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۱۱ هزار واحد صنعتی کشور توليد حداقلی دارند

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:
 احيای واحدهای صنعتی در دستور کار

معـاون برنامه ریـزى سـازمان صنایـع کوچـک بـا بیـان اینکـه 
حـدود 11 هـزار واحـد تولیـدى کمترین ظرفیـت تولیـد را دارند 
یـا نیمـه تعطیـل هسـتند گفـت: بازگردانـدن آنهـا به بیشـترین 

ظرفیـت تولیـد از اهـم برنامـه کارى وزارت صنعتـت اسـت.
 محمدعلـى عزیزمحمـدى بـا بیـان اینکـه تفـاوت چندانـى بین 
کارخانـه تولیـدى فعـال بـا کمتریـن مقـدار تولیـد و کارخانجات 
راکـد و تعطیـل شـده نیسـت گفـت: احیـاى واحدهـاى غیر فعال 

به صرفه تـر از ایجـاد واحـد جدیـد اسـت.

سال  در  که  است  بار  چندمین  این 
مى کند  تغییر  ارزى  مقررات  جارى 
جدى  اشکاالتى  هم  باز  متاسفانه 
به آن وارد است (دستور العمل بانک 

مرکزى.)
بجاى  بزرگ  صادرکنندگان  اوالً : 
تشویق ، جریمه مى شوند زیرا هرچه 
میزان صادرات بیشتر مى شود تعهد 
در  بیشتر مى شود،  نیما  به سامانه  ارز  بازگشت  به  صادرکننده 
حالى که منطقى بود این روال به عکس باشد و دولت مى بایست 
جهت  تسهیالتى  صادرات  افزایش  با  تا  مى دید  تمهیداتى 

صادرکنندگان ببیند نه اینکه آنها را جریمه کند. 
ثانیاً: اساساً هیچ قانونى عطف به ماسبق نمى شود ولى متاسفانه 
دستورالعمل اخیر بانک مرکزى به 7 ماه قبل بازگشته و این 
صادرکنندگان  زیرا  است  غیرکارشناسى  و  غیرقانونى  موضوع 
براساس قوانین جاریه همان زمان اقدام مى نمایند و علم غیب 
ندارند که بدانند بانک مرکزى در ماه هاى آتى چه مقرراتى را 

مصوب و عطف به ما سبق خواهد نمود !
حقیقت این است که وقتى بانک مرکزى متوجه شد نمى تواند 
ارزهاى صادراتى را خصوصاً از صادرکنندگان کوچک بگیرد ناچار 
شد بخشنامه جدید را مصوب نماید و آنها را از تعهد ارز به سامانه 
نیما معاف نماید بدین ترتیب صادرکنندگان بزرگ ناچار خواهند 
بود یا از صادرات دست بکشند یا به کارت هاى بازرگانى متفرقه 
(چند بار مصرف) روى بیاورند زیرا نمى توانند مابه التفاوت %30 

ارز سنا با نیما را جبران نمایند .

وزیـر صنعت در جریان سـفر به اسـتان مرکزى گفت: از ابتداى سـال 
تـا بـه امروز 1307 واحد صنعتى تعطیل کشـور با 18 هـزار و 927 نفر 
اشـتغال دوبـاره فعـال شـدند، طبـق شناسـایى ها و هدف گذارى هاى 
انجـام شـده بایـد تا پایان سـال این آمار بـه یک 1693 بنگاه برسـد.

رضـا رحمانـى در سـتاد راهبـرى اقتصـاد مقاومتـى اسـتان مرکـزى، 

اظهـار کـرد: با توجه بـه اینکه تقویت صنـدوق بیمه از جمله مسـائل 
مهـم و ضـرورى اسـت درنتیجـه ایـن موضـوع بایـد موردتوجـه قرار 
گرفتـه و حمایت هـاى الزم از آن انجـام شـود، ازآنجایى کـه نقشـه 
راه بخـش معـدن کشـور بـراى نخسـتین بـار تدویـن و ابـالغ شـده 
درنتیجـه بـه دنبـال آن بایـد تقویـت صندوق بیمـه و سـرمایه گذارى 
فعالیت هـاى معدنـى و افزایـش سـرمایه ایـن صنـدوق بـا حمایت از 
فعـاالن ایـن حـوزه موردتوجه قـرار گیـرد. وى افزود: در همین راسـتا 
در حـوزه معـدن تفویـض اختیـار انجام شـده، درنتیجه بنـده در رابطه 
بـا تمامـى امکانات و اختیاراتـى که در وزارتخانـه دارم و قابل تفویض 
اسـت ایـن کار را نیـز انجـام خواهـم داد و بـه دنبال آن اسـتان ها هم 

بایـد بـه شهرسـتان ها تفویض اختیـار انجـام دهند.
وى بـا اشـاره بـه بیانـات مقـام معظـم رهبـرى در خصـوص تولیـد 
و اشـتغال، افـزود: بنـا بـر فرمایشـات مقـام معظـم رهبـرى بـا توجه 

ادامه در صفحه 2

معـاون برنامه ریـزى سـازمان صنایـع کوچـک گفـت: راه اندازى 
و نوسـازى واحد هـاى صنعتـى بـه دو مقولـه سـخت افـزارى و 

نرم افـزارى مرتبـط اسـت.
محمدعلـى عزیزمحمـدى افـزود: در 36 مرکـز خدمـات کسـب 
شـده اند،  مسـقر  کلینک هایـى  و  مشـاوران  فنـاورى  و  کار  و 
واحد هـاى تولیـدى بـا گرفتـن مشـاوره «به روز» شـوند تـا واحد 

تولیـدى بـه چرخـه فعـال تولیـد بازگردد.
عزیزمحمـدى گفـت: بیـش از 19 هـزار نفـر پـس از راه انـدازى 
واحدهـاى تولیـدى بـه شـغل خـود در و احدهـاى فعـال شـده 

بازگشـته اند.
معـاون برنامه ریـزى سـازمان صنایـع کوچـک گفـت: بالغ بـر 970 
شـهرك و ناحیـه صنعتى مصوب وجـود دارد که تاکنـون نزدیک به 
43 هـزار مـورد موفق به اسـتفاده از خدمات واگذارى زمین شـده اند.

او همچنیـن از بسـته حمایتـى وزارت صنعـت خبـر داد کـه قرار 
اسـت بـه مجلـس تقدیـم شـود. وى گفـت: بـر اسـاس مـاده 6 
برنامه توسـعه بایـد درصـدى از دریافت مالیات بـر ارزش افزوده 

بابـت بازسـازى شـهرك هاى صنعتـى بازگرداننده شـود.

