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رضــا رحمانــی دوشــنبه ۱۱ آذر ۹۸ در مراســم روز ملــی صــادرات 

دسـتورالعمل  اجـرای  وضعیـت  خصـوص  در  محرابـی  افسـانه 

انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران در دوره جدیـد هیـات مدیره خـود طرح 
پایش صنعت نسـاجی را با هدف شناسـایی پتانسـیل ها و توانمندی های 
صنعـت نسـاجی و فرصت هـا و تهدید های آن در دسـتور کار قـرار داده 
اسـت آنچـه ذیـال می خوانیـد خالصـه ای از گفتگـوی انجـام شـده بـا 
مهنـدس محمد جعفر شـهالیی رییس هیـات مدیـره انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران در خصـوص طـرح پایش صنعـت نسـاجی و وضعیت 

فعلی صنایع نسـاجی اسـت .
 وضعیت صنایع نسـاجی کشـور را از نظر تولید و مصرف و صادرات 

و واردات و اهـداف و چشـم انداز آن چگونه ارزیابی می کنید؟
رشـد و توسـعه صنعتـی نیازمنـد یـک برنامه ریـزی بلندمدت اسـت که 

ــود و  ــر ب ــاه صف ــی صــادرات، دهــه آخــر م ــام روز مل ــت: ای گف
ــن  ــد از ای ــه بع ــن مراســم ب ــه ای ــتند ک برخــی درخواســت داش
مــاه منتقــل شــود؛ امــا دلیــل مهــم ایــن بــود کــه شــخصا بــه 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران اعــالم کــرده بــودم کــه اتــاق 
ــود،  ــادرات ش ــی ص ــزاری روز مل ــی برگ ــد متول ــی بای بازرگان
همانطــور کــه روز صنعــت و معــدن نیــز از ســوی خانــه صنعــت 
و معــدن برگــزار می شــود؛ پــس احســاس کــردم کــه ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران ایــن خواســته را نادیــده گرفتــه اســت، اما 
ــی  ــل اجرای ــه صــورت کام ــن ب ــروز هــم اگرچــه خواســته م ام
نشــده، امــا بــه هــر حــال روز ملــی صــادرات بــا همــکاری اتــاق 

بازرگانــی ایــران برگــزار شــد. 

سـاماندهی بـازار پوشـاک کـه قـرار بـود بـا پیاده سـازی آن حمایت 
الزم از تولیدکننـده داخلـی انجام و بازار پوشـاک خارجی سـاماندهی 
پیـدا کنـد، اظهـار داشـت: دسـتورالعمل ثبـت برندهـا در تاریـخ ۱6 
شـهریورماه ۹5 توسـط وزیر وقت ابالغ شـدو براسـاس آن برندهایی 
کـه خواسـتار فعالیـت در بازار کشـور بودند باید یکسـری از قوانین را 

رعایـت می کردنـد. 
بـه گـزارش  خبرگزاری تسـنیم،  وی با بیان اینکـه در اجرای برخی 
از مـواد ایـن دسـتورالعمل به مشـکالتی برخورد می کردیـم که پایه 
قانونـی آن مشـخص نبود، افـزود: به همین دلیل ضـرورت اصالح و 
تکمیل این دسـتورالعمل و داشـتن یک ضوابط و چارچوب مشخص 

مـا فاقد آن هسـتیم و اتفاقاً سـایر کشـور ها به خوبـی در آن برنامه ریزی 
دارند. امروزه شـما کشـورهای مختلفـی را می بینید کـه در حوزه صنایع 
نسـاجی و پوشـاک پیشـرفت های خوبـی داشـته اند و بـه قطب هـای 
صنعت نسـاجی و پوشـاک تبدیل شـده اند از کشـورهای همسـایه مانند 
ترکیـه تـا بنـگالدش و ویتنـام و غیـره و ایـن بجـز بـا برنامه ریـزی و 

حمایت ممکن نیسـت.
بـرای مثـال طبـق برنامـه بیسـت سـاله ازبکسـتان، ایـن کشـور کـه 
تولیدکننـده 700-۸00 هزارتـن پنبـه اسـت بـه جایی خواهد رسـید که 
تمـام مصرف کننده پنبه های خـود خواهد بود. در حال حاضر ازبکسـتان 
بـه صـادرات نخ می اندیشـد و از سـال 2025 تولیـد و صـادرات پارچه را 
در دسـتور کار قـرار می دهـد. در کشـور مـا طرح توسـعه صنعتی تدوین 
می شـود امـا سـهم صنعت نسـاجی فقـط دو صفحـه اسـت! میلیاردها 
تومان صرف سـاخت خودرو در کشـور می شـود اما به کجا رسـیده ایم؟ 

هنـوز قـادر بـه تولید یـک قطعه بـا کیفیت خودرو نیسـتیم.
متاسـفانه بخشـی از مشـکالت امروز مـا نتیجه بی تدبیـری ها و ضعف 

مدیریت هـا و بی برنامگی هاسـت.
اگـر بخواهیـم تحلیـل درسـتی روی صنعت نسـاجی انجام دهیـم ابتدا 
بایـد ببینیـم ما چه میزان سـرمایه گذاری انجـام داده ایم و آیـا از آن بهره 
برده ایـم؟ آیـا سـرمایه ها را در اختیـار اهـل آن قـرار داده ایـم کـه امکان 

وزیر صنعت اعالم کرد: 

امسال و سال آینده صادرات پیشران اقتصاد ایران است

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت: 

تولیدکنندگان برای تدوین دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق پوشاک همکاری نمی کنند

توسعه صنعتی، نیازمند سرمایه گذاری و توجه به صنعت نساجی 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.(

حبس ۲۵۰۰میلیارد تومان از 
منابع صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی
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و  بیست  در  شافعی،  غالمحسین 
سومین مراسم روز ملی صادرات گفت: 
متعدد  مشکالت  در  صادرکنندگان 
در  را  ایران  اقتصاد  کیان  خودساخته، 
بازارهای جهانی حفظ کردند و امسال، 
یک سال متفاوتی به شمار می رود که 
باید از صادرکنندگان قدردانی کرد که در 
چنین شرایطی، علیرغم مسائل و مشکالتی که در یکسال و نیم 
گذشته با آن روبرو شده و گاهی هم با نامهربانی ها همراه شد، کار 

جهادی انجام دادند. 
به گزارش مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران افزود: علیرغم اینکه گاهی سرداران یا امیران یا حتی سربازان 
جبهه جنگ اقتصادی، به نادرستی از سوی برخی مسئوالن کشور، 
مورد اتهام قرار گرفتند، امروز ثابت کردند که به کشور عالقمند 
هستند و در انجام اخالق حرفه ای کسب و کار در کشور، خود 

