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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 لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

لزوم بازگشت سقف قیمت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال

حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال/ ارتقا توان تولید ملی با افزایش 1/2 میلیارد 
دالری سهم داخلی

بررسی چالش های صنعت نساجی با حضور انجمن های تخصصی / روند 
افزایشی تولید محصوالت صنعت نساجی

مهندس حسـن نیلفـروش زاده - دبیـرکل انجمن صنایع نسـاجی 
ایران- عنوان داشـت: در جلسـه اختصاصی هیئـت مدیره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران بـا دکتـر فرشـاد مقیمـی- معـاون امـور 
صنایـع وزارت صنعـت ، معـدن و تجـارت-  مواردی مانند سـقف 
قیمـت مجتمع هـای پتروشـیمی  در بـورس کاال و ثبـت سـفارش 
مـواد اولیـه واحدهای نسـاجی مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.

وی ادامـه داد: در ایـن جلسـه که خانم مهندس افسـانه محرابی- 
مدیـرکل دفتـر نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت- نیـز حضـور 

ــرای  ــاش ب ــاک از ت ــع نســاجی و پوش ــر صنای ــر کل دفت مدی
ــر  ــال 98 خب ــتغال در س ــد و اش ــود تولی ــت موج ــظ وضعی حف
داد و گفــت: بــا اجــرای دو پــروژه »توســعه تولیــد و تجــارت« 
ــارد دالری  ــش 1/2 میلی ــا افزای ــی ب ــد مل ــوان تولی ــا ت و »ارتق
ــاش  ــرا« ت ــادرات گ ــوالت ص ــل محص ــاخت داخ ــهم س س

ــم. ــظ کنی ــت را حف ــم وضعی داری
افســانه محرابــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار شــاتا بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: پیگیــری بازســازی و نوســازی خطــوط تولیــد، 

پیگیــری تأمیــن ســرمایه درگــردش مــورد نیــاز 

ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید 
از محل ارز حاصل از صادرات اباغ شد.

در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان 
واردات مواد اولیه و واسطه ای مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی 
در حوزه های ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای 
ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات توسط این بانک به شرح ذیل 

تهیه و به وزارت صمت اباغ شد.
1- این بسته در راستای مصوبات قبلی مرتبط با بازگشت ارز حاصل 
از صادرات ارائه می گردد. لذا کلیه مصوبات مذکور همچنان به قوت 

خود باقی است.
2- اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه ثبت سفارش:

* تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی، برای نیاز 
واحدهای تولیدی مشمول این بسته می باشند.

* کدهای تعرفه کاالهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و 
واسطه ای بخش تولید است، توسط وزارت صمت تعیین می گردد. امکان 
انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته )در اولویت 

1 و 2( فراهم می گردد.
* بعد از درخواست مجوز متقاضی، حداکثر طی یک روز کاری، پرونده 

بررسی و تعیین تکلیف می گردد.
* سقف و سابقه واردکننده برای واردات این کاالها کنترل نمی گردد.

3- اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حوزه عملیات 
بانکی:

* گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری صادر می گردد.
* وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از حداکثر 35 درصد به حداکثر 
15 درصد کاهش و نحوه دریافت آن می تواند به صورت چک، سفته و یا 

ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل قبول گردد.
* مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعامیه تأمین 

ارز از 3 ماه به 6 ماه افزایش می یابد.
4- اقدامات گمرک جمهوری اسامی ایران در حوزه تشریفات گمرکی:
* پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه برداری کاالهایی که نیاز به 
اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم می گردد و مجوز ترخیص 
سازمان مربوطه، صرفاً با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی صورت 

می پذیرد.
* امکان حمل یکسره بر اساس تقاضای صاحب کاال فراهم می گردد.

* چنانچه در زمان رسیدن این کاالها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش 

جهت انجام تشریفات گمرکی )حتی زمان اظهار( مورد نیاز نمی باشد.
مسیر  انتخاب  مسیر سبز سیستم  به  کاالها،  این  اظهارنامه های   *
اظهارنامه هدایت شده و ظرف همان روز اظهار امکان صدور پروانه 

الکترونیکی و خروج کاال فراهم می گردد.
* بررسی ارزش این اظهارنامه ها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز 

اظهارنامه، بعد از ترخیص کاال انجام می شود.
* امکان اعطای تسهیات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش 
ضمانت نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه )نگهداری از کاال صرفاً به 

میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه( فراهم می گردد.
* تلورانس قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کاال با فرض ثابت بودن 

شرح تجاری به 10 درصد افزایش می یابد.
* امکان ترخیص کاالهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای 

قانونی با صدور حکم فراهم می گردد.
* امکان ترخیص شبانه روزی کاالهای مشمول این بسته که تشریفات 

گمرکی آن ها به اتمام رسیده فراهم می گردد.

