
طبق دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای پوشاک خارجی آنها باید 
در دو سال اول فعالیت خود در ایران معادل ۲۰ درصد ارزش واردات 
خود را در ایران تولید و ۵۰ درصد آنرا صادر کنند. به گفته معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگانی که این دستورالعمل را 
رعایت نکرده اند از ابتدای سال جاری اجازه ثبت سفارش و واردات 

داده نشده است.
و  برندها  برای  جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  صادقی  یداهلل 
شرکت های خارجی فعال در حوزه پوشاک که قوانین حضور در ایران 
اساس  براین  و  انجام نمی شود  ثبت سفارش  نپذیرفته اند بحث  را 
این شرکت ها امکانی برای واردات قانونی کاالهای خود به ایران 
اولین قدم در  این گام  نخواهند داشت. وی همچنین اظهار کرد: 
ایران است و  نظارت بر وضعیت فعالیت واردکنندگان پوشاک در 
برندها  این  پذیرش شرایط،  بدون  اگر  آن  از  به طور طبیعی پس 
همچنان بتوانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند مشخص می شود 
که کاالی وارداتی آن ها از مجاری قاچاق تأمین شده است. بر همین 

اساس در فاز دوم با واردات قاچاق آن ها برخورد خواهد شد.

تالش برای کنترل قاچاق پوشاک 
وزارت  اقدامات  با وجود  ایسنا که  این سوال  به  پاسخ  در  صادقی 
صنعت طی سال های گذشته فعاالن عرصه تولید کشور انتقادات 

را  متعددی  به کشور گالیه های  واردات  روند  از  و  داشته  بسیاری 
مطرح می کنند، گفت: قاچاق پدیده ای اقتصادی - اجتماعی است 
که منطق خاص خود را دارد. اکنون سال هاست که برخی کاالها 
مورد قاچاق قرار می گیرند و این معضل همواره وجود داشته است 
اما باید توجه داشت که دولت نمی تواند بر روی مردم یا واردکنندگان 
شمشیر بکشد بر همین اساس ما اکنون با اقدامات مختلف از جمله 
داریم  برای کاالهای مصرفی تالش  ثبت شناسه  طراحی سامانه 

بحث واردات را ساماندهی کنیم.
اقدامات صورت گرفته  با وجود  این موضوع که  به  پاسخ  در  وی 
همچنان برخی صنف ها از جمله صنف پوشاک گالیه های متعدد 

دستورالعمل هایی  نشدن  اجرایی  از  و  داشته 

ویژه ای  جایگاه  از  صنعت  این  در  اصلی  ماده  عنوان  به  پنبه 
پنبه  تولیدکننده  بزرگترین  مثال؛ چین  به عنوان  برخوردار است. 
محصول  این  صادرکننده  بزرگترین  آمریکاه  متحده  ایاالت  و 
محسوب می شود. در خصوص وضعیت این صنعت در ایران نیز 
ایران  در  پنبه  کشت  دور  بسیار  زمان های  از  که  گفت  می توان 
تاریخی نشان می دهد که در قدیم  متداول بوده است و سوابق 

پوشاک پنبه ای رواج کامل داشته است.
به گونه ای  اخیر وضعیت  پیشینه ای در سال های  با وجود چنین 
دیگر پیش رفت؛ کشت پنبه به فراموشی سپرده شد و سطح زیر 
کشت آن مانند بسیاری از محصوالت کاهش پیدا کرد اما با روی 
کار آمدن دولت یازدهم شرایط تغییر کرد و سیاست های حمایتی 
دولت تدبیر و امید منجر به این اتفاق شد که سطح زیر کشت 

پنبه افزایش یابد.
توجه جهاد کشاورزی به پنبه به حدی بود که این محصول همراه 
مقاومتی  اقتصاد  گیاهان  جزو  گندم  و  روغنی  دانه های  شکر،  با 
در  شد.  تدوین  آن ها  خودکفایی  برای  برنامه ای  و  قرارگرفتند 
اهمیت  بر  نیز  کشاورزی  جهاد  وزیر  پیش  چندی  راستا،  همین 

این موضوع تاکید کرد.
علیمردان  با  گویی  و  روزنامه عصراقتصاد گفت  راستا  در همین 
شیبانی نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران ترتیب داده است 
بهبود  چگونگی  و  پنبه  کشت  مشکالت  خصوص  در  وی  با  تا 
وضعیت این محصول و نقش آن بر صنعت نساجی را بررسی کند.