را مقید می دانند. 
وی تصریح کرد: صادرکنندگان در این شرایط، حماسه خلق کرده، 
پیش رفتند و همچنان هم پیش خواهند رفت؛ این در حالی است 
که توسعه صادرات یکی از راه های رفاه و توسعه اقتصادی است 
و تردیدی در آن وجود ندارد؛ به این معنا که بسیاری از کشورها با 
تاکید بر صادرات توانستند به رشد باالیی دست یابند، اما صادرات 
ایران تفاوتی هم با کشورهای توسعه یافته دارد و آن اینکه، تکیه 
اصلی و محور حائز اهمیت در ایجاد درآمدهای صادراتی ایران طی 

سال های اخیر، بر مواد نفتی و خام بوده است. 
به گفته شافعی، این امر نمی تواند پایداری مفید را در توسعه 
صادرات ایجاد کرده؛ در حالیکه صادرات سایر کشورها مبتنی 
این  در  را  فناورانه  تولیدات  و  بوده  رقابتی  و  قوی  تولید  بر 
این در حالی است که علیرغم کاهش  راستا عرضه کرده اند؛ 
درآمدهای نفتی و تحریم ها، برخی به بحرانی تر شدن شرایط 
صادرات کشور به عنوان بخش ارزآور دامن زده اند و اگر نتوانیم 
را  کشور  ارزی  نیازهای  صادرات،  در  دهنده  شتاب  حرکت  با 
خواهیم  تجربه  را  بیشتری  مشکالت  آینده  در  کنیم،  تامین 
با اشاره به تغییر رویکرد دولت در ده ماهه گذشته  کرد. وی 
رها  داخلی  برخی مسائل  در  از سرعت حرکت مخرب  گفت: 
شده و به سمت منطق و اصول در حال حرکت هستیم؛ یعنی 
وقتی می خوابیم نمی گوییم خدا به خیر کند که فردا صبح چه 
بخشنامه ای ابالغ می شود، از این جهت شرایط بهتر شده است؛ 

ولی باید این حرکت تقویت شود. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای ارایه شده از سوی 
صادرکنندگان کشور برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران 
گفت: در خوشبینانه ترین حالت، بیشتر از مساله مشکالت اقتصاد 
نفتی، به نحوه تفکر کوتاه مدت و سطحی در تصمیم گیری ها باید 
توجه داشت و جلوی آن را گرفت، به این معنا که هر نوع تصمیم 
اقتصادی که دولت اتخاذ می کند باید مورد محاسبه قرار گیرد که 
آن تصمیم، چه اثری بر سایر مولفه های اقتصادی دارد و زیان این 

تصمیم، بسیار بیش از منافع آن است. 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد  موضوع  داشت:  اظهار  وی 
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رئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: 
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خالصه مذاکرات هزار و چهل و یکمین نشست هیأت مدیره
هزارو چهل و یکمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران  با حضور اکثریت اعضای  هیات مدیره در روز یکشنبه 
ایران   نساجی  صنایع  دفترانجمن  محل  در  مورخ 98/09/03 
برگزار شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به 

برخی از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هزار و چهلمین نشسـت هیـات مدیره 
انجمـن صنایع نسـاجی ایران  روز یکشـنبه مـورخ ۹۸/0۸/26 

قرائـت و بـه امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- آقـای مهنـدس شـهالیی گزارشـی از نشسـت کارگـروه 
تنظیـم بـازار در وزارت صنعت معـدن و تجـارت ارائه فرمودند 
و آمارهـای مربـوط بـه واردات نخ در شـش ماهه اول سـال را 
بـه اطـالع  هیـات مدیـره محترم رسـاندند و مکاتبـه اتحادیه 
تولیـد و صـادرات صنایع نسـاجی منضـم به مکاتبـه اداره کل 
صنایـع نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی وزارت صنعـت مبنـی 
بـر لـزوم عرضـه بـدون محدودیت نـخ توسـط تولیدکنندگان 
داخلـی بـرای تنظیـم بـازار قرائت فرمودند. که پیشـنهاد شـد 
مسـئولین اتحادیه مذکور و مدیران شـرکت هـای تولیدکننده 
نخ پنبه ای شـانه شـده با هماهنگی کمیته ریسندگی پنبه ای 
در نشسـت مشـترکی دعوت گردند و نسـبت به شفاف سازی 
موضـوع اقدام گـردد تا به بهانـه های مختلف، زمینـه واردات 

نخ فراهـم نگردد.
3- آقـای مهنـدس فرهـی گـزارش مختصـری از نشسـت 
فعـاالن اقتصـادی با مقـام معظم رهبری به اطالع رسـاندند و 

بحـث و تبـادل نظـر در این خصـوص صـورت پذیرفت.
4- مکاتبه سـازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مبنـی بر ممنوعیـت افزایش قیمـت کاال و خدمـات تا اطالع 
ثانـوی به بهانـه افزایش قیمت بنزین توسـط آقـای مهندس 

شـهالیی قرائت گردید.
5- در خصـوص موضـوع رویـه هـای اجرایـی در مکاتبـات 
دبیرخانـه انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران بحث و تبـادل نظر 
بسـیاری صـورت پذیرفـت و مقـرر شـد ایـن موضـوع مـورد 

بررسـی قـرار گیرد.
مشـکالت  خصـوص  در  گزارشـی  الجـوردی  آقـای   -6
حسابرسـی سـازمان تامین اجتماعی مطرح فرمودند  که مقرر 
شـد مذاکراتـی با آقای مهنـدس اصابتی در خصوص مشـاوره 
هـای کار و تامیـن اجتماعـی بـرای انجمـن صنایـع نسـاجی 
ایـران و اعضـای آن  بـه عمـل آیـد همچنیـن مصـوب شـد 
مکاتبـه ای بـا سـازمان تامیـن اجتماعی در خصـوص وحدت 
رویـه در خصـوص لـزوم حسابرسـی دفاتر شـرکت هـا نهایتًا 
طـی یـک سـال گذشـته صـورت پذیـرد و از تسـری اجـرای 

قانـون حسابرسـی بـرای ده سـال جلوگیـری به عمـل آید.
7- مکاتبـه اعضـای کمیتـه نـخ هـای فیالمنتـی مبنـی بـر 
جلوگیـری از واردات انـواع نخ های پلی اسـتر مطـرح گردید .