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت از رونــد 
ــن  ــت : ای ــر داد و گف ــاجی خب ــت نس ــد در صنع ــی تولی افزایش
صنعــت بــا اشــتغال بیــش از 260 هــزار نفــر از پتانســیل بســیار 
ــدار و رفــع مشــکل بیــکاری در  باالیــی در توســعه اشــتغال پای

کشــور برخــوردار اســت.
ــا  ــترک ب ــت مش ــی در نشس ــاد مقیم ــاتا، فرش ــزارش ش ــه گ ب
تشــکل هــای تخصصــی صنعــت نســاجی کــه بــا هدف بررســی 
مشــکات و چالــش هــای ایــن صنعــت برگــزار شــد، بــا نگاهی 
بــه ســیر تاریخــی ایــن صنعــت در ایــران و نقــش آن در توســعه 
اشــتغالزایی صنعتــی گفــت: صنعــت نســاجی دارای مزیــت هــای 
بســیاری اســت و وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت نیز بر توســعه 

ایــن صنعــت تاکیــد ویــژه ای دارد.
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت اعتــای 
ــوده  ــای مفق ــه ه ــایی حلق ــتلزم شناس ــاجی را مس ــت نس صنع
ایــن صنعــت عنــوان کــرد و از تشــکل هــای صنعتــی خواســت 
ــی  ــای اجرای ــت راهکاره ــن صنع ــی از ای ــه طرح ــا ارائ ــه ب ک
جهــت توســعه مناســب صنعــت نســاجی را ارایــه نماینــد تــا بــا 

همــکاری وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت ، ایــن 

داشـت، انجمـن صنایـع نسـاجی موضع شـفاف و صریـح خود را 
در مـورد لزوم بازگشـت سـقف قیمـت محصوالت پتروشـیمی در 
بـورس کاال بـه دلیـل کـم بـودن میـزان عرضـه در مقایسـه بـا 
تقاضـا بـا دکتر مقیمی در میان گذاشـت که ایشـان قول مسـاعد 

بـرای رفـع این موضـوع را مطـرح کرد. 
بـه گفتـه مهنـدس نیلفـروش زاده، یکـی از اعضای هیئـت مدیره 
انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران جهت حضـور در جلسـات کمیته 
کنتـرل کاال قیمت گـذاری مـواد پتروشـیمی بـه کارگـروه تنظیم 
بازار معرفی شـده بود اما متأسـفانه فقط در یک جلسـه از ایشـان 
دعـوت بـه عمل آمـد که ایـن موضوع نیز بـا معاون امـور صنایع 

وزارت صنعت در میان گذاشـته شـد.
دبیـرکل انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران تصریـح کـرد: در ایـن 
جلسـه ، ضمـن ارائه آمـار و اطاعـات جامع و کامـل از توانمندی 
واحدهای نسـاجی کشـور بـه دکتر مقیمـی، خواسـتار محدودیت 
واردات کاال )جـز در مـواردی ماننـد بافـت کـه بـا کمبـود جـدی 

شـدیم.  مواجهیم(؛ 
وی در ادامـه بـه فعالیـت کمیتـه پایـش انجمـن 

مواد  واردات  تسهیل  بسته  جزییات  اعالم 
اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز 

حاصل از صادرات 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

در جلسه اختصاصی هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با معاون امور صنایع اعالم شد:

مدیر كل دفتر صنایع نساجی و پوشاک از برنامه های سال 98 خبر داد:
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لزوم بازگشت سقف قیمت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال
در جلسه اختصاصی هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با معاون امور صنایع اعالم شد:

ــه  ــاء داده و ب ــور ارتق ــت کش ــود را در صنع ــگاه خ ــت جای صنع
ــران تبدیــل شــود. یکــی از قطــب هــای صادراتــی در ای

ــت را  ــن صنع ــدگان ای ــکات تولید کنن ــه مش ــی در ادام مقیم
ــد،  ــاز تولی ــورد نی ــه م ــواد اولی ــن م ــوزه تامی ــا در ح ــه عمدت ک
ــرمایه در  ــود س ــیمی، کمب ــوالت پتروش ــن محص ــه پایی عرض
ــزی  ــک مرک ــا بان ــری ب ــرد و از اتخــاذ تدابی ــردش اعــام ک گ
جهــت بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی صنایــع بــه ویــژه صنعــت 
ــع وزارت صنعــت، معــدن  ــاون امــور صنای ــرداد. مع نســاجی خب
وتجــارت در ادامــه بازســازی و نوســازی در برخــی از حلقه هــای 
صنعــت نســاجی را یکــی از مهمتریــن چالش هــای ایــن بخــش 
توصیــف کــرد و گفــت: ورود تکنولــوژی جدیــد بــه ایــن صنعــت 
ــر کاهــش قیمــت  و تســریع در بازســازی و نوســازی عــاوه ب

ــا ســایر  ــی ب ــه ایجــاد فضــای رقابت تمــام شــده محصــوالت ب
کشــور هــا کمــک شــایانی خواهــد کــرد.

مقیمــی در پایــان ازرشــد 7درصــدی تولیــد محصــوالت صنعــت 
ــرداد و  ــوالت خب ــن محص ــادرات ای ــدی ص ــاجی و 36درص نس
ــن محصــوالت  ــش از259هزارت ــر بی ــه اخی ــت: طــی 9 ماه گف
نســاجی نظیــر انــواع الیــاف، نــخ، پارچــه، پتــو و... به کشــورهای 
مختلــف صادرشــده اســت کــه ایــن نشــان از پویایــی صنعــت 
ــده دارد.  ــاد ش ــای ایج ــه محدودیت ه ــم هم ــه رغ ــاجی ب نس
گفتنــی اســت در ایــن نشســت کــه نمایندگانــی از تشــکل های 
صنعــت نســاجی نیــز حضــور داشــتند ضمــن تشــریح مهمتریــن 
ــت از  ــرون رف ــت ب ــی جه ــت، تصمیات ــن صنع ــکات ای مش

وضعیــت فعلــی ایــن صنعــت اتخــاذ شــد.

