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

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

اثرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید

ادامه در صفحه 2 

ادامه در صفحه 3

معاون فنی گمرک ایران برخی اقدامات گمرک در زمینه تسهیل صادرات 
را تشریح کرد و گفت: ارزیابی کاال در محل، شبانه روزی کردن صدور 

کاالها و رایزنی با کشورهای طرف در زمانی که محدودیت های کرونایی 
وجود دارد از جمله اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات است.

به گزارش اکسپورتنا، مهرداد جمال ارونقی گفت: صادرات محصوالت 
کشاورزی در ۳ دسته طبقه بندی می شود. کاالهای اساسی که صادرات 
آنها ممنوع است. کاالهای ضروری که صادرات با اخذ مجوزها انجام 
می شود و کاالهای استراتژیک که صادرات آنها مجاز است، اما مجوزهای 

قانونی هم نیاز دارد.
معاون گمرک ایران ادامه داد: صادرات محصوالت کشاورزی امسال از نظر 
وزنی ۳0/4 درصد و از نظر ارزشی 6/8 درصد رشد داشته است. ارونقی در 
خصوص برخی بخشنامه ها و تصمیمات یک شبه در حوزه صادرات گفت: 
گمرک مجری بخشنامه ها هست، البته برخی بخشنامه ها ایستایی هایی 

اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات
صدور کاالها شبانه روزی می شود

ادامه در صفحه 2

محمد مهدی رئیس زاده
یا  مستقیم  ارتباط  که  ما  صنایع  از  بخشی  در  ارز  نرخ  افزایش   
غیرمستقیم با ویروس کرونا دارند یک فرصتی می شود در جهت 
افزایش صادرات. در اصل می توان گفت برای این  رشد تولید و 
گروه این افزایش یک فرصت مناسب خواهد بود. اما با توجه به 
ارزی و زمان کوتاهی که  تعهدات  ایفای  روندی که روی بحث 
بانک مرکزی به این منظور قائل شده در صورتی که شاهد تاکید 
پیدا  ادامه  به همین شکل  رویه ها  و  باشیم  بخش نامه  اجرای  بر 
کند، کمک چندانی به واحدهای تولیدی شناسنامه دار که صادرات 
خوبی هم داشته نخواهد شد، این به معنی آن است که در این 
خواهد  مشکل  دچار  تولید  دارد  وجود  که  دشوار  تحریم  شرایط 
شد. مگر اینکه روند ورود ارز به کشور با تمهیدات ویژه ای برای 
این  در  سال ها  که  دار  شناسنامه  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

عرصه بودند و هستند و صادرات می کردند، در نظر گرفته شود.
اما اینکه آیا این روند روی افت تولید اثرگذار خواهد بود باید گفت 
که شاهد افت تولید در صنایعی که ویروس کرونا زمینه فرصتی را 
برای آنها فراهم کرد نخواهیم بود؛ اما برای سایر صنایع به خصوص 
صنایعی که در جهت تامین مواد اولیه و همین طور قطعات یدکی و 
تجهیزات موردنیاز خط تولید فعالیت می کنند و نیاز به واردات دارند، 

به طور قطع شاهد افت خواهیم بود.
عالوه بر افزایش نرخ ارز این نکته را نیز باید در نظر گرفت که 
در حال حاضر ثبت سفارش برای تخصیص ارز حتی ارز حاصل از 
صادرات و ارز اشخاص بعضا در صورتی که پیش از این یک یا 
دو روز زمان می برد در حال حاضر طبق اطالعاتی که وجود دارد 
گاهی اوقات بیش از دو هفته زمان می برد و حتی برای واحدهای 
تولیدی که قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید خود را وارد 
کرده اند این روند ماه ها زمان می برد و به دلیل تشریفات  دست وپا 
گیر و بخشنامه های جدید این واحدها دچار مشکالتی شده اند و 
قطعا تولید آنها دچار وقفه خواهد شد. نتیجه این روند نیز چیزی جز 

بیکاری نیروی انسانی این واحدها نخواهد بود.
اما آنچه حائز اهمیت است دالیل افزایش نرخ ارز است، افزایش 
نرخ ارز وابسته به عوامل مختلفی است، یکی از مباحث به مسدود 
از  می گردد.  باز  کشور  از  خارج  در  ایران  ارزی  داریی هایی  شدن 
سوی دیگر در این مدت بارها رئیس کل بانک مرکزی وعده داد 
که بخشی از ارزهای مسدود شده کشور آزاد خواهد شد، اما این 
بازار به وجود  نیفتاد و این وعده ها تنها یک جو روانی در  اتفاق 
آورد، مساله دوم اعمال سیاست هایی بود که بانک مرکزی از نگاه 
خودش اعمال کرد. در این خصوص می توان به مساله بازگشت ارز 
حاصل از صادرات سال ۹8 اشاره کرد که در روزهای اخیر بسیار 
به بحث گذاشته شد؛ به طوری که رئیس جمهور نیز در این خصوص 
ضرب االجل تعیین و اعالم کرد که مهلت داده شده که ۳۱ تیر 
اتاق بازرگانی  بود تمدید نخواهد شد.  این مساله مورد اعتراض 
دارد.  وجود  تاملی  قابل  نکات  مهلت  این  در خصوص  بوده؛  هم 
در این خصوص می توان به این نکته اشاره کرد که دولت کارنامه 
مالیاتی را برای ارزیابی عملکرد افراد حقوقی تا پایان شهریور قرار 
داده با این حال صادرکنندگان را تحت فشار قرار می دهد تا ارز 
حاصل از صادرات را تا پایان تیر ماه وارد کنند، آنچه مسلم است 
که باید زمان ها بایکدیگر منطبق باشند. از سوی دیگر زمانی که 

نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز مانند 
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چگونه می توان اقتصاد ایران را نجات داد؟

صدای بخش تولید را بشنوید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آیین نامه 
اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیالت ارزی واحدهای تولیدی اصالح شد.