۸- مقرر شـد مکاتبه ای با سـازمان امور مالیاتی صورت پذیرد 
و بـا توجـه بـه تصویـب قانـون مربوط بـه بررسـی  تراکنش 
حسـاب هـای شـخصی مدیـران ، و بـا اشـاره بـه رای هـای 
صـادره از سـوی دیـوان عدالـت اداری بـر اجـرای ایـن قانون 

پـس از سـال ۱3۹5 تاکیـد گردد.
۹- موضـوع تفاهـم نامـه بیـن انجمن و جامعـه متخصصین 

نسـاجی ایـران مطـرح و بـه تصویب هیـات مدیره رسـید.
عدم حضور با اطالع قبلی آقای: دکتر محمد علی عامری

صورتجلسه

ــزود:  ــارت اف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــر،  وزی ــزارش مه ــه گ ب
سیاســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن اســت کــه بخــش 
ــوده و  ــر از ایــن ب خصوصــی محــور کار باشــد و اعتقــاد مــن فرات
معتقــدم کــه یکــی از راهکارهــای پایــان دادن بــه تحریــم، حضــور 
مــردم و بخــش خصوصــی در صحنــه اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه امــروز هــم بــه رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران اعــالم می کنــم 
ــی  ــاق بازرگان ــه ات ــی صــادرات را ب ــم روز مل ــروز، مراس ــه از ام ک
ــتیم. وی  ــما هس ــار ش ــم در کن ــا ه ــم. م ــل می دهی ــران تحوی ای
تصریــح کــرد: اتــاق بازرگانــی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــا هــم احســاس جدایــی ندارنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه اتــاق 
هــم بایــد در ایــن حوزه فعــال باشــد و همــکاری تنگاتنگــی در این 
راســتا داشــته باشــد. نمونــه آن هــم ابــالغ دســتورالعمل ماینرهــا 
اســت کــه تــا زمانــی کــه نظــر اتــاق بازرگانــی را اخــذ نکردیــم، 

دســتورالعمل مربوطــه را ابــالغ نکردیــم. 
وی اظهــار داشــت: ایــن یــک واقعیــت اســت کــه تولیــد کشــور 
افزایشــی اســت؛ امــا همچنــان ظرفیــت خالــی هــم وجــود دارد. 
در ایــن راســتا 25 شــهریورماه، برنامــه عملیاتــی رونــق تولیــد در 
ظرفیت هــای خالــی، بــه معــاون اول رئیــس جمهــور ارایــه شــده 
اســت و مــا اکنــون یکــی از مشــکالت خــود را در ظرفیــت خالــی 
ــال ســازی آنهــا  ــد راه فع ــم کــه بای ــدی می دانی واحدهــای تولی
را کــه عــدم دسترســی بــه منابــع مالــی اســت، همــواره ســازیم. 
رحمانــی بــا بیــان اینکــه رشــد وزنــی صــادرات ۱7 درصــد مثبت 

ــا  ــرکات جابج ــبه ارز در گم ــای محاس ــت: مبن ــت، گف ــوده اس ب
ــتم.  ــی نیس ــادرات راض ــت ص ــن از وضعی ــا م ــت، ام ــده اس ش
ــادرات  ــزان ص ــال ۱400 می ــا س ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــد ب ــر شــود؛ یعنــی بای ــد دو براب ــه کشــورهای همســایه بای ب
کشــورهای همســایه 24 میلیــارد دالر صــادرات داشــته باشــیم. 

ــد فرامــوش کــرد.  ــت اوراســیا را هــم نبای ــه ظرفی البت
ــران  ــی ای ــارت ترجیح ــرارداد تج ــوص ق ــت در خص ــر صنع وزی
بــا اوراســیا گفــت: میانگیــن تخفیفــی کــه اتحادیــه اوراســیا بــه 
ایــران بــرای صــادرات کاالهــا داده، 56 درصــد بــوده و مــا هــم 
میانگیــن 32 درصــد تخفیــف گمرکــی بــه ایــن بخــش داده ایــم، 
ــی اســت کــه کشــوری مثــل چیــن 2000 میلیــارد  ایــن در حال
دالر واردات دارد و از کاالهــای ایرانــی نیــز اســتقبال مــی کنــد. 
از ایــن رقــم 700 میلیــارد دالر کاالهایــی اســت کــه ایــران مــی 
ــعه  ــزود: توس ــد. وی اف ــته باش ــادرات داش ــن ص ــه چی ــد ب توان
صــادرات جــزو هفــت محــور اجرایــی وزارت صنعــت اســت کــه 
ذیــل آن 4 برنامــه داریــم کــه یکــی از آنهــا، توســعه تجــارت بــا 

کشــورهای همســایه اســت. 
ــران  ــادرات پیش ــده، ص ــال آین ــال و س ــت: امس ــی گف رحمان
اقتصــاد ایــران اســت و قــدرت خریــد مــردم نیــز کاهــش یافتــه و 
منجــر بــه رکــود شــده اســت. در ایــن میــان صــادرات کاالهــای 
کیفــی بایــد رونــق یابــد. در غیــر ایــن صــورت دروازه صــادرات 

بســته خواهــد شــد.

وزیر صنعت اعالم کرد: 

امسال و سال آینده صادرات پیشران اقتصاد ایران است
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بر اسـاس کلیه قوانیـن در همان زمان مطـرح گردید. 
مدیـرکل دفتـر صنایع نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت تصریـح کـرد: بـه نظـر می رسـد در حـال حاضـر 
کـه مـا بـا ممنوعیـت واردات پوشـاک روبـه رو هسـتیم تدوین یک 
دسـتورالعمل پخته و مطابق با ضوابط و قوانین کشـور و البته روابط 
بین الملـل بسـیار راهگشـا خواهـد بـود. بـه ایـن صـورت که بـا لغو 
ممنوعیـت واردات پوشـاک بتوانیم با تکیه بـر حمایت از تولید داخلی 
اقدامـات الزم بـرای جلوگیـری از قاچاق پوشـاک انجام دهیـم و در 
بندهـای دیگر دسـتورالعمل که مربوط به بحث برخـورد و ارتقاء این 

صنعت اسـت اجرایی شـود. 
وی با گالیه از اینکه تولیدکنندگان در روند تدوین این دسـتورالعمل 
جدیـد همکاری نمی کننـد، افزود: آنها تصور می کننـد وزارت صنعت 
بـه دنبال گشـایش واردات پوشـاک اسـت، در حالیکـه ممنوعیت به 
قـوت خـود باقـی خواهـد ماند و مابقـی مفـاد این دسـتورالعمل می 

توانـد در کار گـروه نظـارت مورد پیگیری قـرار گیرد. 
وی بـا تأکیـد بـر اینکه شـفافیت در روند تولید و کسـب وکار به نفع 

تولیدکننـدگان پوشـاک اسـت، اظهـار داشـت: ممکن اسـت رعایت 
ضوابط در یکی دو سـال اول برای آنها سـخت باشـد اما عماًل نتایج 
مثبتـی را بـرای آنهـا خواهد داشـت. مـا باید حمایـت از تولیـد را در 
جهـت پایین آورن قیمت تمام شـده و بهره وری بـاال در اولویت قرار 
دهیـم، امـا تولیدکننـده هم بایـد در ایـن روند با ما همـکاری کند. 

