوعیــت واردات پوشــاک، 
تمرکــز بــر ســاماندهی عرضــه و نیــز اســتفاده از ظرفیت هــای تولیــد 
داخــل در راســتای صیانــت از حــق و حقــوق عمومــی و نیــز حمایــت 
هدفمنــد از توســعه تولیــدات داخلــی پوشــاک و کیــف و کفــش ، در 
فرآینــد بازنگــری و تدویــن دوبــاره ایــن دســتورالعمل مــورد تأکیــد 
ــت  ــع ممنوعی ــی رف ــه معن ــا بازنگــری در دســتورالعمل ب اســت، ام

واردات پوشــاک نیســت . 

کـه همـه کاالهـای وارداتی و تولید داخل از سـطح تولید تـا عرضه باید 
باشند.   شناسه دار 

مدیرکل دفتر صنایع نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت بـا تاکید بر لزوم همکاری تولیدکننـدگان داخلی برای دریافت 
شناسـه کاال در راسـتای تمایـز عرضـه کاالی قاچـاق و غیرقاچاق بیان 
کـرد: کاالهـای وارداتـی به ویـژه کیف، کفش و پوشـاک و فـرش باید 

باشند.  دارای شناسه 
بـه گفتـه وی، 260 هزار نفر در  هفت هـزار و ۹00 واحد تولیدی صنعت 
نسـاجی و پوشـاک کشـور فعالیت مـی کنند که البتـه این آمـار با توجه 

بـه اجرای طرح توسـعه برخی واحدها در حال به روزرسـانی اسـت. 
محرابـی همچنیـن تولیـد چادر مشـکی را یکـی از برنامه هـای مهم در 
راسـتای رونق تولید دانسـت و گفت: هشـت طرح 10 میلیون مترمربعی 
بـا توجـه به بـرآورد کمبـود داخـل و نیـاز اعتبـار 150 میلیـون یورویی 
بـرای تولیـد آن در کشـور، در نظـر گرفتیـم کـه در نشسـت های دولت 

نیز مطرح شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: بانـک مرکزی نیز پرداخت این منابـع را قبول کرده و 

می توانیـم در چند سـال آینده نیاز داخلـی را تامین کنیم. 
بـه گفتـه مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت، قـرار اسـت چنـد طـرح تولید چادر مشـکی 
بـا توجـه بـه تمایـل و تشـویق سـرمایه گذاران و واحدهای موجـود آغاز 
شـود کـه بـا افزایش تولیـد آن بـه عنـوان کاالی فرهنگی مشـترک با 
کشـورهای همسـایه صادرات آن هم در دسـتور کار قرار خواهد گرفت.

وی در ادامـه نیـز اظهـار کرد: صـادرات فرش از ایران در سـال گذشـته 
بـه ۷0 کشـور جهـان 421 میلیون دالر بود که به نسـبت سـال پیش از 

آن 21 درصد رشـد داشـت. 
محرابـی تصریـح کـرد: فشـار تحریم هـا در چند سـال گذشـته موجب 
کاهـش صادرات شـد امـا ایران در زمینه فرش ماشـینی کـه در صنعت 
نسـاجی و پوشـاک محصـول صادراتـی محسـوب می شـود، رتبه هفتم 
جهـان را پـس از کشـورهایی مانند ترکیه، بلژیک، هنـد، آلمان و آمریکا 
دارد. وی اضافـه کـرد: ایـران در صنعـت فـرش توسـعه یافتـه اسـت و 
اکنـون در جایگاهـی از صـادرات این محصول قرار گرفتـه که باید برای 

برگزاری  نمایشـگاه های بیشـتر در سـایر کشـورها تاش کند. 
مدیرکل دفتر صنایع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بـه راه انـدازی نمایشـگاه فـرش ماشـینی و آخریـن دسـتاوردهای ایـن 
صنعـت در کاشـان اشـاره و تاکید کـرد: ایران در صنعت فرش ماشـینی 

دارای به روزتریـن فنـاوری جهان اسـت. 

