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

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

دومین »همایش تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه« به مناسبت 
روز ملی تشکل های اقتصادی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور و جمعی از وزرای دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران برگزار شد. 
علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران به عنوان اولین سخنران این همایش، 
تشکل ها  که  نکته  این  بر  تأکید  با  حاضران  به  خوشامدگویی  ضمن 
به عنوان نهادهای مدنی نقش مهمی در توسعه کسب وکارها دارند، افزود: 
یکی از مهم ترین شروط تحقق توسعه پایدار، بهره مندی از ظرفیت  های 
تشکل های اقتصادی است. چراکه با ورود تشکل های بخش خصوصی 
این  شکست  جلوی  قطعاً  تولیدی  و  تجاری  سیاست های  اجرای  به 

سیاست ها گرفته خواهد شد.

بدنه میانه دولت با مشاوره گرفتن سر جنگ دارد
دومین  سخنران  دیگر  ایران،  اتاق  رئیس  نایب  خوانساری  مسعود 
همایش تشکل های اقتصادی راهبران توسعه با بیان اینکه نظام کالن 

اقتصادی کشور به مشورت گرفتن باور دارد اما بدنه میانه دولت نه تنها 
به این مسئله باور ندارد،  بلکه ستیز دارد، افزود: تشکل گرایی یعنی حفظ 
و احترام به سرمایه اجتماعی و اینکه دولت تنها در حرف بگوید از دانش 
تشکل ها استفاده می کند، کافی نیست؛ بلکه باید بدنه اجرایی دولت هم 
به این امر اعتقاد داشته باشد. او تاکید کرد:یکی از رنج های تاریخی 
اقتصاد ایران، فاصله گذاری میان دانش تجربی و سیاستگذاری است به 
طوری که نهاد دولت همواره ترجیح داده بیش از آنکه بازیگران واقعی 
اقتصادرا به کار گیرد متکی بر اظهارنظرها و گفته های مدیران باالدستی 
و اداری باشد؛ در حالی که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه یافته 
اثبات شده و آن اینکه کنشگران واقعی عرصه اقتصادی بیش از مقام 

اداری از مسائل و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارند. 
بر اساس گفته های خوانساری رئیس اتاق تهران در حال حاضر 200 
تشکل ملی و 300 تشکل استانی فعال هستند که تمام بخش های 
اقتصادی را پوشش می دهند. او در همین زمینه با طرح این سوال که 
چرا باور تشکل گرایی از بین رفته است؟ پاسخ داد: تکیه بر درآمدهای 
دولتی منجر به شکاف میان دولت و مردم شده است. به طوریکه در 
دهه 60 این باور جا افتاد که هم پول و هم اختیار تنها برای دولت 
است و چه نیازی است که به سراغ دیگران رفت. نتیجه هم این شد 
که طی همان سال ها افرادی ظهور کردند که اصالت بخش خصوصی 
را زیر سوال بردند و جامعه در قبال بخش خصوصی حالت تدافعی به 
خود گرفت. خوانساری با تاکید بر این نکته که تشکل های اقتصادی 
نخبگان جامعه هستند، تصریح کرد: بی توجهی به تشکل ها دو تاثیر 
حایز اهمیت خواهد داشت؛ اول اینکه اعتماد عمومی خدشه دار خواهد 
شد. دوم جامعه در این حالت فکر می کند که دولت مستقل از ذی نفعان 

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری سلسله 
نشست های اتاق فکر تولید با حضور صاحبنظران عرصه صنعت خبر 

داد.
 فرشاد مقیمی در حاشیه برگزاری اتاق فکر تولید که با حضور برخی از 
وزرا و معاونان سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت و صاحبنظرانی از عرصه 
بخش خصوصی برگزارشد، گفت: راهکارها و چالش های رونق تولید در 
کشور با محوریت حمایت و صیانت از تولید ملی در اتاق فکر مورد بررسی 
قرار می گیرد و سیاست های احصاء شده با تکیه بر خرد جمعی صاحبنظران 

جهت طرح در مراجع تصمیم ساز با حضور وزیر محترم صنعت، معدن 
وتجارت ارائه خواهد شد. 