محرابـی اضافـه کـرد: مـا تمام کارهـای شناسـه دار شـدن کاالها را 
انجـام دادیـم و حتی سـامانه آمـاده و آموزش هـای الزم ارائه شـده 
بـود امـا کسـی حاضـر بـه دریافـت این کـد نیسـت، به نحـوی که 
میـزان درخواسـت ها بـرای دریافت این کد بسـیار اندک اسـت. این 
در حالی اسـت که شناسـه کاال در جهت جلوگیری از قاچاق اسـت. 
وی بـا اشـاره به اینکـه در حال حاضر اگر تولیدکننـده داخلی تمایلی 
بـه دریافـت این کد نداشـته باشـد و فقـط واردکننده ملـزم به نصب 
کـد باشـد، اگر تولیدکننده کاالی قاچاق را کنار تولیـدات خود بگذارد 
امـکان اینکـه بگوید تولید داخلی اسـت بسـیار اسـت. بـه عبارتی ما 
در صـورت عدم نصب کدشناسـه و رهگیری بـر روی کاالها ابزاری 

بـرای تفکیـک کاالی قاچاق و تولید داخلـی نداریم.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت: 

تولیدکنندگان برای تدوین دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق پوشاک همکاری نمی کنند

مشکالت  ارزی،  تعهد  رفع  به  آن  دادن  ارتباط  و  صادرکنندگان 
بسیاری را پیش روی صادرکنندگان قرار داده است؛ به نحوی که بر 
اساس برآوردها، دو هزار تا 2500 میلیارد تومان پول صادرکنندگان 
در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکالت صادرکنندگان 
را به لحاظ نقدینگی، دو چندان می کند؛ اما باید سوال کرد که آیا 
سازمان امور مالیاتی این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات 
بر ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز صادراتی شود. 
شافعی گفت: سهم مانده تسهیالت صادراتی در تسهیالت بانکها 
به شدت کاهش یافته و متاسفانه نسبت به تامین مالی صادرات 
توجهی نمی شود؛ به این معنا که تامین مالی این بخش فالکت بار 

شده است. این در حالی است که در صندوق ضمانت صادرات نیز 
اوضاع چندان مساعد نیست. 

بخواهد تصمیم گیر  دلتان  تا  اظهار داشت: در مورد صادرات،  وی 
وجود دارد ولی یک پاسخگو در مورد آن به چشم نمی خورد، چراکه 
متولی واحدی ندارد. این در حالی است که کمیته دائمی ماده یک، 
دستگاههای متولی کمیسیونهای مشترک در کشورهای دنیا، وزارت 
جهاد، وزارت کشاورزی و سازمان توسعه تجارت تصمیم گیر هستند، 
اما کسی پاسخگو نیست؛ پس جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران باید 
مورد بازنگری قرار گرفته و این سازمان، نقطه مرکزی تصمیم گیری در 

این حوزه باشد و البته پاسخگویی الزم را هم داشته باشد.

حبس ۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی
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رشـد و توسـعه فراهم شـود؟  متأسـفانه در اغلب زمینه ها این گونه نبوده 
است.

انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران در حرکت بسـیار موثر و ارزشـمند یعنی 
طـرح پایـش - کـه اتفاقاً به پیشـنهاد اولیه مـن نیز مطـرح و به تصویب 
رسـید - و خوشـبختانه طی یکسـال گذشـته به نتایج قابل توجهی هم 
رسـیده ایم ابتـدا نیـاز مملکت بـه محصـوالت مختلف صنایع نسـاجی 
را مـورد بررسـی قـرار می دهـد و سـپس سـرمایه گذاری های موجـود و 
میـزان ظرفیت هـا و تـوان واقعـی تولیـد و میـزان واردات و صـادرات را 
مـورد ارزیابی و بررسـی قـرار می دهد تا خالهای زنجیـره تولید و تامین 
زیرشـاخه های صنعـت نسـاجی را بدسـت آورد تا بتـوان در مورد صنعت 
نسـاجی در کشـور و میـزان نیاز سـرمایه گذاری های جدیـد در آن اظهار 

نظـر کرد.
مـا ضمن بررسـی آمـار واردات و صـادرات گمـرکات ایـران و گمرکات 
بین الملـل ، آمارهـای جمعیتـی و مصـرف بانـک مرکـزی و مرکـز آمار 
و سـایر منایـع اطالعات و آمـار را مورد تحلیـل قرار داده ایـم و همزمان 
در یـک برنامه ریـزی اجرایـی و میدانـی واحدهای تولید کشـور را از نظر 
میـزان فعالیـت و ظرفیت ها و توانمندی و تکنولوژی تولیـد مورد ارزیابی 
و پایـش قـرار دادیم و در این پـروژه از همکاری دانشـگاه ها و انجمن ها 
و اتحادیه هـا و ادارات صنعـت معـدن اسـتا ن ها هـم کمـک گرفته ایم تا 
بـرای اولین بـار در صنعـت نسـاجی یـک پایـش مناسـبی روی صنعت 
انجـام گیـرد تـا شـاهد نقـاط ضعـف و قـوت و فرصت هـا و تهدید های 
صنعـت باشـیم. البته ما عـالوه بر پایش صنعت نسـاجی باید به موضوع 
ارتقـا و اعتـالی صنعـت هـم توجـه کنیـم و در حـوزه طراحـی و مد و 
کیفیت هم تحول اساسـی ایجاد کنیم و فرهنگ مصرف و تولید کشـور 
را ارتقـا دهیـم . ما باید تالش کنیم سـطح کیفی و کمـی محصوالت را 

همزمـان بـاال ببریـم تا حرفی بـرای رقابت در بازار داشـته باشـیم.
بـه اعتقـاد مـن اگر یـک دهم سـرمایه ای کـه در فـوالد و پتروشـیمی 
سـرمایه گذاری می شـود بـه صنعـت نسـاجی اختصـاص پیـدا کنـد، ده 
برابر بیشـتر توان اسـتخدام نیروهای انسـانی را دارد زیرا در بخش هایی 
از صنعـت نسـاجی هنوز سیسـتم اتوماسـیون مسـتقر نشـده اسـت اما 
متأسـفانه ضوابـط پایـداری در کشـور مـا وجود نـدارد و سیسـتم بانکی 

خـود را ملـزم بـه اجـرای ضوابـط نمی داند. 
در کشـورهایی مانند هند و ترکیه، نرخ سـود بانکی برای سـرمایه  گذاری 
بـه مراتـب کمتـر از نرخ سـود بانکی در بخـش بازرگانی اسـت اما تمام 
منابـع مـا وارد بخـش بازرگانی می شـود. زیرا دردسـرها و مشـقت تولید 
بـه مراتب بیشـتر از واردات نخ و پارچه و پوشـاک اسـت و سـرمایه گذار 
ترجیـح می دهد منابع مالی خود را به فعالیت های سـودآور و کم ریسـک 
اختصاص دهد. در همین شـرایط روحیه وطن پرسـتی به محک گذاشته 
می شـود کـه آیـا سـرمایه گذار بـه منافـع مـادی خـود توجـه می کند یا 

سـرمایه را صرف تولید و اشـتغال زایی هموطنـان می نماید. 
طـرح پایـش نیـاز بخش هـای مختلـف صنعـت نسـاجی کشـور را تـا 
سـال ۱4۱0 مشـخص می کنـد تا برنامـه ای منطبق بر نیازهـای موجود 
تدوین شـود اما متأسـفانه اگر بخواهیم اسـتانداردهای متوسـط مصرف 
بین المللـی را مدنظـر قـرار دهیـم، از نظر تولید و سـرمایه گذاری بسـیار 

