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ــن  ــه ای ــت: چنانچ ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
وزارتخانــه مطمئــن شــود تولیــد هــر قطعــه یــا تجهیــزات بــه 
انــدازه نیــاز کشــور و بــا کیفیــت مناســب وجــود دارد، از واردات 

ــری خواهــد کــرد. آن جلوگی

رئیـس کل گمـرک ایـران اعـام کـرد کـه حجـم تجـارت 
خارجی کشـور در هفت ماهه نخسـت سـال ۱۳۹۸ بـه ۵۰ میلیارد 

دالر رسـید.

ــت: در ۷  ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ماهــه امســال بیــش از ۸۰۰ واحــد صنعتــی راکــد و غیرفعــال 

ــد بازگشــته اســت. ــه تولی ــه چرخ ب

ــق  ــی تعمی ــز تخصص ــزاری می ــان برگ ــی در جری ــا رحمان رض
ســاخت داخــل در صنعــت بــرق، الکترونیــک و مخابــرات افزود: 
ســاخت داخــل مــورد تاکیــد اســت و ایــن اقــدام راهبــرد اصلــی 
ــورم  ــکاری و ت ــه بی ــی از جمل ــکالت اساس ــل مش ــرای ح ب

محســوب می شــود.
ــزی  ــدون برنامه ری ــت ب ــزود: مدیری ــا ، وی اف ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزان ۱۰  ــه می ــا ســال ۱۴۰۰، ب ــدارد و در نظــر اســت ت ــا ن معن
از کاالهــای وارداتــی را داخل ســازی کنیــم  میلیــارد دالر 
ایــن مقــام مســوول از ســهم ۱/۴ میلیــارد دالری صنایــع 
و  قطعــات  داخلی ســازی  در  قطعه ســازی  و  خودروســازی 
تجهیــزات تــا ســال ۱۴۰۰ خبــر داد کــه تــا امــروز و در جریــان 
ــم از مــرز  ــن رق برگــزاری میزهــای تعمیــق ســاخت داخــل ای

۳۰۰ میلیــون دالر داخلی ســازی گذشــته اســت.
وی بیــان کــرد: آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه ایــن نهضت 

 مهـدی میراشـرفی در حاشـیه بازدیـد محمـد نهاوندیـان معـاون 
اقتصـادی رئیـس جمهـور از سـامانه های جدیـد گمرکی با اشـاره 
بـه رشـد هفت میلیـون تنـی وزن و ارزش تجارت خارجی کشـور 
در هفـت ماهـه نخسـت سـال ۹۸ اظهـار داشـت: حجـم تجارت 
خارجـی کشـور در ایـن مـدت بـه ۵۰ میلیـارد دالر رسـید و اگـر 
هماهنگـی بیـن سـازمان ها وجـود نداشـت، در شـرایط تحریم به 

ایـن رکوردهـا نمی رسـیدیم.
بـه گـزارش ایبِنـا، وی بـا اشـاره بـه ارتقـای ۴۳ رتبـه ای ایـران 
در بحـث لجسـتیک گمرکـی، اظهـار داشـت: در زمینـه کاهـش 
هزینه هـا و کاهـش زمـان ارائـه اسـناد اظهارنامـه و همچنیـن 

ترخیـص کاال نیـز شـرایط ایـران بهبـود یافتـه اسـت.
رئیـس کل گمـرک ایـران با بیان اینکـه یکـی از موضوعات مهم 

ــد از  ــیه بازدی ــا در حاش ــن صالحی نی ــاتا، محس ــزارش ش ــه گ ب
چنــد واحــد تولیــدی در شــهرک صنعتــی شــماره 2 بوشــهر بــا 
اعــالم ایــن خبــر در جمــع خبرنــگاران گفــت: پارســال حــدود 2 
هــزار واحــد صنعتــی غیرفعــال را بــا حمایــت دولــت بــه چرخــه 

تولیــد بازگرداندیــم.
ــطح  ــال در س ــی فع ــه صنعت ــهرک و ناحی ــزود: ۸۱6 ش وی اف
ــدی در  ــد تولی ــزار واح ــش از ۴۴ ه ــه بی ــود دارد ک ــور وج کش

ــتند. ــت هس ــال فعالی ــهرک ها درح ــن ش ــطح ای س
ــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک  رئیــس هیــأت مدی
ــا 2۳  ــه 22 ت ــان این ک ــا بی ــران ب ــی ای ــهرک های صنعت و ش
درصــد ایــن واحد هــای تولیــدی بــه دالیــل مختلــف از جملــه 
ــرد:  ــه ک ــتند اضاف ــال هس ــه غیرفع ــات و بیم ــی، مالی نقدینگ
ــال  ــرای فع ــهیالت الزم ب ــاختن تس ــم س ــت فراه ــه دول برنام

ــت. ــدی اس ــای تولی ــن واحد ه ــردن ای ک

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخل

حجم تجارت خارجی کشور در هفت ماهه اول ۹۸ به ۵۰ میلیارد دالر رسید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

بازگشت به تولید ۸۰۰ واحد صنعتی راکد و غیرفعال از ابتدای امسال

عاقه مندان به اخبار و اطاعات 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.(

در مسیر توسعه صنعتی، با چشمان بسته گام برمی داریم
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غامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 
حرکت کشور در مسیر توسعه صنعتی را 
به حرکت با چشمان بسته تشبیه می کند 
صنعتی،  توسعه  نگرش  در  می گوید:  و 
و  شده  توجه  اساسی  اصول  به  کمتر 
همین  از  متأثر  نیز  امروز  چالش های 
مسئله است. ضمن اینکه تداوم این روند، 
در نگاه کالن خسرانی را متوجه این بخش می کند که قابل جبران 

نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به 
مسائلی که تالش برای تعالی را ناکام می گذارند، گفت: در مرور 
ایام، اگر به ۱۵ الی 2۰ سال گذشته بازگردیم، می بینیم که همین 
دغدغه های امروز ما برای بخش صنعت، در همان روزها نیز عنوان 
می شده است. این وضعیت نشان می دهد که در این سال ها، معایب 
و نقایص اصلی اصالح نشده اند و همچنان به مشکالتی کهنه 
گرفتاریم. اگر قرار بر تداوم همین منوال باشد، در آتیه نیز نتیجه 
مثبتی رقم نخواهد خورد و مسیر توسعه صنعتی در ایران، ما را به 

هدفی متعالی نمی رساند.
غالمحسین شافعی در نخستین نشست کمیسیون صنعت اتاق 
مشهد، تأکید کرد: امروز از اهمیت تولید صحبت می کنیم و فعاالن 
این عرصه را مجاهد خطاب می کنیم اما رفتار و کردارمان خالف 
این موضوع است؛ چنانکه به فعالیت های غیر تولیدی در کشور 
پاداش بیشتری می دهیم، یعنی همان اقداماتی که ریسک کمتر و 
سود بیشتر دارند اما برای اقتصاد کشور بهره وری ایجاد نمی کنند و 
سهمی نیز در توسعه پایدار آن ندارند. بپذیریم که عمده فرارهای 
مالیاتی و سودهای بی دردسر، متعلق به بخش های غیرمولد است. 
گروهی نیز به رغم بدحسابی های فراوان، مشمول بخشودگی بانکی 
و مالیاتی می شوند. در چنین شرایطی چطور می توان چگونه از رونق 
تولید سخن گفت؟ در یک کالم باید گفت، امروز خوش حسابان در 

سیستم اقتصادی کشورمان تنبیه می شوند.
و  بخش  این  مخاطرات  کاهش  گرو  در  را  تولید«  »رونق  او   
پیش بینی پذیری فضای کسب وکار کشور دانست و افزود: تولید 
باید به قواره حرمتی که دارد، در کشور تشویق شود و به اندازه 
آن  برای  و  بگیرد  قرار  حمایت  مورد  اقتصاد،  در  اثرگذاری اش 
جذابیت ایجاد شود. سرمایه داری که تضمین و امنیت سودش را 
در بخش های غیرمولد می بیند، چه انگیزه ای برای فعالیت تولیدی 
باید به اصول و ریشه ها  دارد؟ اگر نیت بر اصالح رویه هاست، 

بازگردیم.
تقلیل  و  کشورمان  نفت  فروش  کاهش  به  اشاره  با  شافعی   
وابستگی ها به درآمدهای نفتی، گفت: شاید امروز کشور درگیر 
ریاضت اقتصادی شود اما با کاهش وابستگی به درآمدهای این 
بخش در بلندمدت، می توانیم اتفاقات خوبی را انتظار داشته باشیم. 
رویکرد تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور در این برهه باید بر 
پیگیری اقدامات توسعه ای در عرصه های مختلف اقتصادی باشد. 
از سوی دیگر، کمبود درآمدهای کشور نباید به فشار مالیاتی بیشتر 
بر روی مؤدیان کنونی منجر شود و باید به راه های دیگری برای 

تأمین منابع موردنیاز، فکر کنیم.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به دیدار اخیر جمعی 
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خالصه مذاکرات هزار و چهلمین نشست هیأت مدیره
هزارو چهلمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران  
مورخ  یکشنبه  روز  در  مدیره  هیات  اعضای  اکثریت  با حضور 
98/08/26 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.
۱- خالصـه مذاکـرات هزار و سـی و نهمین  نشسـت هیـات مدیره 
انجمـن صنایع نسـاجی ایـران  مـورخ ۹۸/۰۸/۱۹ قرائـت و به امضاء 

حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- آقای مهندس نیلفروش زاده گزارش مبسـوطی از نشسـت سـتاد 
مبـارزه با قاچـاق اال و ارز مـورخ ۹۸/۰۸/2۵ ارائـه فرمودند که در این 
جلسـه برخـی از رؤسـای کارگـروه هـای تخصصـی نیـز ایشـان را 

همراهی مـی فرمودند.
۳- آقـای دکتـر لطفعلی بخشـی )اقتصـاددان( طبق دعـوت قبلی در 
جلسـه حضـور یافتند و سـخنرانی خود را بـا موضوع "یافتـن راهکار 
بـرای بقـای صنعـت در شـرایط موجود " ارائـه فرمودند و پـس از آن 

پرسـش و پاسـخ و تبادل نظر مبسـوطی صـورت پذیرفت.
۴- جلسـه در سـاعت ۱۸:۰۰ بـا ذکـر صلوات بر محمـد و آل محمد 

یافت.         خاتمه 
میهمانـان آقایـان: دکتـر لطفعلی بخشـی- کریم عزیزیـان- مهدی 

سـمائیان- محمـد کاردان پور
عـدم حضـور با اطالع قبلـی آقایـان : مهندس رضا حمیـدی- دکتر 
علیمـردان شـیبانی -  مهندس علی فرهـی- اکبر لباف - محمدرضا 

