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

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ ابالغ شد

گشایش جدید ارزی با هند

ادامه در صفحه 2 

رئیس كل بانک مركزی گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به 
لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را 

گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاست های دولت برای 
فعاالن  جهت  را  گوناگونی  تسهیالت  صادرات،  و  تولید  از  حمایت 
تولیدی و تجاری به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه 
تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه نامه ای ضوابط برخورداری 

درک می کنیم و همکاری الزم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم 
صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند 
حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به 
بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود در مورد آن در 

فرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم. 
 همتی در دیدار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نقش فعاالن اقتصادی 
و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند 
و گفت: اتاق بازرگانی می تواند با رهنمودهای خود به فعاالن اقتصادی و 
هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ 
در همین راستا، باید تالش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف 

کنیم.  

فعاالن مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیالت را به گمرکات 
اجرایی ابالغ کرده است.

به گزارش گمرک، تسهیالت 18گانه گمرک برای این گروه به این 
شرح است :

1- ترخیص کاال خارج از سطح3 )مسیر قرمز(
2- پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی 

ماده 6 قانون امور گمرکی
3- پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه های 

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیالت ماده 5۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
6- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید

۷- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات

رئیس كل بانک رئیس كل بانک مركزی:
صادرکنندگان ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند

تسهیالت 18گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

اول  معاون  توسط  غیرنفتی سال 13۹۹  از صادرات  بسته حمایت 
رییس جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ شد.

معاون وزیر و رییس كل سازمان توسعه تجارت ایران با اعالم این 
خبر اظهار کرد: تدوین این بسته حمایتی حاصل ساعت ها فعالیت 
کارشناسی کارگروه منتخب شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 
برنامه و بودجه، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و همچنین 
اعضای کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی است و 

به تایید شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی نیز رسیده است. 
به گزارش ایسنا، حمید زادبوم افزود: جامع و مانع بودن و توجه 
به شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور با توجه به تحریم های 
ناجوانمردانه و همچنین مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا دو 

شاخص مهم تدوین بسته حمایتی سال 13۹۹ است. 
سیاست های  به  توجه  گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین صادرات به 15 کشور همسایه و 
اعضای اتحادیه اوراسیا در بسته فوق الذکر مورد تاکید قرار گرفته و 

تمام تسهیالت و مشوق ها با توجه به این مساله تدوین شده است. 
دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی منابع بسته حمایتی سال 
جاری را شامل منابع صندوق توسعه ملی به میزان 2۰ هزار میلیارد 
ریال، منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 13۹۹ کل کشور 
برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان شش هزار میلیارد ریال، 
بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و همچنین 
افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف 
1۰۰ میلیون یورو اعالم کرده و ابراز امیدواری کرد با تخصیص 
تعیین شده جهت  پیش  از  اهداف  به  نیل  فوق الذکر،  بودجه های 

توسعه صادرات غیرنفتی در سال 13۹۹ تسهیل شود.

مدیرعامل بانک هندی »یو سی او« از تالش برای گسترش موارد 
هندی  خبری  پایگاه  داد.  خبر  روپیه-ریال  اعتباری  خط  استفاده 
بیزینس استاندارد با اشاره به توقف واردات نفت هند از ایران به دلیل 
تحریم های آمریکا نوشت بانک عامل »یو سی او بانک« که عاملیت 
خطوط اعتباری ارزی روپیه- ریال را برعهده دارد به دنبال متنوع سازی 
واردات غیرنفتی هند از ایران برای زنده نگه داشتن این مکانیسم است.

به گزارش ایسنا، آ کی گوئل- مدیر این بانک از رایزنی با واردکنندگان 
افزوده است: در  و  داده  این مکانیسم خبر  از  استفاده  برای  هندی 
جست وجوی فرصت های وارداتی جدید از ایران نظیر میوه تازه هستیم 
چرا که نقش ما تنها انجام دهنده تراکنش ها نیست بلکه باید تجارت 

بین ایران و هند را نیز تسهیل کنیم.
به دنبال تحریم های آمریکا، تجارت وابسته به دالر بین ایران و هند 
سخت تر شده و در نتیجه دو کشور توافق کردند یک مکانیسم مالی 
مشترک بر حسب روپیه و ریال راه اندازی کنند. در این مکانیسم 
واردکنندگان هندی پول واردات را به حساب بانک عامل واریز و 
دریافت  محل  آن  از  را  خود  صادرات  پول  هندی،  صادرکنندگان 
می کنند. طبق آمارهای دولت هند، بین سال های 2۰18 تا 2۰1۹ 
این کشور حدود 13 میلیارد دالر واردات از ایران داشته که این رقم از 
آوریل سال قبل کاهش زیادی داشته است. البته صادرات هند به ایران 

کمتر از واردات این کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت 
وجود  با  کشور  کاالیی  منتخب  تولیدات  آمار  کرد:  اعالم  معدن  و 
محدودیت های کرونایی و تشدید تحریم ها طی سه ماه نخست امسال 
افزایشی بوده و با گشایش به وجود آمده در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش 