در افتتاحیه نمایشگاه فرش ماشینی در کاشان مطرح شد:

تاکید بر لزوم همکاری تولیدکنندگان داخلی برای دریافت شناسه کاال
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مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، مشارکت 
در طرح ملی پوشاک را مهمترین برنامه این صندوق اعام کرد که 
با اباغ مصوبه مجمع عمومی با موضوع افزایش سرمایه صندوق، 

عملیاتی خواهد شد.
 محمد حسین مقیسه با اعام خبر مشارکت صندوق ضمانت در 
طرح ملی پوشاک، در خصوص این طرح افزود: طرح ملی پوشاک 
)طرح توسعه تولید پوشاک در مناطق روستایی و محروم( با هدف 
ایجاد نام و نشان ملی )برند( در داخل و خارج از کشور، افزایش 
کیفیت، تولید مشتری محور، پاسخگویی به سلیقه مشتری )مد( با 
رعایت شئونات فرهنگی جامعه و در نهایت توسعه صادرات پوشاک 
و جلوگیری از قاچاق آن شکل گرفته و به زودی اجرایی خواهد شد.

اول  اهداف مرحله  به  اشاره  با  به گزارش خبرگزاری مهر، وی 
این طرح، خاطرنشان می کند: طرح ملی پوشاک در مرحله اول 
در استان های اردبیل، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، گیان و 
همدان اجرا خواهد شد و به تدریج با توجه به نتایج حاصله، سایر 

استان های کشور نیز به آن اضافه خواهند شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اضافه 
کرد: این طرح در استان های مورد اشاره، دارای مراحلی از قبیل 
شرکت  استانی،  پشتیبان  شرکت های  روستایی،  کارگاه  ایجاد 
پشتیبان ملی و در نهایت تاسیس و راه اندازی فروشگاه های عرضه 

محصوالت تولیدی با یک نشان تجاری ویژه خواهد بود.
در  اول  مرحله  کامل  اجرای  صورت  در  کرد:  بیان  مقیسه 
استان های مورد اشاره 100 کارگاه تولیدی روستایی و 5 شرکت 
پشتیبان استانی و تعدادی فروشگاه با اشتغال بیش از ۹ هزار نفر 
تاسیس خواهد شد. وی درباره موانع اجرای این طرح نیز گفت: 
یکی از موانع پیش روی طرح ملی پوشاک در یکسال گذشته، 
کسری وثایق واحدهای روستایی و شرکت های پشتیبان استانی 
جهت ارائه به نظام بانکی کشور به منظور اخذ تسهیات بوده 

است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اضافه 
صورت  در  شد  قرار  منتخب،  راهکارهای  بررسی  از  پس  کرد: 
افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، 
کسری وثایق مورد اشاره با ضمانت های صادره توسط صندوق 
با  مرتفع شود که خوشبختانه اعضای مجمع عمومی صندوق 
افزایش سرمایه به منظور مشارکت در طرح ملی پوشاک از طریق 
صدور ضمانت نامه های اعتباری موافقت کرده اند و به این ترتیب 
امکان صدور این ضمانت نامه ها به درخواست بانک عامل فراهم 

شده است.
کرد:  تصریح  طرح،  عملیاتی سازی  شیوه  خصوص  در  مقیسه 
ضمانت  صندوق  گرفته،  صورت  برنامه ریزی های  براساس 
سرمایه گذاری صنایع کوچک می تواند تا مبلغ 3.000 میلیارد ریال 

از طریق صدور ضمانت نامه از این طرح پشتیبانی به عمل آورد.
وی همچنین در پایان گفت: شورای راهبری طرح ملی پوشاک 
شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، 
و  اشاره  مورد  استان های  استانداری های  کشاورزی،  بانک 
انجمن صنایع پوشاک ایران با برگزاری جلسات درحال آماده 
سازی اجرای این طرح هستند و با اباغ مصوبه مجمع عمومی 
موضوع  با  کوچک،  صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق 
افزایش سرمایه به منظور مشارکت در طرح ملی پوشاک، طرح 

مذکور عملیاتی خواهد شد.