از آغاز دی ماه با عرضه برندهای محرز پوشاک قاچاق برخورد می شود
ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 

سـتاد مرکـزى مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز در اطالعیـه اى اعالم 
کـرد: برپایـه دسـتوالعمل ماده هفـت آیین نامـه اجرایى مـاده 13 
قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز و بـه منظور حمایـت از تولید 
پوشـاك داخلـى، از آغـاز دى مـاه امسـال بـا عرضـه برندهـاى 

محـرز (قطعـى) پوشـاك قاچـاق برخورد مى شـود.
در سـال «حمایـت از کاالى ایرانـى» و بـا هـدف پشـتیبانى همه 
جانبه از توسـعه اشـتغال و تولید کاالهاى داراى صرفه اقتصادى، 
بـه دنبـال اقدام هـاى پیشـگیرانه در حـوزه مبارزه بـا قاچاق کاال 
برخـورد جـدى بـا عرضـه برندهـاى محـرز پوشـاك قاچـاق در 

دسـتور کار این سـتاد قـرار گرفته اسـت.  
برپایـه ایـن گـزارش، بـا توجه بـه پایـان یافتن مهلـت چندماهه 
اخیـر بـراى جمـع آورى و عرضـه نشـدن پوشـاك خارجـى فاقد 
شناسـه کاال در سـطح بـازار، بـر اسـاس دسـتوالعمل یـاد شـده 
فعالیـت  گواهـى  صـدور  «نحـوه  العمـل  دسـتور  همچنیـن  و 
نماینـدگان و شـعب شـرکت هاى خارجـى عرضه کننده پوشـاك 
در ایـران»، از آغـاز دى ماه امسـال عرضه پوشـاك در واحدهاى 
تجـارى عرضـه کننـده پوشـاك خارجى فاقـد نمایندگى رسـمى 

اسـت. ممنوع 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

 احيای واحدهای صنعتی در دستور کار
ادامه از صفحه 1

نشست مزبور راس ساعت 15 و با یاد و نام خداوند متعال با حضور 
امضاءکنندگان ذیل در محل ساختمان انجمن تشکیل گردید و موارد 
و مباحثى به شرح زیر مطرح شد و نسبت به برخى از آنها اتخاذ 

تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات هزارمین نشست هیات مدیره انجمن مورخ 

97/08/13 قرائت و به امضاى حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- آقاى مهندس شهالیى ضمن ارائه توضیحاتى درخصوص نرخ 
ارز و مذاکرات انجام شده با اداره کل صنایع نساجى درخصوص 
عودت ارز حاصل از صادرات به سامانه سنا بجاى سامانه نیما ابراز 
امیدوارى کردند در جلسات آتى خبرهاى خوبى در این خصوص به 

اطالع هیات مدیره برسانند . 
3- گزارشى از برنامه ریزى هاى انجام شده براى مراسم هزارمین 
نشست هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران در اتاق بازرگانى، 

صنایع ، معادن و کشاورزى ایران ارائه گردید . 
برخى  براى  آمده  بوجود  مشکالت  و  مسائل  درخصوص   -4
قوه  توسط  شرکت ها  مدیران  احضار  درخصوص  تولیدکنندگان 
قضائیه و اخذ توضیحات در مورد پرونده هاى دریافت ارز بحث و 
تبادل نظر مقرر شد تا پیرو مکاتبات قبلى، مکاتباتى با مسئولین 
محترم قوه قضائیه درخصوص توجه بیشتر به حفظ اشتغال و حمایت 
بیشتر از تولید و تولیدکننده و حفظ شئونات مدیران و فعالین اقتصادى 
و همچنین پذیرش کارت اقتصادى به عنوان وثیقه صورت پذیرد . 

الیاف،  واردات  میزان  از  گزارشى  الجوردى  سیدرضا  آقاى   -5
TOW و تاپس اکریلیک و همچنین دالیل افزایش قیمت الیاف 
اکریلیک ارائه فرمودند که در نهایت مقرر شد تا جلسه مشترکى 
با حضور کمیته الیاف بلند و کمیته فرش ماشینى برگزار شود تا 
موضوعات مرتبط با این گزارش و تعیین قیمت نخ فرش ماشینى 

مطرح و جمع بندى شود . 
6- آقاى لباف طى سخنانى خواستار پیگیرى جدى براى عضویت 
نماینده انجمن در کمیته قیمت گذارى محصوالت پتروشیمى شدند . 
7- مصوب شد که جلسات هیات مدیره تا پایان سال ساعت 14 

آغاز شود . 
8- گزارش کمیته پایش صنعت نساجى توسط آقاى مهندس 

نیلفروش زاده ارائه گردید . 
9- گزارشى از روند تشکیل و برگزارى کمیته هاى تخصصى انجمن 
ارائه گردید که گزارش مکتوب آن پیوست مى باشد و مصوب شد که 
طبق روال گذشته کلیه مسائل تخصصى به کارگروه هاى تخصصى 
ارجاع و در صورت لزوم از رئیس یا دبیر کمیته مذکور براى ارائه 
مشاوره فنى و تخصصى در جلسات هیات مدیره دعوت بعمل آید و 
مصوب گردید که از روسا و دبیران کارگروه ها براى یکى از جلسات 
هیات مدیره دعوت بعمل آید. همچنین مصوب گردید که جلسات 
کارگروه ها به تشخیص روساى کارگروه ها تشکیل و گزارش آن به 

دبیرکل ارائه شود .
10- مصوب شد که بطور فصلى از انجمن هاى نساجى استان ها به 

صرف ناهار در جلسات هیات مدیره انجمن دعوت بعمل آید . 
و  موکت  کارگروه  اعضاى  پیشنهاد  به  بنا  گردید  مصوب   -11
منسوجات بى بافت این دو کارگروه از یکدیگر مستقل شوند همچنین 

کارگروه موکت به کارگروه موکت و بى سى اف تغییر نام یابد . 
12- مصوب شد جلسه هفته آینده هیات مدیره بدلیل برگزارى 
مراسم ضیافت هزارمین نشست هیات مدیره (در روز سه شنبه 

97/8/29) برگزار نگردد . 
13 - مصوب شد کارت هاى هویت هیات مدیره براى اعضاى هیات 

مدیره پس از وصول عکس اعضاى محترم صادر شود . 
14- جلسه در ساعت 18:30 با ذکر صلوات بر محمدوال محمد 