راه حل کمبود کشت پنبه؛ سیاست های حمایتی دولت
علیمردان شیبانی نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران و عضو 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت تولید پنبه در 
کشور عنوان کرد: پنبه ماده اصلی و طبیعی اولیه صنعت نساجی 
است. تولید پنبه در سال های قبل به مرز۲7۰ هزارتن هم در سال 
رسید. نیاز امروز صنعت نساجی به پنبه با توجه به ماشین آالت 

نصب شده در کارخانجات حدود 18۰ تا ۲۰۰ هزارتن است.
شیبانی در ادامه افزود: این کمبود بسیار شدید است و این موضوع 
ما را به سوی واردات این ماده اولیه سوق داده است که به دلیل 
قوانین و مقررات موجود و محدودیت های اعمال شده درخرید و 
ورود پنبه به دلیل موضوعات مربوط به قرنطینه و همچنین عدم 
امکان گشایش اعتبار بانکی و تعرفه نسبتا باالی ورودی، قیمت 
تمام شده محصوالت نهایی از جمله نخ، پارچه و لباس افزایش 
می یابد و در بسیاری از موارد محصول داخلی را غیر قابل رقابت 

با مشابه خارجی کرده است.
اقدامات  با  رابطه  در  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  رئیس  نایب 

الزم برای رفع مشکل کمبود پنبه عنوان کرد: ما 
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دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با تأکید بر لزوم برقراری 
ارتباط بین بانک های ایران و بانک های بزرگ اروپایی، گفت: 
رفع رکود در بخش صنعت نیازمند رقابتی شدن تولیدات و 

رونق صادرات است.
بخش  اولویت های  خصوص  در  زاده  رئیس   محمدمهدی 
داشت:  اظهار  دوازدهم،  دولت  برنامه ریزی  در  صنعت 
در  سرمایه  و  نقدینگی  تأمین  صنایع،  مشکل  مهمترین 
گردش است، هر چندسال گذشته بخشی از منابع مالی در 
اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت و روند تا حدی مثبت بود 
ولی باز هم میزان تقاضا آنقدر باال است که این رقم کفاف 

نیاز تولیدکنندگان را نداد.
به گزارش افکارنیوز، وی با بیان اینکه راه های تأمین منابع 
از طریق  یا  منابع  این  است، گفت:  در کشور محدود  مالی 
بازار پول و یا از طریق بازار سرمایه قابل تأمین است که اگر 
بازار سرمایه حرکت کنند، منابع  واحدهای بزرگ به سمت 
بانکی برای تأمین واحدهای کوچک جوابگو خواهد بود، اما 

در حال حاضر این طور نیست.
از  یکی  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرکل  گفته  به 
و  نقدینگی  متوازن  توزیع  باید  دوازدهم  دولت  اولویت های 
منابع مالی بین بنگاه های تولیدی باشد. طبق اعالم دولت 
سال گذشته حدود 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای 
خروج از رکود به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرد اما 

تقاضای این بخش بیشتر از این ارقام است.
رئیس  زاده با بیان اینکه تأمین نقدینگی باعث فعال شدن 
ظرفیت کارخانه ها خواهد شد و مشکل بیکاری از این طریق 
باید  نقدینگی  تأمین  کنار  در  البته  افزود:  است،  حل  قابل 
به موضوع قیمت تمام  شده تولیدات نیز توجه شود و نگاه 
تمام  قیمت  باید  بلکه  باشد،  داخلی  بازار  به  فقط  نباید  ما 
شده محصوالت طوری باشد که امکان صادرات و رقابت با 

تولیدکنندگان خارجی را داشته باشیم.

اهمیت دریافت عادالنه مالیات
وی در ادامه اظهار داشت: اگر بازار داخلی با رکود مواجه و در 
عین حال، قیمت تمام شده کاال باال باشد و امکان صادرات 
نداشته باشیم، تأمین نقدینگی باعث افزایش موجودی انبارها 
خواهد شد که این اتفاق هم به صالح بخش صنعت نیست.
رئیس زاده ارتقاء شرایط رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی 
را الزمه حضور در بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت: در 
و  نیست  کافی  مالی  منابع  دارای  دولت  خزانه  حاضر  حال 
هزینه های جاری نیز باال است که باید از محل فروش نفت 

و یا درآمدهای دیگر تأمین شود.
درآمدهای  افزایش  مالیاتی  امور  سازمان  داد:   توضیح  وی 
مالیاتی از سال 9۲ تا حاال را به عنوان یکی از افتخارات خود 
درآمد  از  بیشتر  درآمدها  این  که  طوری  به  می کند،  عنوان 
فروش نفت بوده است، اما باید دید چتر مالیاتی تا چه حد 

گسترده شده است.

ادامه در صفحه 2

سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان، نسخه توسعه کشت پنبه

ثبت سفارش پوشاک خارجی تنها براساس قانون ایران 

گشایش ال سی در ارقام باال 
امکان پذیر نیست 

نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران

ادامه در صفحه 2

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران:

ادامه در صفحه 3



صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نهصد و چهل و دومین نشست هیات مدیره انجمن 
اکثریت اعضا در روز  با حضور  ایران  صنایع نساجي 
یکشنبه مورخ 96/02/31 در محل ساختمان انجمن 
تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 
1- پس از بحث و تبادل نظر در خصوص چارت سازمانی 
شرح  همراه  به  سازمانی  چارت  تا  شد  مقرر  پیشنهادی 
هیأت  در  نظر  مورد  پرسنلی  نفرات  هاو  شغل  و  وظایف 
مدیره مطرح و تصویب گردد و پس از آن نسبت به تهیه 
شیوه نامه استخدام همکاران و حدود اختیارات دبیرکل و 