صنعت امیدواریم که این شرایط به صورت مستمر رشد داشته باشد.
حسین مدرس خیابانی افزود: این روز بزرگ و سالروز ملی صنعت و معدن 

را خدمت رزمندگان خط مقدم جبهه اقتصادی تبریک می گویم. 
به گزارش شاتا، وی اضافه کرد: تولید کنندگان با همت و عزم جدی خود 
در روزهای سخت کشور و در ایام کرونا، مانع کند شدن حرکت صنعت و 

توقف تولید در کشور شدند. 
مدرس خیابانی اضافه کرد: در این مدت به رغم همه محدودیت ها، تولید 
ماسک بیش از 3۰ برابر افزایش تولید داشته و از 2۰۰ هزار عدد به 6 
میلیون عدد رسیده است. وی گفت: با همت و مجاهدت تولیدکنندگان، 
اکنون از یک وارد کننده اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا به صادرکننده در 
این حوزه تبدیل شده ایم. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کرد: امروز حدود 23 درصد اشتغال کشور و ۷6 درصد صادرات غیرنفتی 

مربوط به بخش صنعت می باشد. 
مدرس خیابانی اعالم کرد: خوشبختانه در بازدیدهایی که از واحدهای 

سرپرست وزارت صمت در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن اعالم كرد: 

روند افزایشی تولیدات منتخب کاالیی کشور در سه ماهه نخست امسال
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تولیدی و صنعتی کشور داشتم، نه تنها صنعت متوقف نشده بلکه گام های 
محکمی در راستای تکمیل و بهره برداری طرح های جدید و توسعه ای 

برداشته شده است. 
سرپرست وزارت صمت گفت: در همین سه ماهه اول امسال و با وجود 
محدودیت های کرونایی و تحریم عموم تولیدات منتخب کاالیی افزایشی 
بوده و به عنوان نمونه تولید خودرو 22 درصد، تولید تایر خودرو 2۷ درصد 
و تولید سیمان 1۰ درصد رشد داشته و در حوزه لوازم خانگی تولید ماشین 
افزایش 5۰  با  تلویزیون  تولید  و  یافته  افزایش  لباسشویی 1۰۰ درصد 

درصدی روبرو بوده است. 
در  عدیده ای  مشکالت  امسال  اول  ماه  دو  در  افزود:  خیابانی  مدرس 
که  داشتیم  کشور  صادرات  برقراری  و  تجاری  مرزهای  بازگشایی 
خوشبختانه با مدیریتی که انجام شد، اکنون حدود 8۰ درصد از مرزهای 
تجاری و ۷5 درصد از بازارچه های مرزی کشور فعال هستند و تجارت 

تقریباً در آستانه شرایط تبلیغ قرار دارد. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان 
خود اعالم کرد: در سه ماهه اول امسال صدور جواز تاسیس صنعتی 
بیش از 2۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و میزان 
سرمایه گذاری های جواز تاسیس های صادره نیز با افزایش 13۷ درصدی 
مواجه شده است. مدرس خیابانی اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد 

شرکت های دانش بنیان از 325 شرکت به 35۰ شرکت رسیده است. 
وی تصریح کرد: آمار موجود تولید نشان از رشد تولید در بخش های 
مختلف است و این ثابت کرده است که دشمنان نتوانستند این کشور را به 

زانو درآورند و صنعت را متوقف کنند. 
سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال 
4 ماموریت ویژه برای تحقق اهداف جهش تولید برای خود تعریف کرده 

و در دستور کار خود قرار داده است. 
مدرس خیابانی »تعمیق ساخت داخل« را اولین محور فعالیت وزارت 
صمت در سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: باید حتماً روی صنایع داخلی و 

دانش بنیان و توانایی جوانان خودمان سرمایه گذاری و متمرکز شویم.

وی افزود: در همین راستا، تامین مواد اولیه به عنوان اولویت کاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی 

در خرداد ماه گشایش خوبی در این بخش به وجود آمده است. 
سرپرست وزارت صمت اعالم کرد: امسال تکمیل و راه اندازی طرح های 
نیمه تمام در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در همین 
راستا بیش از 12 هزار و 5۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی 6۰ 

درصد مراحل تکمیل خود را طی می کنند. 
مدرس خیابانی گفت: در قالب پویش ملی »تولید، تداوم امید« بهره برداری 
2۰۰ طرح بزرگ و پیشران با ارزش سرمایه گذاری بیش از 1۷۰ هزار 
میلیارد تومان و اشتغالزایی بالغ بر 41 هزار نفر در حال انجام است و 
خوشبختانه هفته اول این پویش با فرمان رئیس جمهور وارد فاز عملیاتی 

خود شد. 
وی اضافه کرد: سومین ماموریت وزارت صمت در سال جهش تولید 
توسعه صادرات و کنترل واردات است و با توجه به اینکه افزایش تولید 
نیازمند بازارهای صادراتی جدید است؛ در همین زمینه دستیابی به رقم 
41 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در این وزارتخانه هدف گذاری شده و با 
وجود شکاف آمار صادراتی در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل امیدواریم با پیگیری های انجام شده و با روند حاضر به رقم مد 