خاتمه یافت.
و   مقدم  محمدرضا  آهنگریان،  محسن  مهندس  حضور:  عدم 

مهندس عبدالحسین اخوان مقدم 

خالصه مذاکرات هزار و يکمين نشست 
هيأت مديره انجمن صنايع نساجي ايران

ادامه از صفحه 1

۱۱ هزار واحد صنعتی کشور توليد حداقلی دارند

بـه شـرایطى کـه امـروز در کشـور حاکم شـده تولیـد و حفـظ حیات 
کارخانه هـا و اشـتغال نوعى جهاد اسـت، تمام درخواسـت مـن از تمام 
افـراد ایـن اسـت که در این راسـتا از تمـام ظرفیت ها اسـتفاده کنند و 

ایـن مـورد را نصب العیـن قـرار دهند. 
وى ادامـه داد: در وزارتخانـه و دولت نخسـتین نکتـه اى که تذکر داده 
شـد بحـث حمایـت از تولیـد و اشـتغال بـود که بـه زودى بـه مجلس 
ارائـه مى شـود. حفـظ تولیـد موجـود یـک تکلیـف شـرعى و قانونـى 
اسـت کـه نیاز بـه بخشـنامه و قانون نـدارد و همـه موظف بـه انجام 

هستند. آن 
وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت عنوان کـرد: در دولـت و مجلس باید 
یـک کارگـروه تشـکیل شـود تا بتـوان مشـکل تأمیـن مـواد اولیه را 
مرتفـع کـرد تـا خطـوط تولیـد در ماه هـاى آتـى تعطیـل نشـود بلکه 
آن بخشـى هـم کـه بدون اسـتفاده بوده فعال شـود که در این راسـتا 
امسـال یـک سـرفصل بـه نـام بازسـازى واحدهـاى تولیـدى تعطیل 

شـده داریم.
رحمانـى اضافـه کـرد: از ابتـداى سـال تا به امـروز هـزار و 307 واحد 
تعطیـل در کشـور با 18 هـزار و 927 نفر اشـتغال دوباره فعال شـدند، 
طبـق شناسـایى ها و هدف گذارى هـاى انجـام شـده بایـد تـا پایـان 
سـال ایـن آمـار به یک هـزار و 693 بنگاه برسـد که از ایـن تعداد 55 
مـورد در اسـتان مرکزى اسـت که رتبه نخسـت را به خـود اختصاص 
داده اسـت، اسـتان مرکـزى در حـال تبدیـل بـه یـک مـدل الگویـى 
بـراى سـایر اسـتان ها اسـت. وى گفـت اینجا قـوه قضائیـه، مجریه، 
تـا  شـده اند  همـکارى  وارد  نهادهـا صمیمانـه  سـایر  و  نماینـدگان 

مشـکالت موجـود در اسـتان و واحدهـاى اسـتان برطرف شـود.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت تصریح کـرد: یک مدیر باید مسـائل 
و مشـکالت مهـم را از بحرانى شـدن دور سـازد، که بنـده هم تالش 
مى کنـم مسـائل را از مرحلـه بحـران دور کـرده و بـه سـمتى حرکت 
دهیـم کـه به عنـوان مسـائل مهم شـناخته شـده و بررسـى شـوند. با 
توجـه بـه اینکـه اسـتان مرکزى یک اسـتان صنعتـى و مهم بـوده و 
هرگونـه اتفاقـى در ایـن اسـتان سـایر اسـتان ها را هـم تحـت تأثیـر 
قـرار مى دهـد، تقاضـاى مـن این اسـت کـه همه تولیـد و اشـتغال را 

سـرلوحه امور قـرار دهند.
رحمانـى بیـان کـرد: کاالهـا بـه چنـد دسـته اساسـى، غیراساسـى و 
ممنوعـه گروه بنـدى مى شـوند کـه دولـت در خصـوص کاالهـاى 
اساسـى گفتـه کـه ارز ایـن کاالهـا را از درآمـد نفتـى و ارز دولتـى 
پرداخـت مى کنـد کـه در ایـن خصـوص ارز سـال 97 را پرداخـت 
کـرده و بـراى سـال 98 نیز تضامیـن الزم را داده اسـت، باقى کاالها 
اولویت بنـدى شـده اند کـه در بیـن این ها مـواد اولیه از همـه مهم ترند 
و دولـت از طریـق سـامانه نیمـا تأمین این مـواد اولیـه را هم تضمین 
کـرده، بخـش عمـده اى از مـواد اولیـه مـا تولیـد داخـل اسـت که در 

حـوزه مـواد داخلـى نباید مشـکل زیادى داشـته باشـیم. 
درزمینـه فـوالد 2.5 برابـر مصرفمـان تولیـد داریـم درنتیجـه نبایـد 

مشـکلى داشـته باشـیم همچنیـن 1/5 برابـر مصـرف مـس، تولیـد 
داریـم. وى ادامـه داد: درزمینـه مواد پتروشـیمى نیز میـزان تولیدمان 
دو برابـر مصـرف اسـت و تنها در دو یا سـه گرید مشـکل وجـود دارد 
کـه بایـد تدابیـر الزم اتخـاذ شـود، تمـام افراد در سراسـر کشـور باید 
در جبهـه تولیـد و در راسـتاى مقابله بـا تهاجم اقتصـادى کمک هاى 

الزم را انجـام دهنـد تـا از مرحلـه موجـود عبـور کنیم.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت با اشـاره به افزایش قیمـت ارز، عنوان 
کـرد: اصـًال قابل قبـول نیسـت که یـک واحد بـه خاطر نبود سـرمایه 
در گـردش نتوانـد ظرفیت خـود را افزایـش دهد، نوسـانات قیمت ارز 
فرصـت مناسـبى اسـت تا در راسـتاى تولید گام برداریـم و این مرحله 

را به خوبى پشـت سـر بگذاریم.
رحمانـى خاطرنشـان کـرد: درصورتى کـه یـک میلیـارد دالر صـرف 
سـاخت و تولیـد شـود مى تـوان حداقل 50 هزار شـغل ایجـاد کرد که 
در ایـن راسـتا بانک هـا باید تـا جایى که امـکان دارد مسـاعدت کنند 

تـا تولیـد افزایش پیـدا کند.
وى در خصـوص تبصـره 18، گفـت: نماینـدگان اسـتان مرکـزى بـا 
تمـام وجـود از تولید حمایت کـرده و چند حکم خـوب از جمله تبصره 
18 را ارائـه داده انـد کـه در ایـن راسـتا در بودجـه 98 از ایـن تبصـره 
اسـتفاده شـده و همچنیـن براى سـرمایه در گردش نیـز یارانه تعریف 