مقدم-  محسـن آهنگریان- عبدالحسـین اخوان مقدم

صورتجلسه

از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و تولیدی کشور با مقام معظم 
رهبری اشاره و عنوان کرد: معظم له نیز در این دیدار بر این نکته 
مهم تأکید داشتند که نجات اقتصاد کشور، در گرو توجه به توان 

تولید داخلی است.
 او ادامه داد: البته راه و روش حمایت از تولید نیز اهمیت زیادی دارد. 
نباید صرفاً به دنبال آن باشیم که با دوپینگ، این بخش را به حرکت 
درآوریم. آن بخش از تولید که مستمراً نیازمند حمایت و دوپینگ 
باشد، ناکارآمد و ناکام خواهد بود. حمایت از این بخش باید در طول 
زمان کاهنده باشد. با محدودیتی که امروز در بخش صنعت ما وجود 
دارد، اولویت بندی در تخصیص تسهیالت و ارائه حمایت ها، امری 
ضروری است. اگر چنین نشود، نتیجه آن، تعداد ُپرشمار واحدهای 
تولیدی است که در برهه ای تکثیر شدند اما حاال یا با درصد کمی 

از ظرفیت تولید مشغول به کار هستند یا به کلی تعطیل شده اند.
 رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش از وضعیت نامطلوب 
سیستم آموزشی و نوع ارتباط صنعت با دانشگاه سخن گفت و افزود: 
در گذشته، فرهنگ پرورش نیروی کار از دوران نوجوانی وجود 
داشت و به اتکای تربیت عملی که در این دوران انجام می گرفت، 
فرد برای بازار کار آینده آماده می شد و توانمندی های خود را به خوبی 
می شناخت اما امروز بخش عمده ای از فارغ التحصیالن دانشگاهی 
ما از نبود مهارت های متناسب با نیاز فضای کسب وکار، رنج می برند.
 شافعی یادآور شد: برای اصالح خأل موجود در این بخش، اتاق 
بازرگانی برنامه راه اندازی مدرسه کسب وکار را در دستور کار خود 
دارد که امیدواریم به نتایج مطلوبی در تربیت نسل آینده منجر شود.
او همچنین به ضرورت اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط 
کسب وکار نیز اشاره و تصریح کرد: به استناد این ماده قانونی، وظیفه 
اتاق بازرگانی تجمیع تشکل ها است؛ اما در این زمینه عقب هستیم 

و این موضوع تبعات فراوانی دارد.
میان  در  نظرات  تعدد  دلیل  به  امروز  گفت:  ایران  اتاق  رئیس   
دچار  مشکل  به  خصوصی  بخش  موضع  اعالم  در  تشکل ها، 
شده ایم، چنانکه نظرات مختلف و بعضاً متناقضی در موضوعات 
مختلف از سوی تشکل ها ارائه می شود و این رویه، تصمیم گیران و 
تصمیم سازان کشور را با مشکالت جدی مواجه می سازد. همگرایی 

و هم صدایی در این بخش، ضرورت فراوانی دارد.

امــروز آغــاز شــده و در مرحلــه نخســت بــه دنبــال جلوگیــری 
ــری  ــوالت پیگی ــادرات محص ــس از آن ص ــوده و پ از واردات ب

خواهــد شــد.
رحمانــی هفــت محــور اساســی مــورد پیگیــری ایــن وزارتخانــه 
ــادآور شــد و گفــت: یکــی از ایــن محورهــا  ــرای امســال را ی ب
ــر  ــت ۱۵ کشــور همســایه و دو براب ــا اولوی توســعه صــادرات ب

شــدن صــادرات بــه ایــن کشــورها تــا ســال ۱۴۰۰ اســت.
ــوع 2۴  ــته در مجم ــال گذش ــت: س ــار داش ــت اظه ــر صنع وزی
ــد و در  ــام ش ــادرات انج ــورها ص ــن کش ــه ای ــارد دالر ب میلی
نظــر داریــم تــا ســال ۱۴۰۰ ایــن رقــم را بــه ۴۸ میلیــارد دالر 

ــم. ــش دهی افزای
بــه گفتــه وی دو درصــد واردات ایــن کشــورها اکنــون از ایــران 
اســت کــه تــا ســال ۱۴۰۰ بــه چهــار درصــد افزایــش خواهــد 

یافــت.
رحمانــی همچنیــن بــه حضــور خــود در نمایشــگاه اخیــر واردات 
چیــن اشــاره کــرد و گفــت: چینی هــا در ســال گذشــته میــالدی 
دو هــزار میلیــارد دالر واردات داشــتند و بــه گفتــه اعضــای اتــاق 
مشــترک بازرگانــی ایــران و چیــن و انجمــن بازرگانــان ایرانــی 
حاضــر در کشــور، جمهــوری اســالمی ایــران پتانســیل تامیــن 

بخشــی از واردات چینی هــا را داراســت.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت همچنیــن بــه تکمیــل ســامانه 
ــه در  ــرد ک ــاره ک ــاری اش ــاه ج ــان م ــا پای ــران« ت ــوان ای »ت
ــل  ــاخت داخ ــوان س ــری از ت ــتفاده حداکث ــون اس ــتای قان راس
ــوده  ــی ب ــی الکترونیک ــک نمایشــگاه دائم ــه ی ــده ک ــاد ش ایج