عقب هسـتیم. 
بـه اعتقـاد ما بـه جـای واردات نخ کـه ارزش افـزوده آن نصیب کشـور 
دیگـری مـی شـود، باید پنبـه وارد گـردد اگرچه کاشـت پنبـه در داخل 
باید توسـعه پیـدا کند و کمبودها از طریق واردات رسـمی برطرف شـود 
امـا پنبـه ایران امـکان تولید نخ های نمـره 50 و 70 را نـدارد در حالی که 
پارچه هـا روز بـه روز لطیف تـر و سـبک تر می شـوند ولـی مـا قـادر بـه 
تولید چنین پارچه هایی نیسـتیم چون به پنبه مناسـب دسترسـی نداریم 
و صنعتگـران باید اجـازه واردات پنبه موردنیاز و ایده ال را داشـته باشـند. 
زمانی کـه تولیدکننده نسـبت به تأمیـن مواد اولیه اطمینـان حاصل کند، 

دنبـال احـداث کارخانه نیـز خواهد رفت. 
دولـت ابتـدا باید ببیند منافعش در کجاسـت و هدفش از سـرمایه گذاری 
صنعتـی چیسـت! آیـا می خواهـد بـا احـداث کارخانـه فـوالد در مـکان 
نامناسـب، ذخایـر آبـی را از بیـن ببـرد؟ یا بـا وضع تعرفه های سـنگین، 
جلـوی واردات آهـن را بگیـرد تـا موفـق بـه فـروش آهن تولیـد داخل 
شـود؟ یا تمایل به اسـتمرار واردات غیرقانونی پوشـاک دارد؟! دولتمردان 
بایـد بداننـد ایجـاد اشـتغال مهم تریـن عامـل ایجـاد آرامـش و امنیـت 

توسعه صنعتی، نیازمند سرمایه گذاری و توجه به صنعت نساجی است
اجتماعـی در کشـور اسـت. بـا احداث یـک کارخانـه ریسـندگی، زمینه 
اشـتغال حداقـل بـرای دویسـت نفـر بـه وجـود می آیـد. اگر ایـن واحد 
ریسـندگی، بخش هـای گردباف و تکمیل هـم اضافه کنـد، ده هزار نفر 

به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم مشـغول کار خواهند شـد. 
  بنظر شـما آیا میزان تولید پوشـاک در کشور پاسـخگوی نیاز بازار 
داخلـی هسـت یا خیر؟ بـه نظر می رسـد ممانعـت از واردات منجر به 

افزایش قاچاق می شـود
مخالـف ممنوعیـت واردات پوشـاک هسـتم و پوشـاک بایـد بـا تعرفـه 
منطقـی وارد شـود امـا از سـوی دیگر امکانـات تولید باکیفیـت و متنوع 
نیـز فراهـم گردد تـا تولیدکننـده داخلی به رقابت سـالم بـا محصوالت 
خارجـی بپـردازد. به هرحال سـرمایه به جایی می رود که منفعت و سـود 
ایجـاد کنـد. اگر جلـوی قاچاق پوشـاک گرفته شـود و پوشـاک وارداتی 
از مبـادی رسـمی پـس از پرداخت تعرفه هـای قانونی وارد شـود؛ انگیزه 
تولیدکننـده داخلـی )یا به عبارت دیگر سـرمایه گذار داخلـی( افزایش پیدا 
می کنـد. بـار دیگر تکـرار می کنـم که با ممنوعیـت، مخالـف و با وضع 

تعرفه هـای قانونـی صـد درصد موافق هسـتم؛  
 شـما که بـا ممنوعیـت مخالـف هسـتید، قطعـاً در جریـان بحث 
ممنوعیـت واردات مـواد اولیـه قـرار داریـد و انجمن صنایع نسـاجی 
ایـران نیز پیگیر این موضوع اسـت بـه خصوص در مـورد واردات نخ

توجـه کنیـد کـه واردات الیاف پنبه، اکریلیک، ویسـکوز و پشـم که مواد 
اولیه خام پایه هسـتند موجب تولید و اشـتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده 
می شـود در حالی کـه واردات نخـی کـه کارخانجات تولیدی تـوان تولید 
آن را دارنـد موجـب تعطیلـی واحدهـای داخلی می شـود پـس باید پنبه 
وارد کـرد تـا موجـب اشـتغال زایی و خلـق ارزش افـزوده شـود و بتوانیم 
تمام نمرات نخ مورد نیاز را به دسـت مشـتریان برسـانیم. اما وقتی شـما 
نـخ را وارد مـی کنیـد در واقع موجـب به تعطیلی کشـاندن کارخانجات 

ریسندگی  میشوید.
مـا معتقدیـم آنچه را کـه در داخل توان تولیـد داریم بایـد از تولید داخل 
اسـتفاده کنیـم و از واردات آن پرهیـز کنیـم امـا آنچه را کـه نداریم باید 

قطعـا وارد کنیم.
البتـه ایـن نکتـه را عرض کنم کـه محدودیت و ممنوعیـت واردات مواد 
اولیـه ای کـه تولیـد داخل داریم لزوما به معنی این نیسـت کـه با ایجاد 

ممنوعیـت شـاهد افزایش قیمت بـی دلیل تولیدات داخلی باشـیم .
مـا بـه شـدت در کارگـروه پیگیریـم که شـرکت هـای تولید کننـده نخ 
قیمـت هـای فـروش خـود را مرتبا اعـالم کننـد و از طرفی هم بـازار را 
بشـدت رصـد مـی کنیم که هـم کمبـودی در بازار نباشـد و هـم اینکه 
افزایـش قیمتی بدلیل کاهش عرضه در بازار بوجود نیاید. و خوشـبختانه 
تـا کنـون تولیدکنندگان و انجمـن و ها و اتحادیه ها هـم همکاری الزم 

را داشـته اند .
البتـه بازهـم تاکید مـی کنم کـه خوشـبختانه مدیرکل محتـرم صنایع 
نسـاجی و پوشاک و سـلولزی وزارت صنعت معدن و تجارت و همکاران 
ایشـان بـه شـدت همـکاری خوبـی را بـا مـا در برنامـه ریـزی و حـل 
مشـکالت داشـته انـد و مـا نیـز تمـام تـالش خـود را داشـته ایـم کـه 
بعنـوان بازوهـای مشـورتی و حمایتی در کنار ایشـان به حل مشـکالت 

واحدهـای نسـاجی بپردازیم.
 تعـدادی از بافنـدگان نسـبت بـه رویکـرد انجمـن و واحدهـای 
ریسـندگی انتقاداتـی مطـرح می کننـد. آنـان معتقدنـد بـه محـض 
این کـه بحث ممنوعیـت واردات نـخ مطرح می شـود بالفاصله قیمت 
نخ هـای تولیـد داخل و شـرایط فـروش به نحـوی پیش مـی رود که 
تـا صد درصد نسـبت به مشـابه خارجی گران تر به دسـت مشـتری 