هیأت رئیسه در این خصوص اتخاذ تصمیم شود. 
۲- آقای مهندس بصیری از هیأت مدیره خواست تا نسبت 
به بررسی و اصالح بودجه سال 96 انجمن صنایع نساجی 
همکاری و همراهی فرمایند که پس از بحث و تبادل نظر 
و الجوردی  فرهی  مهندس  آقایان  همکاری  با  شد  مقرر 

نسبت به این موضوع بررسی و اقدام صورت گیرد. 
3- آقای رئیس زاده توضیحاتی را در خصوص برگزاری 

نمایشگاه فرش ماشینی در شهر آفتاب ارائه فرمودند. 
نشست  از  مبسوطی  گزارش  شیبانی  دکتر  آقای   -4
و  صادراتی  و  رقابتی  صنایع  توسعه  عملیاتی  راهکارهای 
آسیب شناسی موانع در مورخ 96/۲/۲6 در محل مؤسسه 
پژوهش های وزارت صمت با همراهی آقای نیلفروش زاده 

ارائه فرمودند. 
۵- آقای رئیس زاده گزارشـی از جلسـات مورخ 96/۲/۲3 
کمیتـه مـاده 1۲ در خصـوص ایفـای تعهـدات ارزی در 
و  ایـران  و کشـاورزی  معـادن  بازرگانـی، صنایـع،  اتـاق 
جلسـه مـورخ 96/۲/۲6 معاونـت نظـارت مجلس شـورای 
اسـالمی در خصـوص مـاده ۲۰ قانـون رفع موانـع تولید و 
جلسـه مـورخ 96/۲/۲7 سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز 
در خصـوص مبـارزه با قاچـاق و واردات بی رویه پوشـاک 

فرمودند.  ارائـه 
دادنـد کـه مجلـس  پیشـنهاد  آقـای دکتـر شـیبانی   -6
بزرگداشـت و تجلیـل از زحمـات و تـالش هـای مهندس 
مـروج همزمـان با مجمـع عمومی انجمن صنایع نسـاجی 

ایـران برگزار شـود. 
7- آقای نیلفروش زاده از دبیرخانه انجمن خواست تا آقای 
خورشیدی مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را به 
نشست هیأت مدیره انجمن دعوت نماید که موضوع مورد 

تائید قرار گرفت. 
از نشست مورخ 96/۲/3۰  زاده گزارشی  آقای رئیس   -8
و  ارائه  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
و  واردات  خصوص  در  آماری  های  بررسی  از  گزارشی 
صادرات و تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه ارائه 
طرح  سه  از  حمایت  برای  تهران  اتاق  مساعد  قول  از  و 
مطالعاتی انجمن و همجچنین تأمین بخشی از هزینه های 
نمایشگاهی حضور انجمن در یکی از نمایشگاههای بین 

المللی خارجی خبر دادند. 
خانم  سرکار  تا  شد  مقرر  شیبانی  دکتر  پیشنهاد  به   -9
مدیره  هیأت  جلسه  به  محرابی  و  نصرالهی  جلودارزاده، 

دعوت گردند.

غائبین آقایان
دکتر بهروز محمدی، محمدرضا مقدم، محسن آهنگریان، 

علیرضا لقمان، مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی.

ادامه از صفحه 1

سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان، نسخه توسعه کشت پنبه
جلسات مفصلی را در این مورد با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و 
در نهایت برای رفع این معضل دو پیشنهاد عملی تر به نظر رسید.

اول اصالح بذر پنبه است که مسلما بذر سی سال پیش امروزه 
و  شده  اصالح  بذرهای  با  هکتار  هر  از  برداشت  نیست  جوابگو 
روش های علمی کنونی خیلی متفاوت است. دوم مثل همه جای 
باید به کشاورز پنبه کار سوبسید مستقیم داده شود. چراکه  دنیا 
بیشتر  آن  سود  که  پنبه  از  غیر  محصولی  هر  دارد  کشاورز حق 

است، کشت کند.
وی خاطرنشان کرد: کشاورز دنبال محصولی خواهد رفت که سود 
آور باشد و مقایسه سود برداشت پنبه با محصوالت دیگر بسیار 
متفاوت است مگر آنکه با پرداخت سوبسید مستقیم جبران شود.