نظر دست یابیم. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در کنترل واردات 
نیز این وزارتخانه کاماًل جدی عمل می کند و جز سه محور اصلی مدنظر 
دولت، از جمله در بخش واردات مواد اولیه محدودیت واردات، سایر اقالم 
در دستور کار است و در تالش هستیم اقالم مورد نیاز را از محل تولیدات 

داخلی تامین کنیم. 
و  را کنترل  وزارت صمت  ماموریت چهارم  پایان  در  مدرس خیابانی 
تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: استمرار تولید با رعایت پروتکل های 
خالی شدن  از  مانع  نیاز  مورد  به هنگام کاالهای  تامین  و  بهداشتی 
فروشگاه ها و تامین مناسب کاالها در مراکز عرضه شده و حتماً این 

روند تداوم خواهد یافت.

ادامه از صفحه 1
رئیس كل بانک رئیس كل بانک مركزی:

صادرکنندگان ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار 
با بیان اینکه بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران 
اتاق  اقتصادی در  با فعاالن  بانک مرکزی  هم سو است، گفت: ما در 
بازرگانی ایران اختالف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تالش 
کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تالش 
ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به 
کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک 
مرکزی تأمین ارز برای کاالهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد 

اولیه کارخانجات است. 
وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی 
دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکالت فراوانی که 
به واسطه تحریم ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک 

مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تالش کنیم. 
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر 
درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، 
این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تالش کنیم 
به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز 
حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی 

کشور می شود. 
وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی ها 
و صنایع فوالد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر 
صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان 

کشور  اقتصادی  روز  مسائل  درباره  را  خود  نظرات  که  اقتصادی 
عنوان می کنند، گفت: به آنان اطمینان می دهم که بانک مرکزی در 

سیاست گذاری های خودشفاف و مسئوالنه رفتار می کند. 
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین 
گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان  خرداد، در مجموع، با 
احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، 8/8 درصد 

بوده است.  
همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در 
شرایط فعلی کشور، همه از تنش ها و اتفاقات اثر می پذیرند، عنوان کرد: 
فعاالن اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ 
می دهد، آسیب می بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به 

این قبیل مسائل حساس هستیم. 
مسائل  داشتن  نظر  در  با  باید  اینکه  به  اشاره  با  غالمحسین شافعی 
صادرکننده نسبت به تصمیم گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در 
هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می کنند؛ 
اما نباید به خاطر عده ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن 

متضرر شوند.  
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار 
کرد: ما فعاالن اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و 
بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات را 
به صورت مشترک حل  کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و 
همراهی هستیم. در این جلسه همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای 

هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.

ادامه از صفحه 1 

سرپرست وزارت صمت در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن اعالم كرد: 

روند افزایشی تولیدات منتخب کاالیی کشور در سه ماهه نخست امسال خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و پنجمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو پنجـاه و پنجمیـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمن 
اعضـای   اكثریـت  بـا حضـور  ایـران   نسـاجی  صنایـع 
هیـات مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 99/03/25 در محل 
دفترانجمـن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت 
بـه مـوارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسـبت به برخـی از آن 

هـا اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
1- خالصـه مذاکـرات هزارو پنجاه و چهارمین نشسـت هیات مدیره 
انجمن در روز یکشـنبه مورخ ۹۹/۰3/11 قرائت و به امضاء حاضرین 

در نشسـت مذکور رسید.
2- مقـرر شـد یکشـنبه هفته آینـده یکم تیرمـاه برنامه ریـزی برای 
بازدیـد از شـرکت تولیدی جهـان اروم ایاز از اعضـای انجمن صورت 

پذیرد.
3- آقـای مهنـدس شـهالیی طـی سـخنانی بـا اشـاره بـه وضعیت 
سـخت تولید، پیشـنهادی را مبنی بر برگزاری جلسـات هیات مدیره 
بـه صـورت هفتگی مطـرح فرمودند که پـس از بحث و تبـادل نظر، 

اتفـاق نظـر در ایـن خصوص حاصـل نگردید.
4- آقـای محمـد کاردان پور و سـید تورج شـهرجردی رییس و دبیر 
کمیتـه ریسـندگی الیاف کوتاه در جلسـه حضـور یافتند و مـواردی را 
در خصوص مسـائل و مشکالت واحدهای ریسندگی مطرح فرمودند 
و بـا اشـاره بـه ظرفیـت های موجـود ریسـندگی و میـزان مصرف و 
واردات نـخ، شـرایط فعلـی را بـرای تولید نامناسـب دانسـتند ایشـان 
همچنیـن با انتقـاد از عملکرد انجمن صنایع نسـاجی ایـران مواردی 
از مصوبـات کمیته ریسـندگی الیاف کوتاه را مطـرح فرمودند که پس 

از پیگیـری هـای بسـیار بی نتیجه مانده اسـت.
5- آقـای مهردوسـت مشـاوره حقوقـی انجمن طبق دعـوت قبلی د 
رجلسـه حضور یافتند و توضیحاتی را در خصوص موضوع مشـکالت 
واحدهـای نسـاجی در زمینـه های مالیاتـی و قوانین مرتبـط با قانون 
مبـارزه با پولشـویی و پیگیـری های انجام شـده در ایـن خصوص و 
پیـش نویس مکاتبه انجام شـده با رییس قوه قضاییـه ارائه فرمودند.