خالصه مذاکرات  هزار و سیزدهمین نشست 
هیئت   مدیره   انجمن صنایع نساجي ایـران

انجمن  مدیره  هیئت  نشست  سیزدهمین  و  هزار 
مورخ  یکشنبه  روز  در  ایران  نساجی  صنایع 
97/12/12 در محل انجمن صنایع نساجی ایران 
تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و تبادل 
نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل 

آمد.
ــن نشســت  1- خاصــه مذاکــرات هــزار ودوازدهمی
هیــأت مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران مــورخ 
97/12/05 قرائــت و بــه امضــاء حاضرین در نشســت 

مذکــور رســید.
2- گــزارش اخبــار هیئــت دولــت در خصــوص 
تامیــن ارز بــا نــرخ 4200 تومــان بــرای  کلیــه 
ــا  ــه ت ــد ک ــوط تولی ــزات خط ــین آالت و تجهی ماش
شــانزدهم مــرداد مــاه نــود و هفــت گشــایش اعتبــار 
اســنادی شــده انــد و مــواد اولیــه و قطعاتــی کــه تــا 
ــه  تاریــخ 97/03/31 گشــایش اعتبــار شــده اســت ب

ــید. ــره رس ــات مدی ــاع هی اط
3- آقــای مهنــدس شــهایی توضیحاتــی را در 
خصــوص انحــال اداره کل صنایــع ســلولزی و 
ــه  ــارت ارائ ــدن و تج ــت، مع ــیمیایی وزارت صنع ش

ــد. فرمودن
ــاز از  ــرپ ن ــه ک ــذاری کارخان ــوص واگ 4- در خص
ــت  ــک مل ــت بان ــه واحدهــای تحــت مدیری مجموع
ــد  ــرر ش ــد و مق ــیار ش ــر بس ــادل نظ ــث و تب بح
ــک  ــا بان ــوص ب ــن خص ــه ای در ای ــن مکاتب انجم

ــد. ــته باش ــت داش مل
ــاخته  ــری از ورود کاالی س ــوص جلوگی 5- در خص
شــده و نیمــه ســاخته بــا ارز نیمایــی بحــث و تبــادل 
نظــر شــد و در نهایــت مصــوب گردیــد کــه پیشــنهاد 
گــردد از ورود کاالهــای ســاخته و نیمــه ســاخته کــه 
بیــش از 50 درصــد در داخــل کشــور تولیــد می شــود 

جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
ــای  ــا آق ــترک ب ــه مش ــد  در جلس ــرر گردی 6- مق
دکتــر مقیمــی کــه روز چهارشــنبه مــورخ 97/12/15 
ســاعت 14 در دفتــر ایشــان برگــزار مــی شــودآقایان 
ــوص  ــیبانی، در خص ــر ش ــهایی، دکت ــدس ش مهن
آن  توانمندی هــای  و  نســاجی  صنایــع  انجمــن 
ــرف  ــورد مص ــیمی م ــه پتروش ــواد اولی ــن م و تامی

ــد. ــر فرماین ــار نظ ــع، اظه صنای
7- آقایــان شــفیعی پــور رییــس هیئــت اجرایی،آقایان 
دکتــر خــوش خلــق و رجایــی عضــو هیئــت اجرایــی 
ــل  ــی اکری ــرکت پل ــروش ش ــر ف ــش مدی و جهانبخ
اصفهــان طبــق قــرار قبلــی در جلســه حضــور یافتنــد 
ــل  ــی اکری ــی را در خصــوص شــرکت پل و توضیحات
ــادل نظــر بســیاری در  ــد و بحــث و تب ــه فرمودن ارائ
ــا  ــد ب ــن واح ــت ای ــازی و تقوی ــال س ــوص فع خص
همــکاری صنایــع نســاجی  کشــور صــورت پذیرفــت 
ــا  ــترکی ب ــت مش ــا نشس ــد ت ــرر ش ــت مق و در نهای
حضــور آقایــان مهنــدس ســید جــواد ســجادی 
بیدگلــی و ســیدرضا الجــوردی و نماینــدگان شــرکت 
پلــی اکریــل برگــزار گــردد و موضــوع پیگیری شــود.
جلســه در ســاعت 18 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد خاتمــه یافــت.
ــی  ــان عل ــی: آقای ــا اطــالع قبل عــدم حضــور ب

ــان   ــن آهنگری ــاف، محس ــر لب ــی، اكب فره
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واحدهــای تولیــدی، مدیریــت تعرفــه ای و اصــاح قیمت هــای 
پایــه وارداتــی و صادراتــی بــا رویکــرد حمایــت از تولیــد داخــل 