می رسـد نظر شـما در ایـن مورد چیسـت؟
بـا احتـرام فـراوان بـه تمـام فعـاالن صنعت نسـاجی امـا واقعیـت این 
نیسـت. چـرا مـا بایـد ارزش افـزوده تولیـد نخ را بـه تولیدکننـده هندی 
می دهیـم در حالی کـه بایـد جـذب کشـور خودمـان شـود. در صـورت 
واردات پنبه و سـهولت دسترسـی تولیدکننده به آن و صفر شـدن تعرفه 
مـواد اولیـه  پایـه، کـه بـه میـزان مـورد نیاز کشـور تولیـد داخـل ندارند 
،خودبخـود یکـی از بهانه های همیشـگی ریسـندگان-یعنی کمبود پنبه 

- برطـرف می شـود! 
نکتـه بعـد این که تولیدات مـا ارزان تر تمام می شـود ولـی واردکنندگانی 
کـه نـخ نمـره 20 را بـه نام نخ نمـره 40 و بـا بداظهاری و کـم اظهاری 
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داخـل کشـور می کننـد و جهـت فـرار از مالیـات حاضـر بـه صـدور 
هیچ گونـه فاکتـور رسـمی یا پرداخـت مالیات بـر ارزش افزوده نیسـتند؛ 
نظـم بـازار را برهـم می زنند و اختـالل جدی ایجاد می کننـد ضمن این 
کـه کار غیرقانونـی و خالف انجـام داده اند. این که نامش تولید نیسـت!

بـا اطمینـان به شـما اعالم می کنـم نخ هایی کـه در اکثـر کارخانه های 
کشـور تولیـد می  شـوند، کیفیـت بـه مراتـب بهتـری از مشـابه خارجی 
دارنـد. اگـر نیاز کشـور به نخ بیشـتر شـود بایـد واردات صـورت گیرد اما 
توسـط تولیدکننـده. بـه اعتقاد مـن مخالفـان و موافقـان واردات نخ باید 
روبـروی هـم بنشـینند و هر کـدام نقطه نظـرات خود را مطـرح کنند تا 

اشـکال کار مشـخص شود. 
مشـکل کار اینجاسـت که فقط به کسـب سـود خودمان فکر می کنیم 
نه سـود ملـت را می بینیم نه توجهـی به منافع تولیدکننـده زنجیره های 

قبلی و بعـدی داریم. 
هزینـه ماشـین آالت یک کارخانه نسـاجی بـا 20 تن تولید نـخ ، حداقل 
۱5 میلیـون یـورو اسـت کـه با احتسـاب هزینه هـای احداث سـاختمان 
و تأسیسـات، صرف نظـر از پرداخـت حقـوق و دسـتمزد 200-300 نفـر 
نیـروی انسـانی و هزینه هـای بـاالی بـرق و انـرژی )کـه تولیدکننـده 
محکوم به پرداخت چندبرابری آنهاسـت!(  این هزینه و سـرمایه را شـما 
نمیتوانید با سـرمایه گذاری واحدهای پوشـاک و گردباف مقایسـه کنید.

اگـر ایـن کارخانجات صنعتـی و بزرگ ما تعطیل شـوند خود بخود خیل 
عظیمـی بیکار میشـوند کـه قطعا منجر بـه کاهش قدرت خریـد خانوار 
خواهـد شـد ) ضمن اینکه ناامنی و فسـاد و مشـکالت اجتماعی بوجود 
مـی آورد( و در صـورت افزایش بیکاری، آیا تولیدکننده پوشـاک می تواند 

کاالی خـود را به فروش برسـاند؟ 
البتـه ایـن را هـم عـرض کنـم کـه واحدهـای ریسـندگی بایـد پنبـه 
4-3 مـاه خـود را جلوتـر تامیـن کننـد. پـس خواب سـرمایه یـک واحد 
ریسـندگی بـا تولیـد 20 تـن نـخ، 57 میلیـارد تومـان اسـت آیـا واحـد 
بافندگـی دارای چنیـن خـواب سـرمایه ای هسـت؟ پـس افزایـش قیت 
نـخ چندان غیرمنطقی نیسـت زیـرا تولیدکننده بـه مواد اولیـه نیاز مبرم 
دارد و نمی توانـد هـر روز پنبـه بخـرد، پنبه ای کـه کوچک ترین تغییر در 
مشـخصات آن، در کیفیـت نهایـی محصول اثرگذار اسـت. ولـی به این 
معنـا نیسـت که خـدای ناکـرده تولیدکننده نخ بـه دنبال سوء اسـتفاده از 
شـرایط موجود می باشـد. باید واقعیات براسـاس سـند و مدرک منعکس 

شـوند نه بـر پایـه حـرف  وگفته هـای دیگران. 
 چـه مکانیسـمی می تـوان اتخـاذ کـرد تـا ممنوعیـت واردات نـخ 

منجـر بـه افزایـش قیمـت نخ هـای تولیـد داخل نشـود؟
و  اتحادیه هـا  از  اولیـه متشـکل  مـواد  تأمیـن  کارگـروه  خوشـبختانه 
تشـکل های مختلف نسـاجی و پوشـاک به وجود آمده که کنار همدیگر 
در زمینـه قیمـت مـواد اولیـه بـه بحـث و تبادل نظـر می پردازیـم، امـا 
بسـیاری از مسـائل را نمی تـوان گفـت. اگـر همـه تابـع قانون باشـیم، 
۸0 درصـد مسـائل حـل خواهـد شـد. توجـه داشـته باشـید کـه اغلـب 
تولیدکنندگان فیالمنت پلی اسـتر اعضای انجمن صنایع نساجی هستند 
کـه وقتـی قیمت محصـوالت خـود را افزایش دادند ما بـا آنها جنگیدیم 
و پیگیر کاهش قیمت شـدیم همانطور که از سـوی دیگر برای کاهش 

قیمـت چیپـس پلی اسـتر نیـز جنـگ کردیـم و موفق نیز شـدیم.
معتقـدم بایـد صنعـت نسـاجی را بـه طور کلـی نـگاه کنیم نـه این که 
بـر منافـع گـروه یا شـاخه خاصـی متمرکز شـویم، همه باید در شـرایط 

