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همایش یک روزه »توسعه صادرات فرش ماشینی، فرصت ها و چالش ها« 
به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان برگزار شد.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران وبیدگل در مجلس شورای 
اسالمی در این همایش به میزبانی اتاق بازرگانی کاشان گفت: از سال 
۱۳۱۳ با ورود صنعت به کشور، کاشان هم با صنعت نساجی وارد عمل 
شد و امروزه دومین منطقه تولید فرش ماشینی در جهان به شمار می رود 
که هر چه در بخش صنعت داریم، مدیون فعالیت و ایستادگی عزتمندانه 

تولیدکنندگان بوده است. 
به گزارش  ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد افزود: بیشتر فروش این واحدهای 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ششمین نمایشگاه بین المللی 
کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

تولیدی در بازارهای داخلی صورت می گیرد و از این رو به دلیل وجود 
مشتری، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک دغدغه صادرات ندارند اما در  

مجموع روند رو به رشدی در این زمینه داشتیم. 
وی در ادامه بیان کرد: اگر زنجیره ارزش را در نظر بگیریم، در بخش مواد 
اولیه به عنوان حلقه نخست مشکل داریم که باید برای آن چاره ای اندیشید؛ 

گرچه حلقه پایانی یا همان صادرات هم مشکل وجود دارد. 
بحث  کرد: جداسازی  اضافه  در مجلس  آران وبیدگل  و  کاشان  نماینده 
بازاریابی و فروش که در واحدهای تولیدی یکسان در نظر گرفته می شود، از 
دیگر مشکالت است که در این راستا تشکیل خوشه بازاریابی فرش می تواند 

به توسعه این صنعت کمک کند. 
وی فقدان وجود گمرک واردات را از دیگر مشکالت برشمرد و تصریح کرد: 
با وجود اینکه منطقه در سه شاخص بزرگ اقتصادی از ۱۷ استان کشور 
باالتر است و با پیگیری های صورت گرفته، هنوز راه اندازی نشده که سازمان 

توسعه تجارت می تواند نگاه ویژه ای به موضوع داشته باشد. 
ساداتی نژاد همچنین پیگیری ۱۷ ساله مسووالن برای راه اندازی نمایشگاه 
در کاشان یادآور شد و تاکید کرد: در شرایط کنونی باید با تامین تسهیالتی، 

تولیدکنندگان را در راستای تقویت صادرات به موضوع ترغیب کنیم. 
وی در ادامه با اشاره به جایگاه منطقه کاشان، از موضوع حذف تدریجی 

گفت: صنعت کیف، کفش و چرم ما پیشرفت فوق العاده چشمگیری داشته 
است و امروز عالوه بر تامین نیاز داخلی، می تواند بیش از صادرات موجود، 
روی توسعه بازارهای صادراتی جدید نیز برنامه ریزی و اقدام نماید.  رضا 
رحمانی افزود: امروز در این نمایشگاه محصوالتی عرضه شده که در 
تراز تولیدات برندها و شرکت های معتبر جهانی و کشورهای پیشرو این 
صنعت در سطح جهان است. به گزارش شاتا، وی ادامه داد: از نظر قیمت 
نیز محصوالت تولید ایرانی امکان رقابت با محصوالت و برندهای معتبر 

جهانی را دارند و می توانند در بازار جهانی موفق عمل کنند. 
دغدغه های  از  یکی  عنوان  به  اولیه  مواد  تامین  کرد:  تصریح  رحمانی 
اصلی این صنعت مورد توجه است که باید در این موضوع با عنایت به 
ظرفیت های موجود از جمله تولیدات پتروشیمی و همچنین بسترهای ایجاد 

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت مشکل 
اصلی ناکامی کشور در تولید چادرمشکی پس از ۴۰ سال را قاچاق می داند. 
ایران به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان چادر مشکی هنوز در 
تولید این پارچه ناموفق است و به نوعی حجم زیادی از نیاز بازار خود را از 

محل واردات تأمین می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابستگی کشور 
به واردات چادر مشکی در حالی هر روز افزایش پیدا می کند که چندین 
دهه از عمر فعالیت صنعت نساجی در کشور می گذرد و تولیدکنندگان 
این حوزه هم مدعی هستند، »توانایی تولید داریم اما امکانات در اختیار 

ما نیست«. 
شاید بتوان عدم موفقیت کارخانجات چادر مشکی در کشور را در چند 
عامل مهم جست وجو کرد. نخستین مشکل نداشتِن دانش فنِی تولید 

پارچه چادر مشکی است. 
و  موارد صنعتگران  بسیاری  در  که  کنیم  اضافه  باید  را هم  این  البته 
پژوهشگران ما توانسته اند به تولیداتی دست یابند که واقعاً از محصوالت 
مرغوب جهانی چیزی کم ندارد اما متأسفانه عزمی برای این تولید استوار 
این محصول وجود نداشته است، عالوه بر این بسیاری از کارخانه هایی که 
به حوزه پارچه چادر مشکی ورود پیدا کرده اند ماشین آالت آنها متناسِب 

رفع مشکالت صنعت فرش ماشینی، تقویت  تولید صادرات محور

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 

تولید محصوالت چرم ایران در تراز برندهای معتبر جهانی است

مشکل »چادر مشکی« چیست؟ مافیا یا قاچاق؟/ فروش چادر وارداتی ۵ دالری به قیمت نجومی

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

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

 اتاق بازرگانی کاشان؛ مسئول برگزاری نمایشگاه 
بین المللی فرش ماشینی در تهران

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

محمود توالیی - رئیس اتاق بازرگانی کاشان- از واگذاری برپایی 
نمایشگاه فرش ماشینی تهران به اتاق بازرگانی کاشان خبر داد.