از دیگــر برنامه هــای ســال 98 اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ســاماندهی واردات و عرضــه 
ــود،  ــری ش ــتمر پیگی ــه طورمس ــد ب ــم بای ــی ه ــاک خارج پوش
افــزود: پیگیــری و اقدامــات الزم جهــت کاهــش قیمــت تمــام 
شــده کاالهــای تولیــد داخــل همچــون اصــاح قوانیــن، 
ــام  ــم انج ــی و ... ه ــور مالیات ــی، ام ــن اجتماع ــط تأمی ضواب
می شــود. مدیــر کل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک بــا اشــاره 
بــه اینکــه بایــد بازدیــد مســتمر از واحدهــای تولیــدی مرتبــط 

تمـام  مصـرف  بـرآورد  کمیتـه،  ایـن  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
کاالهـای نسـاجی در سـنین مختلـف مـورد بررسـی قـرار گرفته 
اسـت، در مرحلـه دوم ظرفیـت  واحدهـا در قالـب انجـام یـک 
سرشـماری صنعتی از واحدهای فعال نسـاجی توسـط دانشجویان 
اسـتخراج خواهـد شـد؛ حـدود 70 درصـد از اطاعـات مـورد نیاز 
برخـی  پایـش جمـع آوری شـده اسـت منتهـا مدیـران  کمیتـه 
از کارخانه هـا بـه دالیـل غیرمنطقـی از ارائـه آمـار و اطاعـات 
خـودداری می کننـد، مهندس نیلفـروش زاده اذعان داشـت: وجود 
آمـار و اطاعـات نادرسـت، گمراه  کننده اسـت و همیـن موضوع 
باعـث عـدم اعتمـاد بسـیاری از صنعتگران بـه سـایت بهین  یاب 
می شـود در حالی کـه ضریـب دقـت تحقیقـات کمیتـه پایـش، 
بیـش از 95 درصـد اسـت و می توانـد مـاک قابل اتکایـی برای 
تصمیم گیـری مسـئوالن دولتی باشـد.  بـه گفته دبیـرکل انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران، تحقیقـات علمـی و آماری کمیتـه پایش 
تـا خـرداد سـال آینده به اتمـام می رسـد و نتایج در اختیـار وزارت 
صنعـت قـرار خواهد گرفت. خوشـبختانه فعالیت ایـن کمیته مورد 
اسـتقبال دکتـر مقیمـی قـرار گرفـت بـه طوری کـه آن را اقدامی 
بسـیار ارزنده و ضـروی توصیف و آمادگـی وزارت صنعت را برای 

تحقـق اهـداف این کمیتـه اعـام نمود. 
»تهیـه و تأمیـن مـواد اولیـه موردنیـاز تمـام شـاخه های صنایـع 
نسـاجی«، »تأکیـد بـر گشـایش اعتبـار ثبت سـفارش مـواد اولیه 

از  بیـش  نیمـه سـاخته شـده  پایـه«، »کنتـرل ورود کاالهـای 
حـد اسـتاندارد و ضـرورت« از سـایر مباحـث جلسـه اختصاصـی 
انجمـن بـا معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت بـود. در مجموع 
جلسـه بسـیار موثر و مفیـدی بود و دکتـر مقیمی خواسـتار تداوم 

برگـزاری چنین جلسـاتی شـد.
مهنـدس نیلفـروش زاده در بخـش دیگـر ایـن گفت وگـو اظهـار 
داشـت: نقـاط مثبـت سـال 97 بـرای فعاالن نسـاجی بـه مراتب 
بیشـتر از نـکات منفـی بـود چـون بـا محدودیـت واردات، صنایع 
داخلـی رشـد و توسـعه پیـدا کـرد و در بعضـی مـوارد بـا افزایش 
ظرفیـت نیـز روبـرو شـدیم. بـازار عرضـه و تقاضـای صنعـت 
نسـاجی، متعادل  تـر شـد و هیچ  گونـه کمبـودی در ایـن صنعـت 
مشـاهده نمی شـود؛ البتـه گرانـی ناشـی از افزایـش نـرخ ارز بـر 
کاهش قدرت خرید مردم اثرات بسـیار نامطلوبی گذاشـته اسـت. 
ایـن فعـال صنعـت نسـاجی یـادآور شـد: وضعیـت تولیـد از نظـر 
دسترسـی بـه مـواد اولیـه وارداتـی، تقریباً مشـابه سـال گذشـته 
اسـت و در زمینـه حجم تولید، شـرکت های بیشـتری وارد میدان 

شـده اند و توانسـته اند نیـاز بـازار را تأمیـن نماینـد.   
دبیـرکل انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران در پایـان پیش بینی کرد 
کـه شـرایط صنعـت نسـاجی در سـه مـاه اول سـال 98، مشـابه 
شـرایط بهمـن و اسـفند 97 خواهـد بـود و تغییر خاصی مشـاهده 

نمی شـود. 