سعید زرندی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا افزود: آیین نامه ماده 20 در 

به گفته فرشاد مومنی، قتصاددان ، فروپاشی اقتصاد مثل زلزله یا سیل نیست 
که همه چیز را نابود کند؛ این به معنای پس افتادگی بیشتر است. به معنی 
انحطاطی است که در آن مرتباً کیفیت زندگی مردم بیشتر تحت تأثیر قرار 

می گیرد.
فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحبنظر اقتصادی شرایط 
به وجود آمده را متفاوت از دیگران برای ما ترسیم کرد و گفت: قوای مجریه، 

پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات 
بخش های مختلف به ویژه تشکل های بخش خصوصی در مورد چالش ها 

و مشکالت بازپرداخت تسهیالت ارزی اصالح و تصویب شد.
وی گفت: طبق مهلت تعیین شده در آیین نامه، بدهکاران فقط تا پایان 
شهریور سال جاری فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت 
یکجا پرداخت کرده و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید 
شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی 
حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام کنند. معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت 
باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام کرده و 

مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیالت ارزی خود را مرتفع کنند.
آیین نامه به هیچ عنوان تمدید  این  زرندی گفت: مهلت های مقرر در 
نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ برای استفاده 
از مزایای این آیین نامه مراجعه نکنند، موظفند بدهی خود را یا به صورت 

مقننه و قضائیه از یکدیگر جدا نیستند و تمام قوا باید با هم همکاری کنند 
تا صدای بخش تولید، محرومان و منافع ملی شنیده شود. او می گوید: 
فروپاشی اقتصاد مثل زلزله یا سیل نیست که همه چیز را نابود کند؛ این 
به معنای پس افتادگی بیشتر است. به معنی انحطاطی است که در آن مرتبًا 

کیفیت زندگی مردم بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد.
را  اقتصادی  تا وضعیت  فراهم است  دولت  برای   چه فرصت هایی 

سروسامان و بتواند بهبود بهتری به اوضاع دهد؟
ما در شرایط کنونی یک امتیاز بزرگ و منحصر به فرد داریم که آن در کل 
ساختار قدرت، اصل تنوع و تعداد بیش از حد زیاد چالش ها، گرفتاری ها و 

بحران ها به رسمیت شناخته شده است.
این مسأله ای است که در اقتصاد سیاسی ایران به ندرت پیش می آید، 
در اقتصاد سیاسی رانتی، گرایش مسلط به تکذیب و انکار واقعیت ها و 
مشکالت است اما در شرایط کنونی این امر یک نعمت بزرگ است که 
دیگر هیچ مقام مسئول کلیدی و مهم کشور اصل وجود چالش ها را انکار 
نمی کند. این یک موقعیت و فرصت مناسب است که باید قدر آن را دانست 

و از آن برای برون رفت از مشکالت کمک گرفت.
ادامه در صفحه 2
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سید مهدی میراشرفی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات و 
همکاری گمرک با بانک مرکزی، اظهارداشت: لیست مرکزی به 
صورت هفتگی و ماهانه به بخش فناوری اطالعات و دفتر صادرات 
گمرک و همچنین وزارت صمت ارائه می شود و همکاری خوبی 
دستگاه ها  این  حضور  با  کارگروهی  دارد.  وجود  دستگاه ها  میان 
تشکیل شده که کارت های بازرگانی دارای سوء جریان ارزی را 

شناسایی می کنند تا به پرونده آنها رسیدگی شود. 
اشخاصی  کرد:  تاکید  گمرک  كل  رئیس  اکسپورتنا،  گزارش  به 
که نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده باشند از مزیت ها و 
مشوق های قانونی گمرکی مانند استرداد حقوق ورودی موقت کاال، 
قرار گرفتن در مسیر سبز کاال )ترخیص بدون ارزیابی و در کمترین 
زمان( و لیست شرکت های مجاز و خوشنام )AEU( و همچنین 

معافیت مالیاتی محروم می شوند. 
وی افزود: همچنین اقدامات بعدی تعلیق و ابطال کارت بازرگانی و 

در نهایت احاله اشخاص به مقام قضایی است. 
میراشرفی در مورد صادرات موردی خاطرنشان کرد: طبق قانون، 
وزارت صمت به تولیدکنندگانی که تقاضای صادرات موردی دارند، 
مجوز صادرات اعطا می کند و یک سری از اظهارنامه هایی که در 
حال حاضر ارز صادرات آنها بازنگشته مربوط به همین صادرات 

موردی تولیدکنندگان است. 
رئیس کل گمرک با بیان اینکه با ساز و کاری که برای صادرات 
موردی تولیدکنندگان وجود دارد، تعهدات آنها انجام می شود، بیان 
داشت: تعداد اشخاص و میزان ارز صادراتی که به کشور بازنگشته را 

بانک مرکزی اعالم می کند. 
میراشرفی عنوان کرد: صادرات موردی که از سوی تولیدکنندگان 
انجام شده را باید به این موضوع کارت های بازرگانی به اصطالح 
یکبار مصرف که ارز را بازنگردانده اند، اضافه کرد که تعهدات آنها نیز 

قابل توجه است. 
وی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر عنوان می شود ۱2 هزار صادر 
کننده تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند ممکن است چند هزار مورد 
آن مربوط به کسانی باشد که تولید کننده بوده اند و اساساً کارت 

بازرگانی ندارند. 
معاون وزیر اقتصاد یادآورشد: این تولیدکنندگان به صورت سیستمی 
اقدام  این  تا زمانی که  و  ارز می دهند  بازگشت  تعهد  در گمرک 
صورت نگیرد صادرات مقدور نیست. تعداد افرادی که در حال حاضر 

صادرات موردی داشته اند کم نیست.