نمایشگاه  نیست  قرار  اصاًل  افزود:  فوق  مطلب  اعالم  ضمن   وی 
بلکه طبق  بین المللی فرش ماشینی تهران در کاشان برگزار شود 
ضوابط و قوانین، قاعدتاً باید مسئولیت برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
برعهده اتاق های بازرگانی و نمایشگاه های داخلی اتاق اصناف باشد. 
یادآور شد: شورای سیاست گزاری نمایشگاه فرش ماشینی  توالیی 
تهران متشکل  از مدیران و صاحبان صنایع و متخصصین  فرش 
ماشینی و نساجی کشور تشکیل می گردد و از کمیته فرش ماشینی 

انجمن نساجی هم تقاضای معرفی نماینده در این شورا کردیم.
مشارکت  جلب  برای  تالش  به  کاشان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان خارجی و همچنین بهره مندی از 
مجری توانمند و متعهد در زمینه برگزاری موفق و پربار نمایشگاه 
فرش ماشینی تهران اشاره کرد و گفت: البته این احتمال وجود دارد 
که مجری فعلی نمایشگاه مذکور توسط شورای سیاست گزاری معین و 
برای برگزاری به سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه بین المللی 
ایران معرفی شود. به گفته توالیی، »همایش فرش ماشینی کاشان« در 
زمینه توسعه صادرات، مشکالت و چالش های حوزه صادرات و کسب 
و کار فرش ماشینی هر سال توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان 
برگزار می شد که امسال با توجه به عدم برگزاری این رویداد، اتاق 
بازرگانی کاشان، تصمیم برپایی این همایش را  گرفت . چون رویکرد 
صادارتی برای این همایش مد نظر بود از رئیس و مدیران ارشد سازمان 
توسعه تجارت دعوت نمودیم و این سازمان با تیم کاملی از مدیران و 
متخصصین در همایش شرکت نمودند. وی افزود: یکی از برنامه های 
این همایش، برپایی چهارمین جلسه میز فرش ماشینی با حضور رئیس 
سازمان توسعه تجارت بود که طی آن مسائل مربوط با تولید و صادرات 

فرش مورد بررسی قرار گرفت.
بر  مبنی  موجود  انتقادات  به  پاسخ  در  کاشان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اطالع رسانی اندک برگزاری همایش مذکور گفت:  ابتدا باید از مدیران 
فرش ماشینی که از استان های مختلف تشریف آوردند تشکر کنم و در 
مورد سوال شما عرض کنم حدود یک هفته پیش از برپایی همایش، 
دعوت نامه ها توسط اتاق بازرگانی کاشان و رئیس سازمان صنایع استان 
اصفهان به مدعوین ارسال شد بنابراین دوستان می توانستند مراتب 

حضور یا عدم حضور را اطالع دهند. 
توالیی با بیان این مطلب که فعالیت های میز فرش ماشینی هیچ گونه 
تداخل و موازی کاری با میز نساجی ندارد؛ اذعان داشت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تشکیل میز های تخصصی بستر مناسبی برای 
تسهیل فعالیت های تولیدی برخی از صنایع پیشران کشور مدنظر قرار 
داده است و فرصت بسیار ارزشمندی برای تولیدکنندگان و فعاالن 
بخش خصوصی پیش آمده تا از این تریبون، دیدگاه ها و نقطه نظرات 

خود را به دولتمردان منعکس  و مطالبه نمایند.  
گفتنی است میز ملی فرش ماشینی به سازمان صمت در استان اصفهان 
واگذار و مسئولیت برگزاری  میز  به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی کاشان واگذار شده است.
وی از ایجاد هم افزایی میان تشکل های نساجی سراسر کشور استقبال 
به عمل آورد و ابراز امیدواری نمود تا شاهد همکاری های مشترک 
فعاالن و تشکل های صنایع نساجی در راستای هم افزایی و دستیابی 

به منافع ملی باشیم. 
توالیی، صنعت فرش ماشینی ایران را به روز تر، قدرتمندتر و استوارتر از 
سایر صنایع کشور توصیف کرد و گفت: اگرچه ممکن است تضاد منافع 
میان تولیدکنندگان وجود داشته باشد اما تمام مشکالت و چالش های 

موجود را با کمک یکدیگر حل می کنند.
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خالصه مذاکرات هزار و سی و ششمین نشست هیأت مدیره

هزاروسی و ششمین  نشست هیأت مدیره انجمن 
اعضای   اکثریت  حضور  با  ایران   نساجی  صنایع 
هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ 98/07/14 در 
محل دفترانجمن صنایع نساجی ایران  برگزار شد 
و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به 

برخی از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
ــن  نشســت  ــزار و ســی و پنجمی ــرات ه ۱- خالصــه مذاک
ــورخ  ــران  م ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــات مدی هی
98/۰۷/۰۷ قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور 

رســید.
ــت  ــی از نشس ــروش زاده گزارش ــدس نیلف ــای مهن 2- آق
ــده  ــه ش ــار تهی ــل و طوم ــاپ و تکمی ــروه رنگرزی،چ کارگ
ــکالت  ــوص مش ــروه در خص ــن کارگ ــای ای ــط اعض توس
مربــوط بــه صــدور فاکتــور رســمی و مشــکالت ایجــاد شــده 
بــرای واحدهــا در ارتبــاط بــا بــازار بــه اطــالع هیــات مدیــره 
محتــرم رســاندند و طومــار مذکــور را کــه نســخه ای از آن 
بــه پیوســت مــی باشــد قرائــت فرمودنــد کــه پــس از بحــث 
ــازمان  ــا س ــه ای ب ــه مکاتب ــد ک ــرر گردی ــادل نظــر مق و تب
ــی  ــکالت مالیات ــائل و مش ــوص مس ــی در خص ــور مالیات ام
واحدهــا صــورت پذیــرد و رونوشــت آن نیــز بــرای ســازمان 
هــا و نهادهــا و وزارت خانــه هــای مرتبــط ارســال گــردد و 
ــا حضــور اعضــای  ــز ب ــی نی ــس مطبوعات ــن کنفران همچنی

منتخــب محتــرم هیــات مدیــره برگــزار گــردد.
۳- آقــای دکتــر شــاهین کاظمــی گزارش مبســوطی از ســفر 
ــه نســاجی چیــن  ــن و حضــور در هفت ــه کشــور چی خــود ب
ــد  ــه نمودن ــاجی ارائ ــیایی نس ــس آس ــن کنفران و پانزدهمی
ــه  ــم نام ــد تفاه ــوص عق ــی در خص ــن توضیحات و همچنی
مشــترک بــا انجمــن متخصصیــن نســاجی چین  بــا موضوع 
ــن  ــاجی چی ــرفت نس ــعه و پیش ــالف توس ــارکت در ائت مش
توســط ایشــان ارائــه گردیــد کــه نســخه ای از آن پیوســت 