با واردات پنبه تصریح کرد: در حال حاضر در  شیبانی در رابطه 
داخل کشور بیشتر از 4۰ تا ۵۰ هزار تن برداشت پنبه نداریم. به 
ناچار اگر بخواهیم ماشین آالت ریسندگی ما با ظرفیت کامل کار 

کنند نیاز به واردات حداقل 1۲۰ هزار تن پنبه در سال داریم.
واردات از کشـورهایی ماننـد ازبکسـتان و دیگـر کشـورهای تازه 
اسـتقالل یافتـه چندان آسـان نیسـت. این کشـورها نیـز ترجیح 
می دهنـد تـا پنبـه را تبدیـل بـه کاالی نهایـی کننـد. کشـور 
ازبکسـتان بـر تعـداد دوک های ریسـندگی خود به حـدی افزوده 
کـه بـه زودی پنبـه ای برای فـروش و صـادرات نخواهد داشـت 
زیـرا بـه جـای آن می توانـد نخ و حتـی پارچه را بـا ارزش افزوده 

بسـیار بیشـتری صـادر کنند.
وی در ادامه افزود: مشکل بزرگتر این است که با وجود کمبود 
شدید پنبه داخلی عوارض و تعرفه نسبتا باالیی روی واردات آن 
گذاشته شده است و قطعا در این شرایط گذاشتن تعرفه یا سود 

باالرفتن  باعث  اولیه  ماده  عنوان  به  پنبه  واردات  روی  بازرگانی 
چنین  در  توانست  نخواهیم  و  بود  خواهد  آن  شده  تمام  قیمت 
شرایطی با کشورهایی که هیچگونه تعرفه ای روی واردات پنبه 

ندارند، رقابت کنیم.
وی در رابطه با خرید پنبه از کشاورزان اظهارداشت: انجمن صنایع 
نساجی ایران به عنوان نماینده صنایع نساجی کشور اعالم کرده 
که  می کنیم  افتخار  و  است  داخل  تولید  پنبه  خریدار  که  است 
بتوانیم مواد اولیه مورد نیازمان را از داخل کشور تامین کنیم اما 
پنبه روبرو  با مشکل کمبود  ایران  را قبول کرد که  باید واقعیت 

است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص سرمایه گذاری 
برای تامین پنبه گفت: در هیچ جای دنیا صنعتگر نساج برتولید 
مواد اولیه خود سرمایه گذاری نمی کند؛ مواد اولیه مانند بنزینی 

است که در ماشین ریخته می شود.
تواند  نمی  هم  ایران  در  نساجی  صنعت  فعال  کرد:  بیان  وی 
مسئولیت سرمایه گذاری روی مزارع کشت پنبه را برعهده بگیرد. 
و  جهاد  وزارت  مانند  دیگری  نهادهای  وظیفه  گذاری  سرمایه 
کشاورزی، صندوق پنبه و نهادهای مسئول دیگراین امر است اما 
به جرات می توان گفت که ماده اولیه پنبه به مشابه بنزینی است 
بدون  و  است  نساجی ضروری  ماشین صنعت  حرکت  برای  که 

بنزین طبعا این ماشین متوقف خواهد شد.
انتظارات  با  رابطه  در  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  رئیس  نایب 
این  خواستار  ما  داشت:  اظهار  دولتمردان  از  صنعت  این  فعاالن 
اختیار  در  شرایط  ترین  آسان  در  صنعت  اولیه  مواد  که  هستیم 

صنعتگر قرار گیرد.

افراد  اگر  کرد:  تصریح  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرکل 
تحت پوشش پرداخت مالیات گسترده شده باشد، اتفاق خوبی 
خواهد بود اما اگر فشار بر روی تولیدکنندگان بوده که بعضی از 

آنها به زیان رسیده اند، این اتفاق نمی تواند مثبت باشد.

کاهش شرایط رقابت پذیری با وضع تعرفه واردات 
مواد اولیه

تغییر  همچنین  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرکل 
سیاست های تعرفه ای در زمینه واردات کاالهای سرمایه ای و 
مواد اولیه را از جمله الزامات بهبود قیمت تمام شده تولید در 
کشور عنوان کرد و گفت: در صنعت نساجی، پنبه و محصوالت 
پتروشیمی به عنوان مواد اولیه این صنعت مورد استفاده قرار 
می گیرند که در برخی بخش ها تعرفه های مناسبی وضع نشده 
از تعرفه صفر برای  و در شرایطی که کشورهای همسایه ما 
باید  ایرانی  تولیدکنندگان  برخوردارند،  اولیه  مواد  این  واردات 
حداقل ۵ درصد تعرفه بپردازند که شرایط رقابت پذیری ما را 

کاهش می دهد.
از  درآمد  نگاه کسب  فقط  نباید  دولت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تعرفه  اگر  گفت:  باشد،   داشته  را  واردات  تعرفه های  محل 
شرایط  در  تولید  رشد  شاهد  یابد  کاهش  اولیه  مواد  واردات 

را  اشتغال زایی  که  بود  خواهیم  صادراتی  بازارهای  در  رقابت 
نیز به همراه دارد.

رئیس زاده در مورد مراودات بانکی بخش صنعت با کشورهای 
دیگر در زمینه صادرات نیز گفت: وضعیت در مقایسه با سال 
گذشته برای ورود ارز حاصل از صادرات بهتر شده ولی هنوز 

کافی نیست و باید تالش زیادی صورت گیرد.