ــد  ــوده تولی ــای مفق ــه ه ــکات و حلق ــائی مش ــت شناس جه
ــه های  ــهرک ها و خوش ــاد ش ــرد: ایج ــوان ک ــود، عن ــام ش انج
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــاک ب ــص پوش ــی مخت ــدی و توزیع تولی
ــع  ــازمان صنای ــی، س ــای صنعت ــهرک ه ــک و ش ــع کوچ صنای
اســتان هــا، اســتانداری ها و انجمــن صنایــع پوشــاک پیگیــری 
ــگاه در  ــت و دانش ــاط صنع ــری ارتب ــی پیگی ــود. محراب می ش
ــاد  ــی، ایج ــی و مهندس ــات فن ــاوری، خدم ــعه فن ــث توس مباح
ــد،  ــد م ــت مانن ــردی در صنع ــته ای کارب ــن رش ــته های بی رش
طراحــی، دوخــت، مدیریــت و ... را از دیگــر برنامه هــای ســال 

ــرد. ــوان ک 98 عن

حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال/ ارتقا توان تولید ملی با افزایش 1/2 میلیارد 
دالری سهم داخلی

مدیر كل دفتر صنایع نساجی و پوشاک از برنامه های سال 98 خبر داد:
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برنامه  اجرایی  دستورالعمل  ابالغ 
تولید و اشتغال

وزیر صنعـت، معدن و تجارت دسـتورالعمل اجرایی تفاهم 
نامـه منعقـد شـده بیـن ایـن وزارتخانـه و سـازمان برنامه 
و بودجـه در زمینـه برنامه ریـزی تولیـد و اشـتغال را بـه 

اسـتانداران سراسـر کشـور ابـاغ کرد.
بـه گزارش شـاتا ایـن تفاهم نامـه با موضـوع برنامه تولید 
و اشـتغال حـوزه صنعـت و معـدن آذرماه سـال جاری بین 

این دو دسـتگاه اجرایی امضا شـد.
براسـاس ایـن تفاهـم نامـه تکمیـل طرح های نیمـه تمام 
صنعتـی و معدنـی بـا پیشـرفت فیزیکی بـاالی 60 درصد 
بـرای 2066 واحد و پیش بینی اشـتغال بـرای حدود 130 
هـزا رنفر و نیز برنامه توسـعه واحدهای موجود (بازسـازی 
و نوسـازی )2165 واحـد و ایجاد فرصت شـغلی به میزان 

51 هـزار نفربرنامه ریزی شـده اسـت.
همچنیـن تأمیـن سـرمایه در گـردش بـرای واحدهـای 
فعـال صنعتـی و معدنی موجـود و ایجاد اشـتغال برای 87 

هـزار و 429 نفـر پیـش بینی شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه ، یارانـه پیـش بینـی شـده 
ازمحـل منابـع داخلـی بانک هـا و منابـع صندوق توسـعه 
ملـی بـه میـزان 50 درصد بـرای تکمیل طرح هـای نیمه 
تمـام 3 هـزارو 184 میلیارد ریال، باز سـازی و نوسـازی 5 
هـزا ر و 577 میلیـارد ریـال و سـرمایه در گردش یک هزا 

رو 450 میلیـار ریـال بوده اسـت.
همچنیـن در ایـن تفاهـم نامـه پیش بینی شـد 40 هزار و 
218 میلیـارد ریـال تسـهیات بـه طرح هـای نیمـه تمام، 
70 هـزارو 435 میلیـارد ریـال بـه بازسـازی و نوسـازی و 
90 هـزا ر و 646 میلیـارد ریـال بـرای تامیـن سـرمایه در 

گـردش واحد هـای صنعتـی اختصـاص یابد.
در ایـن طـرح بانک هـای ملـی، ملـت، تجـارت، صنعـت 
و معـدن، سـپه، صـادرات، پسـت بانـک، رفـاه کارگـران، 
کشـاورزی، توسـعه تعـاون و اینـده مشـارکت می کننـد.

شرایط تامین اعتبارات یوزانس، ریفاینانس و مدت ارائه اسناد حواله 
ارزی ابالغ شد

برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق عامل افزایش تولید پوشاک داخلی

www.aiti.ir
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یوزانس  اعتبارات  تامین  شرایط  ای  بخشنامه  در  مرکزی  بانک 
کرد. اعام  را  ارزی  حواله  اسناد  ارائه  مدت  و  ریفاینانس   و 
بخشنامه  پیرو  و   97.451869 شماره   بخشنامه  در  بانک  این 
تصویب  به  استناد  با   1397.  5.  20 مورخ   97.  172104 شماره 
 1397.     12.     15 مورخ  169368     .ت55789هـ  شماره  نامه 
کرد. اباغ  اجرا  جهت  را  زیر  موارد  وزیران،   هیئت 
ریفاینانس  )یوزانس(،  دار  مدت  اسنادی  اعتبارات  ارز  تأمین   -1
تاریخ  از  قبل  آنها  حمل  »اسناد  که  دار  مدت  اسنادی  بروات  و 
مطابق  گمرکی  و»پروانه  ظهرنویسی«  و  معامله   1397.  1.  31
قطعي  ترخیص  از  حاکي  مربوطه  حمل  اسناد  و  ثبت سفارش  با 
صورتی که  در  باشد،  شده  ارائه  مذکور«  تاریخ  از  قبل  کاال  
از  تاریخ 16  .5 0 .1397 باشد، به مبلغ  سررسید پرداخت آنها بعد 
مرتبط(  گمرکی  پروانه  )حسب  شده  ترخیص  کاالی  ارزش 
از  و  رسمی  نرخ  به  مربوط  اجرایی  دستگاه  تأیید  صورت  در  و 
بود. خواهد  امکانپذیر  بانک  این  دسترس  در  ارزهای   محل 
تبصره 1: بابت ماشین آالت وارداتي، انجام معامله و ظهرنویسي اسناد 
 حمل و ترخیص کاال تا قبل از 16  .05  .1397 نیز قابل قبول خواهد بود.