مشارکت در طرح ملی پوشاک در ماه های پایانی سال

شرایط جدید برای پذیرش اظهارنامه های مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی اعام کرد: از عملکرد سال 13۹8 به بعد، در 
صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات 
اطاعات  انطباق  در صورت  و  کنند  ارائه  قانونی  در مهلت  و  تنظیم 
بدون  اظهارنامه  مالیاتی،  امور  سازمان  اطاعاتی  پایگاه  با  اظهارنامه 

رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های  تاکید  با   محمد مسیحی 
مستقیم، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 13۹8 برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در 
صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی هستند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات 
مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی 
آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهد داد و صرفا بر مبنای 

شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می کند. 
مالیاتی  از اظهارنامه  تنها درصدی  تاکیدکرد:  ایسنا،  وی  به گزارش 
تسلیمی با بانک های اطاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت 
داده می شود و بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار 

می گیرد. 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درصورتی 
که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه 
مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی 

براساس میزان فعالیت و اطاعات به دست آمده اقدام می کند. 
طبق اعام سازمان امور مالیاتی، مسیحی از مودیان مالیاتی خواست 
اظهارنامه مالیاتی خود را برای عملکرد سال 13۹8 براساس رویکرد 
با  اقتصادی خود و  فعالیت  بر  بر واقعیت های مترتب  جدید و مبتنی 
تهیه  مستلزم  موضوع  این  که  کنند  تنظیم  قانونی  مقررات  رعایت 
اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته است. وی با بیان 
اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش 
قطعیت  زمان  فرآیند  کاهش  همچنین  و  مالیاتی  حسابرسی  کیفیت 
مالیاتی می شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی 
ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود و ارتقای تمکین مالیاتی به عنوان 
شاخص کارآیی نظام مالیاتی می شود. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور در پایان از دستگاه های نظارتی خواست در این امر 
مهم به ویژه در سال های اولیه اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی را 

همراهی کنند.

کارگـروه فنـی، واردات نـخ اکریلیـک امکان پذیر اسـت.
مهنـدس محمدجعفر شـهایی نژادهمچنین ابراز داشـت: در جلسـه ای 
و  مصرف کننـدگان  حمایـت  سـازمان  مدیرعامـل  حضـور  بـا  کـه 
تولید کنندگان و معاون وزیر صنعت، مدیرکل دفتر نسـاجی و پوشـاک 
وزارت صنعـت، تنـی چنـد از اعضـای تشـکل های صنایـع نسـاجی و 
پوشـاک، اصنـاف و کسـبه بازار در سـازمان حمایت مصـرف کنندگان 
و تولید کننـدگان برگـزار شـد، موضـوع واردات نخ هـای پنبـه ای نیـز 
مـورد بحـث و تبـادل نظـر قرار گرفـت. وی افـزود: طبق اعـام خانم 
مهنـدس محرابـی، سـال گذشـته 16 هزار تـن نخ پنبه ای وارد کشـور 
شـد امـا این رقـم در سـال جاری به 48 هزار تن رسـیده که ایـن ارقام 

اختاف بسـیار فاحشـی بـا یکدیگـر دارند. 
بـه گفتـه مهنـدس شـهایی، سـاالنه حـدود 60 هـزار تـن تولید نخ 
پنبـه ای )نـخ شـانه شـده( کشـور می باشـد و بـا راه انـدازی چندیـن 
کارخانـه ریسـندگی تا پایان سـال ، ایـن رقم افزایش نیـز خواهد یافت.    
رئیـس هیئـت مدیره انجمن صنایع نسـاجی ایـران اذغان داشـت: در 