6- آقـای مهنـدس نیلفـروش زاده توضیحات مبسـوطی از پیگیری 
هـای دبیرخانـه انجمـن در خصوص مسـائل و مشـکالت واحدهای 
تولیـدی ریسـندگی و مکاتبات متعدد مبتنی بر آمـار و اطالعات طرح 
پایـش صنعـت نسـاجی ) کـه میـزان ظرفیت تولیـد داخـل بیش از 
میـزان مصـرف می باشـد( ارائه فرمودند که متاسـفانه تاکنون پاسـخ 
شـفافی از اداره کل نساجی  و پوشـاک دریافت نشده است پس از آن 

بحـث و تبـادل نظـری در این خصوص صـورت پذیرفت.
۷- آقـای سـید رضـا الجـوردی بـا طرح موضـوع لـزوم همگرایی و 
هم افزایی بیشـتر کارگـروه های تخصصی انجمن به ویـژه کارگروه 
ریسـندگی الیاف بلند و فرش ماشـینی به موضوع افزایش قیمت نخ 

اکریلیک اشـاره فرمودند .
درخصـوص  را  توضیحاتـی  زاده  نیلفـروش  مهنـدس  آقـای   -8
قراردادهـای پرمیـوم شـرکت هـای عضـو انجمـن بـا پتروشـیمی 
تندگویـان کـه بـا هماهنگـی بـورس و دفتـر صنایـع پایین دسـتی 

پتروشـیمی صـورت مـی گیـرد ارائـه فرمودنـد .
۹- مقـرر شـد فایل اصالحات اساسـنامه که توسـط کمیتـه مربوطه 
بررسـی شـده اسـت به همراه آخرین اصالحـات آقـای آهنگریان در 
اختیـار هیـات مدیـره محتـرم قـرار گیـرد و در اولیـن فرصت ممکن 

مـورد بررسـی و اظهـار نظر قـرار گیرد.

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:  
اکبر لباف، عبدالحسین اخوان مقدم
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عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید علیرغم اینکه مناطق 
آزاد سکوی مناسبی برای صادرات است اما در حال حاضر به دروازه 

واردات به ویژه قاچاق پوشاک تبدیل شده است.
سیدجواد حسینی كیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با انتقاد 
از واردات بی رویه پوشاک، گفت: اگرچه واحدهای تولیدی پوشاک، 
می توانند بخش عمده ای از نیاز کشور را تامین کنند اما از آنجا که قیمت 
مواد اولیه مورد نیاز این واحدها افزایش یافته و تولیدکنندگان برای تولید 
با موانع بسیاری درست و پنجه نرم می کنند، ظرفیت تولید آنها کاهش 
یافته و حدود 5۰ درصد از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود. 

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی، قاچاق پوشاک را یکی 
از دست اندازهای صنایع نساجی دانست و افزود: علیرغم اینکه مناطق 
آزاد دروازه مناسبی برای صادرات است اما در حال حاضر به سکوی 
واردات به ویژه قاچاق پوشاک تبدیل شده زیرا قاچاق البسه گردش 

مالی باالیی دارد. وی اظهار کرد: دستگاه های امنیتی و ستاد مقابله 
با قاچاق کاال و ارز باید به موضوع قاچاق پوشاک وروده کرده و با 
متخلفان برخورد کنند زیرا در شرایط کنونی تولیدکنندگان توان رقابت 

با محصوالتی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، را ندارند. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به دلیل افزایش 
قیمت مواد اولیه هزینه تمام شده تولید نسبت به گذشته بیشتر شده 
است، اضافه کرد: گران تمام شدن قیمت کاالی داخلی باعث افزایش 
قاچاق و عدم رقابت پذیری می شود، بنابراین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت باید با همکاری با سازمان تعزیرات از جوالن قاچاقچیان در 

بازار جلوگیری کند. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
به واحدهای تولیدی پوشاک به ظرفیت باالی این صنعت در اشتغازایی 

و ارزآوری از طریق صادرات اشاره کرد. 