مــی باشــد.
ــاز از  ــان اروم ای ــرکت جه ــل ش ــوری مدیرعام ــای ن ۴- آق
ــور  ــه حض ــی در جلس ــوت قبل ــق دع ــن طب ــای انجم اعض
یافتنــد و توضیحاتــی را در خصــوص واحــد تولیــدی خــود و 

ــد . ــه فرمودن مســائل و مشــکالت مربوطــه ارائ
5- در خصــوص موضــوع شــبکه اطــالع رســانی قیمــت نــخ 
هــای تولیــدی شــرکت هــای عضــو انجمــن صنایع نســاجی 
ــا قیمــت  ــرر شــد ت ــادل نظــر شــد و مق ــران بحــث و تب ای
هــای اعالمــی طبــق روال در ســربرگ و بــا مهــر و امضــای 

انجمــن در صفحــه ای از ســایت انجمــن درج گــردد.
6-  جلســه در ســاعت ۱8:۱5 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد خاتمــه یافت.        
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:  

دکتر علیمردان شیبانی، مهندس علی فرهی، اکبر لباف

صورتجلسه

شده برای داخلی سازی برخی مواد مورد نیاز، حتما این روند توسعه ای در این 
صنعت تداوم داشته باشد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: اولویت نخست در حمایت 
از صنایع و تولیدات ایرانی تغییر باورها و حمایت مردم از محصوالت 
کشورمان است که می تواند ضامن موفقیت صنایع مختلف در کشور شود. 
رحمانی اعالم کرد: بسیاری از تولیدات کشورمان امکان و ظرفیت رقابت 
با تولیدات معتبر جهانی را دارند و باید از طرف خودمان نیز مورد حمایت 

جدی تری قرار بگیرند. 
وی گفت: هم اکنون واحدهای صنفی و صنعتی بسیار خوبی در حوزه 
کیف، کفش و چرم در سطح کشور داریم که در کشورهای مختلف جهان 
دارای شعبات فروش بسیار خوبی هستند و برند ایرانی در این کشورها به 

خوبی شناخته شده و دارای اعتبار است. 
وزیر صمت افزود: تغییر باور و نگرش در میان آحاد مختلف مردم مهم تر 
و موثرتر از هر نوع حمایت از هر شکل دیگری از حمایت ها در سطوح 
مختلف است. رحمانی با اشاره به زمینه های ایجاد شده برای همکاری 
مشترک واحدهای تولیدی و شرکت های پتروشیمی برای تامین مواد 
اولیه، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بخش دیگری از نیاز های مواد اولیه 
این صنعت از طریق داخلی سازی در حال تکمیل است و قطعاً برنامه تامین 
حداکثری مواد اولیه نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

وی اضافه کرد: تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نیز 
یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی تولید کنندگان صنایع مختلف از 
جمله این حوزه است که با سوق دادن منابع داخلی سرگردان به سمت 

تولید این مشکل را می توانیم به حداقل ممکن برسانیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته گاهی شاهد طرح برخی 
دغدغه ها بابت عدم همکاری مناسب برخی دستگاه ها و متولیان حوزه تولید 
با صنعتگران هستیم که این موضوع یکی از ملزومات همان باور عمومی 
است که هر فردی در این کشور باید با یک نگاه مسئوالنه در قبال تولید 

و صنعت قدم بردارد. 
رحمانی خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت و تولید در عمل فرصت های 
جدید شغلی برای جوانان این مرز و بوم ایجاد می کند و موجبات رفع فقر 

و خودکفایی و قطع وابستگی ها در عرصه های مختلف کشور می شود. 
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت رونق 
تولید و اینکه هر یک از دستگاه های دولتی و عوامل موثر در حوزه تولید 
مکلف اند همکاری های الزم را برای توسعه این بخش داشته باشند، گفت: 
در مجموع امسال روند رشد بخش تولید کاماًل مثبت بوده، البته با نقطه 
ایده آل فاصله داریم و باید برای دستیابی به اهداف متعالی رونق تولید بیش 
از این همت کنیم و تالش به خرج دهیم ما می توانیم به نقطه ای که 

جایگاه و شان آن را داریم دست یابیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: ادامه از  صفحه 1
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برخی تفویض اختیارها به دستگاه های اجرایی از جمله در بخش صنعت خبر 
داد و خواستار بازنگری در این روند شد. 

فرماندار ویژه کاشان نیز در این همایش اظهار داشت: با توجه به اینکه 
کاشان و آران وبیدگل رتبه برتر از نظر تولید فرش را دارند و زمینه هفت هزار 
اشتغال را ایجاد کرده، تالش  می شود با بررسی چالش ها در سال رونق تولید، 

حمایت های الزم را داشته باشیم. 
علی اکبر مرتضایی قهرودی، گوناگونی در طرح و رنگ فرش های ایرانی را 
مورد اشاره قرار داد و افزود: این صنعت ارزآور با چهار چالش روبه رو شده 
که نخست دانش و فناوری و سپس وابستگی به خارج از جنبه تامین مواد 

اولیه مانند الیاف است. 
وی با اشاره به گوناگونی متقاضیان به ویژه در خارج از کشور بیان کرد: نحوه 
معرفی و عرضه کاال و زمان تحویل از دیگر چالش ها است که برگزاری 
نمایشگاه بین المللی فرش در کاشان می تواند در این راستا و هم چنین انتقال 

دانش تولید و استفاده از دیدگاه کارشناسان موثر واقع شود. 
فرماندار ویژه کاشان همچنین اضافه کرد: با وجود تحریم های ناجوانمردانه 
و مشکالت موجود، ۷۰ درصد شرکت ها به تولید خود ادامه داده اند که امید 