نهایـت آقای تابـش -  مدیرعامل سـازمان حمایـت مصرف کنندگان و 
تولید کننـدگان- از مصرف کننـدگان نـخ پنبـه ای درخواسـت کـرد تـا 
میـزان نیـاز خـود را بـه نخ های پنبه ای اعـام کنند تا پس از بررسـی 

کارگـروه  فنی، نسـبت بـه واردات آن تصمیم گیری شـود. 
ایـن گـروه معتقدنـد بـا وجود رقیـب خارجـی، قیمت  نخ هـای پنبه ای 
تولیـد داخـل کنتـرل خواهـد شـد و از ایجـاد انحصـار جلوگیـری بـه 
عمـل می آیـد ایـن در حالی اسـت کـه انجمـن صنایع نسـاجی ایران 
هـر هفتـه قیمـت نخ هـای پنبـه ای را به طور شـفاف و روشـن اعام 
می  کنـد تـا هیچ گونـه اختـال و کمبـودی در رونـد فعالیـت بـازار به 

وجـود نیاید. 
مهنـدس شـهایی، برگـزاری چنین جلسـات مشـترک میـان بخش 
خصوصـی و مسـئوالن دولتـی را در ایجـاد هماهنگـی میـان تمـام 
فعـاالن صنایـع نسـاجی کشـور بسـیار موثـر توصیـف کـرد و گفت: 
مواضـع مـا نقطـه مقابـل مصرف کننـدگان نخ هـای پنبـه ای نیسـت 

بلکـه در همراهـی با آنهاسـت.

واردات نخ اکریلیک هیچگاه ممنوع نبوده است!
ادامه از صفحه 1

سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صمت اعالم کرد : 

رصد مستمر زنجیره تامین محصوالت پتروشیمی
سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صمت از رصد مستمر زنجیره تامین 
محصوالت پتروشیمی خبرداد و گفت: با ساماندهی وضعیت عرضه و 
تقاضای محصوالت پتروشیمی، میزان تقاضای بیش از 83 درصد در سه 
ماهه دوم سال ۹8 نسبت به سه ماه مشابه در سال قبل کاهش یافت و 

شاهد آرامش نسبی در بازار این محصوالت هستیم.
 مهدی صادقی نیارکی،  مدیریت عرضه و تقاضا در محصوالت پتروشیمی 
را یکی از دستاوردهای وزارت صمت و سایر دستگاه های همکار توصیف 
و بیان کرد: میزان تقاضا محصوالت پتروشیمی در بازه زمانی سه ماهه 
دوم سال ۹۷ بیش از 5 میلیون تن بود، این درحالی است که میزان تقاضا 

در همین بازه زمانی در سال ۹8 در حدود یک میلیون تن رسیده است. 
به گزارش شاتا، وی تصریح کرد: کاهش 83% تقاضا در مقابل کاهش 
28% معامله نشان از واقعی نبودن بخشی از تقاضا و موثر بودن اقدامات 
صورت گرفته است. به گفته سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صمت،  
تقاضای خرید محصوالت پتروشیمی در سال ۹۷ با افزایش نامتعارفی روبه 
روشد به طوریکه میزان تقاضا باالتر از میزان مصرف واحدهای صنعتی 

بود واین روند باعث بروز نوساناتی در قیمت محصوالت پتروشیمی شد.
سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صمت با اشاره به ورود وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای ساماندهی نوسانات قیمتی و مدیریت عرضه و تقاضا 
دربازار گفت: در این راستا کمیته راهبری مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی 
تشکیل شد و زنجیره تامین محصوالت پتروشیمی با اتخاذ تدابیری مورد 

بررسی قرار گرفت. 

