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

 (دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمى باشد.)

اختصاص تسهيالت به واحدهای نساجی و پوشاک
 ايجاد اشتغال و ارزش افزوده با توسعه صنعت نساجی و پوشاک

ارائه اطالعات بانکى مودیان مالیاتى به سازمان امور مالیاتى تصمیمى 
است که اخیراً بانک مرکزى دستور آن را به بانک ها ارسال کرده است. 
اقدامى که مشابه آن را مى توان در سایر حوزه هاى مربوط به افزایش 

عدالت اجتماعى مانند حذف یارانه پردرآمدها نیز اجرا کرد.
در  کالن  تصمیم گیرى هاى  رکن  «اطالعات»  جدید  عصر  در 

حوزه هاى اقتصادى است. 
را  برنامه هایى  مى خواهید  سیاست گذار  عنوان یک  به  کنید  تصور 
براى افزایش عدالت در جامعه پیاده کنید. در اولین قدم و قبل از هر 
تصمیم گیرى باید اطالعات اقتصادى صحیح و کاملى از میزان درآمد 

افراد جامعه خود داشته باشید.
به گزارش ایسنا، از سوى دیگر به دلیل وجود فضاهاى الکترونیک در 
عصر جدید، دیگر نیازى به کاغذبازى هاى طوالنى نیست و مى توان 
از طریق شبکه هاى الکترونیک و اتصال آنها به یکدیگر یک بانک 
اطالعاتى عظیم به وجود آورد تا از این طریق تصمیم گیران بتوانند 

تصمیمات خود را با اطمینان بیشترى اتخاذ کنند.
در این بین سازمان امور مالیاتى به دلیل سروکار داشتن با مساله 
مالیات گیرى و نقش آن در تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعى نیاز 
فوق العاده اى به اطالعات دقیق و به روز از درآمدهاى مالیاتى دارد و 

در این راستا چه نهادى بهتر از بانک ها مى توانند به آن کمک کنند.
در همین زمینه اخیراً بانک مرکزى در بخشنامه اى به بانک ها ابالغ 
کرد که طبق قانون بودجه سال 1398 فهرست حساب ها و اطالعات 
کلیه تراکنش هاى بانکى مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان 

امور مالیاتى قرار گیرد.
برنامه ریزى درست  اینکه مى تواند به  بر  امثال این تصمیم عالوه 
فضاى  در  شفافیت  افزایش  باعث  مى تواند  همچنین  کند،  کمک 
اقتصادى هم شود. در این مورد خاص، از اطالعات بانک ها به عنوان 
اصلى ترین مراجع پولى و مالى در کشور مى توان در حوزه هاى دیگرى 
مانند تخصیص یارانه ها و حذف یارانه افراد پردرآمد هم استفاده کرد. 
یارانه بگیرانى که با وجود الزام قانون براى غربال گرى اما در ماه حدود 

78 میلیون نفر را شامل مى شود.
به هر حال تصمیم اخیر بانک مرکزى در دادن اطالعات بانکى مؤدیان 
مالیاتى به سازمان امور مالیاتى، عالوه بر اینکه مى تواند در پیشبرد 
طرح هایى مانند طرح مالیات بر عائدى سرمایه موثر باشد، مى تواند 
مقدمه اى براى تهیه یک بانک بزرگ اطالعات مالى در کشور براى 

مصارف گوناگون شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون 
بودجه سال 1398 مقرر کردند که تمامى بانک ها و موسسات مالى 
و اعتبارى موظفند، بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتى فهرست 
حساب هاى بانکى و اطالعات مربوط به کلیه تراکنش هاى بانکى 
(درون بانکى و بین بانکى) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان 

امور مالیاتى قرار دهند.

مدیــر کل صنایــع نســاجى و پوشــاك بــا بیــان اینکــه بــراى توســعه 

ایــن صنعــت تســهیالتى در نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: صنعت 
ــاد  ــدك ایج ــرمایه گذارى ان ــا س ــد ب ــاك مى توان ــاجى و پوش نس
ــان  ــا بی ــى ب ــزوده داشــته باشــد. افســانه محراب اشــتغال و ارزش اف
ــوازم  ــت ل ــد در دو صنع ــق تولی ــه رون اینکــه در ســال جــارى برنام
خانگــى و نســاجى و پوشــاك مورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، افــزود: 
ــد  ــدك مى توان ــرمایه گذارى ان ــا س ــاك ب ــاجى و پوش ــت نس صنع
اشــتغال و ارزش افــزوده قابــل توجهــى داشــته باشــد ایــن در 
حالى اســت کــه در شــرایط کنونــى کشــور اشــتغال یکــى از مباحــث 

ــد.  ــن نمای ــت اجتماعــى را تأمی ــد امنی ــه مى توان جــدى اســت ک
بــه گــزارش شــاتا ، مدیــرکل صنایــع نســاجى ، پوشــاك و ســلولزى 

اطالعات بانکی موديان در دست سازمان مالياتی 

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه هیأت میره انجمن مطرح فرمودند: 

صنعت نساجی نيازمند توجه و حمايت ويژه دولت است

ــره  ــأت مدی ــه هی ــاه جلس ــت م ــنبه 20 اردیبهش ــر روز یکش عص
انجمــن صنایــع نســاجى ایــران میزبان حجه االســالم و المســلمین 
موســوى الرگانــى نماینــده مــردم فالورجــان و حجــه  االســالم و 
ــس  ــتان در مجل ــردم اردس ــده م ــژاد نماین ــلمین طباطبایى ن المس
شــوراى اســالمى بودنــد. در ایــن نشســت کــه بــه دعــوت دبیرخانه 

انجمــن برنامه ریــزى شــده بــود، اعضــاى هیــأت مدیــره انجمــن 
مســائل و مشــکالت عدیــده واحدهــاى نســاجى در تامیــن مــواد 
اولیــه موردنیــاز و تخصیــص ارز، مســائل و مشــکالت مربــوط بــه 
اجــراى ناقــص مالیــات بــر ارزش افــزوده و راهکارهاى پیشــنهادى 
ــرح  ــتغال را مط ــش اش ــادرات و افزای ــد و ص ــق تولی ــراى رون ب
ــس و  ــژاد رئی ــى و طباطبایى ن ــوى الرگان ــان موس ــد و آقای نمودن
نایــب رئیــس فراکســیون حمایــت از صنعــت نســاجى در مجلــس 
شــوراى اســالمى نیــز ضمــن ارائــه گزارشــى از رونــد پیگیــرى و 
تصویــب مالیــات بــر ارزش افــزوده از انجمــن خواســتند تــا مســائل 
و مشــکالت مذکــور را بــه همــراه راه حــل پیشــنهادى خــود بطــور 
مــوردى بــا ایشــان مطــرح فرماینــد تــا نســبت بــه پیگیــرى و حل 
ــا  ــا ب ــد ت ــدوارى نمودن ــراز امی ــان  اب ــدام گــردد. در پای موضــوع اق
توجــه بیشــتر و حمایــت ویــژه دولــت از صنعــت نســاجى بعنــوان 
یکــى از صنایــع اشــتغال زا  بــا ارزش افــزوده بــاال شــاهد شــکوفایى 

بیشــتر ایــن صنعــت باشــیم.