مسـاوی بـه فعالیـت ادامه دهنـد و در بازار حضور داشـته باشـند.
بـه  بـا وزارت صنعـت  تعامـل خوبـی  در مجمـوع می تـوان گفـت 
خصـوص مدیـرکل و کارشناسـان توانمنـد و فهیـم دفتـر نسـاجی 
اسـتخراج  بـرای  متعـددی  برقـرار کرده ایـم و جلسـات  پوشـاک  و 
نـکات ضعـف و تبدیـل آنهـا بـه فرصـت برگزار می شـود امـا بعضی 
مسـائل خـارج از حیطـه وزارت صنعـت اسـت مثـاًل وقتـی بانـک به 
تولیدکننـده ای کـه سـرمایه اش به دلیـل افزایش نرخ ارز به یک سـوم 
کاهـش یافتـه  ، تسـهیالتی اعطـا نکند، چـه باید کـرد؟ اما متاسـفانه 
مـا بدالیـل متعـدد امکان برنامـه ریزی و اجـرای برنامه هـا را نداریم 
و البتـه شـرایط تحریـم هـای ظالمانه هـم متاسـفانه بی تاثیـر نبوده 
و بهرحـال بایـد همـه جوانـب را بـا هـم مـورد بررسـی قـرار داد و 
امیدواریـم در آینـده شـرایط بهتـری را بـرای صنعت نسـاجی کشـور 

در پیـش رو داشـته باشـیم.
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توقف فرایند جلسات دستورالعمل واردات پوشاک
سعید جاللی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
با اشاره به اینکه برای ساماندهی بازار پوشاک دو دستورالعمل کد 
شناسایی رهگیری برای کاالها و ثبت نمایندگی برندهای خارجی 
مطرح شده بود، اظهار داشت: در همین راستا مسووالن نظارتی نیز 
باید براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدامات الزم را برای 

برخورد با فروش پوشاک قاچاق انجام می دادند. 
به گزارش تعادل، وی با اعالم اینکه در سال گذشته اقداماتی در 
بخش ثبت برندهای خارجی در داخل کشور انجام شد، افزود: این 
دستورالعمل باعث شد تا هرگونه کاالیی که فاقد ثبت برند در بازار 
ایران باشد، قاچاق شناسایی شده و با مراکز توزیع برخورد صورت 
گیرد. همین موضوع عاملی شد تا تولیدکننده داخلی در سال گذشته 
فروش خوبی در بازار داشته و سهم بیشتری از بازار داخلی را به 

خود اختصاص دهد. 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: با افزایش 
چندبرابری قیمت ارز دولت تصمیم بر ممنوعیت واردات یکسری 
قرار  لیست  این  در  نیز  پوشاک  محصوالت  که  گرفت  کاالها  از 
می گرفتند، به همین دلیل دستورالعمل ثبت برندهای خارجی مختل 

شد و جلسات آن برگزار نشد. 
برخوردهای صورت گرفته در سال گذشته  اینکه  با اعالم  قدیری 
باعث شد تا ۱00 میلیون دالر از حجم قاچاق پوشاک در کشور 
کاهش پیدا کند، تصریح کرد: براساس گفته مسووالن 2.6 میلیارد 

دالر حجم قاچاق در کشور است، همین موضوع نشان می دهد با 
وجود ممنوعیت واردات پوشاک باید فکر اساسی برای کاهش حجم 
بحث  امسال  گفت:  گیرد. وی   به کشور صورت  پوشاک  قاچاق 
قانون حداکثری استفاده از توان تولید داخل مطرح است که همین 
به وجود  واردات کاالهای پوشاک  را در  موضوع محدودیت هایی 
آورده است عالوه بر این تدوین یک دستورالعمل جدید که ترکیبی 
از کد شناسایی کاال و ثبت برندهای خارجی است، در دستور کار 
وزارت صنعت قرار گرفته است، اما متأسفانه نمی دانیم بر اساس 
کدام استدالل جلسات تدوین این دستورالعمل نیز برگزار نمی شود. 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با گالیه از اینکه 
کد  نصب  در  تولیدکنندگان  می گویند  صنعت  وزارت  مسووالن 
شناسایی کاال به روی پوشاک همکاری الزم را نمی کنند، تصریح 
کرد: باید از آنها پرسید مگر شما زیرساخت الزم را فراهم کرده اید؟ 
امروز ما خواستار برخورد مستمر با قاچاقچیان و ایجاد بسترسازی 
زیرساخت  دولت  اگر  هستیم  کشور  به  کاال  قانونی  واردات  برای 
کد کاال را نیز فراهم کند به طور حتم هم تولیدکننده داخلی و هم 
واردکننده این کد را به روی کاالهای خود نصب کرده و فضا برای 
قاچاقچیان تنگ تر خواهد شد، اما مهم اینجاست که این موضوعات 
دستورالعمل  شدن  نهایی  جلسات  و  است  حرف  حد  در  فقط 
ساماندهی بازار پوشاک، کیف و کفش به صورت نامرتب برگزار شده 

و اخیراً هم چند ماه است که برگزار نشده است.

تاکید بخش خصوصی بر اجرای دستورالعمل ثبت برندها
نائـب رئیـس اتحادیـه تولیـدو صـادرات نسـاجی و پوشـاک ایـران 
از اصـرار و تاکیـد تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی بـر اجـرای 
دسـتورالعمل ثبـت برندهـا یـا سـاماندهی بـازار پوشـاک خبـر داد.

مجیـد نامـی افـزود: دسـتورالعمل سـاماندهی بـازار پوشـاک یا ثبت 
برندهـا در سـال ۹5 نوشـته و ابالغ شـده اما در ابتـدا با مقاومت های 

بسـیاری روبرو بوده اسـت. 
بـه گـزارش رادیـو اقتصـاد، وی ضمن اشـاره به اینکه دسـتورالعمل 
مزبـور حرکتـی جدیـد در کنتـرل میـزان قاچـاق پوشـاک به شـمار 
می آیـد، اظهارداشـت: دسـتورالعمل مذکـور دربـاره نحوه برخـورد با 

کاالی قاچـاق در سـطح عرضـه بوده اسـت. 
نائـب رئیـس اتحادیه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک ادامه داد: 
دسـتورالعمل ثبت برندها یا سـاماندهی بازار پوشـاک از سال گذشته 

بـا پیگیری های بسـیار بخـش خصوصی اجرایی شـد. 
نامـی افـزود: بـه دلیل وجـود برخی مشـکالت مبنی بر عدم اشـاره 
بـه برخـی از قوانین باالدسـتی مربوطه و امکان ایجـاد چالش دراجرا 
اصـالح دسـتورالعمل قبلـی بـرای بهبـود رونـد اجـرا در دسـتور کار 
قـرار گرفـت. وی اظهارداشـت: طـی چند ماه گذشـته پیـش نویس 
دسـتورالعمل ارائـه و در آن بـه قوانین باالدسـتی اشـاره شـده عالوه 

بـر ایـن در تدویـن دسـتور العمـل از نظـرات تولیدکننـدگان بخش 
خصوصـی و تمامی دسـتگاه هـای مرتبط بهره گیری شـده اسـت.