شـده کـه در سـال 98 هـم ادامه خواهد داشـت.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت با اشـاره بـه اینکه در اسـتان مرکزى 
320 طـرح بـا پیشـرفت بیـش از 60 درصـد وجـود دارد، گفـت: در 
راسـتاى عمـل بـه فرمایش مقـام معظـم رهبـرى توجه بـه تولیدات 

داخلـى موردتوجه بیشـترى قـرار گرفته اسـت.
رحمانـى فعال سـازى معـادن کوچـک، اجـراى پروژه هـاى کوچک و 
بـزرگ و فعال سـازى معـادن کوچـک و بـزرگ را از جملـه اقدامـات 
در دسـت اقـدام دانسـت و گفـت: بـدون تردیـد امـکان نـدارد تعرفه 
یـک کاالى سـاخته شـده از مـواد اولیـه کمتـر باشـد و مـواردى هم 
کـه وجـود داشـته همه برطـرف شـده اند، همچنیـن پیگیـر مطالبات 
واحدهـا از طریـق تهاتـر هسـتیم. رحمانـى در خصـوص طـرح رونق 
تولیـد گفـت: بانک هاى عامـل همکارى خوبـى درزمینه طـرح رونق 
تولیـد داشـته اند، امـا به همکارى بیشـترى نیاز اسـت و بایـد تا زمانى 
کـه مى توان تولید داشـت حمایـت الزم در این خصـوص انجام گیرد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت ادامـه داد: در خصـوص واحدهـاى 
کوچـک و متوسـط کـه داراى چک برگشـتى بـوده یا بدهـى مالیاتى 
دارند در بخشـنامه اى عنوان شـده اسـت که این واحدها باید شـرایط 
ویـژه بـراى دریافـت تسـهیالت رونـق تولیـد داشـته باشـند امـا در 
ایـن خصوص بـراى واحدهـاى بـزرگ بایـد برنامه ریـزى دیگرى در 

کارگـروه ملـى صـورت بگیرد. 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت گفت: راهکار رفع مشـکالت اساسـى 
و بیـکارى، رونـق اقتصـادى و درآمدزایـى بـا حمایت از تولیـد داخلى 

است.

او افـزود: تاکنـون ایـن بخـش متعلـق به بازسـازى شـهرك هاى 
صنعتـى بازگرداننده نشـده اسـت.

سـجاد هاشـمى رئیس شـهرك صنعتى عباس آباد نیـز به اصالح 
قوانیـن اشـاره کـرد و گفـت: از وقتى کـه وزارت صنایـع و بخش 
صنایـع کوچـک ادغـام شـد، بخـش صنایـع کوچـک بـه شـدت 

آسـیب پذیر شـده است.
نماینـده تام االختیـار شـهرك عباس آبـاد بـا بیـان اینکـه صنایـع 
کوچـک آسـیب پذیر هسـتند، افـزود: برخـى قوانین ماننـد مالیات 
بـر ارزش افـزوده، بخش صنایـع کوچک را به نابودى مى کشـاند.

او افـزود: حفظ وضعیـت موجود صنایع کوچـک را باید در اولویت 
کار قـرار داد و سـپس اصالح قوانین بایـد صورت گیرد.

هاشـمى حفـظ بخـش صنایـع کوچـک را بهتریـن پدافنـد در 
شـرایط کنونـى اعـالم کـرد و افـزود: مالیـات بـر ارزش افـزوده 
یکـى از مـوارد اصـالح قوانیـن اسـت کـه بایـد از مصرف کننـده 

نهایـى گرفتـه شـود.
وى 23 درصـد حـق بیمـه تامیـن اجتماعـى و بهـره 18 درصـد وام 
بانکـى براى واحدهاى تولیدى را از مشـکالت صنایع کوچک اعالم 

کرد. 
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طبـق اعالم بانک مرکزى در دوره زمانى 4 ماهـه اى که از راه اندازى 
سـامانه نیما مى گـذرد، معادل 8/6 میلیـارد یورو بـراى واردات کاال و 

خدمات به کشـور تأمین شـده است.
بانـک مرکـزى اعالم کرد، از آغاز فعالیت سـامانه نیمـا (16 مردادماه 
97) تاکنـون معـادل هشـت میلیـارد و 600 میلیـون یـورو ارز براى 
واردات کاالهـا و خدمات موردنیاز کشـور تأمین شـده اسـت. بر پایه 
اطالعـات موجـود، محصـوالت برقـى، الکترونیکـى و مخابراتـى با 
353 میلیـون و 100 هـزار یورو و ماشـین آالت، تجهیـزات و قطعات 
خودروسـازان با 205 میلیـون و 100 هزار یورو در رتبه هاى نخسـت 

و دوم تأمیـن ارز سـامانه نیما قـرار دارند.
و  مـواد  و  پالسـتیک  السـتیک،  کاالیـى  گروه هـاى  همچنیـن 

سـعید جاللى قدیرى، با اشـاره بـه حجم 2/7 میلیـارد دالرى قاچاق 
پوشـاك در کشـور گفـت: 6 مـاه اسـت کـه واردات پوشـاك ممنوع 
شـده امـا در برخـى از فروشـگاه ها، طرح هـاى جدید پوشـاك فصل 
یـا همـان new collection بـه فـروش مى رسـد؛ ورود اینگونـه 
پوشـاك یعنـى کاال از مبـادى دیگـر به شـکل قاچـاق وارد شـده و 
دولـت برنامه اى بـراى کنترل آن ندارد. (نیوکالکشـن به مجموعه اى 
از کاالهـا گفته مى شـود که به تازگى توسـط طراحـان برند موردنظر 

راهى بـازار شده اسـت).
بـه گـزارش مهـر، وى بـا بیـان اینکـه تنهـا 2 تـا 5 درصد پوشـاك 
وارداتى بصورت رسـمى وارد کشـور شـده اسـت، گفت: با ممنوعیت 
واردات پوشـاك طـى 6 مـاه گذشـته، حجم قاچاق پوشـاك تغییرى 