وی تصریح کرد: سیاست های کالن اقتصادی و صنعتی نظیر اصالح 
سیاست های تجاری و ارزی، ریسک سرمایه گذاری در کشور، بازنگری 
در حقوق ورودی، افزایش هزینه تمام شده تولید، مدیریت ارزی دربخش 
صنعت و ... از جمله موضوعاتی است که دراین سلسله نشست ها مطرح و 

راهکارهای اجرایی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت، بهره مندی از تجربیات 
صاحب نظران عرصه صنعت و اقتصاد را در رفع موانع و چالش های پیش 
روی تولید ضروری برشمرد و گفت: محدودیت های بین المللی همواره 
اقتصاد و صنعت ما را نشانه رفته است و ما با بهره مندی از تجربیات 
دهه های گذشته می توانیم با قدرت بیشتری از تحریم های فعلی عبور 
کنیم. گفتنی است اتاق فکر تولید به میزبانی معاونت امور صنایع با حضور 

صاحب نظرانی از عرصه تولید و صنعت برگزار شد. 
اصالح سیاست های  موضوع  به  به صورت تخصصی  نشست  این  در 
تعرفه ای با محوریت حفظ تولید و اشتغال صنعتی و رفع چالش های این 
بخش پرداخته شد و راهکارهای پیشنهادی نیز جهت کاهش آسیب های 

احتمالی به صنعت کشور مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور:

اگر موضوعی بدون مشورت با بخش خصوصی نهایی شود، از ورود آن به 
جلسه هیات دولت جلوگیری می کنم

اتاق فکر تولید تشکیل شد/ اصالح سیاست های تجاری و ارزی

ادامه در صفحه 3

مهندس احسان سلطانی »قفل شوندگی اقتصادی« اتفاق ناخوشایندی 
است که امسال رخ داده و طی ماه های آینده تشدید هم خواهد شد. 
وی ادامه داد: به اعتقاد من سال 98 بسیار سخت، پرمخاطره و بحرانی 
خواهد بود زیرا مردم درآمدی برای خرج کردن ندارند، قیمت ها همچنان 
باال خواهد رفت و با یک بحران اقتصادی روبرو می شویم، از سوی دیگر 
تولید نیز قفل شوندگی را تجربه می کند یعنی فروش کارخانه ها به شدت 
پایین می آید و در صورت استمرار این وضعیت، شرایط بحرانی تر خواهد 
شد. وی در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشورگفت: به طور خوش بینانه 
می توان گفت طی یک سال و نیم اخیر، درآمد مردم حدود 30-40 
درصد باال رفته اما در مقابل شاهد افزایش دو برابری قیمت مواد غذایی، 
سه برابرشدن قیمت قیمت خودرو و مسکن و چهار تا پنج برابر شدن 

قیمت کاالها و لوازم مصرفی خارجی هستیم. 
مهندس سلطانی یادآور شد: سال گذشته که هنوز قیمت ها باال نرفته 
بود و بنیه اقتصادی و پس انداز مردم قابل توجه بود، این تصور وجود 
داشت که به زودی تمام کاالها گران خواهد شد به همین دلیل مردم، 
مرتب خرید می کردند و بازار دارای جنب و خوش خاصی شده بود اما 
امسال، درآمد مردم نسبت به هزینه های زندگی، بسیار عقب افتاده است 
و این عقب ماندگی باعث کاهش مصرف و افت شدید بودجه خانوار 
شده به طوری که مردم، پرداخت هزینه های ضروری زندگی مانند غذا 
را در اولویت قرار می دهند. این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش 
ارزش پول ملی )یازده برابر( بدون هیچ قاعده و منطق اقتصادی اشاره 
کرد و گفت: چنین سقوطی طی 10 سال اخیر  فقط با کشوری مانند 

ونزوئال قابل مقایسه است!
به گفته وی، در اواخر دوره قاجار ارزش پول ملی یک هفتم و در کل 
دوران پهلوی یک پنجم بود؛ بنابراین سقوط یازده برابری ارزش پول 
ملی در شرایطی که با بی رونقی درآمدها و کسب و کارها مواجهیم، 
مسائل بسیار حاد و خطرناکی به وجود می آورد به خصوص طی یک ماه 
گذشته که این روند رو به افزایش است و تنها راه حل، تنظیم مناسب 

نرخ دالر به نسبت درآمد مردم است. 
مهندس سلطانی به تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار توصیه کرد: 
صرفه جویی در هزینه ها و نگاه بسیار محافظه کارانه نسبت به مسائل 
اقتصادی را مدنظر قرار دهند تا بتوانند امسال را تاب آورند؛ ضمن این که 
با توجه به شرایط ارزی، هیچ تولیدکننده ای قادر به سرمایه گذاری جدید 

و خرید ماشین آالت مدرن نیست.  
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: هدف آمریکا از تحریم ایران 
ایجاد شرایط دشوار اقتصادی بود که متأسفانه برخی با تصمیمات اشتباه 
اقتصادی این هدف را محقق کردند! در حالی که می توانستیم اصاًل 
چنین شرایطی را تجربه نکنیم یعنی شوک ارزی را ندهیم و ارز کشور 