ادامه در صفحه 2

جزئيات بسته تشويقی برای تامين مواد اوليه توليد اعالم شد؛
 گشايش وارداتی از محل صادرات

گام جدیــد بــراى ورود کاالهــاى ضــرورى و ملزومــات مورد نیــاز خطوط 
تولیــد برداشــته شــد. بــر ایــن اســاس «بســته تشــویقى واردات مــواد 
اولیــه و واســطه اى بخــش تولیــد از محــل ارز حاصــل از صــادرات» در 
دســتور کار سیاســت گذار قــرار گرفتــه اســت. مطابــق آنچــه از ســوى 

ــدف از  ــن ه ــده، مهم تری ــوان ش ــت و تجــارت عن ــى صنع ــاد متول نه
ــراى ورود  ــرى ب ــن بســته تشــویقى، تسهیل ســازى حداکث طراحــى ای

اقــالم مرتبــط بــا بخــش تولیــد اســت.
ــه  ــت گذار س ــر سیاس ــوى دیگ ــاد ، از س ــاى اقتص ــزارش دنی ــه گ ب
ــد  ــورد تاکی ــراى مشــموالن بســته تشــویقى مذکــور م مالحظــه را ب
قــرار داده اســت. مطابــق مالحظــه اول، مــدت زمــان بررســى پرونــده 
متقاضیــان، حداکثــر 24 ســاعت خواهــد بــود و مطابــق مالحظــه دوم، 
ســقف و ســابقه بــراى پرونده هــاى مشــمول در ایــن بســته تشــویقى 
لحــاظ نمى شــود. همچنیــن در چارچــوب مالحظــه ســوم، مقــرر شــده 
اســت کــه فهرســت تعرفــه  کاالهــا و ملزومــات خطــوط تولید کــه قرار 
ــب  ــاً در قال اســت از محــل ارز حاصــل از صــادرات وارد شــوند، متعاقب
ــى از  ــه اعــالم شــود. ایــن سیاســت در حال یــک دســتورالعمل جداگان
ســوى وزارت صنعــت بــه مجریــان ابــالغ شــده اســت کــه بــا شــروع 
ادامه در صفحه 3
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خالصه مذاکرات  هزار و نوزدهمين نشست هيئت  مديره
انجمن صنايع نساجی  نوزدهمين نشست هيأت مديره  و  هزار 
اکثريت اعضای  هيات مديره در روز يکشنبه  با حضور  ايران  
ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دفتر  محل  در  مورخ ۹۸/۰۲/۲۲ 
تشکيل و برگزار شد و نسبت به موارد ذيل بحث و تبادل نظر و 

نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصميم به عمل آمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و هجدهمیــن نشســت هیــات مدیــره 
ــه  ــت و ب ــورخ  98/02/15 قرائ ــران م ــاجى ای ــع نس ــن صنای انجم

ــن در نشســت مذکــور رســید. امضــاء حاضری
2- پیــرو مکاتبــه مدیــر تشــکل هاى اتــاق بازرگانــى صنایــع، معــادن و 
کشــاورزى تهــران در خصــوص معرفــى نماینــده مطلع انجمــن صنایع 
نســاجى ایــران در حــوزه تحقیــق و پژوهــش پــس از رأى گیــرى، مقرر 
شــد آقــاى دکتــر شــاهین کاظمــى بــه عنــوان نماینــده انجمــن جهت 

حضــور در نشســت هاى هم اندیشــى مذکــور معرفــى شــوند.
3- گــزارش اولیــن جلســه بررســى اصــالح اساســنامه توســط آقــاى 
مهنــدس نیلفــروش زاده ارائــه گردیــد کــه مصــوب شــد تــا تغییــرات 
پیشــنهادى اصــالح اساســنامه پــس از جمع بنــدى پیــش از برگــزارى 

مجمــع عمومــى بــراى کلیــه اعضــاى انجمــن ارســال گــردد.
ــوص  ــره در خص ــات مدی ــته هی ــه گذش ــات جلس ــرو مصوب 4- پی
ــاى  ــه، آق ــات پنب ــرکت خدم ــا ش ــکارى ب ــرایط هم ــى ش بررس
مهنــدس نیلفــروش زاده گزارشــى از مذاکــرات انجــام شــده بــا آقــاى 
ــت  ــن وضعی ــوص آخری ــریفى در خص ــد ش ــى محم ــدس عل مهن
شــرکت خدمــات پنبــه و الیــاف نســاجى ارائــه فرمودنــد کــه مقــرر 
شــد در جلســه آتــى هیــات مدیــره اطالعــات جامعــى از ســهام داران 

ــد. ــه فرماین ــن شــرکت ارائ و نحــوه اداره ای
5- آقــاى مهنــدس شــهالیى گــزارش مبســوطى از نشســت 
مشــترك خــود بــا آقــاى هاکوپیــان رئیــس انجمــن صنایــع پوشــاك 
ارائــه فرمودنــد کــه شــامل مــواردى از جملــه واردات غیر کارشناســى 
نــخ بــه بهانــه حمایــت از صنعــت پوشــاك و تهیــه و تدویــن طــرح 
ــوص  ــس از آن در خص ــه پ ــوده ک ــد ب ــق تولی ــراى رون ــى ب جامع
موضــوع اعطــاى تســهیالت و یــا اســتمهال بدهى هــاى بانکــى در 
مقابــل ایجــاد اشــتغال، پیشــنهاد کاهــش میــزان مالیــات عملکــرد 
واحدهــا بــه میــزان پنجــاه درصــد ســال قبــل، حــذف تعرفــه واردات 
قطعــات یدکــى، تخفیــف حــق بیمــه تامیــن اجتماعــى، مشــکالت 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــزوده بح ــر ارزش اف ــات ب ــص مالی ــراى ناق اج
ــنهادى  ــرح پیش ــور در ط ــوارد مذک ــد م ــرر ش ــد و مق ــیارى ش بس