 می رود در ادامه راه نیز بتوانیم حمایت های خوبی از واحدها داشته باشیم. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با بیان اینکه 
هم اکنون فرش ماشینی این منطقه به 8۰ کشور جهان صادر می شود، 
گفت: این صنعت از پیشرفته ترین و به روزترین ماشین آالت صنعتی بهره مند 
است. محمود توالیی با اشاره به الگوی واحدهای تولیدی و صنعتی در 
بعضی از کشورها اظهار داشت: تجمیع واحدهای تولیدی یک صنعت در 
یک منطقه می تواند باعث رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات 
محصوالت تولیدی شود. وی با اشاره به اینکه  کاشان یکی از معدود 
شهرهایی بوده است که از این الگو استفاده کرده است، ابراز داشت: بخش 
صنعت بعد از انقالب با الگویی جدید و استفاده از بخش خصوصی توانسته 

است ظرفیت های خوبی برای توسعه صادرات ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص واحدهای 
صنعتی وابسته به فرش ماشینی در کاشان یکی از مزیت های این منطقه 
است، تصریح کرد: به دلیل شرایط مساعد اقتصادی و همچنین شرایط 
مناسب تولید بسیاری از صنعتگران و سرمایه گذاران دیگر شهرها واحدهای 
خود را در کاشان برپا می کنند. وی با بیان اینکه فرش ماشینی تولید شده 
در منطقه کاشان به بیش از ۷۰ کشور دنیا صادر می شود، بیان داشت: وجود 
نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی در کاشان یکی از مهمترین خواسته های 
صاحبان صنایع کاشان است. توالیی با اشاره به اینکه فرش ماشینی کاشان 
گل سرسبد نساجی کشور از لحاظ به روز بودن ماشین آالت است، اظهار 

داشت: کاشان این ظرفیت را دارد که به دلیل تولید محصوالتی باکیفیت،  
بازارهای بین المللی خود را حتی در کشورهای آمریکایی و اقیانوسیه توسعه 
دهد. وی با بیان اینکه فرش ماشینی، ورق های فوالدی و گالب بیشترین 
اقالم صادراتی را از کاشان به خارج از مرزها دارند، افزود: در آران و بیدگل 

نیز 9۰درصد صنایع مربوط به فرش ماشینی و صنایع وابسته به آن است.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان از وجود سه گمرک در استان اصفهان خبر داد و 
بیان داشت: گمرک کاشان تنها گمرکی است که در آن مواد صنعتی متنوع 
به خارج از کشور صادر می شود. وی از لزوم تاسیس گمرک وارداتی در 
کاشان نیز سخن گفت و تصریح کرد: این گمرک می تواند باعث تسهیل 
در تجارت صنعتگران و بازرگانان کاشانی  و افزایش اشتغال در منطقه شود. 
معاون وزیر صمت با بیان اینکه طی شش ماهه سال جاری صادارت 
غیرنفتی ایران به 2۱ میلیارد دالر رسید، گفت: تولیدکنندگان رزمندگان 
جنگ اقتصادی هستند و در شرایط فعلی باید با تمام توان از آنها حمایت 
شود. حمید زادبوم ضمن اشاره به پیشرفت صنعت فرش ماشینی در کاشان 
اظهار داشت: آمارها نشان می دهد ۴۰ درصد تولید فرش در اختیار ترکیه 
است در حالی که ایران در قسمت های مختلف تولید فرش صاحب منصب 
بوده است. وی با بیان اینکه ورود صحیح به صنعت فرش ماشینی می تواند 
تولیدکنندگانی بی رقیب و بی مانند بسازد، افزود: به جرات می توان گفت 
صنعت فرش ماشینی صنعتی سودآور و با ارزش افزوده باالیی است و بر 
همین اساس با بومی سازی می توان به رونق تولید بخش فرش ماشینی 
کمک شایانی کرد. معاون وزیر صمت با بیان اینکه ورود به اقتصاد بین الملل 
تولیدکنندگان  ابراز داشت:  نفت است،  به  اقتصاد  وابستگی  الزمه عدم 
رزمندگان جنگ اقتصادی علیه ایران هستند و بر همین اساس  ایران در 
شش ماهه نخست سال جاری بیش از 2۱ میلیارد دالر صادرات به نام خود 
ثبت کرده  و  در نقطه مقابل نیز حدود 2۱ میلیارد دالر نیز واردات صورت 
گرفته, بنابراین مجموع مبادالت ارزی کشورمان طی همین دوره بیش از 

۴2 میلیارد دالر بوده است.
وی با بیان اینکه برخی مشکالت ناشی از مشکالت ساختاری، واحدهای 
تولیدی و یا عملکرد مسئوالن است، گفت: برپایی میز ملی فرش ماشینی 
صادرات  موانع  و  مشکالت  حل  در  مهمی  نقش  می تواند  کاشان  در 
تولیدکنندگان داشته باشد و بر همین اساس برای رونق بخشی مجوز برپایی 

نمایشگاه ملی فرش ماشینی در کاشان صادر شد. 
برگزاری چهارمین جلسه میز ملی فرش و قدردانی از ۱5 نفر صنعتگر، 
دیگر بخش های  از  استانی و کشوری  نمونه  تولیدکننده و صادرکننده 
همایش یک روزه »توسعه صادرات فرش ماشینی، فرصت ها و چالش ها« به 

میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان بود.

رفع مشکالت صنعت فرش ماشینی، تقویت  تولید صادرات محور ادامه از  صفحه 1
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انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین جلسه کمیسیون مبارزه با 
قاچاق کاال استان تهران طی سخنانی گفت: در بیانیه گام دوم انقالب، 
اقتصاد محور کلیدی عنوان شده و کشورهایی سلطه پذیر هستند که 
اقتصاد ضعیف دارند، در این شرایط با تکیه بر ظرفیت های داخلی 
می توان بر مشکالت غلبه کرد این در حالی است که زمینه استفاده از 

این ظرفیت ها به درستی فراهم نشده است. 
به گزارش مهر، وی افزود: حمایت از کاالی ایرانی، رونق تولید و 
اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در سال های اخیر مورد تاکید مقام معظم 
رهبری قرار گرفته که با فشارهای ظالمانه و تحریم های دشمنان به 
این امر رسیدیم که باید به اقتصاد داخلی تکیه کنیم که ثمرات آن را 
دیدیم و پیشرفت خوبی در حفظ اشتغال موجود، اشتغال جدید و احیای 