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس:

قاچاق، سم مهلک نساجی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران گفت: خط جدید ریسندگی شرکت صنایع 
ایرانشهر بزودی و با دستور ریاست محترم جمهوری  بافت بلوچ 

اسالمی ایران به بهره برداری خواهد رسید.
امیر بیات در بازدیدی که از کارخانه و شرکت گسترش صنایع بلوچ 
در ایرانشهر داشت، بیان کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری 
مبنی بر احیا مجدد شرکت بافت بلوچ ایرانشهر، این موضوع در دستور 
کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران قرار گرفت و طرح بازسازی شرکت صنایع گسترش 

بافت بلوچ در شهرستان ایرانشهر با جدیت آغاز شد . 
به گزارش شاتا، وی ادامه داد : خط ریسندگی جدید در این کارخانه با 
ظرفیت تولید 15 تن نخ در روز در بهمن ماه سال ۹8 بصورت کامل 
راه اندازی شد. بیات افزود: با راه اندازی مجدد خط ریسندگی تعداد 15۰ 
نفر نیروی بومی جدید بصورت مستقیم در این مجموعه مشغول به 
فعالیت شدند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود : مطالعه ایجاد خط جدید 
ریسندگی این کارخانه در اواسط سال ۹5 آغاز گردید و بعد از تهیه 
گزارش امکان سنجی و استفاده از نظرات کارشناسان، سفارش گذاری 
ساخت و خرید ماشین آالت مورد نیاز از بهترین تولیدکنندگان موجود در 
دنیا با برترین تکنولوژی به ارزش 5 و نیم میلیون یورو و ۷55 میلیارد 
ریال در سال ۹6 صورت پذیرفت. گفتنی است که در آینده ای نزدیک 
خط جدید ریسندگی کارخانه شرکت گسترش صنایع بلوچ از طریق 
ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور و با حضور سرپرست وزارت 

صنعت، معدن و تجارت افتتاح خواهد شد.

معاون وزیر صمت خبر داد : 
بهره برداری از خط جدید ریسندگی شرکت صنایع 

بافت بلوچ بزودی و با دستور رئیس جمهور

بازدید سرپرست وزارت صمت از طرح تولید پارچه چادر مشکی 
شرکت دسترنج رضا بافت در استان قزوین

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
جریان سفر به قزوین، از شرکت دانش بنیان دسترنج رضا بافت و طرح 

تولید چادر مشکی بازدید به عمل آورد.
میکروفیالمنتی  نخ های  تولید  هدف  با  رضابافت  دسترنج  شرکت 
)ابریشم مصنوعی( احداث شده است. به گزارش شاتا،  فاز اول این 
شرکت با توان تولید نخ نیمه آرایش یافته پلی استر )POY( )فیالمنتی و 
میکروفیالمنتی( و با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی ماشین آالت 
ساخت کشور آلمان )BARMAG( و با ظرفیت باال به بهره برداری 

رسیده و در حال تولید است. 
فاز دوم این واحد تولیدی که طرح توسعه آن در حال اجرا است، با 
 FDY ظرفیت مشابه فاز نخست به عالوه تولید نخ میکروفیالمنت
)نخ کشیده شده( در حال اجراء و اضافه شدن به ظرفیت تولید اولیه 
می باشد. واحد تکسچرازینگ این کارخانجات با توان تولید انواع نخ 
پلی استر استرچ و با 13 خط تولید و با تکنولوژی پیشرفته کشور آلمان 
)BARMAG( احداث شده که تا کنون 4 خط تولید آن به بهره برداری 
رسیده و هر چهار ماه یک خط به ظرفیت تولید آن اضافه می شود. 
باالدستی  محصوالت  عنوان  به  شرکت  این  تولیدی  محصوالت 
پرده،  انواع  پتو،  انواع  ماشینی،  فرش  انواع  تولید کننده  واحدهای 
پارچه های گردبافت، تخت بافت، انواع پوشاک آنتی باکتریال ورزشی 
و همچنین محصوالت میکرو فیالمنت این کارخانجات در تولید انواع 

پارچه های ظریف )به ویژه چادر مشکی( استفاده می شود. 
هم اکنون شرکت دسترنج رضابافت با سرمایه گذاری ریالی بالغ بر 2 
هزار میلیارد ریال و ارزی بیش از 21 میلیون یورو، زمینه اشتغال حدود 

4۷6 نفر را به طور مستقیم فرآهم آورده است. 
سیدحسن فلک فرسایی مدیرعامل این شرکت نساجی در این دیدار 
اظهار کرد: برای نخستین بار نخ ابریشم مصنوعی کشور در این شرکت 
تولید شد و زنجیره اول این شرکت در ابریشم مصنوعی و زنجیره های 

بعدی در بخش های دیگر راه اندازی شده است. 
وی افزود: هشت زنجیره باید در این کارخانه راه اندازی شود که در حال 

حاضر پنج زنجیره احداث شده است. 
این فعال بخش اقتصادی گفت: هنوز راه صادرات برای محصوالت 
کارخانه ما باز نشده است ولی به آذربایجان، ترکیه، عربستان هم 

صادارت داشتیم که بعد از کرونا تعطیل شد. 
وی یادآور شد: برای صادرات محصول با کشور ژاپن رایزنی کرده  و 
کارخانه های زیادی را در ایران از جمله کرب ناز تاسیس کردیم و در 
ایتالیا، ترکمنستان و آذربایجان بازار ایجاد کردیم. فلک فرسایی با بیان 
اینکه بانک کمک هایی را می کند اما در ازای آن باید مبلغ قابل توجهی 
را پرداخت کنیم، اضافه کرد: برای اولین بار نخ ابریشم مصنوعی کشور 
در این شرکت تولید شد و زنجیره اول این شرکت در ابریشم مصنوعی 

و زنجیره های بعدی در بخش های دیگر راه اندازی شد.