جزئیات بازگشت ارز صادراتی تولیدکنندگان

https: //telegram. me/aiti1395
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ادامه از صفحه 1 

ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت کرده و یا با ارایه درخواست به 
بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و 
آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین است را با نرخ بازار ثانویه ارز 
اعالمی بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده و طی چهار سال با اقساط شش 

ماهه و با نرخ سود هجده درصد )۱8%( تسویه کنند.

وی ادامه داد: در این بخش نیز بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه 
مشمول نرخ سود هجده درصد )۱8%( است و عدم پرداخت اقساط در موعد 
مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد 
)۱8%( به عالوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری 

موسسات اعتباری )ریالی و ارزی( خواهد شد.

بر این اساس، دو تصمیم از سوی متولیان گمرکی و تجاری به فعاالن 
اقتصادی ابالغ شده است. بر اساس تصمیم اول و مطابق تصمیمات 
اتخاذشده در کارگروه تنظیم بازار، مقرر شده است که اتاق ها و دستگاه های 
ذی ربط شرایط ترخیص کاالهای ضروری از گمرکات را به تجار اعالم 
کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، ازسوی دیگر و بر اساس تصمیم دوم، 
تمامی تسهیالت صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی 
فعاالن  از  گروه  این  و صادرات  شد  خواهد  متوقف  باشند،   بازنگردانده 

صادراتی در مسیر قرمز قرار می گیرد. 
ارائه شده است  از سوی مقامات گمرکی  آماری که  همچنین مطابق 
هم اکنون موجودی کاالهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بیش از ۵/۳ 
میلیون تن است. حدود ۳/ ۳ میلیون تن کاالی غیراساسی غیرکانتینری 
نیز در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که حدود 80 درصد از این کاالها، 
همچنین  است.  مختلف  پروژه های  به  مربوط  یا  سرمایه ای  تولیدی، 
موجودی کانتینرهای وارداتی نیز بیش از ۳0 هزار دستگاه برآورد می شود.   
اما در تازه ترین تصمیم محمدرضا كالمی،  سرپرست معاونت بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: طبق تصمیمات اتخاذ 
شده در کارگروه استانی تنظیم بازار در مشهد مقرر شده است که اتاق ها و 
دستگاه ها شرایط ترخیص کاالهای اساسی و ضروری از گمرک ها را به 

فعاالن اقتصادی ابالغ کنند. 
وی با اشاره به نشست ستاد تنظیم بازار و نشست برگزار شده با اصناف 

استان خراسان رضوی در مشهد مقدس تاکید کرد: طبق تصمیمات گرفته 
شده، کاالهای اساسی و ضروری که به واسطه عدم تامین ارز در بنادر 
کشور رسوب کرده است، با مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
می تواند به طور مشروط ترخیص شود. او اضافه کرد: ترخیص این اقالم 
مشروط به داشتن ثبت سفارش و وجود کاالی مستند به قبض انبار در 
بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرکات با تعهد بانک مرکزی نسبت به 
تامین ارز آنها در سه ماه آتی به نرخ روز ارز صورت می گیرد. کالمی تاکید 
کرد: همچنین تمامی کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید و ماشین آالت 
که در گروه 2.۱ تا 2.6 ارز نیمایی و ارز اشخاص قرار دارد، می تواند عالوه 
بر ترخیص به شیوه اعتباری )برای ارز نیمایی(، به شیوه استفاده از ارز 
اشخاص و واردات در مقابل صادرات یا استفاده از منابع ارزی غیر در خارج 

از کشور ترخیص شود. 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: گمرک مجاز به 
ترخیص کاالها به این شیوه هاست؛ بنابراین واردکننده می تواند با اعالم 
درخواست به گمرک نسبت به ترخیص کاال در صورت عدم ارائه نیاز ارزی 

با استفاده از منابع ارز خارجی اقدام کند. 
در گام دوم نیز مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران اعالم 
کرده است که تمامی تسهیالت صادرات صادرکنندگانی که ارز صادراتی 
را بازنگردانده اند، متوقف می شود و صادرات کاالی آنها در مسیر قرمز 

قرار می گیرد. 

روش های ترخیص كاالهای اساسی و ضروری اعالم شد: 

جزئیات دو تصمیم گمرکی برای فعاالن اقتصادی

برای صادرات رقم می زند. این مقام مسئول بیان کرد: کاالهایی که در 
مسیر سبز اظهارنامه قرار گیرند مجاز به صادرات هستند. برخی از کاالها 

نیاز به اخذ مجوز از سوی سازمان های دیگر دارند.
وی ادامه داد: طبق بسته سیاستی بانک مرکزی تمامی تسهیالت صادرات 
صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگردانده اند، متوقف می شود و صادرات 

کاالی آنها در مسیر قرمز قرار می گیرد که برخی کاالها فسادپذیر هستند 
و گمرک سعی بر رفع مشکل این نوع کاالها و صادرات آنها قبل از فاسد 
شدن دارد. وی افزود: ارزیابی کاال در محل، شبانه روزی کردن صدور 
کاالها و رایزنی با کشورهای طرف در زمانی که محدودیت های کرونایی 

وجود دارد از جمله اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات است.

اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات
صدور کاالها شبانه روزی می شود

ادامه از صفحه 1

اثرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید
ادامه از صفحه 1

صرافی های ملی یا سایر صرافی های شناخته شده باال رفت این خود  
نشانه ای بود که شاهد روند افزایشی ارز خواهیم بود.

در حال حاضر هم با توجه به اتفاقی که برای بازار سرمایه رخ داده و 
این مساله به روند افزایش در بازار سرمایه باز می گردد، طبیعتا نگاه 
مردم بعد از سیستم بانکی و کاهش نرخ سود بانکی به سمت بازارهای 
در  است،  کرده  دیگر حرکت  بازارهای  به سوی  و  کرده  تغییر  دیگر 
این خصوص نرخ مستغالت با وجود اینکه افزایشی است، اما به دلیل 
اینکه در رکود به سر می برد قابلیت نقد شوندگی ندارد به همین دلیل 
با این شرایط این سوال مطرح  مردم چندان به سمت آن نمی روند، 
می شود که چه بازارهایی این قابلیت را دارند؟ آنچه مسلم است یکی از 
بازارها بورس است که در حال حاضر برای آن صف خرید وجود دارد و 
دومی هم بازار ارز است. طی سال های اخیر نگاه مردم به بازار ارز نگاه 
سرمایه ای بوده و دلیل این موضوع نیز روند افزایشی نرخ ارز در بازار 
بوده، هرچند توصیه مسووالن این است که مردم به سمت بازار ارزهای 
خارجی روی نیاورند تا با توجه به نوسانات متضرر شوند، اما این تقاضا 

در سال های اخیر به وجود آمده است.

از سوی  تعیین شده  تاریخ ضرب االجل  به  با توجه  از سوی دیگر    
بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات که ۳۱ تیر است، 
و  نامه های صادرات  اظهار  ثبت  در خصوص  بخشنامه ای  بانک  این 
واردات باالی چهار ماه را صادر کرد. این در حالی است که هم اکنون 
در صورت  مراجعه به سامانه سجا متوجه این موضوع می شویم که این 
سامانه برای این گروه خطا می دهد و برای این گروه فاقد اعتبار اعالم 
می شود. از سوی دیگر در خصوص واحد بازرگانی که ایفای تعهد ارزی 
نکردند نیز کارت بازرگانی آنها به حالت تعلیق و غیر فعال در آمد همه 

اینها نشان دهنده وضعیت نابسامان ارزی است.
مساله بعدی اختالف نرخ ارز نیمایی با بازار واقعی است که تمام این 
عوامل باعث شد تا شاهد جهش نرخ ارز در بازار باشیم و به همین 
دلیل پیش بینی ها به سمت کاهشی شدن بازار نیست؛ هرچند امیدواریم 
بر  مبنی  بانک مرکزی  رئیس کل  از سوی  داده شده  که وعده های 
آزادبخشی از دارایی های ارزی کشور محقق شود، چرا که در صورت 

تحقق این وعده بازار روند نزولی را تجربه خواهد کرد.
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از  تهران  كشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
نامه نگاری با رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی در خصوص 

بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال های ۹۷ و ۹8 خبر داد.
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 
۹۷ و ۹8 گفت: در روزهای گذشته دو نامه جداگانه را برای رییس 
جمهور و رییس کل بانک مرکزی از طرف اتاق تهران ارسال کردیم 
که به تفکیک شخص و بنگاه، میزان ارز بازنگشته حاصل از صادرات 
را اعالم کنید و فهرست افرادی که ارز خود را بازنگرداده اند را به ما 
اعالم کنید تا با کمک دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی این ارز 

به کشور بازگردد. 
به گزارش ایبِنا، وی خواستار آسیب شناسی عدم بازگشت ارزهای 
حاصل از صادرات شد و افزود: علت اصلی این موضوع در این 
است که بدون مشورت با کسانی که در موضوع صادرات ذینفع 
هستند، بسته هایی تدوین می شود. دستکم باید در این موضوع با 

صادرکنندگان خوشنام صحبت شود. 
خوانساری ادامه داد: ما سه خواسته درباره ارز حاصل از صادرات از 
دولت و بانک مرکزی داریم؛ اول اینکه به طور تفکیک شده اعالم 
کنند که رقم 2۷ میلیارد دالر از چه میزان رفع تعهد و برای چه 

افرادی است. 
وی با بیان اینکه خواسته دوم ما بررسی راهکارهای مشترک در 
خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات است، اظهار داشت: خواسته 
سوم ما هم این است که به طور شفاف اعالم کنند چه کسانی به 

عمد ارز صادراتی خود را بازنگردانده اند. 
خوانساری در ادامه به موضوع قرارداد 2۵ ساله ایران و چین پرداخت 
و افزود: بررسی های ما نشان می دهد که این موضوع در حد یک 
پیش نویس و تفاهم نامه بوده و اگر قرار باشد به توافقی بین دو کشور 
منجر شود، باید ابتدا در دولت بررسی و سپس در مجلس به تصویب 

برسد. 
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: پیش داوری های 
فراوانی در خصوص این تفاهم نامه به وجود آمد ولی باید بپذیریم 
که هیچ کشوری بدون سرمایه گذاری خارجی توسعه و پیشرفت 

نخواهد کرد. 
خوانساری ادامه داد: در حال حاضر ما در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، 
فوالد و گردشگری نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم و معادن ما 

نیز برای توسعه و صادرات به این موضوع نیازمند هستند.