صادقی نیارکی تصریح کرد: در گام اول برای ساماندهی و مدیریت بازار، 
عرضه مستمر و رعایت کف عرضه از طریق بورس و پتروشیمی ها را 
مورد پیگیری قرارداده است و هماهنگی های الزم برای ایجاد تعادل در 

بازارمتناسب با عرضه و تقاضا صورت گرفت. 
وی افزود: در بخش تقاضا نیز که بازار غیر منطقی ایجاد شده بود، قیمت های 
پایه عرضه در بورس کاال بر اساس ارز نیمایی در نیمه دوم سال ۹۷ تعدیل و 
در ادامه در سالجاری طرح افق بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور 
پایش سیستمی سهمیه واحدها و شفاف سازی در قالب سامانه الکترونیکی 
شروع بکار کرد . این سامانه با محوریت اطاعات سامانه بهین یاب و سامانه 
جامع اطاعات شروع بکار کرد و میزان عرضه ) فروش( محصوالت را 

متناسب با تولیدات واحدهای صنعتی مورد پردازش قرار داده است. 
سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صمت افزود: این طرح از ابتدای تیرماه 
۹8 به صورت پایلوت و از ابتدای پاییز ۹8 برای تمام مواد پتروشیمی و 
مصرف کنندگان آن اجرایی شد. همچنین بازبینی سهمیه ها با اولویت 
واحدهایی که 80% خرید مواد را در دو سال گذشته انجام داده اند نیز با 

جدیت مورد بررسی قرار گرفت. 
صادقی نیارکی با اشاره به مقایسه معامله مواد پتروشیمی دارای التهاب در 
بورس کاال طی سه ماهه دوم سال های ۹8 گفت: با اقدامات اصاحی در 
حوزه عرضه و تقاضای محصوالت پتروشیمی ثبات نسبی در وضعیت بازار 
محصوالت پتروشیمی ایجاد و این اقدامات با جدیت تا ساماندهی کامل 

ادامه خواهد داشت.
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۱۰ مقصد عمده تجاری ایران در هشت ماهه ۹۸
عمده تریـن مقاصـد صادراتـی ایـران بـه لحـاظ ارزش صـادرات کاال 
طـی هشـت ماهه 13۹8 بـه ترتیب کشـورهای چین، عـراق، امارات، 

ترکیـه و افغانسـتان بوده اند. 
معاونـت بررسـی های اقتصـادی اتـاق بازرگانـی تهران در گزارشـی و 
براسـاس آمارهای منتشـر شـده از سـوی گمرک ایران مقاصد عمده 
صـادرات و واردات کاال در هشـت ماهـه نخسـت امسـال را بررسـی 
کـرده اسـت.  بـه گـزارش ایبِنـا،  در هشـت ماهـه نخسـت امسـال 
2۷ میلیـارد دالر کاال از کشـور صـادر شـده و در مقابـل آن 28/4 
میلیـارد دالر وارد شـده اسـت کـه براین اسـاس تـراز تجاری کشـور 

1/4 میلیـارد دالر منفـی بوده اسـت.
واردات  ارزش  و  درصـد  ارزش صـادرات حـدود 11  اسـاس  برایـن 
حـدود 5 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش یافته 
اسـت.  ایـن آمارها نشـان می دهنـد که طی ایـن مـدت 25 درصد از 
صـادرات ایـران بـه چیـن، 21 درصد به عـراق، 11 درصد بـه امارات، 

10 درصـد بـه ترکیـه و 6 درصـد بـه افغانسـتان بوده اسـت. بـه این 
ترتیـب ۷3 درصـد از صـادرات ایران تنها به این کشـورها انجام شـده 
و 2۷ درصـد دیگـر بـه سـایر کشـورها بـوده اسـت.  از سـوی دیگـر 
عمده تریـن مبـادی وارداتـی ایـران بـه لحـاظ ارزش واردات نیـز بـه 
ترتیـب چیـن بـا 26 درصد، امارات بـا 1۹ درصد، ترکیه بـا 12 درصد، 
هنـد بـا ۹ درصـد و آلمـان بـا 5 درصـد بوده انـد.  برایـن اسـاس ۷1 
درصـد از واردات کشـور از ایـن 5 کشـور و 2۹ درصـد دیگـر از سـایر 

کشـورها بوده اسـت.
ایـن آمارهـا همچنیـن نشـان می دهنـد کـه وزن کاالهـای صادراتی 
حـدود 1۷ درصـد و وزن کاالهـای وارداتـی حـدود 2 درصـد نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل افزایـش یافته انـد. امـا متوسـط قیمـت 
کاالهـای صادراتـی در ایـن مدت نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 
از آن حـدود 24 درصـد و متوسـط قیمـت کاالهای وارداتـی ایران نیز 

۷ درصـد اُفـت داشـته اند.