و نیازمندی هــا و توانمندی هــای صنایــع در آن دیــده شــده 
اســت. وی بــا تقدیــر از مشــارکت ســپاه، وزارت دفــاع و بســیج 
ماه هــای  در  کــرد:  خاطرنشــان  داخلی ســازی  موضــوع  در 
گذشــته خودروهــای ســطح پارکینــگ خودروســازان بــه حــدود 
ــد  ــا در چن ــده آنه ــه عم ــود ک ــیده ب ــتگاه رس ــزار دس 2۰۰ ه
ــا برگــزاری میــز نخســت  قطعــه مهــم کســری داشــتند کــه ب
ــل و  ــن خودروهــا تکمی داخلی ســازی 2۰۰ هــزار دســتگاه از ای

ــل مشــتریان شــدند.  تحوی
رحمانــی همچنیــن بــه کاهــش ۳۱ درصــدی واردات کاالهــای 
مصرفــی در ســال گذشــته اشــاره کــرد کــه بخشــی از آن ناشــی 
ــه از  ــف تعرف ــزار و ۵2۴ ردی ــک ه ــدن واردات ی ــوع ش از ممن
ــد  ــواردی بودن ــا م ــه این ه ــود و هم ــه ب ــن وزارتخان ــوی ای س
کــه تــوان و ظرفیــت ســاخت داخــل آنهــا در کشــور وجــود دارد.

ــگ  ــن کار در جن ــروز ضروری تری ــرد: ام ــالم ک ــی اع رحمان
اقتصــادی، توســعه نهضــت ســاخت داخــل و تخصیــص بهینــه 

ــع اســت. مناب
ــی  ــه نقدینگ ــت ب ــش صنع ــای بخ ــت:  نیازه ــان داش وی بی
ــت؛ در  ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــری ه ــورد پیگی ــده و م ــالم ش اع
ایــن زمینــه بانــک مرکــزی قــول مســاعد همــکاری داده اســت.

ــه  ــی ک ــت واردات اقالم ــر ممنوعی ــارت ب ــه داد:  نظ وی ادام
ــع  ــور صنای ــت ام ــد برعهــده معاون مشــابه ســاخت داخــل دارن
ــق قاچــاق  ــه از طری ــن آن بخــش ک ــه اســت همچنی وزارتخان
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــوی س ــز از س ــود نی ــور می ش وارد کش

ــد. ــد ش ــرل خواه کاال و ارز کنت

ادامه از  صفحه 1

ادامه از  صفحه 1

در پیونـد 2۵ دسـتگاه در قالـب پنجـره تجارت فرامـرزی گمرک، 
پایـداری شـبکه و اتصـال اطالعات دسـتگاه ها به همدیگر اسـت، 
اظهـار داشـت: قطعـی هریـک از ایـن دسـتگاه ها در ایـن پنجـره 
می توانـد اشـکاالتی را ایجاد کند کـه البته در برخـی موارد قطعی 

مقطعـی اتفـاق می افتد.
معـاون وزیـر اقتصـاد بـا تاکید بر لـزوم بهبـود عملکرد سـامانه ها 
بـرای تبـادل لحظـه ای اطالعات، بیان داشـت: در سـال های اخیر 
بـا بکارگیـری این سـامانه ها میزان رسـوب کاال به شـدت کاهش 
یافته اسـت. در هفت ماهه نخسـت امسـال نیـز ۱۳/۵ میلیون تن 
کاالی اساسـی وارد کشـور شـد که نسـبت به دوره های گذشته از 

نظـر وزنـی 22 درصد رشـد نشـان می دهـد. میراشـرفی همچنین 
بـه برخـی اقدامـات بـرای ترخیص اقـالم ضـروری ماننـد دارو از 
هواپیمـا به شـبکه توزیع بـا نظارت وزارت بهداشـت اشـاره کرد و 
گفـت: به دلیـل تحریم هـا در حال حاضـر زمان مانـدگاری برخی 
کاالهـا از 2۰ روز بـه ۳۵ روز افزایـش یافته و در این زمینه گمرک 
تـالش می کنـد کـه زمان بنـدی مناسـبی بـرای ترخیـص کاالها 

اعمال شـود.
وی همچنیـن بـا تاکید بـر لزوم تفکیـک بین رسـوب و موجودی 
انبـار در گمـرکات، افـزود: در حـال حاضر وضعیت رسـوب کاال در 

گمرک معمولی اسـت.

ادامه از صفحه 1

ــدود  ــال ح ــه پارس ــن زمین ــد: در همی ــادآور ش ــا ی صالحی نی
ــه  ــج ب ــت به تدری ــت دول ــا حمای ــال را ب ــد غیرفع ــزار واح 2 ه
ــز بیــش از  ــم و در ۷ ماهــه امســال نی ــد برگرداندی چرخــه تولی
ــت بازگشــتند. ــه فعالی ــاره ب ــال دوب ــدی غیرفع ۸۰۰ واحــد تولی

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت حــدود ۱۹ شــهرک و ناحیــه صنعتــی 
ــار صنایــع  در اســتان بوشــهر ادامــه داد: در ایــن اســتان در کن
ــک و  ــدی کوچ ــای تولی ــی، واحد ه ــت و گاز و دریای ــزرگ نف ب
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــم ب ــی ه ــط فراوان متوس
درحــال فعالیــت هســتند کــه بایــد بــرای رونــق تولیدشــان بــه 