تبصره 2: مواردي که در زمان گشایش اعتبار اسنادي /ثبت برات 
متقاضي  )ارز  واردکننده  از سوي  مربوطه  ارز  شده  مقرر  اسنادي 
شود. نمي  بخشنامه  این  مشمول  شود،  اشخاص(تامین  ارز   و 
2- تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای واردات 
ماشین  آالت و تجهیزات خطوط تولیدی )صرفًا براي استفاده در 
خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاري( به شرح جدول 
پیوست، که قبل از تاریخ 16  .5  .1397 گشایش و کاالی موردنظر تا 
پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در 
دسترس این بانک و به شرط گرفتن تأیید از وزارت صنعت، معدن و 

عمادالدیـن کبیـری، یکـی از تولیدکننـدگان پوشـاک با اشـاره به 
طـرح برخـورد با پوشـاک قاچاق گفت: انجام ایـن کار از دو جهت 
بسـیار مؤثـر اسـت؛ نخسـت آنکـه بـا ورود کاالهـای قاچـاق به 
کشـور برخـورد می شـود و دوم هـم برندهایـی کـه در ایـران کار 

می کننـد، مجـاب بـه قانونـی کار کردن می شـوند.
وی بـه دسـتورالعمل نحـوه صـدور گواهـی فعالیت نماینـدگان و 
شـعب شـرکت های خارجی عرضه کننده پوشـاک در ایران اشـاره 
کـرد و گفـت: طبـق ایـن دسـتورالعمل، شـرکت های خارجـی و 
یـا نماینـدگان آنهـا مکلف بـه سـفارش گذاری بخشـی از واردات 
طـی زمان بنـدی مشـخص بـه تولیدکننـدگان داخلـی و صادرات 
بخشـی از کاالهـای تولیدشـده در ایـران هسـتند بـه طـوری که 
طـی 2سـال اول، حداقـل معـادل 20درصـد ارزش وارداتـی در 
داخـل تولید و حداقل 50درصد آن صادر شـود؛ از سـال سـوم نیز 
سـاالنه حداقـل 5درصـد به سـهم تولیـد داخلی باید اضافه شـود.

ایـن تولیدکننـده ادامـه داد: اجـرای ایـن دسـتورالعمل، بـه نوبـه 
خـود موجـب انتقال تجربه و دانـش این برندها بـه تولیدکنندگان 
ایرانـی خواهـد شـد. کبیـری یکـی دیگـر از مزیت های مبـارزه با 
فروشـندگان پوشـاک قاچـاق را افزایـش میـزان تولیـدات داخلی 
دانسـت و گفـت: بـه عنـوان مثـال، پـس از اجـرای ایـن فرآیند، 
شـرکت مـا با چندیـن برنـد خارجـی قراردادهایی را منعقـد کرده 
اسـت در حالیکـه ایـن شـرکت ها تـا پیش از ایـن، اصـًا تمایلی 

بـه همکاری بـا تولیدکننـدگان ایرانی نداشـتند.
وی به رقابتی شـدن بازار پوشـاک در کشـور اشـاره کرد و گفت: 
مـا تولیدکننـدگان، نـه تنهـا مخالفتـی بـا ورود البسـه خارجی به 
ایـران نداریـم بلکـه حتـی موافـق ورودشـان بـه ایـران هسـتیم 
چراکـه موجـب رقابتـی شـدن فضـا خواهـد شـد؛ اسـتمرار ورود 

 تجارت و دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود.
بند6  در  شده  درج  ارزی  حواله های  حمل  اسناد  ارائه  مهلت   -3
بخشنامه شماره 172104  .97 مورخ 20  .05  .1397 برای واحدهای 
تجاری به 6 ماه و واحدهای تولیدی به 9 ماه از تاریخ صدور حواله 

ارزي افزایش می یابد. 
قطعی  ترخیص  و  ورود  گمرکی  پروانه  ارائه  مهلت  همچنین 
واریز   /ظهرنویسی  تاریخ  از  اسنادی  اعتبارات   /بروات  بابت  کاال 
از  ارزی  حواله های  بابت  و  باشد(  اول  )هرکدام  حمل  اسناد 
خواهد  ماه   3 مدت  به  حداکثر  ارز  تأمین  اعامیه  صدور  تاریخ 
قطعی  ترخیص  و  ورود  گمرکی  پروانه  ارائه  مهلت  تمدید  بود. 
ارزی  مقررات  مجموعه  هفتم  بخش   2-    2 بند  طبق  بر  کاال 
گمرک  تأیید  گرفتن  همچنین  و  انبار  قبض  ارائه  صورت  در 
بانک،  آن  توسط  گمرک  به  کاال  ورود  احراز  بر  مبنی  موردنظر 
 حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر است.
اقدام  و  ارزي  تعهدات  ایفاي  پیگیري  بر  تاکید  ضمن   -4
ارزي، مقررات  مجموعه  هفتم  بخش  مفاد  چارچوب   در 