را برای مخارج ضروری حفظ کنیم. 
وی تأکید کرد: چرا ارز محدودی که در اختیار داریم صرف واردات مواد 
اولیه کارخانه ها و واحدهای صنعتی نمی شود و به واردات موز و سایر 
کاالهای غیر ضروری و حتی لوکس اختصاص پیدا می کند؟!! متأسفانه 
فساد و رانت های اقتصادی مزید بر علت شده و به آشفتگی بیش از 

پیش اقتصاد کشور دامن می زند.
مهندس سلطانی، قیمت واقعی دالر براساس قدرت خرید مردم را بین 
5 تا 7 هزار تومان دانست و ضمن تأکید بر مدیریت منابع ارزی کشور 
گفت: صد میلیارد دالر منابع ارزی بانک مرکزی وجود دارد و با این رقم 
می توان کشور را اداره کرد کما این که طبق محاسبات انجام شده، هزینه 
اداره اقتصاد تحت شرایط تحریمی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها، حدود 

40 تا 30 میلیارد دالر است.

قفل شوندگی اقتصاد و 
 افزایش  بحران های اقتصادی
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ــادن  ــس و مع ــع مجل ــیون صنای ــو كمیس ــتانی عض ــعید باس س
ــن  ــش ای ــال پی ــش از یکس ــت: بی ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
کمیســیون در خدمــت برخــی تشــکل های فعــال در حــوزه پوشــاک 
ــم.  ــم و در آن جلســه موضــوع قاچــاق پوشــاک را بررســی کردی بودی
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجو، وی افــزود: خروجــی جلســات مــا بــا 
فعــاالن و اصنــاف حــوزه پوشــاک 10 بنــد بــود که بــه آقــای الریجانی 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی داده و رئیــس مجلــس هــم آن را به 

آقــای روحانــی رئیس جمهــور جهــت اجــرا انعــکاس دادنــد. 
عضــو کمیســیون صنایــع مجلس تصریــح کــرد: در این 10 بنــد برخی 
شــاه بیت ها وجــود دارد کــه بحــث حمایــت بیمــه ای از تولیدکننــدگان 
بــزرگ و تولیدکننــدگان پوشــاک بــود کــه متأســفانه ایــن موضــوع تــا 

کنــون اجرایی نشــده اســت.  
باســتانی افــزود: بحــث بعــدی ایــن مــوارد مربــوط بــه مــد و طراحی ها 
بــود کــه قــرار اســت بــا کمــک وزارت ارشــاد و دانشــگاه های مطــرح 
در خصــوص طراحــی و مــد اقدامــات جدی تــری صــورت گیــرد. ایــن 
ــل  ــه دلی ــی ب ــای خارج ــه خرید ه ــتگی ب ــه وابس ــت ک ــی اس در حال
ــه  ــد ب ــاس نیازمن ــن اس ــر همی ــود و ب ــا ب ــی م ــای قدیم طراحی ه
ــتیم.   ــاک هس ــت پوش ــد در صنع ــای جدی ــانی های طراحی ه روزرس
وی خاطرنشــان کــرد: تأمیــن نقدینگــی ارزی و ریالــی یکــی دیگــر از 
مــوارد منــدرج در ایــن 10 بنــد بــود کــه از رئیس جمهــور خواســتیم تــا 

بــه داد صنعــت پوشــاک کشــور برســند. 
عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس خاطرنشــان کــرد: صادرات محــور 
ــن عرصــه بســیار اهمیــت دارد و یکــی  ــاالن ای ــودن پوشــاک و فع ب
دیگــر از نــکات مهمــی کــه در ایــن 10 بنــد بــه آن توجــه شــد جــدی 

گرفتــن و بکارگیــری تشــکل های صنفــی حــوزه پوشــاک اســت.  
باســتانی تصریــح کــرد: نبایــد فقــط از تشــکل های صنفــی نظرخواهی 
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت خواســته ایم کــه  ــا از وزی کــرد بلکــه م
برخــی اقدامــات مرتبــط بــا ایــن تشــکل ها بــه آن هــا واگــذار شــده و 
بحــث نظــارت و ارزیابــی و سیاســت گذاری می توانــد از جملــه مــوارد 

واگــذار شــده بــه ایــن تشــکل ها باشــد.  
ــکل ها  ــوف و تش ــه صن ــورد کلی ــت در م ــر صم ــت: از وزی وی گف
ــوزه  ــا ح ــط ب ــات مرتب ــده ای از اقدام ــش عم ــه بخ ــته ایم ک خواس
فعالیــت آنــان واگــذار شــود کــه متأســفانه ایــن واگذاری هــا صــورت 