ارائه خدمات مشاوره ای 

درخصوص مسائل و شمشکالت واحدهـای 

عضو انجمن صنایع نساجی ایران

1- خدمات مشاوره حقوقی
)دکتر صادق مهردوست(  

2-خدمات مشاوره ای تامین اجتماعی و 
روابط کار و مشاغل سخت و زیان آور  

اصابتی( محمد  )مهندس   
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8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 
3 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )حداکثر تا سقف 5۰ درصد(

۹-  استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور 
گمرکی و آیین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

1۰- رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی مجاز 
به  پیگیری  کمیسیون های  در  نوبت  از  خارج  و  فوری  به صورت 

اختالفات گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیالت پیش بینی شده در بسته 
حمایت از تولید با اخذ تعهد

13- نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق 
تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد

14- استفاده از تسهیالت ماده 42 قانون امور گمرکی
کنوانسیون   3-32 استاندارد  موضوع  تسهیالت  از  استفاده   -15

تجدیدنظر شده کیوتو

16- استفاده از تسهیالت ماده 6 قانون امور گمرکی کاالی متعلق 
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئوالن مالی سازمان و 

اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
1۷- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و 

ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی 
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان 

به استناد مفاد تبصره 1 ذیل بند الف بخشنامه »دستورالعمل نحوه 
اخذ ضمانت نامه بانکی« رئیس کل گمرک ایران )درخصوص پذیرش 
ضمانت های موضوع بندهای 2 و 3 و 6 فوق الذکر(، ارائه ضمانت نامه 
سوی  از  ورودی  حقوق  بابت  یکساله  حداکثر  سررسید  با  بانکی 
شرکت های مصوب شده به عنوان فعال اقتصادی مجاز )AEO( در 

هر زمان از سال امکان پذیر است.
در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت ها از معیارهای مندرج در 

شیوه نامه، تسهیالت اعطایی لغو خواهد شد./منبع: گمرک

تسهیالت 18گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی
ادامه از صفحه 1

www.aiti.ir
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 262۰۰1۹6

فکس: 262۰6۹۰5
كدپستی: 1۹15654۷۷3

بهبود اوضاع اقتصادی در گرو تغییر نگرش حاکمیت
مهندس محمدمهدی مباشر- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شركت 
موكت پردیس یزد- بیان داشت: شیوع بحران کرونا در اسفندماه سال 
گذشته و ادامه آن تا به امروز فعالیت بنگاه های اقتصادی و کسب و 

کارها را به شدت تحت الشعاع قرار داده است
به خصوص بازه زمانی وقوع این بحران بر شدت اثرگذاری آن مؤثر 
بوده است زیرا در اواخر هر سال کسب و کارها با رونق نسبی روبرو 
می شوند و واحدهای تولیدی جهت تأمین نیاز بازار از ماه ها قبل نسبت 
به خرید مواد اولیه مصرفی خود و تولید با ظرفیت کامل اقدام می کنند 
و از طرف دیگر هزینه های مالی بنگاه ها در ماههای آخر سال چندین 
برابر می گردد. واحدهای تولیدی صنعت نساجی که پیش از این نیز 
به دلیل تأثیرات تحریم ها در وضعیت مناسبی به سر نمی بردند اکنون 
به دلیل وقوع بحران کرونا می بایستی فشار مضاعفی را تحمل نمایند. 
یادآور می شوم درست قبل از وقوع این بحران کشور در لیست سیاه 
FATF قرار گرفته بود و تعامالت بانکی بیش از پیش دشوار گردیده 
بود صنعت نساجی هم چندین ماه قبل در لیست تحریم قرار گرفته بود 
بدیهی است شیوع کرونا موجب بسته شدن اخرین روزنه های مبادالت 

تجاری کشور گردیده و مبادالت را بشدت کاهش داده است. 
وی در مورد تأثیرات اقدامات دولت در زمینه حمایت از بنگاه های 
اقتصادی در مواجهه با بحران کرونا چنین ابراز داشت: دولت تنها 
برای بخش محدودی از بنگاه های اقتصادی که از وقوع بحران کرونا 
لطمه جدی خورده اند؛ حمایت هایی را در بخش بیمه تأمین اجتماعی 
و تعویق پرداخت اقساط وام های بانکی درنظر گرفته است. همین 
حمایت محدود و ناچیز نیز شامل بخش اعظم صنایع نساجی کشور 
نگردیده، برای مثال بانک ها بدون هیچگونه تسامحی کلیه اقساط خود 
را از حساب های شرکت ها برداشت می کنند این در حالی است که 
دولت های سایر کشورها با پرداخت های بالعوض، وام بدون بهره، 
معافیت های مالیاتی و پرداخت بیمه بیکاری و سایر اقدامات حمایتی به 