بــراى رونــق تولیــد لحــاظ گــردد.
6- رؤســاى کمیته هــاى تخصصــى انجمــن طبــق دعــوت قبلــى در 
ــاى  ــود و کمیته ه ــا و نظــرات خ ــد و دیدگاه ه جلســه حضــور یافتن
ــد همچنیــن در خصــوص طــرح مــورد  تخصصــى را مطــرح نمودن
ــدن و تجــارت در خصــوص ایجــاد  ــت، مع درخواســت وزارت صنع
رونــق تولیــد بحــث و تبــادل نظــر بســیار شــد و در نهایــت مقــرر 
شــد آقایــان مهنــدس فرهــى و آهنگریــان  نســبت بــه جمــع آورى و 

ــد . ــدام فرماین ــس اق ــه پیش نوی ــات و تهی ــدى موضوع جمع بن
7- مصــوب شــد تــا در جلســه مشــترکى از آقــاى ســاداتى نژاد نماینده 
کاشــان و خانــم زرآبــادى نماینــده قزویــن آقــاى طباطبایــى نماینــده 
ــاى  ــان و آق ــده فالورج ــى نماین ــوى الریگان ــاى موس ــتان و آق اردس
پورابراهیمــى رییــس کمیســیون اقتصــادى مجلــس دعــوت بــه عمل 

آیــد. 
ــد و آل  ــر محم ــوات ب ــر صل ــا ذک ــاعت 19:30 ب ــه در س 8- جلس

ــت. ــه یاف ــد خاتم محم
ميهمانان جلسه: آقایان مجتبى دستمالچیان، على گیوه چى، محمد 

کاردان پور، سید تورج  شهرجردى، محمد مهدى سمائیان 
عدم حضور با اطالع قبلی: محمدرضا مقدم 

حسن  مهندس  شهالیى،  محمدجعفر  مهندس  آقايان:  حاضرين 
دکتر  حمیدى،  رضا  مهندس  فرهى،  على  مهندس  نیلفروش زاده، 
مهندس  آهنگریان،  محسن  کاردان،  دکتر حسن  شیبانى،  علیمردان 
الجوردى،  رضا  سید  عامرى،  محمدعلى  دکتر  مقصودى،  عباس 
مهندس سید جواد سجادى بیدگلى، دکتر شاهین کاظمى، اکبر لباف، 

عبدالحسین اخوان مقدم

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

اختصاص تسهيالت به واحدهای نساجی و پوشاک
 ايجاد اشتغال و ارزش افزوده با توسعه صنعت نساجی و پوشاک

وزارت صنعــت بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 97 نســبت بــه ســال 
ــد و  ــى 26 درص ــاظ وزن ــه لح ــاك ب ــاجى و پوش ــش نس 96 در بخ
بــه لحــاظ ارزشــى 6 درصــد افزایــش صــادرات بــوده اســت، افــزود: 
تحریــم تیــغ دولبــه اســت و در کنــار مشــکالتى کــه ایجــاد مى کنــد، 

ــراى رشــد تولیــد و صــادرات باشــد.  ــد فرصــت خوبــى ب مى  توان
مدیــرکل صنایــع نســاجى پوشــاك و ســلولزى وزارت صنعــت 
ــه  ــرد: برنام ــح ک ــد تصری ــق تولی ــه رون ــداف برنام ــوص اه درخص
ــق تولیــد جهــت حفــظ و تثبیــت وضعیــت واحدهــاى موجــود،  رون
نوســازى  و  بازســازى  توســعه،  خالــى،  ظرفیت هــاى  تکمیــل 
ــراى  ــا ب ــن برنامه ه ــده اســت. ای ــن گردی ــدى تدوی ــاى تولی واحده
کل زنجیــره تولیــد بــوده و نیازمنــد الزاماتــى از جملــه کاهــش نــرخ 
بهــره بانکــى، مشــوق   هاى مالیاتــى، بیمــه و تســهیل تأمیــن مــواد 
اولیــه مى   باشــد. کــه در راســتاى تحقــق برنامه هــا، سیاســت گذارى 
مناســب، نظــارت و پیگیرى هــاى الزم از ســوى وزارت متبــوع 

ــت.  ــرورى اس ض
محرابــى ادامــه داد: در شــرایط فعلــى صنــدوق توســعه ملــى 
ــا  ــى ب ــدارد ول ــد ن ــاى جدی ــراى ایجــاد واحده ــع ب ــص مناب تخصی
ــدن  ــت، مع ــون وزارت صنع ــه تاکن ــى ک ــرى و هماهنگى های پیگی
تجــارت انجــام داده تخصیــص منابــع بــه صنعت نســاجى و پوشــاك 

صــورت مى پذیــرد. 
محرابــى همچنیــن عنــوان نمــود: بــا تــو جــه بــه اینکــه تأمیــن مواد 
ــدگان  ــاى تولیدکنن ــن دغدغه ه ــى از مهم تری ــرایط فعل ــه در ش اولی
ــد  ــا رص ــلولزى ب ــاك و س ــاجى، پوش ــع نس ــر صنای ــد، دفت مى باش
مــواد اولیــه وارداتــى، مشــکالت و مســائل واحدهــاى تولیــدى را در 

تأمیــن ارز جهــت واردات مــواد اولیــه بــه کمیتــه ارزى وزارت متبــوع 
جهــت تســریع در رفــع مشــکل و تامیــن ارز الزم اعــالم مى  نمایــد. 
همچنیــن در راســتاى رفــع موانــع و مشــکالت واحدهــاى تولیــدى 
در حــوزه گمرکــى نیــز، ضمــن بررســى و پیگیــرى، مراتــب را جهــت 

طــرح در کمیتــه گمرکــى وزارت متبــوع منعکــس مى   نمایــد. 
ــه اقدامــات دیگــر کــه به منظــور حمایــت از تولیــد داخــل و  از جمل
جلوگیــرى از خــروج ارز از کشــور صــورت گرفتــه ممنوعیــت واردات 
ــواب و  ــرش، کاالى خ ــش، ف ــاك، کف ــه پوش ــى از جمل کاالى نهای

... مى باشــد.
ــل  ــى و تکمی ــرى از خام فروش ــتاى جلوگی ــزود: در راس ــى اف محراب
زنجیــره ارزش در صنعــت چــرم ســبک و ایجــاد ارزش افــزوده باالتر، 
بودجــه اى در بودجــه ســال 1397 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
جهــت بازســازى و نوســازى صنعــت چــرم ســبک تخصیــص داده 
شــده و ایــن مبلــغ طــى تفاهم نامــه   اى در اختیــار بانــک کشــاورزى 

قــرار داده شــده اســت. 
در ایــن راســتا واحدهــاى تولیــدى چــرم ســبک متقاضــى مى  تواننــد 
از تســهیالت بــا یارانــه ســود 9 درصــد بازســازى و نوســازى خطــوط 

تولیــد را انجــام دهنــد. 
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، باتوجــه به کمبــود مــواد اولیــه صنعت 
چــرم، طــى مکاتبــات متعــدد و هماهنگى هــاى صــورت گرفتــه بــا 
ســازمان دامپزشــکى، شــرایط واردات پوســت خــام از ســایر کشــورها 
بــه خصــوص کشــور عــراق تســهیل گردیــد کــه ایــن امــر باعــث 
ــن  ــادرات در ای ــد ص ــااهللا رش ــنگین و انش ــرم س ــد چ ــش تولی افزای

صنعــت بــا ارزش افــزوده بســیار بــاال خواهــد بــود.