ــه اســت.   نگرفت
عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس خاطرنشــان کــرد: علــت ایــن کــه 
ــورت  ــه ص ــتیم ب ــت نمی توانس ــوان درخواس ــه عن ــد را ب ــن 10 بن ای
ــوارد در  ــن م ــه ای ــردد ک ــه آن برمی گ ــم ب ــری کنی ــمی پیگی رس

ــوده اســت.   ــون نب ــوب قان چارچ

خالصه مذاکرات  هزار و بیست و هشتمین  نشست هیئت  مدیره
هزار و بیست و هشتمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع 
در  مدیره  هیات  اعضای   اکثریت  حضور  با  ایران   نساجی 
مهندسی  دانشکده  محل  در  مورخ98/05/13  یکشنبه  روز 
و  شد  برگزار  و  تشکیل  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  نساجی 
نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از 

آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
و هفتمیــن   بیســت  و  مذاکــرات هــزار  1- خالصــه 
ــران   ــع نســاجی ای ــره انجمــن صنای ــات مدی نشســت هی
مــورخ 98/05/06 قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در 

ــید. ــور رس ــت مذک نشس
2- پــس از خیــر مقــدم، آقــای دکتــر هوشــنگ نصرتــی 
رییــس دانشــکده مهندســی نســاجی بــه ارائــه تاریخچــه 
مختصــری از دانشــکده پرداختنــد ایــن دانشــکده در 
حــدود 410 دانشــجو در مقاطــع مختلــف و گرایــش 
هــای مختلــف و 120 دانشــجوی کارشناســی ارشــد، 
60دانشــجوی دکتــرا ، 30 عضــو هیــات علمــی دارد 
درایــن نشســت آقایــان دکتــر جــدی، جوهــری، حســینی 
ــی، لطیفــی، مجتهدی،مهنــدس عبــاس  ، بهرامــی، نصرت
سرشــارزاده و ســرکار خانــم هــا دکتــر آســایش و موســی 
زادگان از هیــات علمــی دانشــکده آقایــان علیــزاده و 
میردهقــان بــه نمایندگــی از انجمــن علمــی دانشــجویان  

ــتند. ــور داش حض
3- آقــای مهنــدس مقصــودی گزارشــی از نشســت 
ــت نســاجی و کفــش و  ــن صنع مشــترک برخــی از فعالی

ــای ــا آق ــرم ب چ
 آقــا محمــدی از دفتــر مقــام معظــم رهبــری  در روز پنــج 
ــائل و  ــه در آن مس ــد ک ــه فرمودن ــنبه 98/05/10 ارائ ش
مشــکالت واحدهــای تولیــدی در حــوزه مالــی و بانکــی، 
ــده  ــرح ش ــه مط ــواد اولی ــن م ــی و تامی ــی و مالیات گمرک

اســت.
ــد  ــه نق ــخنانی ب ــی س ــدی ط ــدس حمی ــای مهن 4- آق
مختصــری از عملکــرد خانــه هــای صنعــت در اســتان هــا 
ــون  ــوص قان ــی را در خص ــن انتقادات ــد و همچنی پرداختن

ــد. ــه فرمودن ــد کار ارائ پیشــنهادی جدی
5- حاضریــن در جلســه درخصــوص مســائل و مشــکالت 
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه و نحــوه تعامــل بیشــتر اظهــار 
نظــر و بحــث و گفتگــو نمودنــد و در نهایــت مقــرر شــد تا 
موضوعــات مــورد بحــث در کمیتــه مشــترکی بــا حضــور 
ــران و دانشــکده  ــع نســاجی ای ــن صنای ــدگان انجم نماین

نســاجی مطــرح و جمــع بنــدی و عملیاتــی گردنــد.
6- جلســه در ســاعت 18:30 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد 
ــای  ــا و آزمایشــگاه ه ــد از کارگاه ه ــد و بازدی و آل محم

دانشــکده خاتمــه یافــت.          