کمک بنگاه های اقتصادی خود آمده اند. 
مهندس مباشر اذعان داشت: دولت در این زمینه فاقد توان مالی و 
مدیریتی الزم می باشد هرچند دولت مدعی است که خود با کمبود 
شدید منابع مالی روبروست ولی انتظار می رفت عالوه بر حمایت های 
مالی با سیاستگذاری مناسب و همراهی بخش خصوصی اقدامات الزم 
در زمینه کاهش آسیب های وارده بر بنگاه های اقتصادی را انجام دهد 
اقداماتی از قبیل استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی کشور در جهت 
تعیین وضعیت مرزها با کشورهای همسایه و جلوگیری از بسته شدن 
مرزها و تدوین پروتکل های بهداشتی با همسایگان می توانست مانع 
قطع جریان صادرات کشور گردد که این اقدامات نیز به نحو شایسته ای 
صورت نگرفت. امروز ما شاهد هستیم که بسیاری از کشورها مرزهای 
خود را به روی سایر کشورها گشوده اند ولی در ارتباط با اتباع ایرانی و 
یا محموله های صادراتی از مبدأ ایران سخت گیری های زیادی صورت 

می گیرد و شرایط مناسبی حکمفرما نیست.

وی در بخش دیگر این گفت وگو به موضوع بسیار مهم این روزها 
یعنی رفع تعهدات ارزی پرداخت و گفت: بسته سیاستی بازگشت ارز 
حاصل صادرات سال ۹۹ اخیراً ابالغ گردیده و شرایط نسبت به سال 
۹8 تغییری نداشته است. واحدهای صادراتی موظف به بازگشت صد 
درصد ارز حاصل از صادرات خود و فروش آن در سامانه نیما و سامانه 
سنا و نیز واردات در مقابل صادرات می باشند. ارائه هرگونه معافیت 
مالیاتی و سایر تسهیالت و مشوق های صادراتی به واحدها نیز منوط به 
رفع تعهد ارزی می باشد. ضمن اینکه اخیراً سیاست های تنبیهی از جمله 
ابطال کارت بازرگانی واحدهایی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند 
و نیز معرفی به مراجع قضایی مربوطه در دستور کار قرار گرفته است. 
به تعبیر مدیرعامل شرکت موکت پردیس یزد، کشور در شرایط بسیار 
خاص و پیچیده ای قرار دارد و دولت چشم امید به ارز صادرکنندگان 
دارد ولی مشکالت صادرکنندگان نیز همچنان پابرجاست به دلیل 
مشکالتی که در مسیر تعامالت بانکی با آن روبرو هستیم برگرداندن 
ارز به دشواری و با صرف هزینه بسیار زیاد صورت می گیرد حتی 
خود دولت هم در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و برق 
و گاز خود از کشورهای دوست و همسایه نظیر عراق با مشکالت 
با  برخورد جدی  انتظار می رود دولت ضمن  روبرو می باشد.  زیادی 
صادرکنندگان متخلف که با استفاده از کارت های کاغذی از بازگرداندن 
ارز صادراتی خودداری می نمایند و یا بنگاه های بزرگ و قدرتمندی 
که اعتنای چندانی به سیاست های پولی و مالی دولت ندارند کمال 
مساعدت و همراهی را با صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار و باسابقه 

داشته باشد.  
مهندس مباشر در خاتمه متذکر شد: صنعت نساجی کشور بخشی جدا 
و منفک از سایر بخش های صنعتی و اقتصادی کشور نیست برای 
خروج از شرایط بحرانی که در آن قرار گرفته ایم نیز راهی جز انجام 
اصالحات عمیق و فوری بخصوص در بخش اقتصادی نداریم. این 
اصالحات وقتی صورت می گیرد که در ابتدا حاکمیت به ضرورت آن 
پی برده و سپس تمام اراده و توان خود را در این مسیر بکار گیرد و در 
این راه همه بخش های جامعه از جمله بخشهای اقتصادی و صنعتی را 
با خود همراه سازد در این صورت و با اجماع دولت و مردم و بهره گیری 
از همه ظرفیت ها و پتانسیل فراوان کشور از جمله جمعیت تحصیل 
کرده، منابع سرشار انرژی، معادن غنی و نیز موقعیت ممتاز جغرافیایی 
می توان به بهبود اوضاع امید داشت ولی متأسفانه در حال حاضر شکاف 
بین بدنه اجتماع و دولت بسیار عمیق  شده است و برای مجموعه 
حاکمیت نیز اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی اولویت تام و تمام 
پیدا کرده است و تمام سیاستگذاری ها و منابع در جهت نیل به اهداف 
سیاسی ترسیم و تخصیص یافته است. واقعیت آن است که نه تنها 
امروز بلکه سالیان درازی است که با اقتصاد و صنعت و اهداف کالن 
توسعه ای به مثابه ابزاری در جهت اهداف سیاسی برخورد می شود 