نکـرده و بـاز بـودن مرزها موجب تسـهیل قاچاق شـده اسـت. 
وى بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش نـرخ ارز موجب کاهش دسترسـى 
تولیدکننده ها به مواد اولیه و در نتیجه کاهش نقدینگى شـده اسـت، 
افـزود: بـا توجه بـه کاهش ارزش پـول ملى به یک سـوم، نقدینگى 
مورد نیـاز کارخانجـات کاهـش یافتـه و بـه عبـارت دیگـر سـرمایه 
در گـردش آن هـا، هم اکنـون بـه یـک سـوم رسـیده اسـت و تولید 
کارخانجـات با کاهش شـدید مواجه شـده به گونه اى کـه کارخانه ها 

نمى تواننـد کاالى مـورد نیـاز خـود را تأمین کنند. 
جاللى قدیـرى اظهار داشـت: در حال حاضـر، على رغم آنکـه در بازار 
تقاضا براى پوشـاك وجود دارد اما تولیدکنندگان به دلیل مشـکالت 
موجـود، قـادر بـه پاسـخگویى بـه این تقاضا نیسـتند؛ پس ایـن نیاز 
از طریـق قاچـاق پاسـخ داده مى شـود و بـه همیـن علـت کاالهاى 

بى کیفیت تـرى عرضـه خواهد شـد. 
دبیـر اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجى و پوشـاك با انتقـاد از وزارت 
صنعـت، معـدن و تجارت و سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز براى 
مقابلـه بـا عرضه کنندگان پوشـاك محـرز قاچاق گفـت: آخرین رقم 
قاچـاق پوشـاك 2/7 میلیـارد دالر بـوده کـه بیشـترین حجـم آمـار 

قاچـاق کشـور را در سـال96 بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
جاللى قدیـرى افـزود: تا کنـون دو اقـدام بـراى مقابلـه بـا قاچـاق 
پوشـاك در نظر گرفته شـده که یکى از آنها به شـهریورماه سـال 
95 برمى گـردد؛ بـه ایـن منظـور، بـر اسـاس «دسـتورالعمل نحوه 
صـدور گواهـى فعالیـت نماینـدگان و شـعب شـرکت هاى خارجى 
عرضه کننـده پوشـاك»، عرضه کننـدگان این نوع پوشـاك مکلف 
شـدند اقـدام بـه دریافـت نمایندگى کننـد و پس از تاریـخ مذکور، 
دیگـر هیـچ واردکننـده پوشـاکى نمى توانسـت اجناس خـود را به 
صـورت قانونـى بـه کشـور وارد کنـد؛ البتـه بـراى اجناسـى که تا 
پیـش از ایـن بـازه زمانـى خریـدارى شـده بـود، یکسـال و نیـم، 
یعنـى تا ابتداى مردادماه امسـال، مهلت داده شـد تـا صاحبان این 
برندهـا، آنهـا را بفروشـند. پـس از ایـن بـازه زمانى، نـه تنها دیگر 
امـکان فـروش این اجناس برند وجود نداشـت، بلکـه حتى عرضه 
آنهـا، قاچـاق محـرز بـه حسـاب مى آیـد و طبق قانـون مبـارزه با 

محصوالت شـیمیایى و سـلولزى بـا 132 میلیون و 100 هـزار یورو، 
تجهیـزات حمل ونقـل بـا 677 میلیون یـورو، صنایع معدنـى با 435 
میلیـون یورو، کشـاورزى با 253 میلیـون یورو، محصـوالت غذایى، 
آشـامیدنى و دخانـى بـا 254 میلیون یـورو، پتروشـیمى و گاز مایع با 
179 میلیـون یـورو، محصوالت فلـزى و لوازم خانگى با 129 میلیون 
یـورو، مـواد معدنى بـا 138 میلیون یورو، نسـاجى، چرم و پوشـاك با 
113 میلیـون یـورو و سـایر مـوارد بـا 966 میلیون یـورو، از محل ارز 

حاصـل از صـادرات در نیما تأمین ارز شـده اسـت.
16 مردادماه امسـال سـامانه ارزى نیما بر اسـاس سیاست هاى جدید 
ارزى شـروع بـه فعالیـت کرد و اکنون منبع اصلى فـروش ارز حاصل 

از صادرات غیرنفتى و تأمین ارز واردات اسـت.

قاچـاق کاال و ارز بایـد از سـطح بـازار جمع شـوند.
 وى بـا بیـان اینکـه یکى دیگـر از اقدامات انجام شـده به موضوع 
شناسـه کاال بازمى گـردد، گفـت: بـراى آنکـه کاالهاى قاچـاق از 
کاالهـاى وارداتـى قابل تشـخیص باشـند، واردکننـدگان ملزم به 
درج «کد شناسـه کاال» بر روى کاالى خود هسـتند؛ این موضوع 
مربـوط بـه خردادمـاه سـال گذشـته اسـت کـه از اول مردادمـاه 
امسـال، مهلـت عرضـه پوشـاك خارجـى بـدون شناسـه کاال در 
سـطح عرضـه هـم بـه پایان رسـیده و بـر اسـاس مـاده13 قانون 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، این کاالهـا قاچاق تلقى شـده و باید 
از سـطح بـازار جمـع آورى شـوند؛ با این وجـود، متأسـفانه تا کنون 
هیـچ  اقـدام اجرایى صـورت نگرفته و حتى جلسـات دسـتورالعمل  
ثبـت برندهـاى خارجـى هـم تشـکیل نمى شـود امـا بـه تعویـق 

انداختـن موضوعـى بـه این مهمـى جاى سـوأل دارد.  
دبیـر اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجى و پوشـاك با اشـاره به اینکه 
بنابـر اعـالم سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، هر نوع پوشـاکى که 
دو مـورد «ثبـت نمایندگى» و «درج شناسـه کاال» را نداشـته باشـد، 
قاچـاق محـرز پوشـاك بـه حسـاب مى آیـد، گفـت: طبـق آخریـن 
جلسـات هم قرار شـد تـا اعضاى این سـتاد با فروشـندگان این نوع 
کاالهـا برخـورد کنند اما متأسـفانه با گذشـت حـدود چهارماه ونیم از 
ایـن جلسـات، هیچ اقدامـى صورت نگرفته اسـت؛ حال باید پرسـید 
چگونه اسـت که سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز این نوع پوشـاك 

را قاچـاق محـرز مى دانـد امـا در برخورد بـا آنها تعلـل مى کند؟ 
وى بـا اشـاره بـه برکنـارى مسـئوالن مبـارزه بـا قاچـاق بـه جـاى 
جلوگیرى از نفوذ قاچاقچیان اظهار داشـت: متاسـفانه شـاهد هستیم 
بـه جـاى آنکه عملکرد، سیسـتمى باشـد و فسـاد به صـورت فردى 
صـورت گیـرد امـا عکس این موضـوع اتفاق مى افتـد و کار به جایى 