عــدم حضــور بــا اطــالع قبلــی آقایــان: محمدرضــا 
ــی  ــد عل ــدم، دکترمحم ــوان مق ــین اخ ــدم، عبدالحس مق

عامری 

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی یزد خبر داد: صورتجلسه

شناسایی 18 خوشه کسب و کار در یزد  الحاق شهرک نساجی مریم آباد به مجموعه شهرک های یزد
سیدعلی عزالدینی به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک اظهار داشت: 
صنایع کوچک با اشتغال زیر 50 نفر به عنوان صنایع کوچک محسوب 

می شوند و در استان 90 درصد از واحدها در این دسته هستند. 
وی گفت: 18 خوشه کسب و کار در استان شناسایی شده که 5 مورد 
به بلوغ کامل رسیده و نتیجه داده است. مدیرعامل شركت شهرک های 
صنعتی یزد با بیان اینکه خوشه نساجی، طال و جواهر فعالیت کاملی دارد 
و موثر بوده است اضافه کرد: خوشه گردشگری در دستور کار برای فعالیت 
است که با میراث فرهنگی در حال پیگیری است تا در راستای اهداف و 
ماموریت ها فعالیت خود را آغاز کند. عزالدینی در خصوص شهرک مریم آباد 
ویژه واحدهای نساجی گفت: این شهرک یک شهرک خصوصی است و 
از سال 88 برای استقرار واحدها مطرح شد که شرکت شهرک ها در این 
زمینه نقشی نداشته اما در تامین زیرساخت ها مشکالتی دارد که در حال 
پیگیری است. وی با بیان اینکه مطرح شده این شهرک نیز به مجموعه 
شرکت شهرک ها ملحق شود تا رونق بگیرد اظهار داشت: امید است تا سال 
آینده خبرهای خوشی در این زمینه داشته باشیم و این شهرک نیز به طور 
کامل فعالیت خود را آغاز نماید. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یزد 
با بیان اینکه سیاست ما نیز هم راستا با استان است و واحدهای کم آبخواه 
و های تک را دنبال می کنیم افزود: سیاست هایی در واگذاری زمین داریم 

که سعی می شود با مصوبات شورای برنامه ریزی توسعه استان همخوانی 
شود و برای واحدهایی که کم آبخواه و دانش بنیان هستند مشوق هایی 
داریم و حمایت هایی اعمال می شود. وی در خصوص وضعیت آب در 
واحدهای صنعتی و مواردی که در خصوص رهاسازی آب مطرح می شود 
تصریح کرد: برخی واحدها به جهت اینکه استانداردهای الزم را برای 
اتصال به شبکه فاضالب ندارند به صورت غیرمجاز، پساب خود را رهاسازی 
می کنند اما آنچه که در مدار پساب مورد استفاده است در ایجاد فضای سبز 
بهره برداری می شود. عزالدینی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
قیمت گذاری و واگذاری زمین به متقاضیان گفت: سعی شده خیلی اضافه تر 
از قیمت تمام شده از واحدهای صنعتی اخذ نشود و با توجه به اینکه سال 
رونق تولید نام گذاری شده تالش شد تا افزایش قیمت نسبت به سال قبل و 
یا حتی بر مبنای نرخ بانک مرکزی هم نباشد تا به تحقق شعار سال کمک 
شود. وی با بیان اینکه برخی فعاالن صنعتی در خصوص قیمت گذاری 
مباحثی مطرح می کنند عنوان کرد: قیمت گذاری از سوی ما انجام نمی شود 
و کارشناسان رسمی دادگستری پس از بررسی، قیمتی را ارائه می کنند که 
ما بر اساس قانون این قیمت ها را رعایت می کنیم اما رایزنی هایی شده تا 
کارشناسان نیز حداقل ترین قیمت را در نظر بگیرند به ویژه در منطقه ویژه 

اقتصادی که کمک حال صادرات استان است.

ــر کاهــش  ــی ب ــری مبن ــام معظــم رهب ــد مق ــه تأکی ــا اشــاره ب وی ب
ــور در  ــاق در کش ــد قاچ ــه رص ــت: کمیت ــورمان، گف ــه کش ــاق ب قاچ
مجلــس شــورای اســالمی بــر همیــن اســاس تشــکیل شــده اســت و 
بعــد از بررســی متعــدد بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 2 میلیــارد و 800 

ــم.   میلیــون دالر قاچــاق در حــوزه پوشــاک داری
باســتانی گفــت: اخیــراً هــم بــا ارســال نامــه ای از کمیســیون صنایــع 
و معــادن مجلــس بــه دفتــر آقــای الریجانــی از وی خواســته ایم کــه 
ــوی  ــاک از س ــوزه پوش ــرورت دارد در ح ــه ض ــدی ک ــوع 10 بن موض

ــری جــدی شــود را خواســتار شــده ایم.  ــت پیگی دول
ــی  ــن درخواســت قانون ــع مجلــس گفــت: ای عضــو کمیســیون صنای
ــرای فعــال نگــه داشــتن حــوزه  و ویــژه نیســت، امــا ضــرورت دارد ب
ــان  ــع مشــکالت آن ــن بخــش و رف پوشــاک و کاهــش قاچــاق در ای