امکان گشایش ال سی با ارقام باال وجود ندارد
دنیا  بانک های  با  ما  تراکنش های  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 
رقم باالیی است، گفت: در این زمینه نیازمند برقراری ارتباط با 
بانک های بزرگ و درجه یک خارجی هستیم تا بتوانیم حجم 
بانک ها  این  در حال حاضر  باشیم.  داشته  را  باالیی  مبادالت 
سیاسی  بحث های  در  اما  ندارند  برجام  نظر  از  محدودیتی 

همچنان احتیاط می کنند.
کار  ما  با  که  بانک هایی  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
دارند و  پایینی  ارزی ظرفیت  تراکنش های  زمینه  در  می کنند 

نمی توانیم گشایش ال سی با ارقام باال داشته باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد برقراری ارتباط با بانک های بزرگ دنیا 
با بانک های  شتاب بگیرد و بانک مرکزی از برقراری ارتباط 

درجه یک جهانی خبر دهد.

گشایش ال سی در ارقام باال  امکان پذیر نیست 
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که در این خصوص تدوین شده انتقاد دارند، توضیح داد: اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به حق اعتقاد دارد که واردات 
قاچاق به صنعت پوشاک کشور لطمه وارد کرده است. بر همین 

اساس دستورالعملی در این زمینه تدوین شده است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
پاسخ به این مطلب که با وجود تدوین این دستورالعمل همچنان 
اجرای آن با اما و اگرهای مختلف مواجه شده، اظهار کرد: مدتی 
است کارگروهی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل اسبق صنایع نساجی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا نحوه اجرایی کردن 

دستورالعمل های مربوطه را پیگیری کند.
وی در پاسخ به این مطلب که با این اوصاف همچنان نمی توان وعده 
اجرایی شدن دستورالعمل های این بخش را داد، گفت: براساس آنچه 
تدوین شده قرار بر این بود که هر کدام از برندهایی که در ایران 
فعالیت می کنند ظرف مدت دو سال معادل حدود ۲۰ درصد ارزش 
ریالی واردات خود، در ایران شرایط تولید ایجاد کرده و ۵۰ درصد آنرا 

نیز صادر کنند.
صادقی در ادامه از مقاومت برندهای مختلف در پذیرش این قانون 
خبر داد و گفت: بر همین اساس ما ملزم به بررسی بیشتر موضوع 
شده و در نهایت به این شرکت ها اعالم کردیم که در صورت عدم 
پذیرش قوانین موجود در ایران جلوی واردات آن ها گرفته خواهد 
شد. از ابتدای سال جاری نیز برای برندهایی که این اقدامات را انجام 

نداده اند امکان ثبت سفارش وجود ندارد.

اعالم آمادگی برخی برندهای پوشاک برای تولید در ایران
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: اکنون 
حدود پنج تا شش نمایندگی مذاکراتی را انجام داده اند تا بحث تولید 
در ایران را دنبال کنند اما به هر حال تا عملیاتی شدن این موضوع 
کمی زمان الزم است چرا که اجرای این قوانین امری دشوار است 
برندهای خارجی پوشاک  و یک سوی مسائل در دست صاحبان 

قرار دارد.
وی ادامه داد: ما اصراری بر روی واردات نداریم چرا که تولیدکنندگان 
پوشاک ما عالوه بر آنکه مدعی هستند باید جلوی واردات قاچاق 
گرفته شود برای تولید هم برنامه دارند و تأکید می کنند اگر قاچاق 
و خارجی  داخلی  تولیدکننده  رقابت  برای  و شرایط  کاال کم شود 
یکسان باشد آن ها توان در دست گرفتن بازار را خواهند داشت اما 
اکنون در موارد متعدد شاهدیم که ممکن است واردکنندگان کاالهای 
خارجی در اظهارات گمرکی خود مسائل مختلفی را لحاظ کرده و 
بدین ترتیب قیمت تمام شده کاالی خود را کاهش دهند و شرایط را 
برای رقابت تولیدکننده بخش داخلی دشوار سازند. بر همین اساس 
خواسته تولیدکنندگان داخلی آن است که شرایطی برابر ایجاد شود 
و در اصل آن ها مخالفتی با ورود برندهای خارجی ندارند بلکه همان 
طور که اشاره شد خواستار جلوگیری از واردات بی رویه کاال هستند.

صادقی ادامه داد: برندهای خارجی پوشاک و نمایندگی های آن ها 
از سال های قبل در ایران فعالیت هایی را داشته اند اما اکنون برای 
قانونمند شدن این فعالیت ما به آن ها اعالم کرده ایم که در صورت 
اجازه  آن ها  به  اشاره شده  آیین نامه ها  در  مواردی که  از  سرپیچی 

واردات نخواهیم داد و بر همین اساس از ابتدای سال جاری شیر 
واردات را به روی آن ها بسته ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این مطلب که با این 
وجود همچنان فروشگاه های بسیاری از برندهای خارجی در ایران 
در حال فعالیت هستند، گفت: آنچه اکنون در این فروشگاه ها عرضه 

می شود اجناسی است که از گذشته توسط آن ها وارد شده است.