افزایش زمان ثبت سفارش به ٢۰ روز
رییس کنفدراسیون صادرات از افزایش دوباره زمان ثبت سفارش از 5 روز 
به 20 روز خبر داد و گفت: در صورت تداوم این وضع، شاهد کمبود مواد 

اولیه برای واحدهای تولیدی خواهیم بود.
 محمد الهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران با اشاره به مشکاتی که در پروسه ثبت سفارش طی 
هفته های گذشته رخ داده است، افزود: اگرچه تا چندی پیش با پیگیری 
های صورت گرفته، پروسه ثبت سفارش به 5 روز کاری کاهش یافته بود، 
اما اکنون دوباره موانع پیش روی ثبت سفارش به دالیل متعدد بازگشته و 
پرونده ها معطل می مانند و این پروسه اکنون به یک ماه تا 20 روز رسیده 

و در کنار آن، انواع و اقسام اشکاالت نیز بروز کرده است. 
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: در عین حال هم اکنون برای تایید 
پرونده های ثبت سفارش به سابقه افراد رجوع می شود؛ در حالی که قرار بر 

این بود که این موضوع حداقل برای واردات از محل صادرات برطرف شود 
و این موضوع تا مدتی هم انجام شد، اما بار دیگر این اشکاالت بروز کرده 
و به نظر می رسد اگر این روند ادامه یابد، با کمبود مواد اولیه در واحدهای 

تولیدی مواجه خواهیم کرد.
الهوتی گفت: بعد از مرحله ثبت سفارش و طوالنی شدن این فرآیند، 
به  صادرکننده  سوی  از  صادراتی  ارز  محل  از  ارز  تخصیص  موضوع 
واردکننده، به کندی پیش می رود در حالی که بانک مرکزی که باید 
پرونده ها را تایید کند و تخصیص ارزی نیز از سوی صورت نمی گیرد، اما 
هم اکنون همین تایید از سوی بانک مرکزی، حدود یکماه تا 40 روز زمان 
سپری می شود، ضمن اینکه واردکننده و صادرکننده معطل تاییدیه است و 
اگر فرآیند واردات را در نظر بگیریم دو ماه و نیم زمان می برد که مشکاتی 

برای مواد اولیه واحدها ایجاد خواهد کرد.

ــورای  ــت ش ــن نشس ــتادو نهمی ــرو هش ــزی پی ــک مرک بان
گفت وگــو و تأکیــد بخــش خصوصــی در مــورد عــدم ضــرورت 
دریافــت گواهــی موضــوع تبصــره )1( مــاده 186 قانــون مالیات 
ــار  ــایش اعتب ــا و گش ــد ضمانت نامه ه ــرای تمدی ــتقیم ب مس
اســنادی، بخشــنامه جدیــدی ابــاغ و در آن بــر عــدم ضــرورت 

دریافــت گواهــی بــه هنــگام تمدیــد تأکیــد کــرد.