گام هــای اساســی برداشــته شــود. 
ــه  ــس ب ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــت: ورود کمیس ــتانی گف باس
ــه  ــورت گرفت ــل ص ــن دلی ــه ای ــاک ب ــوزه پوش ــای ح ــع دغدغه ه رف
کــه موضوعــی فرابخشــی اســت و ایــن کار بــه دنبــال پیــدا کــردن 
مشــکالت در حــوزه قانــون و یــا حمایت هــای قانونــی صــورت گرفتــه 
اســت؛ لــذا در کمیته هــای اجرایــی تشــکیل شــده در ایــن خصــوص 
از ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز وزارت صمــت، نیــروی انتظامــی، 

ــته اند.  ــور داش ــی حض ــکل های صنف ــرک و تش گم
عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس تصریــح کــرد: نماینــدگان مجلــس 
و کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــر اســاس وظایــف خــود بــه 
منظــور کاهــش قاچــاق بــه کشــور کــه تأکیــد رهبــر معظــم انقــالب 
ــات  ــد و در جلس ــت ورود کرده ان ــوده اس ــاس ب ــن اس ــر همی ــم ب ه
ــن  ــی از ای ــه بخش های ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده ب ــزار ش برگ
ــن اســاس هــم  ــر همی ــل اجراســت و ب ــت قاب ــه در حــوزه دول مطالب
نامــه ای از ایــن کمیســیون بــه رئیــس مجلــس ارجــاع و ســپس بــه 

ــت.  ــده اس ــال ش ــور ارس رئیس جمه
وی گفــت: رفــع دغدغه هــای حــوزه پوشــاک موضوعــی فرابخشــی 
بــوده و بایــد دولــت و مجلــس در ایــن زمینــه مشــترکاً کاری را انجــام 
ــاهد  ــری ش ــتور و پیگی ــان و دس ــدور فرم ــا ص ــت ب ــا در نهای داده ت

کاهــش قاچــاق پوشــاک در کشــور باشــیم. 
وی در پایــان گفــت: مــا در مجلــس شــورای اســالمی فقــط می توانیــم 
ــی  ــه محدودیت ــن تعرف ــق تعیی ــه از طری ــم ک ــف کنی ــت را مکل دول
ــم  ــاس ه ــن اس ــر همی ــد و ب ــته باش ــاک داش در واردات کاال و پوش
محدودیــت واردات کاال در جلســه ســران قــوا مطــرح شــده اســت، زیرا 
ــوا  ــه ق ــد مصوب ــوده و نیازمن ــت نب ــار دول ایــن موضــوع تنهــا در اختی

می باشــد.

عضو كمیسیون صنایع مجلس خبر داد: 

واردات 2/8 میلیارد دالر پوشاک قاچاق
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ادامه از  صفحه 1

عمل می کند و تشکل ها نیز این پیام را به اعضای خود می دهند که 
دولت توجهی به خواسته آنها ندارد. به گفته رئیس اتاق تهران دولت با 
عارضه بی تصمیمی مواجه است چراکه بدنه اجتماعی دولت را همراهی 
نمی کند. نمونه بارز این مسئله حذف یارانه سوخت بود که رویکرد به 
این دلیل تغییر کرد که دولت مطمئن بود که مردم همراهی نمی کنند. 
نیازمند  اینکه همانطور که نظام سیاسی  با بیان  خوانساری همچنین 
احزاب است، نظام اقتصادی هم باید بازنگری شود؛ بر ضرورت مشورت 
و همفکری دولت با بخش خصوصی و تشکل ها تاکید کرد و موفقیت 

پایدار اقتصادی را در گروی توجه به تشکل ها دانست.
او در پایان با اشاره به ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار خواستار ادغام 
و شبکه  سازی تشکل ها از سوی اتاق ایران شد. خوانساری همچنین به 
عنوان دومین خواسته خود از معاون اول رئیس جمهور،خواهان واگذاری 
نمایشگاه ها به بخش خصوصی شد و تاکید کرد این تشکل ها هستند که 

باید برگزارکننده نمایشگاه ها باشند.