مدیر کل دفتر صنایع نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت خبر داد: 

سرمايه گذاری ۶۰ ميليون يورويی در صنايع سلولزی شهر صنعتی کاوه

مدیــر کل دفتــر صنایــع نســاجى، پوشــاك و ســلولزى وزارت صنعــت 
گفــت: بــا تمهیــدات بخــش خصوصــى و دولــت 60 میلیــون 
ــى کاوه  ــهر صنعت ــلولزى ش ــع س ــته در صنای ــال گذش ــورو در س ی

ــه دارد. ــد ادام ــن رون ــه ای ــده ک ــرمایه گذارى ش س
ــهر  ــلولزى ش ــع س ــد از صنای ــیه بازدی ــى در حاش ــانه محراب افس
صنعتــى کاوه ســاوه در گفت وگــو بــا ایســنا، افــزود: یکــى از 
بزرگتریــن واحدهــاى تولیدکننــده پوشــک بچــه، پوشــینه بزرگســال 
و نــوار بهداشــتى در شــهرك صنعتــى کاوه، در شــرایط تحریــم اقدام 
بــه خریــد و راه انــدازى یــک خــط تولیــد پوشــک بچــه شــورتى بــا 
ــوژى پیشــرفته از  ــا تکنول ــن در ســال ب ــت اســمى 7 هــزار ت ظرفی

ــا کــرده اســت.  کشــور ایتالی
بــه گــزارش ایســنا، وى افــزود: بــا راه انــدازى ماشــین آالت پوشــک 
بچــه شــورتى در واقــع نیــاز کشــور بــه واردات انــواع پوشــک بچــه 
در کلیــه ســایزها تأمیــن مى شــود و در صــورت تأمیــن بــه موقــع ارز 
مورد نیــاز بــراى خریــد مــواد اولیــه ایــن خــط تولیــد، ضرورتــى بــه 

واردات ایــن محصــول نیســت. 
مدیــر کل دفتــر صنایــع نســاجى، پوشــاك و ســلولزى وزارت صنعت 
ــال  ــینه بزرگس ــد پوش ــط تولی ــرکت خ ــن ش ــرد: در ای ــوان ک عن
ــى در  ــین آالت ایتالیای ــا ماش ــن و ب ــت 7500 ت ــا ظرفی ــورتى ب ش

ــود در  ــى مى ش ــه پیش بین ــت ک ــدازى اس ــب و راه ان ــه نص مرحل
ــدات  ــن صــورت تولی ــردارى برســد، در ای ــه بهره ب ــرداد امســال ب م
کشــور در ایــن محصــول هــم بیــش از نیــاز بــوده و صــادرات آن در 

ــرد.  ــرار مى گی ــتور کار ق دس
محرابــى تصریــح کــرد: میــزان ســرمایه گذارى ارزى انجــام شــده در 
ایــن مرحلــه تولیــدى حــدود 20 میلیــون یــورو بــراى دو خــط تولیــد 
اســت کــه بــا راه انــدازى ایــن خطــوط تعــداد شــاغلین ایــن واحــد 

ــر مى رســد.  ــه 1100 نف ب
وى اظهــار کــرد: در حــال حاضــر تعــداد زیــادى واحــد صنعتــى در 
زمینــه تولیــد پوشــک بچــه، نــوار بهداشــتى و پوشــینه بزرگســال در 
ــاى صــادر  ــت اســمى مجوزه ــه ظرفی ــد ک ــت مى کنن کشــور فعالی
شــده بــراى ایــن واحدهــا بیــش از 400 هــزار تــن در ســال اســت. 
در حالى کــه میــزان مصــرف کشــور حداکثــر 130 تــا 140 هــزار تــن 

در ســال اســت. 
مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجى و پوشــاك وزارت صنعــت در ادامــه 
از خــط دوم تولیــد کاغــذ تیشــو صنایــع کاغــذى زریــن بــرگ پرشــیا 
در شــهر صنعتــى کاوه بازدیــد کــرد و گفــت: ایــن خــط بــا ظرفیــت 
60 هــزار تــن و بــا تکنولــوژى روز دنیــا از کشــور ســوئد خریــدارى و 
بــه تولیــد انبــوه رســیده اســت. میــزان ســرمایه گذارى ارزى انجــام 
شــده بــراى خریــد ماشــین آالت ایــن خــط تولیــد 40 میلیــون یــورو 
ــر  ــه 200 نف ــداد شــاغلین از 150 ب ــدازى آن، تع ــا راه ان ــوده کــه ب ب

رســیده اســت. 
ــن  ــردارى رســیدن ای ــه بهره ب ــا ب ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــى ب محراب
خــط تولیــد، ظرفیــت تولیــد کاغــذ تیشــو کشــور بــا بهتریــن کیفیت 
بــه 280 هــزار تــن مى رســد، افــزود: بــا توجــه بــه میــزان مصــرف 
فعلــى کشــور کــه حــدود 150 تــا 160 هزارتــن در ســال اســت، در 
صــورت تأمیــن بــه موقــع ارز مواد اولیــه ایــن شــرکت ها، صــادرات 
ــه و  ــرار گرفت ــتور کار ق ــد در دس ــا مى توان ــوالت آنه ــوه محص انب

ارز آورى قابــل توجهــى بــراى کشــور داشــته باشــد. 
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از سوى سرپرست سازمان امور مالیاتى:
 شيوه نامه رسيدگی 

مالياتی به خريدهای ارزی ابالغ شد

شـیوه نامه رسـیدگى مالیاتى بـه خریدهاى ارزى اشـخاص حقیقى و 
حقوقى، از سـوى سرپرسـت سـازمان امور مالیاتى به ادارات کل امور 

مالیاتى کشـور ابالغ شد.
سرپرسـت سـازمان امور مالیاتى کشـور، شیوه نامه رسـیدگى مالیاتى 
به خریدهاى ارزى اشـخاص حقیقى و حقوقى از بانک مرکزى را به 