بنگاه های دارای رکود داشتیم. 
استاندار تهران افزود: شورای هماهنگی سران سه قوه نیز جهت 
تحقق رونق تولید تشکیل شده است در همین راستا باید با قاچاق کاال 
به ویژه پوشاک مبارزه کرد و از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی در 

این مسیر استفاده شود. 
محسنی بندپی گفت:  6۴ درصد فروشگاه هایی که اقدام به فروش 
پوشاک قاچاق می کردند تغییر رویه داده اند که نشان اثرگذاری اقدامات 
است و باید به عنوان راهبرد و برنامه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد 
ضمن اینکه نظارت بر قیمت ها و کیفیت کاالهای داخلی نیز ضروری 

است. 
رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال استان تهران افزود: باید مبارزه 
با قاچاق تداوم داشته باشد تا اشتغال را حفظ کنیم و در ابعاد مختلف 
هماهنگی بین بخشی و هم افزایی ایجاد و از ظرفیت دستگاه ها به 

درستی استفاده شود. 
با وزارت  با قاچاق کاال  وی گفت: تفاهمنامه ستاد مرکزی مبارزه 
آموزش پرورش نیز می تواند به فرهنگ سازی تبدیل شود و باید زمینه 
تحقق پذیری آن در ابعاد مختلف فراهم شود چرا که پایداری اشتغال 

را ایجاد می کند. 
اموال  مورد  در  اضافه کرد:  تهران  استان  در  عالی دولت  نماینده 
تملیکی باید تجدید نظر اساسی کرد همچنین وسایل و امکانات 
حمل و نقل در اختیار کسانی که مامور کشف قاچاق هستند قرار 
گیرد. وی گفت: اگر می خواهیم اقتصاد قوی و دانش بنیان داشته 
باشیم در حین نظارت بر تولیدکنندگان داخلی باید مبارزه با قاچاق 
کاال به عنوان تصمیم کالن و راهبردی را ادامه دهیم و تهران 

می تواند در این زمینه پایلوت باشد.

۶۴ درصد عرضه کنندگان پوشاک قاچاق در 
استان تهران تغییررویه دادند مشکل »چادر مشکی« چیست؟ مافیا یا قاچاق؟/ فروش چادر وارداتی ۵ دالری به قیمت نجومی

خط تولید این پارچه نبوده است.  
عالوه بر این موضوعات متأسفانه سود باالی واردات چادر مشکی عاملی 
شده تا تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با اجناس وارداتی را نداشته باشد. 
به اعتقاد تولیدکنندگان، واردکنندگان قدرتمندی در بخش چادر مشکی 
فعالیت می کنند که نفوذ باالی آنها عاملی شده تا اقدامی برای مقابله با 
فعالیت آنها در کشور انجام نشود و هر روز بازار ُپر از اجناس وارداتی باشد. 
 تسنیم در همین ارتباط گفت وگویی با افسانه محرابی مدیرکل دفتر 
صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت انجام داده است تا دلیل 
اوضاع نامناسب بازار چادر مشکی و عدم تولید آن در داخل کشور را 

جویا شود. 
مهندس محرابی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی عدم تولید 
چادر مشکی در کشور چیست و چرا هنوز در تولید چادرمشکی ناتوان 
هستیم و بازار در اختیار واردکنندگان است؟ میگوید یکی از موارد خیلی 
مهم در بحث رقابت پذیری و تولید یک محصول باکیفیت و رقابت پذیر، 
موضوع مواد اولیه و به روز بودن تکنولوژی است. به عبارتی اگر مواد 
اولیه خوب و تکنولوژی هم به روز رسانی شده باشد محصول با کیفیت 
تولید و بازار روی خوشی به آن کاال نشان خواهد داد. در بخش چادر 
مشکی پیش از این نخ ATY در ایران تولید نمی شد اما در حال حاضر 
کارخانه حجاب شهرکرد با تولید ۱۰ میلیون متر واحد پارچه تنها واحد 
فعال در حوزه چادر مشکی است که از نخ های ATY داخلی استفاده 
می کند. البته ما امروز به اندازۀ نیاز این واحد تولیدی نخ »آی تی وای« 

در اختیار داریم. 
در موضوع چادر مشکی باید به این نکته اشاره کنم که کیفیت این نخ 
در تولید بسیار مهم است و ما در این رابطه مشکلی نداریم. عالوه بر 
این حوزه رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه هم مهم است. به نحوی که 
پارچه باید از نظر تثبیت رنگ، زیردست، سبکی، ُپرز نگرفتن و موارد 
دیگر مشکلی نداشته باشد. در این بخش اکثر رنگ ها وارداتی هستند و 
ما برای چادر مشکی احتیاج به ثبات رنگ داریم.  در حال حاضر با توجه 
به جمعیت کشور حدوداً ۳2 میلیون نفر بانوان باالی ۱5 سال هستند 
و ما حداقل نیازمند 9۷ میلیون متر پارچه چادرمشکی هستیم که ۱۰ 
میلیون متر آن را حجاب شهرکرد تأمین می کند. یعنی حدود 8۷ میلیون 
مترپارچه کمبود داریم که البته در سطح بازار صحبت از نیاز 5۰ میلیون 
متری است. با توجه به تبلیغات، مشوق های صورت گرفته و پیگیری ها 
برای تشویق تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه دو 

تا سه طرح در بخش چادر مشکی مطرح شده است. 
یکی از این طرح ها مربوط به کارخانه »دسترنج رضابافت قزوین« است 
که قرار شده حداکثر طی یکی دو سال آینده حدود ۳۰ میلیون متر پارچه 

چادر مشکی در این واحد تولید شود. نکته قابل اهمیت تولید نخ در همین 
واحد است به نحوی که خودشان کار ریسندگی  را هم انجام و نخ موردنیاز 

را هم تولید خواهد کرد. 
عالوه بر این با کارخانه »کرپ ناز کرمانشاه« هم صحبت هایی شده تا 
در زمینه چادرمشکی حضور پررنگی داشته باشند. مردم از قدیم با این 
برند آشنا بوده و قرار است ۱۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی هم این 