دریافت گواهی به هنگام تمدید ضمانت نامه ها و
 گشایش اعتبار اسنادی ضرورت ندارد

ــاغ  ــا اب ــت بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ســال 13۹۷ ب مهل
ــا پایــان دی مــاه امســال تمدیــد شــد. بانــک مرکــزی ت

بانــک مرکــزی در نامــه ای از انجــام توافــق ایــن بانــک با ســازمان 
امــور مالیاتــی بــرای تســهیل در رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان 
ــا نماینــدگان ســازمان  ــه توافقــات خــود ب ــا اشــاره ب ــر داد و ب خب
ــا  ــاعدت ب ــور مس ــه منظ ــرد: ب ــام ک ــور اع ــی کش ــور مالیات ام
صادرکننــدگان، مهلــت بازگشــت ارز صادراتــی ســال ۹۷ تــا پایــان 

دی مــاه ۹8 تمدیــد شــده اســت.
بــر ایــن اســاس، تمامــی صادرکننــدگان ســال ۹۷ تــا پایــان دی 
ــار، جهــت  ــرای آخریــن ب ــا ب ــد ت مــاه ســال جــاری فرصــت دارن
بهره منــدی از معافیت هــای مالیاتــی یــاد شــده، نســبت بــه رفــع 
ــدام  ــه اق ــادرات متعلق ــل از ص ــت ارز حاص ــد ارزی و بازگش تعه
کننــد. بانــک مرکــزی همچنیــن تاکیــد کــرده اســت کــه در پایان 
ــادرات  ــل از ص ــت ارز حاص ــات بازگش ــده اطاع ــاد ش ــت ی مهل
ــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور  ایــن دســته از صادرکننــدگان ب
ــر اســاس  ــن ب ــک ارســال خواهــد شــد. همچنی ــن بان توســط ای
اعــام بانــک مرکــزی، اطاعــات بازگشــت ارز حاصل از صــادرات 
ــور  ــازمان ام ــه س ــاه امســال ب ــان م ــان آب ــا پای ــدگان ت صادرکنن

مالیاتــی ارســال شــده اســت.

مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹7، 
تا پایان دی ماه ۹۸ تمدید شد

بیسـت و پنجمیـن نمایشـگاه بین المللـی ماشـین آالت، مـواد اولیـه، 
منسـوجات خانگـی، ماشـین های گلـدوزی و محصـوالت نسـاجی بـا 
نظـارت انجمـن صنایع نسـاجی ایـران و همـکاری جامعه متخصصین 
نسـاجی ایـران و انجمن صنفـی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشـین آالت 
و قطعات نسـاجی ایران توسـط شـرکت سـامع پاد نوین به مدت چهار 

روز) 18 لغایـت 21 آذر۹8(  برگـزار شـد.
کل فضـای سرپوشـیده ) ناخالص( ایران تکس امسـال، 22 هـزار و ۹88 
هـزار متـر مربـع، متـراژ )مفیـد( سرپوشـیده داخلـی آن 11433/۷۹ متر 

مربـع و متـراژ مفیـد سرپوشـیده ارزی 1048 متـر مربع بود.
از کشـورهای حاضـر در ایـن رویـداد صنعتـی می تـوان به چیـن، هند، 

ترکیـه، ایتالیـا، بلژیـک، اسـپانیا، اسـترالیا و اوکراین اشـاره کرد.
شـرکت کنندگان داخلـی و خارجـی در سـالن 38 بـه ارائه ماشـین آالت 
نسـاجی، ماشـین های گردبـاف، چـرخ خیاطی، ماشـین های گلـدوزی، 
دوخـت و بـرش، مشـاوره و خدمـات مهندسـی، تشـکل های نسـاجی، 
مجـات تخصصـی و تکنولوژی نانو پرداختند، سـالن 40 نیز به نمایش 
ماشـین های دوخـت و برش و مواد اولیه، سـالن B و A 44بـه ارائه انواع 
الیـاف اختصاص داشـت. در سـالنB و A 41 انواع نـخ و کاالی خواب و 
منسـوجات خانگی و در سـالن 35 رنگ و مواد اولیه به نمایش درآمدند.