رسـیده که فسـاد سیسـتمى بـراى کشـور راهکار تعییـن مى کند. 
جاللى قدیـرى بـا بیـان اینکـه حـدود 6مـاه اسـت واردات پوشـاك 
ممنوع شـده اسـت اما برخى فروشـگاه هاى، پوشـاك فصل یا همان 
new collection را به فروش مى رسـانند، گفت: در ورودى برخى 
فروشـگاه ها، بنرهایى با عنـوان new collection نصب شـده که 
نشـان مى دهـد ایـن کاالها بـه تازگى و توسـط طراحان مـورد نظر 
راهـى بـازار شـده اند؛ ورود اینگونـه پوشـاك یعنـى کاال از مبـادى 
دیگرى به شـکل قاچاق وارد کشـور شـده و در این بین، دولت هیچ 

برنامـه اى براى کنتـرل قاچاق پوشـاك ندارد. 
دبیـر اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجى و پوشـاك در پایان، شـرایط 
براى تولید پوشـاك کشـور را مناسـب توصیف کرد و اظهار داشـت: 
بـا توجـه به این که نرخ ارز واقعى تر شـده شـرایط بـراى تولید خوب 
اسـت امـا عوامـل متعدد دیگـر اجـازه رقابـت نمى دهند؛ بـه عبارت 
دیگـر، هنگامـى که نـرخ ارز واقعى نبود، امکان رقابت وجود نداشـت 
امـا در حـال حاضـر شـرایط از این نظر مسـاعد اسـت اما بـه دالیل 

دیگر نمى تـوان تولیدات داشـت.

تأمين ۸/۶ ميليارد يورو ارز نيمايی به واردات

با ممنوعيت واردات، چگونه پوشاک new collection عرضه می شود؟

نشسـت مزبـور راس سـاعت 14 و با یاد و نـام خداوند متعال 
بـا حضـور امضاءکننـدگان ذیل در محـل سـاختمان انجمن 
تشـکیل گردیـد و مـوارد و مباحثى به شـرح زیر مطرح شـد 

و نسـبت بـه برخـى از آنهـا اتخـاذ تصمیم بـه عمل آمد.
1- خالصـه مذاکـرات هـزارو یکمیـن نشسـت هیـات مدیره 
انجمـن مـورخ 97/08/20 قرائـت و بـه امضـاى حاضرین در 

نشسـت مذکور رسـید. 
2- پیـرو مسـائل و مشـکالت عدیـده ایجـاد شـده بـراى 
واحدهـاى تولیدى در ثبت سـفارش و تخصیـص ارز موردنیاز 
بخصـوص در بانـک مرکـزى و وزارت صمـت  تبـادل نظـر 
بسـیارى بعمـل آمـد کـه در نهایت پـس از جمع بنـدى  مقرر 
شـد تـا جنـاب آقاى جعفر حسـینى متـن پیش نویـس مکاتبه 
مناسـبى را تهیـه فرماینـد تـا به همـراه پیشـنهادات اصالحى 

بـراى مسـئولین مربوطـه ارسـال گردد. 
3- گـزارش برگـزارى مراسـم یک هزارمیـن نشسـت هیـات 
مدیـره انجمـن در اتـاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشـاورزى 
ایـران ارائه گردیـد و از زحمات کادر اجرائى و پرسـنل انجمن 
بخصـوص آقـاى مهندس امامـى رئوف در مدیریـت برگزارى 

این مراسـم تمجید شـد . 
4- گزارشـى از برنامه ریـزى حضـور انجمـن در نمایشـگاه 
ایرانتکـس 97 ارائـه گردیـد و از هیـات مدیره محتـرم دعوت 
بعمـل آمـد تا در ایـام برگـزارى نمایشـگاه  در غرفـه انجمن 

حضور داشـته باشـند . 
و صـادرات صنایـع  تولیـد  اتحادیـه  دعوت نامـه  همچنیـن 
نسـاجى بـراى مراسـم روز یکشـنبه مورخ 97/9/11 سـاعت 
سـهامى  شـرکت  فـارس  خلیـج  سـالن  در   20 لغایـت   18
نمایشـگاه هاى بین المللـى تهـران بـه اطـالع هیـات مدیره 

رسـید .  محترم 
5- مکاتبـه وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـه معـاون اول 
رئیـس جمهـور راجـع بـه مقـررات ارزى ورود ماشـین آالت و 
مواداولیـه قطعـادت یدکـى قرائـت گردیـد  و پـس از بحث و 
تبـادل نظر بسـیار مقرر شـد تـا اتجمـن مکاتبـه اى را در این 
خصـوص تهیـه نمایـد کـه ارز مربوط بـه ماشـین آالت همان 

نـرخ روز گشـایش لحـاظ گردد. 
ارزى کاالهـاى  6- در خصـوص مقـررات جدیـد تعهـدات 
صادراتـى بحـث و تبـادل نظر شـد و مقرر شـد تـا مکاتبه اى 
همـه  درخصـوص  ارقـام  و  آمـار  بـا  مسـتدل  و  جامـع 

گـردد.  تهیـه  نسـاجى  صنعـت  زیرشـاخه هاى 
7- مکاتبـه اداره کل صنایـع نسـاجى و پوشـاك بـه شـماره 
60/219282 مـورخ 97/8/23 راجـع به پیشـنهادات اصالحى 
بـراى اعمـال در کتـاب قانـون مقـررات صـادرات و واردات 
سـال 98 مطـرح گردیـد کـه مصـوب شـد تـا نظـر روسـاى 
کمیته هـاى تخصصـى نیـز در بررسـى تعرفه هـاى واردات و 
صـادرات بصـورت کتبـى اخـذ و در کارگـروه مورد طـرح قرار 

 . گیرد
8- مکاتبـه کمیته نخ هـاى فیالمنتى مـورخ 97/9/3 راجع به 
پیشـنهادات عرضه محصوالت شـرکت تندگویان و همچنین 
مکاتبه وارده به شـماره 973421 مـورخ 97/9/6 قرائت گردید 
کـه پـس از بحـث و تبـادل نظر بسـیار مقرر شـد تـا موضوع 
در کمیتـه نـخ فیالمنـت مطـرح و بـه جمع بندى اولیه برسـد . 
همچنیـن مصـوب شـد انجمـن مکاتباتـى درخصـوص لزوم 
وجـود سـقف رقابـت در بـورس بـا مسـئولین مربوطه داشـته 