کارخانه تولید کنند.
به صورت کلی ماهیت کاالهای نساجی و پوشاک یک ماهیت قاچاق پذیر 
است. در حال حاضر فقط صحبت از قاچاق پوشاک است اما قاچاق پارچه 
کمتر از پوشاک   نیست. برای جلوگیری از این موضوع باید قیمت تمام شده  
محصوالت را کاهش داد و همزمان به ارتقا کیفیت هم توجه کرد. اتفاقًا 
بنده در جلساتی که با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
داشتم تأکید کردم که اصلی ترین کار برای حمایت از تولید و مصرف کننده 

کاهش قیمت تمام شده تولیدات است. 
البته در بخش تسهیل فضای کسب و کار و تأمین مواد اولیه واحدهای 
تولیدی هم باید تمام اقدامات الزم صورت گیرد تا تولیدکننده بتواند 
محصول با کیفیت و قیمت مناسب راهی بازار کند. امروز موضوع کاهش 
سهم بیمه کارفرما و معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی مطرح 

است که در دست بررسی است. 
بتوانیم جذب  آن  از طریق  آماده کرده ایم که  بسته ای  ما  به هر حال 
سرمایه گذاری را انجام دهیم. اگر امروز یک واحد تولیدی بخواهد کار 
خود را برای تولید حدود ۱۰ میلیون متر پارچه آغاز کند حداقل ۳۰۰ تا 
۳5۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد )بجز قیمت تولید نخ(. البته این رقم 
بستگی به ماشین آالت هم دارد و حتی شاید این هزینه بیشتر هم شود. 
این حجم سرمایه گذاری نشان می دهد که سرمایه گذار باید به کار خود 
اعتماد داشته و رغبتی به انجام آن داشته باشد. در شرایطی که پارچه 
قاچاق می شود به طور حتم سرمایه گذار با تردید به فعالیت خود نگاه 

کرده و حتی دلسرد هم می شود.
در حال حاضر قاچاقچیان پارچه هیچ کدام از هزینه هایی که تولیدکننده 
ملزم به پرداخت آن است را نمی دهند و جلوگیری از فعالیت آنها در حیطه 
وظایف من نیست به نحوی که ارگان های نظارتی، گمرک، مناطق آزاد، 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید عزم جدی خود را برای جلوگیری از 
قاچاق داشته باشند. من خودم شخصًا  به این نتیجه رسیده ام که بهترین 
راه حل برای جلوگیری از قاچاق پایین آوردن قیمت تمام شده و حمایت 
از تولیدکننده داخلی است. البته ممکن است اتفاقات جدیدی در مقاطع 
مختلف در اقتصاد کشور رخ دهد که یکباره معادالت را بهم ریزد و همین 

موضوعات ریسک را برای سرمایه گذاران بیشتر می  کند.

ادامه از صفحه 1

اطالعات حساب های باالی ۵ میلیارد تومان در اختیار سازمان امور مالیاتی
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد 
است که اطالعات حساب هایی با گردش مالی باالی 5 میلیارد تومان را 
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. به گزارش  مهر، هادی خانی با 
اشاره به بررسی »حساب های بانکی مشکوک« توسط سازمان امور مالیاتی 
گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطالعات حساب هایی با گردش مالی 
باالی 5میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر 
تاکنون برای سال های 95، 96 و 9۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در 

حال بررسی ریزداده های این حساب ها است. 
وی با بیان اینکه پدیده حساب های اجاره ای از مهم ترین دغدغه های این 
سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن 
حساب های اجاره ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار 
سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی گردد؛ به طوری که بر اساس ماده 
۱86 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه 
کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعالم از اداره 
امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی های مالیاتی فعاالن اقتصادی باشد 
اما این روند تاکنون به درستی اجرا نشده است. وی با اشاره به بررسی 
حساب های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور 
بیش از 5۰۰میلیون حساب بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با 
توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای 

اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب های  بانکی را 
مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب های بانکی مشکوک 

را در دستور کار خود قرار داده است.  
خانی در ادامه افزود: بررسی حساب های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی 
در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک 
مرکزی متعهد شد که اطالعات حساب هایی با گردش مالی باالی 5میلیارد 
تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای 
سال های 95، 96 و 9۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی 

ریزداده های این حساب ها است. 
اجاره ای  از حساب های  با سوءاستفاده کنندگان  برخورد  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تالش است که در حین بررسی 
این حساب های بانکی فعاالن اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت 
دیگر می بایست در طی این بررسی ها مشخص شود که چه کسانی از این 
حساب ها استفاده می کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این 
افراد فعال اقتصادی بوده و تاکنون پرونده مالیاتی نداشته اند، آنها را به عنوان 
مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می کند 
اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب های فعال اقتصادی 
نیستند و حساب  خود را در اختیار دیگران قرار داده اند، این سازمان به دنبال 
ذی نفعان اصلی این حساب ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده 

2۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد. این مقام مسوول در سازمان 
امور مالیاتی با اشاره به راه اندازی سامانه نهاب )سامانه ای یکپارچه حاوی 
اطالعات هویتی مشتریان( و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور 
مالیاتی گفت: بسیاری از مشکالت موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی 
ریشه  در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال 
حاضر تنها می تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت 
اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه هایی مانند سامانه نهاب و 

استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطالعات مودیان مالیاتی دارد. 
وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس 
این اختالالت  از  نوع سامانه ها می تواند ریشه بسیاری  این  از  استفاده 

اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد . 
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش 
رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه »مالیات« در 
موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان 
امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این 
مساله یک مشکل فرا سازمانی و ملی است و تمامی دستگاه های متولی 
اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود 
را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می رسد تالش های صورت گرفته توسط 

دیگر سازمان های ذی صالح کفایت الزم را نداشته است. 
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برابری کیفیت تولیدات کارخانه حجاب شهرکرد با مشابه خارجی
مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد با اشاره به اینکه این کارخانه 
با آخرین تکنولوژی روز دنیا چادر مشکی تولید می کند، گفت: تولیدات 
این کارخانه از نظر کیفیت همانند کشورهای خارجی بوده و با محصول 
خارجی برابری می کند، ولی قیمت چادر مشکی حجاب، با جنس خارجی 