آن هــا کمــک کــرد. 
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت خاطرنشــان کــرد: در 
ــزوم  ــتانی و در صــورت ل ــد اس ــع تولی ــع موان ــای رف کارگروه ه
ــی و  ــا بررس ــن واحد ه ــکالت ای ــی، مش ــای مل در کارگروه ه

ــود. ــدام می ش ــان اق ــل مشکالت ش ــه ح ــبت ب نس
ــبی  ــت مناس ــی را ظرفی ــه های صنعت ــاد خوش ــا ایج صالحی نی
در زمینــه تولیــد رقابتــی و باکیفیــت عنــوان کــرد کــه تمامــی 
فعالیت هــا از مراحــل مطالعــات شــناختی تــا شــکل گیری 
نهایــی در همیــن خوشــه ها انجــام می شــود. وی افــزود: 
ــه  ــم ک ــی در کل کشــور داری ــروژه توســعه خوشــه  صنعت ۹۹ پ
ــم و  ــزار می کنی ــده برگ ــاه آین ــا م ــن آن را ت ــن یکصدمی جش

ــت. ــی اس ــه صنعت ــرای ۴۰۰ خوش ــا ب ــذاری م هدف گ
صالحی نیــا بــا اشــاره بــه این کــه بــه دنبــال گســترش 
ــک و  ــدی کوچ ــای تولی ــوالت واحد ه ــی محص ــازار صادرات ب
متوســط هســتیم، اظهــار داشــت: توســعه بازار هــای صادراتــی 
ــی را  ــیوم های صادرات ــوان کنسرس ــا عن ــدی ب ــای تولی واحد ه
بــه منظــور رونــق فعالیــت ایــن واحد هــا در دســتور کار داریــم.

ادامه از  صفحه 1

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخل

حجم تجارت خارجی کشور در هفت ماهه ۹۸ به ۵۰ میلیارد دالر رسید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

بازگشت به تولید ۸۰۰ واحد صنعتی راکد و غیرفعال از ابتدای امسال

در مسیر توسعه صنعتی، با چشمان بسته گام برمی داریم
غامحسین شافعی:
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بالــغ بــر 6۱۸ هــزار فقــره چــک به ارزشــی حــدود ۱۰۳ هـــزار 
میلیــارد ریــال در مهرمــاه ۱۳۹۸ در کل کشــور برگشــت داده 
ــه  ــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد و مبلــغ ب شــده کــه نســبت ب

ــد. ــب ۱۰/2 و ۴/۸ درصــد کاهــش نشــان می ده ترتی
ــت  ــر هف ــغ ب ــزی بال ــک مرک ــار بان ــن آم ــاس تازه تری  براس
میلیــون و ۳۰۰ هــزار فقــره چــک بــه ارزشــی بالــغ بــر ۸۴۴ 
هــزار میلیــارد ریــال در مهرمــاه ۱۳۹۸ در کل کشــور مبادلــه 
ــداد ۱/۷ درصــد  ــل از نظــر تع ــاه قب ــه م ــه نســبت ب شــد ک
کاهــش و از نظــر مبلــغ ۱/۳ درصــد افزایــش نشــان می دهــد. 
در مــاه مــورد گــزارش در اســتان تهــران حــدود دو میلیــون و 
۴۰۰ هــزار فقــره چــک بــه ارزشــی بالغ بــر ۴۳۵ هـــزار میلیارد 

ریــال مبادلــه شــد.
ــد  ــاری ۵۰/۳ درص ــال ج ــاه س ــا، در مهرم ــزارش ایبن ــه گ ب
ــتان  ــه اس ــور در س ــه ای کل کشـ ــای مبادل ــداد چک ه از تع
تهــران، اصفهــان و خراســان رضوی مبادلــه شــده اســت کــه 
بــه ترتیــب بــا ۳2/۱، ۱۰ و ۸/2 درصـــد بیشــترین ســهم را در 

ــد. ــتان ها دارا بوده ان ــایر اس ــا س ــه ب مقایس
ــه  ــوق در س ــای ف ــد از ارزش چک ه ــن 6۴/2 درص همچنی
اســتان تهــران )۵۱/6 درصــد(، خراســان رضوی )6/۵ درصــد( 
و اصفهــان )6/۱ درصــد( مبادلــه شــده اســت کــه بیشــترین 

ــد. ــا ســایر اســتان ها دارا بوده ان ســـهم را در مقایســه ب

کاهش تعداد چک های برگشتی در 
مهر۹۸

 رصد کارنامه کوچک ها در بخش تجاری نشان می دهد که فعاالن 
این بخش تا نیمه مهر سال جاری موفق به صادرات ۵/ ۱میلیارد 
دالری شده اند و به این طریق توانسته اند جای پای خود را در بازار 

کشور همسایه محکم کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس آمار اعالم شده از سوی گمرک 
تا پایان مهر سال جاری ارزش صادرات کشور بیش از 2۴ میلیارد 
دالر بوده که با این شرایط می توان گفت صنایع کوچک و متوسط 

توانسته اند سهمی را از صادرات به خود اختصاص داده اند.
داده های اعالم شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران همچنین بیانگر آن است که بیشترین صادرات در مدت 
زمان مورد بررسی به عراق، افغانستان و پاکستان صورت گرفته و 
با این شرایط می توان گفت فعاالن این بخش عمده هدف گذاری 
داده اند؛  اختصاص  همسایه  کشورهای  به  را  خود  صادراتی 
هدف گذاری که با استراتژی جدید صادراتی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت که صادرات به 2+۱۵ کشور همسایه است، همراستا است. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری استراتژی صادراتی 
خود را به کشورهای همسایه اختصاص داد تا به این طریق بتوانند 
عالوه بر افزایش سهم صادراتی خود، مشکل حمل و نقل را در بخش 
صادرات که در شرایط کنونی برای صادرکنندگان چالش برانگیز شده 