فروشگاه های برند تعطیل می شوند؟
که  می توان گفت  اوصاف  این  با  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
ظرف ماه های آینده باید شاهد کمبود اجناس و به تدریج تعطیلی 
فروشگاه های برند در کشور باشیم، گفت: تمایلی به گفتن کلماتی 
که کمبود را در جامعه القا می کند، نداریم چرا که این موضوع نه 
به نفع تولیدکننده خواهد بود و نه مصرف کننده. اما در حوزه تولید 
پوشاک به گفته تولیدکنندگان این بخش با وجود آنکه امکان تولید 
اندازه کافی وجود دارد طی این سال ها آنچه کار را برای این  به 
صنف دشوار ساخته و برای آن ها فضای نفس کشیدن باقی نگذاشته 
حضور کاالهای قاچاق و برندهایی که درست عمل نمی کرده اند، 
بوده است. حال ما اگر بخواهیم این روند را اصالح کنیم باید در گام 

اول برندهای خارجی را ملزم به رعایت قوانین کنیم.
ثبت  جلوی  نگرفت  صورت  اتفاق  این  اگر  اما  داد:  ادامه  صادقی 
سفارش آن ها گرفته خواهد شد و در چنین شرایطی پس از مدتی 
اگر فعالیت آنها استمرار داشته باشد مشخص خواهد شد که کاالی 
آن ها از طریق قاچاق تأمین می شود. در آن زمان ما مجاز خواهیم 
بود که طبق قوانین موجود در این زمینه با شرکت ها و برندهای 

مربوطه برخورد کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این موضوع که با 
این وجود حداقل یک سال برای برندهای خارجی حاشیه امن وجود 
این  فعلی  به موجودی  این موضوع بستگی  خواهد داشت، گفت:  
برندها دارد. البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نیز موظف شده است که بررسی های الزم را انجام دهد تا بدانیم 
کاالهای این فروشگاه ها در چه حد است تا پس از آن اگر این کاالها 
افزایش یافت مشخص باشد که عمل قاچاق صورت گرفته و الزم 

است برخورد تعزیراتی انجام شود.
این  به  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانونی  راهکار  ما  نظر  افزود:  از  وی 
شکل است. حال اگر عده ای مخالف این موضوع هستند یا پیشنهاد 
دیگری دارند ما آمادگی دریافت پیشنهادات آن ها را داریم و قطعا این 

پیشنهادات را مورد توجه قرار خواهیم داد.
صادقی همچنین عنوان کرد: آنچه به عنوان قاطعیت دولت در مبارزه 
با قاچاق یاد می شود در خصوص تدوین صریح و شفاف مقررات و 
ضوابط متجلی می شود. ما باید ببینیم که با توجه به شرایط موجود 
چه راهکاریی وجود دارد و چگونه می توان با ابالغ دستورالعمل های 
مناسب مشکل را برطرف کرد اما باید توجه داشت که دولت نمی تواند 
بر روی مردم و واردکنندگان شمشیر بکشد یا با آنها دعوا کند. به هر 
صورت برای دولت اختیاراتی در نظر گرفته شده که بخش متولی باید 
با بهره گیری از این اختیارات برنامه ریزی های الزم را صورت داده و 

زمینه مناسب برای حل مشکل را فراهم آورد.

ثبت سفارش پوشاک خارجی تنها براساس قانون ایران 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
راستای  در  که  ملی  تولید  توان  ارتقاء  بسته  مختلف  بندهای 
برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی به این معاونت واگذار شده 
تعریف  تولید  توان  ارتقا  بسته  برای  بند   8 حدود  گفت:  است، 
شده است که دو بند مهم این این طرح، ارتقاء تولید واحد های 
برای  نوسازی صنایع است که  بازسازی و  و  صنعتی و معدنی 
این منظور، سامانه ای طراحی شده است که اوایل هفته جاری 

این سامانه آغاز به کار خواهد کرد.
بسته  این  بندهای  از  یکی  کرد:  اظهار  صالحی نیا  محسن 
مربوط به ارتقاء تولید واحدهای صنعتی و معدنی است که این 
طرح در واقع ادامه طرح سال گذشته در ارتباط با رونق تولید 

برای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است.
برنامه  کرد:  تصریح  وی  گسترش،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ریزی سال جاری برای ارتقاء توان تولید حدود 1۰ هزار واحد 
واحد  هزار   7 از  بیش  واحد  هزار   1۰ این  از  است،  صنعتی 
و  واحدهای کوچک  برای  نیز  هزار طرح   ۲ و  متوسط  صنعتی 

متوسط دارای پیشرفت فیزیکی 6۰ درصد خواهد بود.
و  آماده  طرح  این  به  مربوط  ابالغیه  نیا؛  صالحی  گفته  به 
از  بعد  که  شد  داده  ترتیب  مرکزی  بانک  اعضای  با  جلسه ای 
تنظیم ابالغیه توسط بانک مرکزی، اوایل هفته جاری سامانه 
رونق  طرح  متقاضیان  تا  شد  خواهد  فعال  تولید  رونق  طرح 
تولید از طریق این سامانه ثبت نام و سایر فعالیت های مربوط 