باشد.                
عـدم حضـور:  مهنـدس على فرهـى، مهندس رضـا حمیدى، 
دکتر علیمردان شـیبانى، محمود زینى، مهندس عبدالحسـین 

اخوان مقـدم و دکتـر محمدعلى عامرى

خالصه مذاکرات هزار و دومين نشست 
هيأت مديره انجمن صنايع نساجي ايران

3



ان
ایر

انجمن صنایع نساجی 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

ان
ایر

انجمن صنایع نساجی 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

صادرات نساجی کشور ٢٨ درصد افزايش يافت

کارگروه ويژه رونق بخشی صادرات به کشورهای همسايه تشکيل شد

برخورد شديد با سود سپرده باالی ۲۰ درصد/
 بازگشت تدريجی به مصوبه شورا

مدیـرکل صنایـع نسـاجى و پوشـاك وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت گفـت: صـادرات صنایـع نسـاجى از ابتداى سـال جارى 
تاکنـون در همسـنجى بـا سـال گذشـته 28 درصد رشـد داشـته 

ست. ا
افسـانه محرابى در حاشـیه بازدید از کارخانه هاى نسـاجى بروجرد 
گفـت: نسـاجى بروجرد از افتخارات صنایع نسـاجى کشـور اسـت 
کـه تا سـال آینـده طرح توسـعه ایـن کارخانـه اجرا خواهد شـد و 
تولیـد نـخ، پارچه و پوشـاك در این واحـد تولیدى انجام مى شـود. 
داراى  بروجـرد  نسـاجى  کـرد:  اظهـار  وى  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
زیر سـاخت هاى مطلوبـى بـراى تولیـد اسـت و بـا توجه بـه ایجاد 
فرصت هـاى شـغلى متعـدد در آنهـا باعث رشـد اقتصادى اسـتان، 

بـه گفتـه وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت رونـق صـادرات بـه 
اسـت. صنعـت  وزارت  امسـال  اولویـت  همسـایه،  کشـورهاى 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: کارگـروه ویـژه اى بـراى  
بررسـى راهکارهاى رونق صادرات به کشـورهاى همسـایه تشکیل 
شـده و رونـق صـادرات بـه ایـن کشـورها، اولویـت امسـال وزارت 
صنعـت اسـت. رضـا رحمانـى در مراسـم تجلیـل از صادرکنندگان 
نمونـه اسـتان تهـران گفت: صـادرات از اهمیت بسـیار باالیى براى 
توسـعه اقتصادى کشـور برخوردار اسـت و شـکوفایى هر صنعتى به 
دو بـال فنـاورى و صـادرات نیـاز دارد؛ لـذا روى ایـن موضـوع بایـد 
برنامه ریـزى کـرد و بـه همیـن دلیـل اتاق هـاى فکـر در وزارتخانه 

تشکیل شـده کـه یکـى از آنهـا مرتبـط با حـوزه صادرات اسـت.
وى افـزود: سـهم محصوالت دانش بنیـان در صادرات بسـیار پایین 
اسـت که این خطر بزرگى براى کشـور اسـت؛ پس تولیدات کشـور 

باید فناورانه باشـد و ارزآور شـوند.
بـه گفتـه وزیـر صنعـت، درگذشـته بـراى صـادرات اهـداف کمـى 

رئیـس کل بانـک مرکـزى تاکید کـرده اسـت بانک مرکـزى از این 
بـه بعـد با افتتاح حسـاب سـپرده یکسـاله با نرخ سـود سـپرده باالى 
20 درصـد به شـدت برخـورد خواهد کرد.  در جلسـه اخیر رئیس کل 
بانـک مرکـزى با مدیـران عامـل بانک ها موضـوع نرخ سـود بانکى 

مطـرح شـد کـه در اخبار رسـمى به آن اشـاره اى نشـده بود.
همتى در این جلسـه تاکید کرده اسـت از امروز به بعد بانک مرکزى 
بـا بانک هایـى که باالتـر از 20 درصد سـود سـپرده پرداخت کنند، به 
شـدت برخـورد خواهـد کـرد. وى تصریح کرده اسـت از نظـر ما نرخ 
سـود همانـى اسـت که شـوراى پـول و اعتبـار تصویب کرده اسـت 
(15 درصـد نـرخ سـود سـپرده یک سـاله) اما چـون تعداد تخلفـات از 
مصوبـه شـوراى زیاد اسـت به صـورت گام به گام به سـمت مصوبه 
شـورا حرکـت مى کنیـم. همانطور کـه براى کاهـش نـرخ ارز گام به 
گام حرکـت کردیـم براى نرخ سـود بانکـى هم از این روش اسـتفاده 
مى کنیـم. همتـى بر التزام بانک مرکزى بر نرخ سـود سـپرده مصوب 
شـوراى پـول و اعتبـار تاکید کـرده و گفتـه اسـت در گام اول از امروز 
نـرخ سـود باالى 20 درصد نباید داشـته باشـیم و اگر بانکـى باالتر از 

شهرسـتان و کشـور خواهد شـد. مدیرکل صنایع نساجى و پوشاك 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان کـرد: با بـاال رفتن قیمت 
ارز بسـیارى از صنایـع نسـاجى نیـاز مبـرم بـه سـرمایه در گردش 
دارنـد کـه کارهایـى در ایـن مـورد انجـام شـده اسـت. محرابـى 
افـزود: بـا توجـه به ممنوعیـت واردات پوشـاك از تیر امسـال باید 
ظرفیت هـاى خالـى پـر و نیـاز 210 هـزار تنـى پوشـاك کشـور 
تامیـن شـود. وى ادامـه داد: اکنون مشـکل اصلى صنایع نسـاجى 
تامین نقدینگى و سـرمایه در گردش اسـت که کوشـش مى کنیم 

ایـن مشـکل حـل و فصل شـود. 
مدیـرکل صنایـع نسـاجى و پوشـاك وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت گفـت: هفـت هـزار و 900 واحد تولیدى فعال نسـاجى در 
کشـور وجـود دارد کـه اقدام هـاى الزم بـراى تامیـن مـواد اولیه و 

سـرمایه در گـردش ایـن صنایـع برنامه ریزى شـده اسـت. 
محرابـى افـزود: بـا حـل مشـکالت تبـادالت بین المللـى، صنعت 
نسـاجى در زمینه هـاى واردات، صـادرات و نصـب ماشـین آالت 
جدیـد گسـترش پیدا کـرده و مشـکالت مالى و بانکى بهتر شـده 

است.