ارائه خدمات مشاوره ای 
درخصوص مسائل و مشکالت 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   

خوانساری اعالم كرد؛ 

نامه نگاری بخش خصوصی درباره
 بازگشت ارز حاصل از صادرات
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ادامه از صفحه 1
چگونه می توان اقتصاد ایران را نجات داد؟

صدای بخش تولید را بشنوید
در این ماجرا ما یک سلسله مسائل بنیادی و اولیه داریم که ایجاد محدودیت 
می کند، لذا ابتدا باید در مورد این موضوعات فکر کنیم. به عنوان مثال در 
ماجرای برخورد خشن، قهرآمیز و خارج از ضوابط که با وزیر امور خارجه در 
مجلس شورای اسالمی شد از جنبه اندیشه حکومتی نشان می داد که در 
سطح ذهن تعدادی از نمایندگان مجلس، گویی قوه مجریه، مقننه و قضائیه 
هر کدام یک جزیره مجزا هستند.  اگر چنین بینشی حاکم باشد از ظرفیت 
ایجاد شده نمی توان به نحو بایسته استفاده کرد و طبیعتاً وقتی که قوه 
مجریه از مسئوالن قوه مقننه چنین برخوردی را می بیند به طور متناسب 
آن قوه هم واکنش هایی نشان می دهد که در واقع بیشتر منافع جزیره ای 
را در نظر می گیرند و محور قرار می دهند. در دولت احمدی نژاد هم چنین 
تجربه ای را داشتیم، در دوره پایانی مسئولیت او چنین شکافی بین مجلس 
و دولت البته در سطوحی پایین تر از آنچه اکنون مشاهده می کنیم، پدیدار 
شد. بنابراین واکنش آن دولت این بود که به سمت رویه های ظاهرسازانه 
و تعویق اندازانه بحران تمایل نشان داد. منظور از به تعویق انداختن بحران 
در اقتصاد سیاسی این است که اگر دولتی برای ظاهرسازی، خود شیرینی و 
خرید محبوبیت به هزینه ملت و توسعه ملی متمایل شود، اقداماتی که انجام 
می دهد دولت بعدی را به گروگان اقدامات خود می گیرد. این جمله بدان معنا 
است که دولت با اقدامات دوپینگی و به صورت ضد توسعه ای تالش می کند 
درآمد کسب کند و آن درآمد را در ماه های پایانی مسئولیت خود چه در قالب 

پرداخت حقوق به حقوق بگیران و چه سایر روش ها تزریق کند.
ولیکن این یک مسأله حیاتی است که باید به صورت ویژه مورد توجه اکید 
فراکسیون های تأثیرگذار و پرقدرت مجلس جدید قرار گیرد؛ یعنی این طور 
نباشد چون ما در آستانه یک دوره سیاسی دیگر هستیم و در یک فاصله 
نه چندان دور با انتخابات ریاست جمهوری سروکار پیدا خواهیم کرد، برخی 
از نمایندگان مجلس به سمت ژست های رادیکال و برخوردهای شعاری 
تمایل نشان دهند و تصورشان این باشد که مردم در اثر این نوع برخوردها 

با مسئوالن فعلی قوه مجریه مرزبندی پیدا می کنند..
با  اقتصاد  برای  گیری  تصمیم  فعلی  شرایط  در  می رسد  نظر  به   

چالش های زیادی مواجه شده است ؟
در مواجهه با شرایط بحرانی اقتصاد ایران از نظر اخالقی و انصاف درست 
نیست که تیغ تیز حمله ها منحصراً معطوف به یک قوه شود و سهم و نقش 
سایر قوا در آن دیده نشود و اگر سران قوا صمیمانه و صادقانه دور هم 
می نشینند و همفکری می کنند بنابراین به همان اندازه که نقش ایفا می شود 
در شنیده شدن صدای آنها، نظرات آنها و مطالبه های آنها، همه باید بدانند 
که به صورت عینی تمام کارهایی که توسط قوه مجریه عملیاتی می شود، 
سایر قوا هم در آن نقش دارند.ما این را از نظر اصولی در ساختار قانون 
اساسی پذیرفتیم و از نظر عینی هم به اعتبار این اختیاراتی که به سران قوا 
داده شده است به صورت عریان تری به نمایش گذاشته می شود و نمایندگان 
گرامی مجلس باید به این نکته توجه کنند که بویژه در دو الی سه سال اخیر 
تقریباً هیچ مسأله مهم و حیاتی در حیطه اقتصادی کشور به تصویب نرسیده 

است که امضای سران قوای دیگر را نداشته باشد.
بنابراین ما از نظر طرز برخورد نیاز به این داریم که کل ارکان قدرت آموزش 
ببینند و متذکر شوند به اینکه تفکیکی میان قوا وجود ندارد و همه مسئول 
هستند و راه نجات کشور هم از مسیر همدلی و صدق ورزی می گذرد، نباید 
نقایص و کاستی های موجود ابزار برخوردهای فرصت طلبانه برای آنهایی 