پیگیری کنند. را  خود 
دیگر  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
بازسازی  و  نوسازی  بسته  را  تولید  توان  ارتقاء  بسته  بندهای 
کشور  مختلف  نقاط  گفت:در  و  دانست  صنعتی  واحدهای 
نیاز  دارند  که  قدمتی  دلیل  به  که  دارند  وجود  مختلفی  صنایع 
نیاز  براساس  رو  این  از  دارد  آنها وجود  تجهیزات  بازسازی  به 
این صنایع، بسته نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی مدنظر 

قرار گرفت.
صالحـی نیـا بـه تعـداد واحـد هایـی کـه در کشـور نیـاز بـه 
 ۵ حـدود  گفـت:  کـردو  اشـاره  دارنـد،  نوسـازی  و  بازسـازی 
هـزار واحـد صنعتـی و تولیـدی در کشـور نیـاز بـه نوسـازی و 
بازسـازی دارنـد کـه از تعـداد ۵ هزار واحـد صنعتـی و تولیدی 
کـه نیـاز بـه بازسـازی دارنـد حـدود 4 هـزار واحـد صنعتـی و 
تولیـدی کوچـک و 6۰۰ واحـد صنعتـی و تولیـدی متوسـط و 

4۰۰ واحـد تولیـدی و صنعتـی بـزرگ هسـتند.
اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
شده  بینی  پیش  طرح  این  کردن  عملیاتی  برای  منابعی  کرد: 
مقاومتی شرایط  اقتصاد  تایید ستاد  با  آینده  دو هفته  است که 
استفاده از بسته بازسازی و نوسازی صنایع به استان ها اعالم 

خواهد شد.

آغاز به کار سامانه طرح رونق تولید 
در هفته جاری 

1- استراتژی های صادراتی 
صنایع نساجی و پوشاک ایران

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی 
ایران منتشر کرد: 

برای کسب اطالعات بیشتر
 26200196 - داخلی 117

2- مالیات ها و صنعت

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
طرح و اجرا: فاطمه قیاسوند

تلفن: 26200196
فکس: 26206905

کدپستی: 1915654773

 

با  مراسمی  در  ماه  خرداد   9 شنبه  روز سه  کاال  شناسه  سامانه 
وزیر  بازرگانی  و  اقتصادی  امور  معاون  صادقی،  حضوریداهلل 
صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد این سامانه درراستای آیین 
نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که 
بر ایجاد شناسنامه، شناسه و کد رهگیری برای کاالهای گروه 
و  اسناد تجاری  به شفاف سازی  این سامانه  دارد،  تاکید  هدف 

کنترل قاچاق کاال کمک خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ؛ »محمد مهدی رییس 
اتاق  عضو  و  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  کل  دبیر  زاده« 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در باره میزان تاثیر 
راه  اندازی این سامانه در کاهش قاچاق با بیان اینکه راه  اندازی 
قاچاق  با  مبارزه  راهکارهای  از  بخشی  عنوان  به  سامانه  این 
کاال و ارز مورد توافق همه تشکل های تولیدی و صنفی است، 
می گوید: راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز توسط تشکل ها 
و انجمن  های بخش خصوصی و دولت و سایر نهادهای مربوطه 
بررسی شده و راه  اندازی این سامانه به عنوان یکی از بخش های 
این راهکارها می تواند در حوزه جلوگیری از قاچاق موثر باشد به 
شرطی که کل این بسته در نظر گرفته شده اجرایی شود. دبیرکل 
انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه همه تولیدکنندگان باید 
در زمان های تعیین شده به این سامانه مراجعه کرده و شناسه 
برای  می افزاید:  کنند،  دریافت  رهگیری  کد  آن  از  بعد  و  کاال 
اجرایی شدن همه آن دستورالعمل هایی که برای تسهیل واردات 

و صادرات و قاعده مندتر کردن این مسائل در نظر گرفته شده 
باید همه دستگاه ها و فعاالن صنعتی و بازرگانی همکاری کنند. 
پیش بینی ما این است با توجه به اجماع ایجاد شده برسر اجرایی 
کردن این راهکارها، در حد باالیی شاهد اجرایی شدن آن باشیم. 
نتیجه این کار هم تسهیل واردات و صادرات و کاهش قاچاق 
و ساماندهی حوزه تجارت و بازرگانی خواهد بود. وی با اشاره 
به  الکترونیک  دولت  شدن  اجرایی  سمت  به  حرکت  اینکه  به 
شفافیت  افزایش  به  امور  تسهیل  بر  عالوه  می تواند  کلی  طور 
هم کمک کند، در مورد میزان کارآیی این سامانه برای کاهش 
از  بخشی  سامانه  این  شد  اشاره  که  همانطور  می گوید:  قاچاق 
مجموعه راهکارهایی است که برای مبارزه با قاچاق کاال مورد 
توافق تشکل های ذیربط هم قرار گرفته و می تواند در این جهت 

کمک کند.