و وارداتی به شدت متفاوت است. 
میرمحمدتقی دانایی هوشیار، مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد  
اظهار کرد: کارخانه حجاب شهرکرد در سال 69 ثبت و در سال ۷2 فعالیت 
خود را آغاز کرد، در سال 9۴، ماشین آالت خط تولید پارچه چادرمشکی 
را وارد و از سال 95 به تولید آزمایشی پرداخت که در این سال ها توانسته 
تولید خود را از سه میلیون متر مربع در ابتدای فعالیت، به پنج میلیون متر 
مربع درسال 9۷ برساند و امسال نیز پیش بینی می شود تولید این کارخانه 
به ۷,5 میلیون متر چادر مشکی برسد و در حال حاضر تعداد اشتغال فعلی 

شرکت، ۴8۰ نفر است. 
به گزارش  ایکنا ، وی با اشاره به اینکه ظرفیت کارخانه، تولید ۱۰ میلیون 
متر مربع چادر مشکی است، گفت: امروز کارخانه حجاب شهرکرد با ۷5 تا 
8۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کند و به دلیل اینکه تأمین مواد اولیه، 
کار پیچیده و دشواری است نمی تواند با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت کند. 
مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد بیان کرد: میزان واردات کشور 
در بحث چادر مشکی بین 5۰ تا 9۰ میلیون متر در سال است که ظرفیت 
شرکت نساجی حجاب، ۱۰ تا ۱5 درصد نیاز کشور را پوشش خواهد داد. 
دانایی هوشیار با بیان اینکه چادر مشکی این کارخانه هیچ گونه افزایش 
با  وارد می شود  از خارج  اولیه ای که  مواد  است، گفت:  نداشته  قیمتی 
متوسط نرخ ارز قیمت گذاری صورت می گیرد، ولی نسبت به سال گذشته 
با سه برابر شدن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه نیز افزایش یافت؛ بنابراین 

طبیعی است که قیمت تمام شده افزایش  یابد. 
وی گفت: مواد اولیه کارخانه شامل نخ، رنگ و مواد شیمیایی است که 
طی یک سال توانستیم از مصرف نخ تولید داخل استفاده کنیم، در حال 

حاضر هیچ نخی برای تولید چادر مشکی وارد نمی شود. 
مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد ادامه داد: بخش دوم مواد 

اولیه، رنگ و مواد شیمیایی است که متأسفانه در داخل کشور تولید 
نمی شود، به طوری که همه صنایع نساجی کشور مجبور به واردات رنگ 

دیسپرس و مواد شیمیایی خاص هستیم. 
وی با اشاره به اینکه کارخانه حجاب شهرکرد با آخرین تکنولوژی روز 
دنیا چادر مشکی را تولید می کند، اظهار کرد: تولیدات کارخانه از نظر 
کیفیت همانند کشورهای خارجی بوده و با جنس خارجی برابری می کند، 
ولی قیمت چادر مشکی حجاب، با جنس خارجی و وارداتی به شدت 

متفاوت است. 
دانایی هوشیار ادامه داد: در برخی از رسانه ها بیان می شود که قیمت پارچه 
چادر مشکی حجاب شهرکرد از ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در 
بازار به فروش می رسد که این گفته کذب است و قیمت تک فروشی هر 
قواره پارچه چادر مشکی کارخانه حجاب در فروشگاه اینترنتی این شرکت 

از ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وی بیان کرد: کاالهایی که وارد کشور می شود مشمول استاندارد نیستند، 
ولی کاالی تولیدی این کارخانه تحت پوشش استاندارد بوده و نظارت 

می شود. 
مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد، هزینه های سنگین برای 
واردات مواد اولیه شامل رنگ و مواد شیمیایی و باال بودن نرخ ارز در 
از  را  شده  دریافت  ماشین آالت  خرید  برای  که  تسهیالتی  بازپرداخت 
مشکالت اصلی کارخانه حجاب شهرکرد دانست و گفت: زمانی که با 
هزینه باال مواد اولیه وارد می شود، طبیعتاً هزینه تولید و قیمت تمام شده 

افزایش می یابد. 
وی بیان کرد: از طرفی با افزایش نرخ ارز میزان بازپرداخت تسهیالت 
افزایش یافته و این امر هزینه سرمایه گذاری را افزایش می دهد، همچنین 
با افزایش استهالک، قیمت افزایش می یابد، ولی کارخانه این هزینه ها را 
بر روی کاال لحاظ نمی کند و آن را به صورت یارانه ای پرداخت می کند 
که این موضوع موجب می شود در آینده با مشکل مواجه شود؛ بنابراین 
باید این مشکل برطرف شود تا محصوالت تولیدی آن با قیمت پایین تر 

در بازار عرضه شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی 
را در ارتباط با نحوه محاسبه جریمه تاخیر مرتبط با کلیه مصوبات 
هیات امنای حساب ذخیره ارزی با موضوع تمدید دوره های تامین مالی 

تسهیالت اعطایی از محل حساب مذکور را ابالغ کرد. 
به گزارش ایبِنا،  بر اساس این مصوبه در تمامی مصوبات هیات امنای 
حساب ذخیره ارزی موضوع تمدید دوره های تامین مالی تسهیالت 
اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، در صورت عدم پرداخت به موقع 
تمام یا بخشی از هر قسط از سوی تسهیالت گیرنده، جریمه تاخیر با 
رعایت مقررات مربوط نسبت به اقساط بعد امهال محاسبه و از گیرنده 
تسهیالت اخذ می گردد. )متن کامل ابالغیه در وب سایت انجمن 
قابل دسترسی   www.aiti.org.ir آدرس به  ایران  نساجی  صنایع 

می باشد.(

نحوه محاسبه جریمه تاخیر تسهیالت
 حساب ذخیره ارزی تغییر کرد

مهندس محسن صالحی نیا در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه ۴۴ هزار واحد صنعتی در سطح کشور فعال است، اظهار 
داشت: 8۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که در این 