ادارات کل امور مالیاتى سراسـر کشـور ابالغ کرد. 
ایـن شـیوه نامه به منظـور رسـیدگى مالیاتـى بـه خریدهـاى ارزى با 
توجـه بـه تحـوالت ارزى سـال هاى 1395 لغایـت 1397 و فعالیـت 
سـوداگرانه برخى اشـخاص که مبـادرت به خرید ارز بـه هر طریق از 

بانـک مرکـزى نموده اند صادر شـده اسـت. 
محمد قاسـم پناهـى  در این خصوص گفت: کلیـه اطالعات مربوط 
بـه خرید ارز اشـخاص حقوقى در پایگاه اطالعاتـى مالیاتى بارگذارى 
شـده اسـت و ادارات امـور مالیاتـى مربوطـه مطابـق مقـررات اقدام 
مى نماینـد. بـه گزارش سـایت نسـاجى امروز به نقـل از ایبنـا،  او در 
خصـوص نحوه رسـیدگى مالیاتـى به خرید ارز اشـخاص حقیقى نیز 
گفـت: کلیـه اطالعـات مربوط به خرید ارز اشـخاص حقیقـى نیز بر 
اسـاس حجـم خریـد ارز جهـت رسـیدگى در کارگروه منتخـب امور 
مالیاتى شـهر و اسـتان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتى مربوط در 
اسـتان ها ارسـال شـده و اطالعـات جدید به دسـت آمده نیز ارسـال 
خواهد شـد. سرپرسـت سـازمان امور مالیاتى کشـور افزود: اطالعات 
مربـوط بـه تراکنش هاى بانکى اشـخاص حقیقى نیـز از طریق دفتر 
بازرسـى ویـژه، مبـارزه با پول شـویى و فـرار مالیاتى به امـور مالیاتى 
شـهر و اسـتان تهـران و ادارات کل امـور مالیاتـى اسـتان ها ارسـال 
مى گـردد. پناهـى تأکید کـرد: در خصـوص آن دسـته از مؤدیانى که 
مبـادرت بـه خریـد ارز نموده و فاقد پرونده مالیاتى مشـاغل هسـتند، 
ابتـدا تشـکیل پرونـده مالیاتـى صـورت گرفتـه و نسـبت بـه صدور 
احـکام جهت رسـیدگى به کلیه منابـع مالیاتى مؤدیان مزبـور اعم از 

مالیات هـاى مسـتقیم و ارزش افـزوده اقدام خواهد شـد. 
او در ادامه با بیان اینکه رسـیدگى مالیاتى به پرونده اشـخاص مذکور 
توسـط کارگروهـى ویژه انجـام مى گیرد، عنـوان داشـت: در مواردى 
کـه مؤدى داراى پرونده مالیاتى باشـد، اگر ارز خریدارى شـده مرتبط 
با فعالیت شـغلى مؤدى باشـد و قبًال مالیات آن تشـخیص و مطالبه 
گردیـده باشـد، مالیات مجـدد مرتبط بـا همان فعالیـت، موضوعیت 
نخواهـد داشـت. اما اگـر ارز خریدارى شـده مرتبط با فعالیت شـغلى 
مـؤدى بوده و قبـًال به نحوى در رسـیدگى اداره امور مالیاتى ذى ربط 
منظـور نشـده باشـد، نسـبت به رسـیدگى و تعییـن درآمد مشـمول 
مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شـد. سرپرسـت سـازمان 
امور مالیاتى کشـور همچنین خاطرنشـان کـرد: درصورتى که فعالیت 
مـؤدى خریدوفـروش ارز نباشـد، اسـناد و مـدارك بـه دسـت آمـده 
مـالك تعییـن درآمـد مشـمول مالیـات قـرار گرفتـه و یا بر اسـاس 
اطالعـات به دسـت آمـده از تراکنش هاى بانکى اشـخاص و مطابق 
بـا مقـررات نسـبت به تعییـن درآمد مشـمول مالیات اقدام مى شـود.
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جزئيات بسته تشويقی برای تامين مواد اوليه توليد اعالم شد؛
 گشايش وارداتی از محل صادرات
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ــى  ــت و تجــارت کشــور، سلســله اقدامات ــان صنع ــد متولی ســال جدی
ــوازم  ــه و ل ــا هــدف تســهیل ورود مــواد اولی ــه و ب ــد مرحل را طــى چن
مورد نیــاز بخــش تولیــد بــه جریــان انداختنــد و بــه نظــر مى رســد ایــن 
اقــدام جدیــد نیــز در جهــت تکمیــل برنامه هــاى قبلــى سیاســت گذار 

عملیاتــى شــود. 
امــا در ایــن راســتا، مدیــرکل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در نامــه اى بــه ســازمان ها و مدیــران ایــن 
وزارتخانــه در اســتان هاى سراســر کشــور خواســتار انجــام اقدامــات الزم 
بــراى عملیاتى شــدن «بســته تشــویقى واردات مــواد اولیه و واســطه اى 

بخــش تولیــد از محــل ارز حاصــل از صــادرات» شــده اســت. 
در ایــن چارچــوب وزارت صمــت دســتور اجرایــى ایــن ابالغیــه را بــه 
ســازمان هاى صنعــت،  معــدن و تجــارت اســتان هاى سراســر کشــور 
ابــالغ کــرده و از ســوى دیگــر بانــک  مرکــزى در ســه بخــش مجــزا، 
وظایــف و اقدامــات «وزارت صمــت»، «سیســتم بانکــى» و «گمــرك 
ایــران» را در ارتبــاط بــا اجــراى بســته تشــویقى واردات مــواد اولیــه از 
محــل ارزهــاى صادراتــى مشــخص کــرده اســت. مطابــق اعــالم بانک 
مرکــزى، تولیدکننــدگان و تجــارى کــه بــا واحد هــاى تولیــدى قــرارداد 
ــرارداد،  ــرف ق ــدى ط ــاى تولی ــاز واحد ه ــع نی ــراى رف ــد ب ــد، بای دارن

مشــمول بســته تشــویقى شــوند. 
ــرایط  ــردن ش ــا ک ــه مهی ــت موظــف ب ــوب وزارت صم ــن چارچ در ای
ــده  ــالم ش ــوق هاى اع ــدگان از مش ــدن تولیدکنن ــد ش ــراى بهره من ب
ــى،  ــتم بانک ــا سیس ــط ب ــات مرتب ــه اقدام ــن در حیط ــت. همچنی اس
ضــرورى اســت کــه گواهــى ثبــت آمــارى حداکثــر ظــرف مــدت یــک 
روز کارى صــادر شــود و وثیقــه مــورد نیــاز نیــز جهــت رفــع تعهــد ارزى 
از 35 درصــد بــه 15 درصــد کاهــش یابــد. امــا در چارچــوب رویه هــا و 
وظایــف گمرکــى، بایــد امــکان پذیــرش نمونه بــردارى کاالهایــى کــه 