راه اندازی سامانه شناسه کاال به عنوان بخشی از راهکارهای مبارزه با 
قاچاق مورد توافق همه تشکل ها است 

دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران: 

قابل توجه اعضای محترم 
 انجمن صنايع نساجی ايران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن 

صنایع نساجي ایران روز دوشنبه مورخ 

1396/04/25 در طبقه دهم اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران برگزار خواهد شد.

احمد صادقیان با اشاره به اینکه فرش در ایران 
زمینه تاریخی دارد، افزود: هرجا سخن از فرش 

است نام ایران و هنر ایرانی می درخشد.
وی  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
همچنین با بیان اینکه ایران از اعتبار تاریخی 
است،  برخوردار  فرش  صنعت  زمینه  در 
اظهارداشت: صادرات فرش ماشینی امروز در 

اثر این اعتبار تاریخی رونق خوبی در سطح بازارهای جهانی دارد.
رادیو  ابریشم  راه  برنامه  در  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  عضو 
نرخ  کاهش  وعامل  مقدس  امر  یک  تولید  می گوید:  اقتصاد 

بیکاری، رونق تولید، افزایش رفاه عمومی و ... در جامعه است.
وی در ادامه ضمن اشاره به این جمله که صادرات مکمل تولید 

است، افزود: شکوفایی صادرات عامل ارتقای 
بیان  با  تولید در هر کشوری است. صادقیان 
نفتی  غیر  صادرات  نقش  و  اهمیت  اینکه 
کشورها  اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  امروزه 
اشتغال،  اظهارداشت:  نیست،  پوشیده  برکسی 
جمله  از  اقتصادی  رشد  و  تولید  پویایی 
مزیت های برجسته رویکرد صادرات محوری 

در جهان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رمز و راز موفقیت در تولید 
و صادرات را شناسایی رقبا و بازارهای هدف دانست و یادآورشد: 
بازار های مصرف  نیاز ها و بودجه  بر سلیقه ها،  باید مبتنی  تولید 

داخلی و خارجی باشد.

تولید زیباترین فرش های ماشینی دنیا در ایران 

اینکه  به  اشاره  با  فرسایی  فلک  حسن 
زنجیره  هشت  می تواند  نساجی  صنعت 
این  افزود:  کند،  ایجاد  کشور  در  شغلی 
و  مهمترین  بزرگترین،  زمره  در  صنعت 
قدیمی ترین صنایع جهانی است که به دلیل 
اشتغالزایی باال و نقش صنعتی، اقتصادی و 

اقتصادهای  و  کشور ها  بیشتر  توجه  مورد  فوق العاده  اجتماعی 
بزرگ دنیا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وی همچنین بر ضرورت 
تقویت ساختار صنعت نساجی در ایران تاکید کرد و اظهارداشت: 
صنعت مورد اشاره در اشتغال زایی، رونق تولید، قدرت ارزآوری، 

شکوفایی صادرات غیر نفتی و ... بسیار نقش آفرین است.
این کارآفرین برتر در حوزه نساجی گفت: در ایران صنعت نساجی 
از قدمت طوالنی برخوردار بوده و یکی از مهمترین بخش های 
اشتغالزا است. وی افزود: توجه به این صنعت در شرایط کنونی 

افزایش  و  بیکاری  بحران  رفع  که  کشور 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی 
از مهمترین اهداف اقتصادی کشور به شمار 

می رود از اهمیت خاصی برخوردار است.
پیوند  لزوم  بر  ادامه  در  فرسایی  فلک 
دانشگاه  و  صنعت  بین  قوی  و  مستحکم 
تاکید کرد و اظهارداشت: در دوران معاصر رشد اقتصادی نه در 
برخورداری از منابع مالی فراوان یا منابع طبیعی خدادادی بلکه 
در گرو داشتن افکاری پویاست. وی اضافه کرد: توسعه اقتصادی 
دنیای امروز برپایه نوآوری، خالقیت و استفاده از دانش استوار 
بوده و بزرگترین سرمایه های یک بنگاه اقتصادی منابع انسانی 
خالق و کار آفرین است. این کار آفرین برتر کشوری یادآورشد: 
در دنیای پرشتاب کنونی ارتباط صنعت و دانشگاه شاهرگ پیکره 
توسعه اقتصادی است و پرواز تکنولوژی و جهش اقتصادی با دو 

بال صنعت و دانشگاه میسر است.

صنعت نساجی ایران همچنان از بخش های اشتغال زا است 

تسلیت

جناب آقای عليرضا لقمان 
عضو محترم هيأت مديره انجمن صنايع نساجی ايران
و  حضرتعالی  خدمت  را  گرامیتان  پدر  درگذشت 
آن  برای  و  نموده  عرض  تسلیت  محترم  خانواده 
مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل 

مسألت داریم. 
انجمن صنایع نساجی ایران

جناب آقای مهندس خشايار فرزاد 
 عضو محترم هيأت مديره جامعه متخصصين نساجی

ايران
و  حضرتعالی  خدمت  را  گرامیتان  پدر  درگذشت 
آن  برای  و  نموده  عرض  تسلیت  محترم  خانواده 
مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل 

مسألت داریم. 
انجمن صنایع نساجی ایران
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