گمرك ایران به کلیه زیرمجموعه هاى خود اعالم کرد که حق 
ممانعت از ورود ارز به کشور به هر میزان را ندارند و در صورت 

جلوگیرى از ورود ارز، اقدام آنها تخلف محسوب مى شود.
در چند ماه اخیر بود که با تغییر سیاست ارزى دولت، مصوب 
شد تحت شرایطى و در چارچوب قانونى ورود هر میزان ارز به 
کشور مجاز باشد. به دنبال این مصوبه اخیرا گمرك نیز بر این 
موضوع تاکید کرده است. همچنین طبق اعالم مدیر کل مرکز 
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرك این موضوع مورد 
تاکید بیشتر قرار گرفته است، چراکه وى با اشاره به مصوبات 
جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى کشور تاکید کرده است 
که به استناد این مصوبه هر شخص حقیقى و حقوقى مى تواند 
با رعایت مقرراتى که بانک مرکزى اعالم کرده به هر میزان 
اسکناس ارز وارد کشور کند و هیچ یک از دستگاه هاى امنیتى، 
انتظامى و گمرك حق ممانعت از آن را ندارند. طبق اعالم مدیر 
کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرکات کشور، هر 
گونه ممانعت، تخلف ادارى محسوب مى شود و فرد متخلف در 
صورت محکومیت، بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و 

در صورت تکرار به مجازات هاى باالتر محکوم مى شود.

اشاره  با  تهران  کشاورزى  و  معادن  صنایع،  بازرگانى،  اتاق 
به فعالیت دائمى هکرها و ایجاد صفحات جعلى متعدد در 
پرداخت هاى آنالین، با صدور اطالعیه اى به اعضاى خود در 
این مورد هشدار داد. با توجه به آنالین شدن تمامى مراحل 
صدور و تمدید کارت بازرگانى و عضویت در اتاق بازرگانى 
تهران، اعضا و فعاالن اقتصادى باید در زمان پرداخت هاى 
جعلى  به صفحات  رجوع  از  تا  باشند  داشته  دقت  آنالین، 
خوددارى کنند. الزم به توضیح  است که پاره اى از بدافزارهاى 
فعاالن در محیط اینترنت، قادر به ارجاع اتوماتیک صفحات 
وب به صفحات جعلى (Fishing) بوده تا کاربران را به اشتباه 
انداخته و بدین شکل از آنها سوءاستفاده و کالهبردارى کنند. 
متاسفانه این پدیده در پرداخت وجوه بانکى به صورت آنالین، 
امرى شایع است و بهترین راهکار براى مقابله با این بدافزار ها 
این است که متقاضیان  دریافت خدمات، توصیه هاى کارکنان 
واحد عضویت و کارت بازرگانى در سامانه کارت هوشمند را 
مورد توجه قرار دهند و مراحل پرداخت را  به صورت آنالین 
انجام داده و از واریز مبالغ  به شماره کارت و یا شماره حساب 

دیگرى خوددارى کنند.

مجازات براى ممانعت از 
ورود ارز به کشور

مراقب صفحات جعلى 
پرداخت هاى بانکى آنالین باشید

داشـتیم که اگرچه خوب اسـت اما کافى نیسـت؛ البتـه باید حمایت 
از سـاخت داخـل و صـادرات را همـواره مدنظـر قرار دهیـم؛ این در 
حالى اسـت که رئیس جمهور هـرروز پیگیر موضوع صادرات اسـت.

وى بابیـان اینکـه قـول مى دهـم تصمیمـات را بـدون نظـر بخش 
خصوصـى اتخـاذ نخواهـم کـرد گفـت: شـرایط هم خاص اسـت و 
برخـى تغییـرات در رویه هـا غیرقابل اجتنـاب اسـت، امـا از بخـش 
خصوصـى درخواسـت مى کنیـم که با همفکـرى با دولـت راه هایى 

را پیشـنهاد دهـد کـه کم هزینه تر باشـد.
رحمانـى بـا تأکیـد بـر ضـرورت توجه بـه صـادرات به کشـورهاى 
همسـایه تصریـح کـرد: کارگـروه ویـژه اى را بـراى ایـن موضـوع 
اختصـاص داده ایـم ایـن در حالى اسـت کـه رونق صـادرات به این 
کشـورها اولویـت امسـال وزارت صنعـت اسـت. وى بابیـان اینکـه 
نبایـد در مـورد صـادرات زودگذر عمـل کرد اظهار داشـت: در برخى 
کاالهـا چیـزى از رقابت با سـایر کشـورها کـم نداریم؛ ولـى باید به 

کشـورهایى کـه در حـال بازسـازى هسـتند نیز توجـه کرد.

ایـن نرخ سـود سـپرده تعییـن کرد، به طـور جدى و به سـرعت با آن 
بانـک برخـورد مى کنیم. به گـزارش فـارس، براسـاس پیگیرى هاى 
خبرنگار ما از وضعیت نرخ سـود سـپرده در شـبکه بانکى، نرخ سـود 

در چندیـن بانـک خصوصى باالتـر از 20 درصد بوده اسـت.
و  بـاال  سـود  نـرخ  پرداخـت  دلیـل  بـه  خصوصـى  بانک هـاى 
سـرمایه گذارى هاى پـر ریسـک در 5 سـال اخیـر بیـش از 76 هـزار 
میلیـارد تومـان از بانـک مرکـزى اضافـه برداشـت داشـته اند که این 
رقم به تنهایى حدود یک سـوم پایه پولى کشـور را تشـکیل مى دهد.

بـر اسـاس گـزارش مرکـز پژوهـش هـاى مجلـس 85 درصـد کل 
سـپرده هاى سیسـتم بانکى متعلق بـه 2.5 درصد افراد جامعه اسـت. 
بنابرایـن بانـک مرکـزى بیـش از 60 هزار میلیـارد تومـان پایه پولى 
بـراى بازپرداخت سـود سـپرده بـه 2.5 درصـد از ثروتمندتریـن افراد 
جامعـه خلـق کـرده اسـت. دلیل اصلـى اضافـه برداشـت بانک هاى 
خصوصـى ناتـرازى منابـع و مصارف ایـن بانک ها در چند سـال اخیر 
بـوده اسـت. صـورت هـاى مالـى نشـان مى دهـد نـرخ باالى سـود 

سـپرده از دالیـل اصلـى شـکل گیرى ایـن ناترازى اسـت.
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