شود که انگیزه های انتخاباتی دارند.
آن ها باید بدانند که چه چیزهای را در حال قربانی کردن هستند، اگر خدایی 
نکرده چنین چیزی به نظرشان برسد. مسأله بسیار مهم دیگری که در 
نهایت خضوع و ادب چند بار با خطاب قرار دادن رهبر معظم انقالب مورد 
توجه قرار دادیم این است که با وجود تغییراتی که در سطح سران قوا 
طی سال های اخیر پدیدار شده یک ویژگی مشترک همچنان حفظ شده 
و آن این است که با همه ویژگی هایی که می توانیم برای سران قوا از نظر 
توانمندی ها و صالحیت ها در نظر بگیریم اما ویژگی مشترک هر سه آنها 
چه اکنون و چه گذشته این بوده است که به هیچ وجه صالحیت تخصصی 
در حیطه اقتصادی ندارند به همین خاطر این نکته حیاتی را برجسته کردم که 
آن اختیاراتی که به جلسه سران قوا داده شده است از نظر به رسمیت شناخته 
شدن مسائل حاد و بحرانی در حیطه اقتصاد قابل دفاع است اما از نظر 
کیفیت خروجی این جلسه از نظر کارشناسی مناقشه های بسیار جدی وجود 
دارد. لذا پیشنهاد مشخص من این است که سران قوای مجریه، مقننه و 
قضائیه به اعتبار جایگاه حقوقی خود حتماً در شورای راهبردی تصمیم گیری 
درباره مسائل حیاتی کشور در حیطه اقتصاد حضور داشته باشند واشخاص 
حقیقی صاحب صالحیت که اشتهار به صالحیت علمی، پاکدامنی مالی و 
فارغ از هر گونه جناح بندی هستند )افرادی که مسائل را ملی می بینند( به 
جلسات سران سه قوا اضافه شوند. معتقدم که اکثریت شورای راهبردی باید 
از اهل علم باشند؛ اینگونه نباشد که شخصیت های حقوقی فاقد ظرفیت های 

کارشناسی بایسته بتوانند تصمیمات کارشناسی را وتو کنند.
به گواه آنچه در دو، سه سال گذشته مشاهده می کنیم عماًل تصمیمات اتخاذ 

شده نشان داده و با آن منطق ده ها مؤسسه تحقیقاتی زیرمجموعه وزارت 
علوم و نهاد ریاست جمهوری و سایر بخش ها وجود دارد ولی تصمیماتی 
که گرفته می شود به هیچ وجه بایسته شرایط فعلی نیست وجنبه های بسیار 
حیاتی و مهمی را نادیده می گیرند و این به هیچ وجه نافی حسن نیت و 
دلسوزی آنها نیست. این نشان دهنده آن است که به هر حال گسست ها 
و کاستی هایی در پیوند بین مجموعه های پژوهشی زیر نظر قوا با کانون ها 
اصلی تصمیم گیری وجود دارد. حال تا زمانی که این تنگنا برطرف شود 
به نظر من شورایی باید تشکیل شود که اکثریت آن افراد اهل علم با 
ویژگی های مطرح شده باشند. آخرین نکته ای که در نهایت خضوع مطرح 
می کنم این است که بویژه از زمان خروج امریکا از برجام که شرایط ایران 
با سرعت بیشتری به سمت پیچیده شدن و بهم ریختگی حرکت کرده 
ما شاهد این هستیم که صدای توسعه ملی، صدای منافع ملی، صدای 
تولیدکنندگان و صدای محرومان و مستضعفان در تصمیمات اتخاذ شده در 
مواجهه با مسأله سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم ها و شکل گیری غیر 
مترقبه شیوع کرونا رسا نیست و تصمیماتی که اتخاذ می شود نباید خدای 
نکرده به صورت غیرمتعارفی منافع بلندمدت ملی را قربانی گذران روزمره 
امور جاری کند. این مسأله بسیار حیاتی و مهمی است که باید درباره آن 

چاره سازی شود.
  در این باره چه پیشنهادی دارید؟ آیا می توان از چنین معضلی فاصله 

گرفت؟
پیشنهاد می کنم، تا زمانی که بستری فراهم شود که ما با توفق بنیه 
کارشناسی نسبت به سایر مالحظه های دیگر در تصمیم گیری سران قوا 
برسیم، سران قوا پیش نویس تصمیمات اقتصادی خود را قبل از اینکه به 
تصمیم گیری نهایی منجر شود به صورت انتشار عمومی یا خصوصی در اختیار 
مؤسسه های پژوهشی و افراد صاحب صالحیت قرار دهند وبا سازوکاری 
که تمهید می شود مقید باشند که اگر به این ارزیابی های کارشناسی انتقاد 
دارند، آن انتقادها به زبان علم و از طریق گزارش های کارشناسی پیوست 
آن تصمیمات شکل نهایی به خود بگیرد در غیر این صورت اگر نقدها و 
توصیه های کارشناسی قبل از اعالم نهایی تصمیمات محرز شد که درست 
است باید در چارچوب آن سازوکار تمهید و نسبت به آن اقدام شود، اگر چنین 
چیزی اتفاق بیفتد همه سود خواهند برد. متاسفانه درحال حاضر انباشت 
ثروت در مسیری اتفاق افتاده که ثروت های انباشته شده جدید، درصدی که 
نصیب گروه های با عالیق تولیدی می شود بسیار ناچیز شده است و کشور 
را در سراشیبی خطرناکی قرار می دهد. بنابراین این هم یک حیطه مهم و 
حیاتی است که ارزش آن را دارد که موضوع گفت وگوهای ملی جدی قرار 
گیرد. با کمال تأسف  تمایلی برای به رسمیت شناختن این دو نقطه عطف 
تا به امروز مشاهده نشده است لذا صمیمانه هشدار می دهم، نادیده گرفتن 