نیــاز بــه اخــذ و ارائــه مجوزهــاى قانونــى دارنــد فراهــم  شــود. 
از ســوى دیگــر در بخــش ترخیــص کاال، بانــک مرکــزى تاکیــد کــرده 
اســت کــه امــکان ترخیــص کاالهــاى ضــرورى و فــورى (بــه شــرط 
ارائــه مجوزهــاى قانونــى بــا صــدور حکــم) بایــد در دســتور کار قــرار 
گیــرد و در عیــن حــال امــکان ترخیــص شــبانه روزى کاالهایــى کــه 

تشــریفات گمرکى شــان بــه اتمــام رســیده، ممکــن شــود. 
در راســتاى اقــدام حمایتــى مذکــور، ســیدمهدى نیــازى، مدیــرکل دفتر 
مقــررات صــادرات و واردات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در نامه اى 
ــتان هاى  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان هاى صنع ــه س ــاب ب خط
کشــور، تصریــح کــرده اســت؛ «بــا توجــه بــه تدویــن بســته  تشــویقى 
واردات مــواد اولیــه و واســطه اى بخــش تولیــد از محــل ارز حاصــل از 
صــادرات، اقدامــات الزم بــراى عملیاتــى شــدن ایــن بســته تشــویقى از 

ســوى دســتگاه هاى مربوطــه در دســتور کار قــرار گیــرد.» 
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمــت، 
ایــن بســته تشــویقى بــا هــدف تسهیل ســازى حداکثــرى بــراى ورود 
ــى از  ــوان یک ــد به عن ــش تولی ــرورى بخ ــطه اى و ض ــاى واس کااله
ــت.   ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــتور کار متولی ــژه در دس ــاى وی اولویت ه
مدیــرکل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمــت همچنیــن در 
بخــش دیگــرى از نامــه خــود مالحظاتــى را بــراى اجراى دســتورالعمل 
مذکــور مــورد تاکیــد قــرار داده اســت.  بــر اســاس مالحظــه اول، مــدت 
ــان مشــمول بســته  ــده متقاضی ــه پرون ــراى رســیدگى ب ــان الزم ب زم
ــا  ــرارداد ب ــان داراى ق ــدى و بازرگان ــاى تولی ــم از واحده ــویقى (اع تش
واحدهــاى تولیــدى)، حداکثــر 24 ســاعت خواهــد بود و مطابــق ضابطه 
دوم،«ســقف» و«ســابقه» بــراى پرونده هــاى مشــمول بســته تشــویقى 
واردات مــواد اولیــه لحــاظ نمى شــود.  نیــازى همچنیــن تاکیــد کــرده 
اســت کــه فهرســت تعرفــه  کاالهــاى مرتبــط بــا بخــش تولیــد کــه 
قــرار اســت از محــل ارز حاصــل از صــادرات وارد کشــور شــود،  متعاقبــا 

در بخشــنامه  دیگــرى اعــالم خواهــد شــد. 
ــطه اى  ــه و واس ــواد اولی ــویقى واردات م ــته تش ــر «بس ــه دیگ ــا وج ام
بخــش تولیــد از محــل ارز حاصــل از صادرات» از ســوى بانــک مرکزى 
ــتاى  ــزى، در راس ــک مرک ــن اســاس بان ــر ای ــده اســت. ب تشــریح ش
تســهیل در فرآینــد واردات در مقابــل صــادرات و کاهــش زمــان واردات 

ــاى  ــور را در حوزه ه ــویقى مذک ــته تش ــد، بس ــوط تولی ــات خط ملزوم
«ثبــت ســفارش»، «عملیــات بانکــى» و«تشــریفات گمرکــى» ابــالغ 

کــرده اســت. 
در چارچــوب دســتورالعمل سیاســت گذار پولــى،  بســته جدیــد تشــویقى 
ــا  ــط ب ــى مرتب ــات قبل ــتاى مصوب ــه، در راس ــواد اولی ــراى واردات م ب
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ارائــه مى شــود و از ایــن جهــت کلیــه 

مصوبــات قبلــى در ایــن رابطــه بــه قــوت خــود باقــى مى مانــد. 
بــر ایــن اســاس بانــک مرکــزى درخصــوص وظایــف وزارت صمــت 
(بــر اســاس چارچــوب اجرایــى بســته حمایتــى مذکــور) در حــوزه ثبــت 
ــا  ــدگان و تجــارى کــه ب ســفارش اعــالم کــرده اســت کــه تولیدکنن
واحد هــاى تولیــدى قــرارداد دارنــد، بایــد بــراى نیــاز واحد هــاى طــرف 

قــرارداد خــود، مشــمول بســته تشــویقى شــوند. 
از ســوى دیگــر کــد تعرفــه کاالهــاى مشــمول ایــن بســته کــه شــامل 
ــط وزارت  ــد توس ــت، بای ــد اس ــش تولی ــطه اى بخ ــه و واس ــواد اولی م
صمــت تعییــن شــود. همچنیــن در راســتاى اقدامــات مرتبــط بــا وزارت 
صمــت، پــس از درخواســت مجوز متقاضــى، ضــرورت دارد کــه حداکثر 
ــده مــورد نظــر بررســى و تعییــن تکلیــف  طــى یــک روز کارى، پرون
 شــود. در نهایــت نیــز ســقف و ســابقه واردکننــده بــراى واردات کاالهاى 

واســطه اى و مــواد اولیــه نبایــد مدنظــر قــرار گیــرد. 
ــا حــوزه  ــط ب ــا در بخــش دوم دســتورالعمل مذکــور، اقدامــات مرتب ام
عملیــات بانکــى مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. در فــاز اول، بانــک 
ــک  ــدت ی ــر ظــرف م ــارى را حداکث ــت آم ــد گواهــى ثب ــزى بای مرک
ــه  ــه وثیق ــز ضــرورى اســت ک ــاز دوم نی ــد.  در ف روز کارى صــادر کن
مــورد نیــاز جهــت رفــع تعهــد ارزى از حداکثــر 35 درصــد بــه حداکثــر 
15 درصــد کاهــش یابــد؛ مطابــق اعــالم نظــر بانــک مرکــزى نحــوه 
ــل  ــک عام ــخیص بان ــه تش ــا ب ــد بن ــغ مى توان ــن مبل ــت ای دریاف
ــرار  ــول ق ــورد قب ــى م ــورت ترکیب ــا به ص ــفته ی ــک، س ــورت چ به ص
گیــرد. همچنیــن در گام آخــر از اقدامــات بانــک مرکــزى، مــدت زمــان 
مجــاز جهــت رفــع تعهــد ارزى از زمــان صــدور اعالمیــه تامیــن ارز از 3 