است، برطرف کنند.
امارات،  عراق،  کشورهای  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  براساس 
افغانستان، ترکیه، پاکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، 
و  بحرین  قزاقستان،  ارمنستان،  قطر،  کویت،  عمان،  ترکمنستان، 
بازارهای هدف صادراتی  عربستان در کنار دو کشور هند و چین 

محسوب می شوند.
به گفته متولیان این بخش از آنجا که کشور در شرایط تحریمی به 
سر می برد و برای جابه جایی کاال با کشتی مشکالتی وجود دارد به 
همین دلیل منطق حکم می کند که صادرات به کشورهای همسایه 
با جدیت بیشتری پیگیری شود تا به این طریق آثار منفی تحریم به 
حداقل رسد. هدف گذاری که با توجه به آمار اعالم شده از صادرات 
صنایع کوچک و متوسط می توان گفت گام های اولیه برای تحقق 

آن از سوی فعاالن این بخش برداشته شده است.
عالوه بر تعیین استراتژی جدید صادراتی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای سال جاری اهداف هفت گانه ای نیز تعیین کرده که در 
میان این اهداف برنامه هایی نیز برای بخش تجارت در نظر گرفته 
شده که در این خصوص می توان به »تشکیل میزهای تخصصی 
و  تجاری  هیات های  اعزام  و  پذیرش  کشورهای هدف صادراتی، 

برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و بین المللی« اشاره کرد.
 

رشد صادرات کوچک ها
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با اشاره به اینکه صادرات واحدهای کوچک و متوسط نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، گفت: از ابتدای امسال 
تا پانزدهم مهرماه واحدهای کوچک و متوسط )SME( مستقر در 
شهرک های صنعتی یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون دالر صادرات داشتند 
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال )یک میلیارد و ۴۰ میلیون دالر( 

افزایش داشته است.
اصغر مصاحب با اعالم این خبر افزود:  این میزان صادرات توسط 
۹۰۰ واحد مستقر در شهرک های صنعتی انجام شد؛ این در حالی 
مدت  با  مقایسه  در  صادراتی،  محدودیت های  دلیل  به  که  است 
مشابه پارسال تعداد شرکت های صادرکننده کاهش یافته، اما میزان 

صادراتشان افزایش داشته است.
داده های اعالم شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صادرات  رشد  که  است  آن  دهنده  نشان  همچنین  ایران  صنعتی 
صنایع کوچک از نیمه سال جاری استارت خورده به طوری که در 
نیمه نخست سال جاری یک میلیارد و ۳۰ میلیون دالر صادرات از 
سوی بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی 

مشتریان کاالهای صنعتی ایران
انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ 

درصد رشد داشت.
از سوی دیگر با توجه به داده های اعالم شده از سوی معاون صنایع 
کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیشترین 
پاکستان صورت  و  افغانستان  به عراق،  ارزشی  لحاظ  به  صادرات 
گرفته است. با توجه به آمار اعالم شده در مدت زمان مورد بررسی 
 عراق با ۳2۰ میلیون دالر، افغانستان 2۱6 میلیون دالر و پاکستان 
۵۱ میلیون دالر، سه مقصد نخست صادرات این واحدها در مدت 
یاد شده بودند و پس از آنها امارات متحده عربی و ترکمنستان در 

مکان های چهارم و پنجم قرار گرفتند.
این مدت عمده  در  فعالیت های صنعتی که  اما درخصوص رشته 
صادرات را به خود اختصاص داده اند، می توان به مواد غذایی، لوازم 
خانگی، مواد پلیمری و پالستیکی، مواد شیمیایی، فرش، چرم و کیف 

دستی، اشاره کرد.
به گفته مصاحب، باالترین رتبه صادراتی پس از مواد غذایی در سال 
گذشته به سیمان، گچ و سنگ اختصاص داشته، اما امسال به دلیل 
محدودیت های تعرفه ای وضع شده از سوی عراقی ها، این گروه به 
رتبه هشتم نزول کرده است.  به گفته معاون صنایع کوچک سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، تمرکز بر صادرات به 
کشورهای همسایه از جمله محورهای هفتگانه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سال جاری است که هزار و ۳۰۰ میلیارد دالر ظرفیت 

وارداتی دارند.
مصاحب درخصوص اقداماتی که از سوی این سازمان برای توسعه 
نیز عنوان  بنگاه های کوچک و متوسط صورت می گیرد  صادرات 
کرد:  کمک به راه اندازی شرکت های مدیریت صادرات و تشکیل 
کنسرسیوم های صادراتی )تجمیع واحدهای تولیدکننده و صادراتی 
برای عرضه کاالهایشان با برند مشترک یا به صورت متحدالشکل(، 
توسعه  برای  سازمان  این  سوی  از  که  است  عمده ای  فعالیت  دو 
مقام  این  می شود.  انجام  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  صادرات 
مسوول افزود: در این خصوص تا امروز ۷2 کنسرسیوم صادراتی و 

6۵ شرکت مدیریت صادرات شکل گرفته و فعالیت دارند.