کارکردهای منفی دو نقطه عطف یاد شده را منتفی نمی کند.
از سویی با وجود تذکرات پرشماری که در مورد چشم اندازهای بسیار 
نگران کننده دامن زدن افراطی به حباب بورس داده می شود تا این لحظه 
از سوی ساختار قدرت تمایل معنی داری برای بازنگری و اصالح این اتفاق 
مشاهده نشده است. اگر نمایندگان مجلس می خواهند کاری انجام دهند 
توصیه می کنم بر منابع جمع آوری شده از بورس تمرکز داشته باشند تا معلوم 

شود که منابع مالی آن صرف چه چیزی شده است؟
 آیا وضعیت فعلی اقتصاد كشور را بحرانی می بینید؟ یا اعتقاد دارید 

كشور با بحران فاصله دارد؟
خاضعانه از سیاست گذاران کلیدی تقاضا می کنیم که حواسشون باشد بحران 
اقتصادی مثل سیل و زلزله نیست، نباید منتظر عواقب عینی بود. وقتی این 
موارد ظاهر شود دیگر راه برگشتی وجود دارد. اما با توجه به نقطه عطفی که 
در سال ۹۷، ۹8 رخ داد و چشم انداز اینکه از جهاتی بسیار نگران کننده تری با 
نقطه عطف های در سال ۹۹ هم روبه رو شویم به اندازه کافی برای اهل علم 
هشداردهنده است. موضوعی که می توانیم از مقامات کشور تقاضا کنیم این 
است که هشدارهای اهل علم را قبل از شرایط غیرقابل برگشت به رسمیت 

بشناسند و تمهیدات الزم را تدارک ببینند. 
 آیا در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم می توان مشکالت را 

حل كرد؟
پیشنهاد مشخص من این است که حکومت و سیاستگذاران، سیاست های 
تورم زا را به عنوان خط قرمز تلقی کنند و تمایلی به سیاستهای تورم زا نشان 
ندهند این یک قاعده کلیدی است. آنچه تا به امروز شاهدش بودیم حاکی 
از این است که در تصمیم گیری ها به این مهم توجه نشده است و دائم و به 

سمت سیاست های تورم زای جدید حرکت کردیم.
افزایش  بهره،  نرخ  افزایش  ارز،  نرخ  افزایش  بورس،  به تب  زدن  دامن 
هزینه های تولید و مواردی از این قبیل همگی باید بر محور خصلت تورم 
زایی و تشدیدکنندگی مناسبات رانتی مورد ارزیابی مجدد و بازنگری بنیادی 
قرار گیرد در غیر این صورت مسیر منتهی به انحطاط می تواند سرعت و 

شتاب غیر قابل کنترلی به خود بگیرد.
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معاون وزیر و رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: وزارت صمت موظف است 
نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
ابزارهای تشویقی  از  اقدام کرده و ساز و کارهای الزم را جهت استفاده 

طراحی اجرایی کند. 
حمید زادبوم در نشست کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات 
از  ارز حاصل  بازگشت  بررسی دستورالعمل  با دستور کار  غیرنفتی که 
صادرات برگزار شد، از دستگاه های مختلف بخش خصوصی و دولتی 
خواست تا پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص 
ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی صورت پذیرد. 
وی گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را 
ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامه های اصلی 
سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری 
می شود. زادبوم افزود: صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت 

به بیان مشکالت با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از 
سخنان خود ایجاد بسته های تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران 
و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع 
در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیش از ۱۳00 
صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دالر در سال 
۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگردانده اند که در صورت 
اجرای برنامه های تشویقی، پیش بینی می شود تعداد صادرکنندگان از نظر 

تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت.
وی دغدغه های صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات 
را ارزشمند دانست و  ادامه داد: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، 
ایران، می توان نسبت به رفع  بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت 

ابهامات و تالش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد.
زادبوم بر اهمیت توسعه صادرات، ارز آوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از 

تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و  گفت: تعامل بانک مرکزی با بخش های 
غیر دولتی برای برون رفت از مشکالت فعلی همچنان استمرار داشته باشد.

در این نشست همچنین موضوع نحوۀ بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه 
اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید کردند 
به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامه ها عطف به ماسبق 
شود و باید در نظام سیاست گذاری کالن کشور به ویژه سیاست گذاری های 
ارزی، بر اساس قوانین باالدستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر 
بانک مرکزی باشد. در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره 
به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست کرد سیاست ها 
و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت دار 
و مسئولیت پذیر و حذف زمینه های ظهور و بروز فعالیت صادرکننده نماها 

باشد.
نمایندگان بخش غیردولتی در خصوص مهلت بیشتری برای بازگشت ارز 
به واحدهای تولیدی، صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط 
فعلی و محدودیت های ناشی از تحریم ها مدنظر بانک مرکزی را مطرح 
کردند. در این جلسه همچنین بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و 
شفاف سازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تأکید 
شد. در ادامه موضوع اختالف نظر گمرک ایران و سازمان استاندار ایران 
در خصوص درصد خلوص محموله های صادراتی مواد معدنی فلزی نظیر 
سنگ آهن و نحوۀ کارشناسی این موضوع برای محاسبه میزان عوارض 
صادراتی بررسی گردید و مقرر شد با توجه به ابالغ بخشنامه قبلی از سوی 
وزیر صمت، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ظرف یک 

هفته به دبیرخانه شورا اعالم نظر کنند.
گفتنی است، بیست و ششمین نشست کمیته کارشناسی شورای عالی 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور به ریاست حمید زادبوم، رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران و دبیر شورای عالی صادرات و با حضور نمایندگان 
دستگاه های دولتی و بخش های غیردولتی عضو شورا در محل این سازمان 

برگزار شد.