متاسفانه تا تغییر نگرش حاکمیت امیدی به بهبود اوضاع نمی رود.
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مهندس احسان سلطانی- كارشناس اقتصادی- اظهار داشت: 
حجم قابل توجهی از انواع پوشاک و منسوجات به فروش نرفته 
بازارهای اروپایی، روی دست کشورهای تولیدکننده باقی مانده  که 
با قیمت های بسیار نازل وارد ایران می شوند و در آینده نه چندان 

دور، با موج کاالهای وارداتی ارزان قیمت مواجه خواهیم شد.
به گفته مهندس سلطانی، تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با از 
دست دادن بازار شب عید، ضربات جبران ناپذیری را تحمل کردند 
و در حال حاضر بخش عمده ای از کاالهایشان در فروشگاه ها و 

مغازه ها باقی مانده و شاهد افزایش چک های برگشتی هستیم. 
وی افزود: با بسته بودن مراکز تفریحی و پاساژهای خرید، مردم 
کمتر از قبل برای گردش و تفریح بیرون می روند و تمایل چندانی 
هم به خرید پوشاک از خود نشان نمی دهند؛ حتی اگر هم پول 
کافی در اختیار داشته باشند، خرید نمی کند چون بر این باورند در 
شرایط فعلی که موج های بعدی کرونا در راه است، باید پس اندازی 

داشته باشد و منابع مالی خود را حفظ نماید.
بعدی،  بسیار مهم  یادآور شد: مسأله  اقتصادی  این کارشناس 
کاهش درآمد مردم است و اغلب خانواده  ها ترجیح می دهند درآمد 
خود را صرف خرید مایحتاج روزانه و عمومی نمایند و در این 
میان پوشاک، گزینه ای است که همان ابتدا از سبد خانوار حذف 

می شود.
مهندس سلطانی در پایان اذعان داشت: حتی اگر از بیماری 
کرونا رهایی پیدا کنیم، درگیر کرونای اقتصادی، کاهش قدرت 
خرید مردم، افزایش تورم و ... خواهیم شد. به طور کلی سال 
سختی پیش رو داریم و بعید می دانم اوضاع به این زودی ها 

بهتر شود....

موج قاچاق پوشاک در راه است...

برگزاری کارگاه آموزشی مسئولیت های 
حقوقی و کیفری کارفرمایان در قبال 

حوادث ناشی از کار
زمان: نیمه دوم تیرماه ۹۹
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جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه انجمن 
تماس حاصل فرمایید

»اطـالعیــه«

رئیس كل گمرک با اشاره به حجم تجارت خارجی 3 ماهه نخست سال 
۹8 از بهبود شرایط صادرات به دلیل بازگشایی مرزها خبر داد.

سید مهدی میر اشرفی در مورد جزئیات تجارت خارجی کشور در 
سه ماهه نخست سال ۹۹، اظهار داشت: کل حجم تجارت خارجی 
13 میلیارد و ۹84 میلیون دالر است. در این مدت میزان صادرات 
قطعی کاالهای غیر نفتی )به استثنای نفت خام نفت کوره و نفت سفید 
همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 21۹2۹ هزار 
تن به ارزش 6 میلیارد و 364 میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل از لحاظ ارزش، 43.۹8 درصد افت نشان می دهد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کل گمرک افزود: میزان واردات 
کشور در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۷ میلیارد و 62۰ میلیون دالر 
بوده با حجمی بالغ بر 8۹23 هزار تن بوده است. است. واردات نسبت 

به دوره مشابه سال قبل از لحاظ ارزش، کاهش 26.۷6 درصد دارد. 
معاون وزیر اقتصاد اقالم عمده صادراتی را بنزین، گاز طبیعی، پروپان 

مایع شده، پلی اتیلن و سایر روغن های سبک و فراورده ها دانست و 
یادآور شد: کشورهای عمده صادراتی چین، عراق امارات متحده عربی، 

افغانستان و ترکیه و پس از آن سایر کشورها هستند.
میراشرفی در مورد اقالم عمده وارداتی نیز گفت: ذرت دامی، سایر 
مخلوط گندم، گوشی تلفن همراه، برنج نیمه سفید شده و لوبیای 
خام است که از کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، 

فدراسیون روسیه و سایر کشورها وارد شد. 
وی در توضیح علل کاهش صادرات کشور تصریح کرد: تجارت 
خارجی دنیا طی ماه های اخیر تحت تأثیر بیماری کرونا بوده و با 
روند کاهشی روبرو بوده است. صادرات ما نیز متاثر از این موضوع 
کاهش یافته و همچنین به علت بسته بودن مرزها امکان صادرات 

کاال وجود نداشت. 
رئیس کل گمرک تاکید کرد:  آمارها نشان می دهد از هفته آخر خردادماه 
روند کاهشی صادرات کند شده و در حال بازگشت به روال عادی است.

جزئیات تجارت خارجی 3 ماهه ۹۹
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