ایجاد تشکل های اقتصادی وظیفه دولت نیست
توجه  از  قدردانی  نیز ضمن  ایران  اتاق  رئیس  غالمحسین شافعی، 
ویژه معاون اول به بخش خصوصی و حضور ایشان در مراسم روز ملی 
تشکل ها، تشریح کرد: تشکل های اقتصادی سازمان های خودجوش 
و غیردولتی هستند که بر اساس نیاز و به منظور فعالیت در زمینه های 

مختلف اقتصادی به صورت داوطلبانه به وجود آمده اند.
او ادامه داد: تشکل، تالش های متفرق بنگاه های اقتصادی را یکپارچه 
و هدفمند ساخته و به عنوان نهاد واسط و پل ارتباطی بین مردم و 
دولت، با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب، حرکت به سمت اهداف 
توسعه ای را تسهیل می کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور 
با بیان این مطلب که تشکل های اقتصادی می توانند صدای بخش 
خصوصی باشند و با انعکاس نظرات فعاالن اقتصادی به دولت در بهبود 
کیفیت تصمیمات، اثرگذار باشند، تصریح کرد: این سازمان های مردم 
نهاد که نمایندگی بخشی از فعاالن اقتصادی را به عهده دارند با حضور 
در مراجع تصمیم گیری و انتقال اطالعات و تجربیات انباشت شده به 
تجارب  از  بهره گیری  با  و  می افزایند  دولت  تصمیم سازی های  غنای 
متخصصان و با دسترسی به اطالعات و رویدادهای واقعی می توانند 
مانع از تصمیم گیری های اشتباه شوند و به بهبود قانون و ارتقای آن 
کمک ویژه کنند. به اعتقاد شافعی تشکل ها با احاطه ای که به رشته 
فعالیت های متعدد در جامعه دارند می توانند نقش ارشادی و هدایتی 
برای انباشت سرمایه در بخش های مختلف ایفا و عدم توزان موجود در 

این حوزه ها را تعدیل کنند.
رئیس اتاق ایران همچنین از تجمع سرمایه ها در بخش های غیرمولد 
انتقاد کرد و گفت: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که بخش بزرگی از 
سرمایه ها در بخش های غیرمولد یا بخش هایی که بازار از آنها اشباع 
شده، تجمع یافته و بخش های صنعتی و مولد مهجور مانده اند. توسعه 
تشکل ها می تواند در هدایت سرمایه گذاران، موثر بوده و از اتالف منابع 
محدود کشور در حوزه هایی که نقشی در توسعه ندارند، جلوگیری کند.

شافعی خاطرنشان کرد: بهره مندی از فواید تشکل ها درجامعه به خودی 
خود ایجاد نمی شود؛ بلکه نیازمند ایجاد فضای مناسب برای حضور فعال 

آنها است. 
ایجاد محیطی مناسب و مساعد برای نقش آفرینی تشکل های اقتصادی 
جزو وظایف ملی به شمار می آید که باید تمام بخش های جامعه و به 

ویژه حاکمیت در به وجود آوردن آن به زعم خود تالش کنند.
تشکل های  نقش آفرینی  حدود  و  میزان  که  نکته  این  بر  تاکید  با  او 
اقتصادی با ساختار دولت ها در ارتباط است، بهره مندی از مشارکت فعال 
تشکل را منوط به وجود فضای حمایتی قابل قبول از سوی حاکمیت 
بهبود  قانون  اجرای  تا در  از دولت محترم درخواست کرد  او  دانست؛ 
مستمر محیط کسب وکار به نقش اتاق و تشکل ها بیشتر از گذشته 

اهمیت دهد. 
شافعی تصریح کرد: در این رابطه انتظار داریم که طبق مواد 2 و 3 قانون 

بهبود مستمر محیط کسب وکار، نظرات اتاق ها و تشکل های اقتصادی 
در تدوین قوانین و آئین نامه ها به موقع و در زمان مناسب دریافت شود 
داشته  کارشناسی  نظرات  اعالم  برای  کافی  زمان  تا بخش خصوصی 
باشد. وی در ادامه از زحمات جنیدی، معاون حقوق رئیس جمهور به دلیل 
همراهی هایی که با اتاق ایران داشتند و بخشنامه ای که به سازمان های 
دولتی مبنی بر لزوم اجرای ماده 2 و 3 قانون توسط آن ها، صادر شد، 

تشکر کرد. 
برخی  اقدام  از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ایران  اتاق  رئیس 
سازمان ها در انتخاب نمایندگان بخش خصوصی و مشورت گرفتن از 
راسا  از محافل تصمیم سازی خود  بعضی  و گفت:  انتقاد کرد  آن ها، 
نماینده بخش خصوصی را انتخاب می کنند. این رویه موردقبول بخش 
خصوصی نیست و نمایندگان اتاق باید توسط خود اتاق انتخاب و به طور 
رسمی معرفی شوند. شافعی همچنین به ماده 5 قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار که به اتاق مأموریت داده تا کار ساماندهی تشکل ها 
را به انجام برساند، اشاره و تأکید کرد: اتاق ایران باید نسبت به ادغام 
تشکل های موازی و شناسایی خألهای تشکلی و ایجاد آن ها اقدام کند 