است  الزم  شده اند،  حسابرسی  مشمول  سال ۱۳۹۷  در  که  بازرگانانی 
اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده خود را حداکثر ظرف یک هفته 

در سامانه جامع اطالعات صورت های مالی )جام( ثبت نمایند.
از طریق درگاه سامانه  را  ثبت نام  افراد می توانند  اکسپورتنا،  به گزارش 
جامع تجارت )نقش پایه حقیقی/ پایه حقوقی -منوی عملیات رتبه بندی 
و مالی- مدیریت صورت های مالی( طبق فایل راهنمای زیر وارد نمایند تا 

پس از کنترل اطالعات با صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسه 
حسابرسی مربوط، اطالعات به سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی 
اعتباری منتقل شده و برای رتبه بندی و تعیین سقف واردات آن ها مورد 
استفاده قرار گیرد. همچنین بازرگانانی که طبق مقررات الزام به حسابرسی 
ندارند، در صورتی که اقدام به حسابرسی صورت های مالی خود کنند، نمره 

شاخص های مالی )۳00 نمره( با ضریب یک و نیم محاسبه خواهد شد.

الزام شرکت های تجاری به ثبت اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جام

تدوین بسته های تشویقی در جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی 

نام و کاالی صادرکنندگان متخلف در مسیر قرمز گمرکی
بر اساس اعالم گمرک ایران، تمامی تسهیالت صادرات صادرکنندگانی 
که ارز صادراتی را بازنگردانده اند متوقف می شود و صادرات کاالی آنها در 

مسیر قرمز قرار می گیرد.
ایران، کاالهایی که در مسیر سبز  بر اساس اعالم گمرک  اکسپورتنا: 
اظهارنامه قرار گیرند مجاز به صادرات هستند. برخی از کاالها نیاز به اخذ 

مجوز از سوی سازمان های دیگر دارند.
بر این اساس، طبق بسته سیاستی بانک مرکزی تمامی تسهیالت صادرات 

صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگردانده اند متوقف می شود و صادرات 
کاالی آنها در مسیر قرمز قرار می گیرد که برخی کاالها فسادپذیر هستند 
و گمرک سعی بر رفع مشکل این نوع کاالها و صادرات آنها قبل از فاسد 

شدن دارد.
در این میان ارزیابی کاال در محل، شبانه روزی کردن صدور کاالها و 
رایزنی با کشورهای طرف در زمانی که محدودیت های کرونایی وجود دارد 

از جمله اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات است.

معمارنژاد اعالم كرد؛ 
سهم 34/8 درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیالت بانکی

معاون امور بانکی، بیمه و شركت های دولتی وزارت اقتصاد می گوید تا 
پایان اردیبهشت ماه سال جاری سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت 
اعطایی ۳4/8 درصد بوده که این عدد نسبت به سال قبل 2/8 درصد 

رشد داشته است.
عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی درباره اعطای تسهیالت بانکی به بخش صنعت، 
معدن، گفت: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری سهم بخش صنعت و 
معدن از تسهیالت اعطایی ۳4/8 درصد است که این عدد در سال گذشته 
۳2 درصد بود؛ افزایش 2/8 درصدی تسهیالت ارائه شده نسبت به سال 
گذشته، نشان می دهد عملکردها در راستای ارائه 40 درصد از تسهیالت به 

بخش صنعت و معدن است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خانه ملت، وی افزود: بر اساس 
قانون باید تا پایان برنامه ششم توسعه 40 درصد از تسهیالت بانک ها به 
بخش صنعت و معدن تخصیص یابد، تمام تالش ها نیز در راستای تحقق 
این مهم است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس اصول اقتصادی، تخصیص اعتبار 
به بخش های مختلف باید براساس ارزش افزوده آن بخش باشد، اما در 
راستای حمایت از تولید سهم بخش صنعت و معدن در ایجاد ارزش افزوده 
حدود 28 درصد است؛ بنابراین بسیاری معتقدند که سهم این بخش از 

تسهیالت نباید بیش از 28 درصد باشد.

عضو جدید

مدیرعامل: رضاعلی رجب زاد ه
محل شركت: مازندران

زمینه فعالیت: کیسه پلی پروپیلن
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
را به مدیران  بافت  شرکت تولیدی پلی 
رضاعلی  آقای  جناب  به ویژه  واحد  آن 
و  نموده  عرض  آمد  خوش  رجب زاده 

موفقیت روزافزون ایشان و شرکت تولیدی پلی بافت را آرزومند 
است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت تولیدی پلی بافت

عضو جدید

مدیرعامل:  امیرعباس پامیلی
محل شركت: آران و بیدگل
زمینه فعالیت: فرش ماشینی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت نگین رادمان کاشان را به مدیران 
آن واحد به ویژه جناب آقای امیرعباس 
پامیلی خوش آمد عرض نموده و موفقیت 

روزافزون ایشان و شرکت نگین رادمان کاشان را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت صنایع نساجی نگین رادمان كاشان

انجمن  عضو  محترم  صادركنندگان 
صنایع نساجی ایران كه قبال درخواست 
درصد  میزان  از  اطالع  بر  مبنی  كتبی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحویل 
دبیرخانه انجمن داده اند می توانند جهت 
ارز  بازگشت  درصد  میزان  از  اطالع 
دبیرخانه  با  خود  صادرات  از  حاصل 

انجمن تماس حاصل فرمایند.

4