نگاهـی بـه آمـار نمایشـگاه ایران تکـس سـال ۹۷ نشـان می دهـد کـه 
متراژ کل نمایشـگاه در سـال گذشـته 1۹8۷4 متر مربع بود در حالی که 
ایران تکس امسـال رشـدی 15 درصدی را تجربه کرد و به رقم 22۹88 
رسـید؛ همچنین تعداد شـرکت های داخلی از 148 شـرکت با 25 درصد 
رشـد بـه 186 شـرکت رسـید امـا در تعداد شـرکت های خارجی، شـاهد 
افت قابل توجهی هسـتیم به طوری که از 101 شـرکت خارجی در سـال 

گذشـته به 5۹ شـرکت خارجی در سـال ۹8 کاهش یافته اسـت.
متـراژ کل شـرکت های داخلـی نیـز با 3۹ درصد رشـد نسـبت به سـال 
گذشـته از 804۹/14 متـر مربـع به 11433/۷۹ متر مربع رسـیده اسـت 
اگرچـه افـت متـراژ شـرکت های خارجـی از 1661 متـر مربع بـه 1048 

متـر مربـع را نبایـد فرامـوش کـرد. در مجمـوع آمارهـا بیانگر اسـتقبال 
گسـترده و بیشـتر شـرکت کنندگان داخلـی در مقایسـه با شـرکت های 
خارجی هسـتند که شـاید مهم ترین دلیل این عدم اسـتقبال را می توان 
در تحریم هـای بین المللـی ایـران و دشـواری های تعامـات تجـاری و 

مالی دانسـت.  
هفتمین نمایشـگاه بین المللی پوشـاک ایران نیز که با مجوز رسـمی از 
سـازمان توسـعه تجارت ایران و بنیاد ملی مد ولباس اسـامی ایرانی در 
سـالن های B و A 38 و B و A 41 برگـزار شـد، بـا نظـارت و همکاری 
اتحادیـه تولیـد و صـادرات نسـاجی و پوشـاک ایـران، انجمـن صنایـع 
پوشـاک ایـران و اتحادیـه صنف تولیدکنندگان و فروشـندگان پوشـاک 
تهـران توانسـت 118 شـرکت داخلـی را در گروه هـای کاالیی پوشـاک 

زنانـه، مردانـه، بچه گانـه و پارچه لباسـی دور هـم جمع کند.
کل فضـای سرپوشـیده)ناخالص( ایـران مـد 11۷05 متـر مربـع، متـراژ 
)مفید( سرپوشـیده داخلـی ۷31۹/5 متر مربع و متراژ )مفید( سرپوشـیده 
خارجـی ۹2 متـر مربـع بـود. تنهـا شـرکت کننده خارجـی ایـران مـد 
از کشـور چیـن بـود و ایـن نشـان می دهـد نمایشـگاه ایـران مـد، در 
جـذب شـرکت کنندگان خارجـی بـه دالیـل مختلـف عملکـرد چندان 
قابـل توجهـی نداشـته و تمـام تمرکـز خـود را بـر ارائـه توانمندی های 

تولیدکننـدگان پوشـاک ایرانی گذاشـته اسـت.
در صـورت مقایسـه ایـران مـد امسـال با مشـابه سـال گذشـته متوجه 
می شـویم که در بخش متراژ کل نمایشـگاه، رشـد 40 رشـدی را تجربه 
کـرده و از 8384/5 متـر مربـع به 11۷05 متر مربع رسـیده اسـت. تعداد 
شـرکت های داخلی نیز از 6۹ شـرکت به 118 شـرکت رسیده که بیانگر 
رشـد 68 درصـدی اسـت. در زمینـه شـرکت های خارجی نیز ایـران مد 
سـال گذشـته، موفق به جـذب شـرکت کننده خارجی نشـد در حالی که 
امسـال دو شـرکت از چیـن در ایـران مـد حضـور داشـتند. متـراژ کل 
شـرکت های داخلـی نیـز از رقـم 4۷28/20 متـر مربع بـه ۷31۹/5 متر 
مربـع افزایـش یافت و به این ترتیب به رشـدی 53 درصد دسـت یافت.

ایران تکس و ایران مد ۹۸ به روایت آمار
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