 حمایت از دانش بنیان ها و استارت آپ ها
حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها از دیگر برنامه های 
به  می شود،  محسوب  صادرات  توسعه  راستای  در  سازمان  این 
گفته معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در حال حاضر ۳۱2 شرکت دانش بنیان در شهرک ها 
و نواحی صنعتی مستقر هستند، از سوی دیگر این سازمان از طریق 
مشاوران خود شناسایی شرکت های مستعد دانش بنیان را در دستور 
کار قرار داده که در این خصوص تاکنون ۴۳۳ واحد شناسایی شده 
از  با هدف حمایت  اند؛ همچنین  در یک سال گذشته ۵۷ رویداد 
استارت آپ ها از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
برگزار شده و همچنین در سه حوزه زیرساختی، توسعه فناوری و 
تجاری سازی و توسعه بازار از آنها حمایت شده است. به گفته این 
یاد شده شناسایی  رویدادهای  برتر در  ایده  تاکنون 22۸  مسوول، 

شده است.
بازفعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال یکی دیگر از برنامه های 
این سازمان محسوب می شود که به گفته معاون صنایع کوچک 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بازفعال سازی 
بیش از 6۰۰ واحد راکد و نیمه فعال حاضر در شهرک های صنعتی 
محقق شده که از طریق ارائه خدمات کلینیکی و مشاوره ای، معرفی 
سرمایه گذاران جدید به آنها یا در تعامل با بانک ها به انجام رسیده 

است.
معاون سازمان صنایع کوچک افزود: این سازمان در هفت ماه منتهی 
به مهر امسال به ۱2 شرکت کوچک و متوسط کمک کرده تا بتوانند 

پذیرش فرابورس را اخذ کنند و عرضه سهام داشته باشند.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

دژپسند اعالم کرد: استفاده از ظرفیت الیحه مالیات بر عایدی سرمایه 
در بودجه ۹۹ مشروط به لحاظ آن در قالب تبصره های بودجه سال آتی 
است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی  درباره سرنوشت الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: قانون مالیات های مستقیم که مالیات 
بر عایدی بر سرمایه، ذیل آن قرار دارد در حال بازنگری است و در 
این رابطه شورای بازنگری با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان بخش 
خصوصی و دستگاه های ذیربط  تشکیل شده است و پس از نهایی 
شدن فورا به دولت ارسال خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به بودجه ۹۹ می رسد توضیح داد: 
اگر تمایل بر استفاده از ظرفیت الیحه مالیات بر عایدی سرمایه باشد، 

این الیحه باید در قالب تبصره های بودجه آورده شود.

مالیات بر عایدی سرمایه، مشروط به لحاظ آن در بودجه ۹۹
وزیر اقتصاد اعام کرد:
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شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال

بر اساس اطالعیه گمرک ایران امکان ثبت  سفارش واردات کاال توسط کوله بران فراهم شد

همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه های کشور لهستان درحوزه نساجی

شیوه نامه بازرسی انبارها و مراکز نگهداری کاال با امضای عباس 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  رئیس  تابش، 
اولویت دار  پایش ۱۰ کاالی  ابالغ شده که در آن شیوه رصد و 

ذکر شده است.
 ۱۰ اعالم  با  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
قلم کاالی مشمول اولویت  برای رصد و پایش مستمر، شیوه نامه 

بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال را ابالغ کرد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این شیوه نامه عالوه بر 
آنکه از تمامی واحدهای مشمول خواسته شده تا ضمن ثبت نام و 
ثبت بارنامه های صادره در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری 
کاال اقدام کنند، اعالم شده است که با واحدهای متخلف مطابق 

ثبت سفارش  امکان  کرد  اعالم  ای  اطالعیه  طی  ایران  گمرک 
تعرفه های مجاز برای کوله بران در سامانه جامع تجارت فراهم شده 

است.
بر این اساس، کوله بران می توانند با ثبت نام در سامانه جامع تجارت 
و احراز صالحیت از سامانه مرزنشینان، با نقش "کوله  بر" اقدام به 

ثبت سفارش تعرفه های مجاز خود نمایند.
در  پایه حقیقی،  نقش   با  کاربر می بایست  نقش،  فعال سازی  برای 
مبادالت  "استعالم  قسمت  در  و  صالحیت ها"  "بارگذاری  بخش 
مرزی" اقدام به استعالم صالحیت نقش کوله بر نماید. برای انجام 
عملیات ثبت سفارش بایستی کاربر پس از اخذ نقش کوله بر، از بخش 
ثبت  به  اقدام  خارجی،  تجارت  عملیات  ذیل  پرونده ها"،  "مدیریت 

پرونده نمایند.
نکات قابل توجه :

مدیـر همـکاری هـای علمـی و بیـن المللـی دانشـگاه صنعتـی 
امیرکبیـر گفـت: باتوجـه بـه بازدیـد سـفیر کشـور لهسـتان از این 
دانشـگاه طبـق صحبـت هـای انجـام شـده قـرار اسـت دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر بـا دانشـگاه هـای این کشـور در حـوزه محیط 

زیسـت، آب و انـرژی همـکاری داشـته باشـد.
 دکترامیـر گل رو در حاشـیه بازدیـد سـفیر لهسـتان از دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر گفـت باتوجـه بـه اینکـه بنیانگـذار دانشـکده 
مهندسـی نسـاجی ایـن دانشـگاه در سـال ۱۳۳۷ فردی لهسـتانی 
بـوده، قـرار اسـت مراسـم بزرگداشـتی در اسـفندماه بـا حضـور 
مهمانانـی از ایـن کشـور در دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر بـرای وی 
ترتیـب داده شـود. این بزرگداشـت بـا همکاری دانشـگاه تهران در 

دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر برگـزار خواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر، مدیرکل 

این شیوه نامه برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت. بر اساس 
پایش  و  رصد  برای  اولویت دار  کاالی  قلم   ۱۰ شیوه نامه،  این 
مستمر و الزام به انباشت شامل برنج، ذرت دامی، شکر، الستیک، 
چای، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، کنجاله سویا، گندم، جو و 
روغن موتور است و بسته به اینکه واحد مورد بازرسی دارای اقالم 
مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده 
ثبت  انبارها  جامع  سامانه  در  مشمول  کاالهای  اینکه  و  خیر  یا 
این شیوه نامه برخورد الزم  بر اساس ضوابط  یا خیر،  شده است 

صورت می گیرد.
انبارها و مراکز نگهداری کاال  در وبسایت  از  شیوه نامه بازرسی 

انجمن صنایع نساجی ایران قابل دسترسی است.

۱- تعرفه های مجاز برای واردات توسط کوله  بران در سند پیوستی 
مشخص گردیده است.

2-عملیات ارزی مجاز برای ثبت سفارش کوله بران، تنها "عملیات 
بانکی" می باشد.

۳- محل تامین ارز مجاز برای ثبت سفارش کوله بران، تنها "از محل 
صادرات" و یا "از محل حساب ارزی وارد کننده" می باشد.

اولویت  دارای  می بایست  پرونده  هر  در  شده  ثبت  تعرفه های   -۴
یکسان باشند.

ارزی به  اولویت ۴، برای اخذ مجوز  ۵- پرونده های دارای کاالی 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان محل صدور کارت کوله بری 

ارسال خواهد شد.
6- درمورد پرونده های دارای کاالی با اولویت ۱ یا 2، مجوز ارزی 

مطابق با ضوابط بازرگانان سرزمین اصلی تعیین خواهد شد.

همکاری هـای علمـی و بیـن المللـی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر 
کارگاه  نیـز،  جـاری  سـال  اسـفندماه  در  کرد:کـه  نشـان  خاطـر 
همتاگزینـی بـا محوریـت نانوالیـاف در دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر 
برگـزار خواهـد شـد کـه در ایـن کارگاه تخصصی بیـن المللی نیز، 
اسـاتید و پژوهشـگرانی از دانشـگاه های کشـور لهسـتان شـرکت 
خواهنـد داشـت. سـفیر لهسـتان در جریـان بازدیـد از دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر بـر همـکاری ایـن دانشـگاه بـا دانشـگاه هـای 

کشـور لهسـتان تاکیـد کرد.
دکتـر گل رو اظهـار داشـت: باتوجـه بـه اینکـه دانشـگاه صنعتـی 
امیرکبیـر در حـوزه محیط زیسـت فعالیت های علمی و پژوهشـی 
گسـترده ای دارد، سـفیر لهسـتان عالقمنـدی خـود را در خصوص 
همـکاری بـا ایـن دانشـگاه در حـوزه محیـط زیسـت بـا تاکیـد بر 
موضوع کشـاورزی ابراز کرده اسـت. وی همچنین تمایل دانشـگاه 
هـای کشـور لهسـتان را به همکاری با دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر 
در حـوزه نسـاجی و بـه خصـوص طراحـی داخلـی مبلمـان مطرح 

کرد.
دکتـر سـید احمـد معتمدی رئیـس دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر نیز 
در این خصوص گفت: سـفیر لهسـتان و همراهان وی از دانشـگاه 
بازدیـد کـرده و مقرر شـد نشسـت دیگری طـی چند مـاه آینده در 

خصـوص مـوارد مطرح شـده در این جلسـه، برگزار شـود.  
رئیس دانشـگاه صنعتـی امیرکبیرافزود: در این نشسـت تاکید شـد 
تـا دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر و دانشـگاه های کشـور لهسـتان در 
حوزه صنعت نسـاجی با یکدیگر همکاری بیشـتری داشـته باشـند.

عضو جدید

مدیرعامل: محمد مهدوی
محل شرکت: اصفهان

زمینه فعالیت: بازرگانی / خدمات مهندسی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
همیار  مهندسی  و  فنی  عضویت شرکت 
تجارت اسپادانا را به مدیران آن واحد به 

ویژه جناب آقای محمد مهدوی خوش آمد عرض نموده و موفقیت 
روزافزون ایشان و شرکت فنی و مهندسی همیار تجارت اسپادانا 

را آرزومند است.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت فنی و مهندسی همیار تجارت اسپادانا

جناب آقای امیرمسعود ثقفی 
مصیبت از دست دادن مادر گرانقدرتان  را تسلیت عرض نموده 
و برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر 

مسالت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

جناب آقای مهندس حسن نیلفروش زاده 

مصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت 
و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

جناب آقای مهدی نجابتی
مصیبت از دست دادن پدر بزرگوراتان را تسلیت عرض نموده 
و برای آنمرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر 

مسالت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

جناب آقای سید حسن فلک فرسایی
مصیبت از دست دادن برادربزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر 

مسالت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اباغ شد:

پیام تسلیت

از غرفه انجمن صنایع نساجی  ایران در بیست و پنچمین 
نمایشگاه بین المللی نساجی تهران بازدید فرمایید.
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