واحدها 9۰۰ هزار نفر مشغول به کارند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی  با بیان اینکه 2۱ درصد این واحدها 
دچار رکود است یا با ظرفیت کم در حال فعالیت هستند، افزود: در 
تالشیم تا پایان سال یک هزار و ۳5۰ واحد را فعال کنیم که تاکنون 

6۰۰ واحد آن فعال شده است. 
در برنامه ششم توسعه ظرفیت احداث ۱۰۰ ناحیه صنعتی پیش بینی 
شده  که به  همین منظور آمادگی کلنگ زنی نواحی صنعتی در کشور 

وجود دارد. 
صالحی نیا گفت: برای اجرای طرح پوشاک در مجموع ۴۰۰ میلیارد 
تومان در پنج استان نیاز است و برای حل مسائل مالی طرح پوشاک، 
پیشنهاد افزایش ۱۰۰ میلیارد سرمایه در قالب تبصره ۱8 به صندوق 

صنایع کوچک داده شده است.

برای اجرای طرح پوشاک
  ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم

معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: این سازمان در راستای تسهیل 
و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کاالهای اساسی و ضروری از بنادر، 
دست به یکسری اقدامات تسهیل گر زده و این اقدامات در ۱۱ بند خالصه 
و  اساسی  کاالهای  اظهارنامه  برای  سبز«  »مسیر  اختصاص  می شود. 

تولیدی، نخستین گام برای ترخیص کاالها به کشور است.
مهرداد جمال ارونقی افزود: برای روان سازی ترخیص کاالهای اساسی 
اظهارنامه های  قرارگیری  برای  تولیدی،  واحدهای  اقالم  و  ضروری 
کاالهای تولیدی و اقالم اساسی یک مسیر سبز در نظر گرفته شده تا 
مشکل خاصی در ترخیص کاالهای وارد شده به بنادر پیش نیاید؛ چراکه 
بعد از اظهار کاال به گمرک ترخیص صورت می گیرد و هر آنچه اظهار شود 

درصورتی که مشکل قانونی نداشته باشد ترخیص می شود.
اقدام بعدی به گفته معاون فنی گمرک، این است که در صورت ارائه 
یکسره« کاالی موضوع  با »حمل  کاال،  از سوی صاحبان  درخواست 
اظهارنامه موافقت شود. یعنی در صورت ارائه درخواست از سوی صاحبان 
کاال، با خروج شبانه روزی این اقالم حتی در روزهای تعطیل و ساعات 

غیراداری با رعایت سایر مقررات موافقت خواهد شد.
اما سومین گام تسهیل گر گمرک در زمینه روان سازی ترخیص کاالها، 
بر این اصل استوار شده که نظارت و همکاری الزم صورت پذیرد تا 
ازجمله »استاندارد، جهاد  قانونی  متولی صدور مجوزهای  دستگاه های 
کشاورزی، بهداشت و ...« نسبت به نمونه برداری از کاالهای موضوع 
اظهارنامه بر روی کشتی حامل کاال، قبل از تخلیه و یا هنگام تخلیه کاال 
اقدام کنند. البته بر اساس توضیحات پیشین معاون فنی گمرک، در صورت 
قرارگیری اظهارنامه این اقالم در مسیرهای زرد و قرمز اظهارنامه به صورت 
تصادفی، کارشناسان و متصدیان رسیدگی کننده، نسبت به بررسی و انجام 
تشریفات گمرکی این اظهارنامه ها با رعایت قوانین مقررات مربوطه، در 

حداقل زمان ممکن و به صورت خارج از نوبت اقدام کنند.
به کاالهای  مربوط  منقضی  تاریخ  ثبت سفارش  »پذیرش مجوزهای 

اساسی و ضروری«، از دیگر اقدامات گمرک در مورد کاالهای اساسی 
است تا با انجام تشریفات گمرکی این کاالها هیچ گونه وقفه ای در خروج 
آن از گمرک پیش نیاید. البته به گفته جمال ارونقی، در صورت انقضای 
مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش این کاالها، نسبت به پذیرش 
مجوزهای ثبت سفارش ارائه شده بدون تمدید مهلت مذکور با رعایت 

سایر مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.
»پذیرش تفاوت ارزش استنباطی اقالم اساسی و ضروری مطابق مصوبات 
ستاد تنظیم بازار« از دیگر اقدامات گمرک در خصوص کاالهای اساسی 
به شمار می رود. بنا به اظهارات جمال ارونقی، گمرک مجاز است در 
رسیدگی های ارزشی خود از ارزش های تعیین شده در این کارگروه استفاده 

کند.
البته جمال ارونقی دراین باره توضیح داد که ۱/5 درصد تلورانس وزنی برای 
کاالهای اساسی و ضروری و فله )حمل با کشتی( و همچنین ۳ درصد 
برای سایر کاالها است که مورد پذیرش قرار گرفته است. به گفته وی، 
این مصوبه با موافقت بانک مرکزی و سازمان گمرک، به تمامی گمرکات 

ابالغ و در حال اجراست.
کاال،  ترخیص  راستای  در  نیاز  مورد  مدارک  و  اسناد  »پذیرش حداقل 
اقاًل اساسی در صف تأیید، درصورتی که مجوزهای  ترخیص درصدی 
با  ترخیص  و  نسیه  ترخیص  با  موافقت  باشد  داشته  را  الزم  قانونی 
ضمانت نامه بانکی، پذیرش بدون گواهی مبدأ، پذیرش انبارهای اعالم 
شده از سوی کارگروه تنظیم بازار، پذیرش ضمانت نامه برای VAT و 
بحث پذیرش ارزش TSC« از دیگر اقدامات تسهیل گر گمرک در زمینه 

ترخیص به موقع کاالهای اساسی از گمرک و بنادر کشور است.
درهرصورت، گمرک با انجام اقدامات فوق درصدد است ترخیص کاال 
از گمرکات اجرایی در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته و هیچ گونه 

ایستائی در این خصوص وجود نداشته باشد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران خبر داد:

 ۱۱ اقدام تسهیل گر گمرک برای ترخیص فوری کاال

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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