ــد.   ــش مى یاب ــاه افزای ــه 6 م ــاه ب م
امــا در ایــن میــان، بیشــترین مراحــل  و فرآیند هــاى بوروکراتیــک بــراى 
عملیاتــى کــردن بســته تشــویقى واردات مــواد اولیــه خطــوط تولیــد، به 
گمــرك ایــران اختصــاص دارد. درچارچــوب رویه هــاى گمرکــى، بایــد 
پیــش از اظهــار کاال، امــکان پذیــرش نمونه بــردارى کاالهایــى کــه نیاز 
بــه اخــذ و ارائــه مجوزهــاى قانونــى دارنــد فراهــم  شــود. بر این اســاس 
ــاژ و  ــا ذکــر شــماره کوت ــا ب مجــوز ترخیــص ســازمان مربوطــه، صرف
ــکان حمــل  ــن ام ــرد و همچنی به صــورت سیســتمى صــورت مى پذی

یکســره بــر اســاس تقاضــاى صاحــب کاال مهیــا خواهــد شــد. 
بــر اســاس اعــالم بانــک مرکــزى، چنانچــه در زمــان رســیدن کاالهــا 
بــه اماکــن گمرکــى یــا مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادى، ثبــت ســفارش 
اعتبــار داشــته باشــد، تمدیــد ثبــت ســفارش جهــت انجــام تشــریفات 

گمرکــى (حتــى زمــان اظهــار) مــورد نیــاز نیســت. 
همچنیــن در گام بعــدى، اظهارنامــه  کاالهــا، بــه مســیر ســبز سیســتم 
ــار،  ــان روز اظه ــود و در هم ــت مى ش ــى هدای ــیر گمرک ــاب مس انتخ
امــکان صــدور پروانــه الکترونیکــى و خــروج کاال آمــاده خواهــد شــد. 
در ایــن راســتا بررســى ارزش اظهارنامه هــا بــا توجــه بــه قرارگیــرى در 

ــرد.   مســیر ســبز، پــس از ترخیــص کاال صــورت مى پذی
ــزى،  ــک مرک ــى بان ــر اســاس سیاســت هاى اعالم ــر ب از ســوى دیگ
امــکان اعطــاى تســهیالت در پرداخــت حقــوق ورودى از جمله پذیرش 
ــدارى از کاال  ــیه (نگه ــص نس ــا ترخی ــر ی ــى معتب ــه بانک ضمانت نام
صرفــا بــه میــزان حقــوق ورودى و عــوارض متعلقــه) عملیاتــى خواهــد 
شــد و تلورانــس قابــل قبــول در «ارزش»، «وزن» و «تعــداد کاال» بــا 
فــرض ثابــت بــودن شــرح تجــارى بــه 10 درصــد افزایــش مى یابــد. 
در نهایــت در بخــش ترخیــص کاال بانــک مرکــزى تاکیــد کرده اســت 
کــه بایــد امــکان ترخیــص کاالهــاى مــورد نیــاز فــورى (بــه شــرط 
ارائــه مجوزهــاى قانونــى بــا صــدور حکــم) فراهم شــود و در عیــن حال 
ترخیص شــبانه روزى کاالهاى مشــمول بســته تشــویقى که تشــریفات 

گمرکــى آنهــا بــه اتمــام رســیده امکان پذیــر شــود.
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مدیرعامل: سید مسعود الجوردى
محل کارخانه: کاشان

زمینه فعالیت: تکمیل فرش ماشینى
انجمن صنایع نساجى ایران عضویت 
شرکت فرش گلچین نگین کاشان را به 
مدیران آن واحد به ویژه جناب آقاى سید 
مسعود الجوردى خوش آمد عرض نموده 

و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت فرش گلچین نگین کاشان 
را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

شرکت فرش گلچین نگین کاشان

مساعدت و کمک رسانی به 
هموطنان سيل زده

ابراز  ضمن  ایران  نساجى  صنایع  انجمن 
مختلف  مناطق  در  زده  سیل  مردم  با  همدردى 
کشور، در نظر دارد با همکارى و حمایت اعضاى 
مالى  کمک هاى  جمع آورى  به  نسبت  انجمن 
براى  آموزشى  مراکز  تجهیز  و  ساخت  جهت 
گذشته  همچون  تا  نماید  اقدام  زده  سیل  مناطق 
بم  زلزله  در  حرفه اى  و  فنى  هنرستان  (ساخت 
ورزقان)  زلزله  در  هنرستان  ساخت  همچنین  و 
زده  به هموطنان سیل  را  مناسبى  بتواند خدمت 
حساب  شماره  بدینوسیله  نماید.  ارائه  کشور 
(شماره  قوامین  بانک   015760500498150
 (IR060520000015760500498150 شبا
واریز  جهت  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  بنام 
کمک هاى نقدى معرفى مى گردد (لطفا پس از 
واریز فیش بانکى را به دبیرخانه انجمن (داخلى 
از  و  فرمایید  وصول  اعالم   (26200196-101
اعضاى محترم درخواست مى گردد جهت انجام 
غیرنقدى  کمک هاى  براى  هماهنگى  هرگونه 

نیز با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران

گمرك ایران اعالم کرد؛ 

سهم ۸۳ درصدی کاالهای واسطه ای از کل واردات در سال ۹۷

کاالهاى واسطه اى 83 درصد از وزن و 64 درصد از ارزش کاالهاى 
وارداتى در سال 1397 را تشکیل داده است.

کاالهاى واسطه اى به کاالهایى گفته مى شود که در تولید سایر 
کاالها به کار مى رود و شامل مواد اولیه و نهاده هاى مختلف دامى، 

کشاورزى و صنعتى است.
در سال 97 بالغ بر 26 میلیون و 700 هزار تن کاال به ارزش 27 
میلیارد و 400 میلیون دالر در قالب کاالهاى واسطه اى وارد کشور 
به  از وزن کاالهاى وارداتى  تنها 15 درصد  شد. در همین مدت 
کشور را کاالهاى مصرفى تشکیل مى داد که عمدتاً در نیمه اول 
سال 97 وارد کشور شد. در حالى که این رقم در سال 96 معادل 

21 درصد بود.

بر اساس این گزارش، در دوازده ماهه سال گذشته 83/34 درصد 
از نوع  از نوع واسطه اى، 15/06 درصد  از وزن کاالهاى وارداتى 
مصرفى و 1/6 درصد از نوع سرمایه اى بوده است. این نسبت ها از 
حیث ارزش دالرى واردات، 64/3 درصد از نوع واسطه اى، 20/18 
درصد از نوع مصرفى، و 15/52 درصد از نوع سرمایه اى بوده است.