حواله های  حمل  اسناد  مواردی  که  در  رساند  مي  اطاع  به   
شود،  واصل  باال  در  شده  گفته  مقرر  مهلت  از  پس  ارزی 
مبنی  متقاضی  از  تعهد  گرفتن  به  وابسته  مربوطه  اسناد  پذیرش 
ارز  نرخ  مابه التفاوت  دریافت  و  مابه التفاوت  پرداخت  پذیرش  بر 
افزایش  )در صورت  اسناد  ارائه  زمان  تا  ارز  تامین  تاریخ  از  مقرر 
 8002700000022406 شماره  حساب  به  آن  واریز  و  ارز(  نرخ 
 IR  660100008002700000022406 شبا  شماره  با 
بود. خواهد  بامانع  بانک   این  ریالي   معامات  اداره   نزد 

در پایان این بخشنامه بر حسن نظارت به منظور اجرای هر چه 
بهتر این دستورالعمل تاکید شده است.

پوشـاک وارداتـی حتـی بـرای تولیدکننـدگان داخلـی هـم ایـن 
امکانـات را فراهـم خواهـد کـرد تـا بتواننـد بـا برندهـای خارجی 
رقابـت کـرده و بـه تبـع کیفیـت، تولیـد و سـهم خـود را در بازار 

دهند. افزایـش 
بـا  برخـورد  از  اظهـار داشـت: پـس  پوشـاک  تولیدکننـده  ایـن 
فروشـندگان پوشـاک قاچـاق، هم بازار ما گسـترده تر شـده و هم 
شـرکت مـا، افزایـش تولیـد را در پیـش گرفتـه  اسـت کـه منجر 
بـه انعقـاد قـرارداد بـا شـرکت های خارجـی شـد کـه تا پیـش از 
ایـن تمایلـی بـه ایجـاد مبادالت بـا شـرکت های پوشـاک ایرانی  

شتند. ندا
وی گفـت: در ایـن بـاره مـا مجبـور شـدیم هـم راندمـان کار را 
افزایـش دهیـم و هـم آنکـه اشـتغال را ارتقـا دهیـم؛ بـه عبـارت 
بایـد  باشـیم،  داشـته  بیشـتری  سفارشـات  آنکـه  بـرای  دیگـر 
اشـتغالزایی بیشـتری هم متناسب با آن سـرمایه در پیش بگیریم.

کبیـری در پایـان بـه اتفاقات مثبت تولیدی پوشـاک خـود پس از 
برخـورد با فروشـندگان پوشـاک قاچاق اشـاره کـرد و گفت: پس 
ایـن اتفاقـات، تعـداد افراد شـاغل در واحـد دوخت تولیـدی ما، از 
200نفـر بـه 270نفـر رسـیده اسـت؛ همچنین بـه طـور تقریبی، 
میـزان تولیـدات بیـش از 50درصـد رشـد پیـدا کـرد. از ابتـدای 
دی مـاه امسـال، مبـارزه علیه برندفروشـان پوشـاک قاچـاق آغاز 
شـده اسـت و بنابـر اعـام سـخنگوی سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال و ارز، ایـن طـرح همچنـان ادامه دارد بـه گونه ای که 
عـاوه بـر برخوردهایی که در فـاز اول صورت گرفـت، در ابتدای 
اسـفندماه نیـز طـی یـک اقـدام ضربتـی، 110واحـد ارائـه کننده 
پوشـاک محرز قاچاق پاکسـازی شـد؛ همچنین توسـعه این طرح 

بـه سـایر اسـتان ها نیز در دسـتور کار قـرار دارد.

https: //telegram. me/aiti1395
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عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

مدیرعامل: محمد سید فروتن
محل كارخانه: اصفهان

واردات  جهت  بازرگانی  زمینه  فعالیت: 
رنگ و مواد نساجی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت پوررزین را به مدیران آن واحد به 
ویژه جناب آقای محمد سید فروتن خوش 

آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت پوررزین را 
آرزومند است. 

مدیرعامل: ابراهیم خنامانی
محل كارخانه:  آران و بیدگل

زمینه  فعالیت: بازرگانی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
گستر  نقش  بازرگانی  تولیدی  شرکت 
ساوین را به مدیران آن واحد به ویژه جناب 

آقای ابراهیم خنامانی خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون 
ایشان و شرکت تولیدی بازرگانی نقش گستر ساوین را آرزومند 

است.

مدیرعامل: امیرحسین بانویی
محل كارخانه:  آران و بیدگل
زمینه  فعالیت:  فرش ماشینی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
به  را  کاشان  کویر  اوژن  فرش  شرکت 
آقای  جناب  ویژه  به  واحد  آن  مدیران 

روزافزون  نموده و موفقیت  بانویی خوش آمد عرض  امیرحسین 
ایشان و شرکت فرش اوژن کویر کاشان را آرزومند است.