نائـب رئیـس اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک بـا بیان 
اینکـه در دسـتورالعمل مربوطـه دو گـروه سـتادی و نظارتـی وجـود 
دارد، ادامـه داد: برخـی از تولیـد کننـدگان بـا بخـش هایـی از ایـن 

دسـتورالعمل مشـکل داشتند. 
وی افـزود: تعدادی از تولیدکنندگان به این مسـئله اعتراض داشـتند 
کـه چـرا از بخـش خصوصـی نمایندگانی در سـتاد و حـوزه نظارت 
دسـتورالعمل ثبـت برندهـا حضور ندارنـد و تمامی اعضـا نمایندگان 

بخش دولتی هسـتند. 
نامـی در ادامـه گفت: در این راسـتا اصالحاتی بر روی دسـتورالعمل 
مزبـور صورت گرفته و مقررشـده تا نماینـدگان بخش خصوصی نیز 

در سـتاد و حوزه نظارت حضور داشـته باشـند. 
وی بـا اعـالم این مطلب کـه تعدادی از تولید کننـدگان حوزه کفش 
به دسـتورالعمل مزبـور اعتراض دارنـد؛ یادآور شـد: تولیدکنندگان به 
ناسـازگاری دسـتورالعمل مربوطـه بـا فعالیت خود معترض هسـتند 
امـا سـایر تولیـد کنندگان بخـش خصوصی و تشـکل ها بـر اجرای 

دسـتورالعمل ثبت برندها اصـرار دارند.

الزام دستگاه های دولتی به رفع خارج از نوبت درخواست های صادرکنندگان
در حالی که هر سال مراسمی به عنوان صادرکنندگان برتر کشور برگزار 
می شود، اما گشایش ها و حتی مشوق هایی که وعده داده می شود، به 
اجرا در نمی آید. این مساله سبب شده است که وزارت کشور بر الزام 

دستگاه ها به اجرای آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه تاکید کند.
 وزارت کشور از تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی سراسر 
تشویق  »آیین نامه  اجرای  و  رعایت  به  نسبت  تا  خواست  کشور 
صادرکنندگان نمونه« و رسیدگی خارج از نوبت به درخواست های 
صادرکنندگان نمونه، اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، 
بر اساس تبصره )۱( ماده )6( آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه 
به تصویب هیات وزیران رسیده است، »ادارات،  که در سال ۱3۸0 
سازمان ها و موسسات دولتی و وزارتخانه ها مکلفند تشریفات اداری 

مربوط به صدور کاالهای صادرکنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام 
با  مرتبط  فعالیت های  با  ارتباط  در  آنان  درخواست های  به  و  دهند 

صادرات در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی کنند«.
آیین نامه مصوب تشویق صادرکنندگان نمونه شامل ۹ ماده است که در 
اردیبهشت ماه سال ۱3۸0 به پیشنهاد وزارت بازرگانی وقت در هیات 
وزیران به تصویب رسید و بر اساس آن، شیوه انتخاب صادرکنندگان 
نمونه و نوع و میزان مشوق های صادراتی اعالم شده است. در حال 
و  جوایز  پرداخت  بعد،  به  سال ۱3۹0  حدود  دست کم  از  و  حاضر 

تخصیص مشوق های صادراتی متوقف شده است.
متن آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه در سایت انجمن صنایع 

نساجی ایران قابل دسترسی  می باشد.

تاکید وزارت کشور بر اجرای آیین نامه تشوق صادرکنندگان نمونه

شــرکت های »بازرگانــی خســروی« و »تمــدن فــرش 
ــی در بخــش  ــه مل ــدگان نمون ــوان صادرکنن ــه عن کاشــان« ب

ــدند. ــالم ش ــال ۹۸ اع ــاک س ــاجی و پوش نس
در مراســم ســالروز ملــی صــادرات کــه بــا حضــور معــاون اول 
ــاون  ــارت، مع ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــور، وزی ــس جمه رئی
فنــاوری ریاســت جمهــوری، نماینــدگان مجلــس، نماینــدگان 
بازرگانــی،  اتاق هــای  خصوصــی،  بخــش  تشــکل های 
صنعتگــران، تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان در ســالم اجــالس 
ــم  ــومین مراس ــت و س ــدگان بیس ــد، برگزی ــزار ش ــران برگ س
تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

ــای  ــت آق ــه مدیری ــروی- ب ــی خس ــرکت های »بازرگان ش
ــای  ــت آق ــان-به مدیری ــرش کاش ــدن ف ــروی« و »تم خس
ــه ملــی در بخــش  ــه عنــوان صادرکننــدگان نمون دّریــاب«  ب

نســاجی و پوشــاک ســال ۹۸ اعــالم شــدند. 

صادرکنندگان نمونه ملی سال98 در 
صنعت نساجی و پوشاک اعالم شدند.

ــه  ــد، منجــر ب ــت از تولی ــه در حمای ــم قوه قضایی ــای مه گام ه
صــدور 5 دســتور مهــم دادســتان کل کشــور بــه نظــام بانکــی 
ــاص  ــرایط خ ــا در ش ــا تنه ــر اســاس آن، بانک ه ــه ب ــده ک ش
ــب  ــم جل ــا حک ــاب ی ــداد حس ــی، انس ــازه ممنوع الخروج اج
دارنــد. موضــوع ممنوع الخروجــی صاحبــان واحدهــای تولیــدی، 
صــدور حکــم جلــب و ممنوع الخروجــی آنهــا طــی ســال های 
گذشــته، از جملــه اقدامــات ســریع بانک هــا بــرای فشــار آوردن 
بــه حــوزه تولیــد جهــت پرداخــت تســهیالت فــارغ از شــرایط 
خــاص تحریمــی و اقتصــادی کشــور بــوده اســت کــه منجــر 
بــه ایجــاد مشــکالت بســیار بــرای تولیدکننــدگان شــده اســت. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بــر ایــن اســاس، قوه قضاییــه بــا 
برداشــتن گام هــای مهم و اثرگــذار در حمایــت از تولیدکنندگان، 
نامــه ای را بــه نظــام بانکــی اعــم از بانک هــای دولتــی، 
ــای آن،  ــر مبن ــه ب ــرده ک ــال ک ــی ارس ــی و خصوص نیمه دولت
صــدور 5 دســتور مهــم دادســتان کل کشــور بــه نظــام بانکــی 

را منجــر شــده اســت. 
بــر ایــن اســاس، ســعید عمرانــی، معــاون قضایــی دادســتانی 
ــرده  ــد ک ــا، تاکی ــه بانک ه ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــور ب کل کش
اســت کــه بانک هــای دولتــی، نیمه دولتــی و خصوصــی تنهــا 
ــاب  ــداد حس ــی، انس ــازه ممنوع الخروج ــاص اج ــرایط خ در ش
ــی  ــاون قضای ــه مع ــن کامل نام ــد.  مت ــب دارن ــم جل ــا حک ی
ــای  ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــه ش ــور ب ــتانی کل کش دادس
ــای  ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــز ش ــی و نی ــی و نیمه دولت دولت
ــه  ــران ب ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــایت انجم ــی در وبس خصوص

آدرس www.aiti.org.ir قابــل دسترســی می باشــد.

۵ دستور مهم دادستان کل کشور به 
بانکها برای حمایت از تولید
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