ارزش هر تن کاالى واسطه اى 1026 دالر، هر تن کاالى مصرفى 
برآورد  دالر   12899 سرمایه اى  کاالى  تن  هر  و  دالر   1781
مى شود. محاسبات حاکى از آن است که ارزش واحد وزن کاالهاى 
واسطه اى 16/61 درصد کاهش، کاالهاى مصرفى 33/03 درصد 

کاهش و کاالهاى سرمایه اى 24/52 درصد کاهش داشته است.
با توجه به جهت گیرى سیاست هاى کلى اقتصاد کشور، بخش قابل 
توجهى از تسهیالت و امکانات گمرك جمهورى اسالمى ایران به 
واردکنندگان کاالهاى واسطه اى و سرمایه اى اختصاص مى یابد و 
کاالهاى مصرفى همچنان که در آمارها نیز اشاره شده با کاهش 

مواجه بوده است.
افزایش سهم کاالهاى واسطه اى در سال 98 که تحت  بنابراین 
عنوان رونق تولید نامگذارى شده است از اهمیت زیادى برخوردار 
به  بیشتر  تسهیالت  اعطاى  با  تا  مى کند  تالش  گمرك  و  بوده 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان، زمینه تسهیل و تسریع تشریفات 
ترخیص کاالهاى واسطه اى و سرمایه اى را بیش از پیش فراهم 

کند.

صنعت نساجی و پوشاک با مشکل جدی نقدينگی و مواد اوليه روبروست

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران گفت: 
چنانچه مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگى مورد نیاز صنعت نساجى و 
پوشاك حل نشود، ظرفیت هاى پیش بینى شده تحقق نمى یابد و این امر 

پیامد رونق واردات و قاچاق را به همراه خواهد داشت.
 مجید نامى افزود: مهمترین مشکالت صنعت نساجى و پوشاك کشور، 
تامین مواد اولیه و نقدینگى است. به گزارش ایرنا، به گفته وى ، صنعت 
نساجى و پوشاك سالیانه نیازمند 2 میلیارد و 500 میلیون دالر مواد اولیه، 
تجهیزات و ماشین آالت است که با احتساب مواد اولیه اى که در داخل 
تامین مى شود، به حدود چهار میلیارد دالر مى رسد. عضو هیئت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران تاکید کرد: نساجى و 
پوشاك جزو بخش هایى است که بیشترین درصد اشتغال و ارزش افزوده 
را به خود اختصاص داده و بیش از 250 هزار نفر بطور مستقیم و حدود 
یک میلیون نفر بطور غیرمستقیم در این صنعت اشتغال بکار دارند. نامى 
خاطرنشان کرد: ممنوعیت ورود کاالهاى ساخته شده به کشور و قرار 
گرفتن پوشاك در بین یک هزار و 400 قلم کاالى ممنوعه وارداتى، حمایت 
واقعى از این بخش مى تواند به رونق هر چه بیشتر تولید بیانجامد. وى 
اظهار داشت: برآوردها نشان داد در سال 96 بیش از 2 میلیارد و 500 
میلیون دالر پوشاك به کشور قاچاق شده، اما پارسال به دلیل افزایش نرخ 

ارز این آمار کاهش یافت.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مزبور یادآور شد: مطابق آمار منتشره بانک 
مرکزى، سرانه مصرف پوشاك هر ایرانى 150 دالر در سال است و با 
احتساب جمعیت کشور، گردش مالى باالیى دارد و انتظار مى رود مسئوالن 

بانک ها تعامل واقعى با فعاالن این صنعت داشته باشند. 

* انتقاد از طرح حمایت از تولید روستایى
وى یادآور شد: طرح «حمایت از تولید روستایى» که از سال هاى گذشته 
مطرح شد، اما امسال جدى تر در حال پیگیرى است و پیش بینى مى 
شود مانند طرح مشاغل زودبازده در سال هاى گذشته، نتیجه اى در بر 
نداشته باشد. به گفته نامى، طرح حمایت از تولید روستایى که با هدف 
استفاده از نیروى کار ارزان روستایى و کاهش هزینه ها اجرا مى شود، 
ایجاد برند «فست فشن» (Fast Fashion) با تولید باال، تنوع کاالها و 
شعبات عرضه فراوان را دنبال مى کند. وى گفت: این طرح با محوریت 
بخش خصوصى، واگذارى تولید به بخش روستایى و ارائه آموزش هاى 
الزم به روستاییان و در نهایت جمع آورى تولیدات اجرایى مى شود، اما 
اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران با آن مخالف است. 
این مقام صنفى افزود: تاکید این اتحادیه، تمرکز بر واحدهاى کوچک، 
متوسط و بزرگ موجود در این صنعت، رفع مشکالت آنها و به فعل در 

آوردن ظرفیت تعطیل آنهاست.
وى بیان داشت: نزدیک به 9 هزار واحد صنفى متوسط و بزرگ در صنعت 
پوشاك کشور فعالیت دارند که با 40 تا 50 درصد ظرفیت خود کار مى کنند 

و حل مشکالت آنها مى تواند دستکم به 2 برابر شدن تولید بیانجامد.
اولویت  نامى یادآور شد: امسال صنعت پوشاك به عنوان یکى از سه 
حمایتى دولت در نظر گرفته شده و دولت با بخش خصوصى تعامل خوبى 
دارد، اما انتظار فعاالن اقتصادى ثبات قوانین است. وى گفت: پارسال به 
دلیل تغییرات پى در پى قوانین، شرکت هاى خصوصى بابت مواد اولیه، 

قطعات، ماشین آالت و نقدینگى مورد نیاز متحمل زیان هاى زیادى شدند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران خواستار 
آن شد تا تعامل بانک ها با بخش صنعت از حالت شعارى خارج شود، زیرا با 
وجود تصمیمات و اقدام هاى خوب وزارت صنعت، فعاالن صنعتى در زمان 
استفاده از نقدینگى، تسهیالت یا تخصیص ارز براى واردات مواد اولیه و 

ماشین آالت مورد نیاز با مشکالت زیادى روبرو مى شوند. 
 پیشتر «افسانه محرابى» مدیرکل دفتر صنایع نساجى، پوشاك و سلولزى  
وزارت صنعت اظهار داشت: برنامه هاى سال 98 با محوریت حفظ وضعیت 
موجود تولید و اشتغال به طور عمده مبتنى بر 2 پروژه ویژه «توسعه تولید 
و تجارت حوزه صنایع نساجى و پوشاك» و «ارتقاى توان تولید ملى با 
افزایش 1/2 میلیارد دالرى ساخت داخل محصوالت صادرات گرا در حوزه 

نساجى و پوشاك» در نظر گرفته شده است.
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