شركت پوررزین

شركت تولیدی بازرگانی نقش گستر ساوین

شركت فرش اوژن كویر كاشان

ترخیص مواد اولیه تولید قبل از فروردین امسال با ارز ۴2۰۰ تومانی

مشکالت بنگاه های تولید از زبان وزیر صنعت

هیات وزیران با تخصیص ارز رسمی به واحدهای تولیدی که نسبت به 
ترخیص و استفاده از مواد اولیه قبل از 31 فروردین 97 اقدام کرده اند، 
موافقت کرد.  هیئت وزیران در جلسه 8 اسفند 1397 به پیشنهاد بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران، تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و مصوبه جلسه 13 مرداد 1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و به منظور مدیریت و ساماندهی بازار ارز، با تخصیص ارز رسمی به 
واحدهای تولیدی که نسبت به ترخیص و استفاده از مواد اولیه قبل از 

31 فروردین 97 اقدام کرده اند موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مصوبه که 15 اسفند توسط اسحاق 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح مشکات پیش روی فعالیت 
واحدهای صنعتی از بازگشت 1400 واحد صنعتی راکد کشور به چرخه 
تولید و پیگیری اشتغال زایی برای 270 هزار نفر در حوزه صنعت برای 

سال جاری خبر داد.
رضا رحمانی در کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد 
با اشاره به اینکه مشکات مدیریتی و سرمایه در گردش از عمده ترین 
موانع پیش روی فعالیت واحدهای صنعتی است افزود: ارائه کمک های 
موردی در شهرک های صنعتی مناطق محروم راهکاری برای توسعه 

صنعت در این مناطق است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر توجه دولت به 

واحدهای تولیدی استان های کمتر توسعه یافته است. 
رحمانی بیان کرد: کسانی که بتوانند معادن کوچک را فعال کرده و در 
آنها سرمایه گذاری کنند ما با آنها قرارداد برای خرید محصول به صورت 

بلند مدت منعقد خواهیم کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اباغ شده آمده است: اعتبارات 
اسنادی مدت دار )یوزانس(، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که 
اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 31 فروردین 1397 معامله و ظهرنویسی 
شده و کاالی مربوط قبل از این تاریخ ترخیص شده و پروانه گمرکی 
مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد و همچنین 
ماشین آالتی که قبل از تاریخ 16 مرداد 1397 ترخیص گردیده و پروانه 
گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد، 
در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ 16 مرداد 1397 به بعد 
باشد، تأمین ارز به میزان کاالی ترخیص شده حسب پروانه گمرکی 
مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد 
بود. گفتنی است، در مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است 
ارز مربوط از سوی واردکننده )ارز متقاضی و ارز اشخاص( تأمین گردد، 
مشمول این بند نمی شوند. هم چنین، تأمین ارز ماشین آالت و تجهیزات 
خط تولیدی- غیرقابل عرضه به صورت تجاری- که اعتبارات اسنادی 
آنها تا تاریخ 16 مرداد 1397 گشایش یافته و تا پایان سال 1397 از 
گمرک ترخیص می شوند به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.

معدن و تجارت گفت: 1400 واحد راکد در کشور را به چرخه کار 
بازگرداندیم. رحمانی همچنین درخصوص بازگشت واحدهای راکد 
تولیدی نیز عنوان کرد: برای بازگشت واحدهای تولیدی در کشور 
برنامه هایی در دست اقدام داریم، به طور مثال برای امسال بازگشت بالغ 
بر 2هزار واحد راکد را در دستور کار قرار دادیم که تا پایان سال جاری 

اجرا شود.
تاکنون  میزان  این  از  کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
توانستیم 1400 واحد را به چرخه کار باز گردانیم. بازگشت این تعداد 

واحد به چرخه کار برای 25 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. 
وی گفت: در کل کشور کلینیک هایی را با اصطاح واحد درمان صنعت 

در تمام استان ها تشکیل دادیم. 
در همین راستا نیز 700 مشاور متخصص و مجرب را جذب کردیم.

رحمانی اضافه کرد: در تمام استان ها این متخصصان مشکات را 
اعم از سرمایه گذاری در، مدیریتی و... بررسی خواهند کرد تا آنها را 
رفع کنیم.  وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اقدامات صورت 
گرفته برای اشتغال زایی نیز گفت: 270 هزار نفر ایجاد اشتغال در حوزه 
صنعت برای سال جاری هدف گذاری شده بود که در دست اقدام است. 
رحمانی افزود: راهکار حل تمام این مشکات، توجه به تولید ملی و 
حمایت از تولیدات داخلی است که باید به عنوان یک اعتقاد و راهکار 

اصولی در نظر گرفته شود.
رحمانی عنوان کرد: باالی 60درصد اشتغال مولد در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت و مابقی نیز در حوزه کشاورزی است. وی گفت: باید 
بدانید که خستگی در خدمت به مردم در شرایط خاص فعلی معنا ندارد، 

در حالی که تولید ما دارای مشکاتی شده است.

دوست و همکار و همراه همیشگی مان جناب آقای مهندس غالمرضا علیمردانی از  فعالین صنعت نساجی 
کشور که سال ها در هیئت مدیره دوره های مختلف انجمن صنایع نساجی ایران نیز حضور فعال داشت دار فانی را 

وداع گفتند.
ایـن مصیبـت را به خانـواده محتـرم ایشـان و فعالیــن صنعـت
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر مسالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران
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