که در این راستا مصمم به انجام تکلیف قانونی خود است.
دولت  کار  اقتصادی  تشکل های  ایجاد  شد:  یادآور  ایران  اتاق  رئیس 
نیست. امیدوارم به این موضوع توجه جدی شده و این وظیفه به اتاق ها 
واگذار شود. سازمان های دولتی باید از حضور در این وادی اجتناب کنند. 
الزم است از وزارت کشور در این مورد تشکر و استدعا کنم این موضوع 
را به بعضی از وزارتخانه ها تذکر دهد که استفاده ابزاری از تشکل هایی 
که خود دولت آن ها را ایجاد کرده است، فاجعه ای بزرگ بوده و باید با آن 
مقابله کرد. وی همچنین به شرایط جنگی موجود اشاره و تصریح کرد: 
فعاالن اقتصادی در مقابل ضربه هایی که از سوی دشمن وارد می شود، 
ایستاده اند اما گاهی شاهد وارد آمادن ضربه هایی از پشت هستند که 

مقابله با آن ها سخت تر است.

بخش خصوصی اجازه نداد تحریم گزندی به تولید بزند
با تأکید بر نقش و  نیز  رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
عنوان  به  اقتصادی  تشکل های  از  اقتصاد،  در  تشکل ها  ویژه  جایگاه 
بتوانیم در کنار هم  اگر  یاد کرد و گفت:  تکیه گاه اصلی روند توسعه 
بایستیم، توانی در مجموعه کشور ایجاد می شود که مسیر توسعه را 
هموارتر خواهد کرد. وی از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری هر 

بخشی از تصدی گری ها که منع قانونی نداشته باشد، خبر داد. 
رحمانی معتقد است چنانچه در مسیر توسعه بتوانیم از توان مردم و 
ظرفیت هایی که در اختیار داریم به بهترین شکل ممکن بهره ببریم، باید 

همه چیز را برای واگذاری ها مهیا کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به جای تمرکز اختیارات 
باید آنها را تا حد ممکن واگذار کرد. این سیاست، زمینه اداره بهتر کشور 
را فراهم می کند. البته برای هر تغییر و تحولی به گذشت زمان نیاز داریم. 

برخی از تغییرات عالوه بر زمان به فرهنگ سازی نیز نیاز دارند.
رحمانی در ادامه از اتاق ایران خواست تا از ظرفیت شورای گفت وگو 
بهتر استفاده کند. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این 
مطلب که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن انتظار داشت 
تا با دومینوی تعطیلی کارخانه های کشور مواجه شود، گفت: خوشبختانه 
بخش خصوصی اجازه نداد تا این هدف دشمن محقق شود و نه تنها 
تولید و صنعت در ایران متوقف نشد بلکه شاهد رشد محصوالت تولیدی 

کشور طی یک سال گذشته نیز بوده ایم.

تعادل امروز اقتصاد ایران نتیجه فعالیت های بخش خصوصی است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به عنوان سخنران پایانی 
این همایش از برخی پیچیدگی ها و سختی هایی که هنگام تصمیم گیری 
به ویژه در شرایط اعمال انواع فشارها و تحریم ها به وجود می آید، سخن 
گفت. به اعتقاد این مقام مسئول باید در این وضعیت سه موضوع مهم را 
در نظر گرفت؛ اول معیشت و رفاه مردم که بسیار تعیین کننده است. دوم 

مسئله ارز و در نهایت منابع و درآمدهای دولت که به شدت کاهش یافته 
است. او در مورد تعبیر رئیس اتاق ایران در مورد تیرهایی که از نیروهای 
خودی، بخش خصوصی را آزار می دهد، گفت: فعاالن اقتصادی در جبهه 
مقاومت در برابر تحریم ها، خط شکنی می کند، اینکه از داخل آنها را مورد 
فشارهای مضاعف قرار دهیم، خیانت به کشور است. مگر ما مرده باشیم 
که این گونه اتفاق ها بیفتد. آنچه بخش خصوصی را آزار می دهد، اعمالی 
است که به نظر می رسد اگر در وضعیت خاص امروز رعایت نشود با 

برخی مشکالت پیچیده تر مواجه می شویم.
در تالش  دولتی  دستگاه های  و  تمام بخش ها  اعتقاد جهانگیری،  به 
هستند که به نفع منافع کشور عمل کنند و هیچ کس جرأت نمی کند 
به بخش خصوصی آسیبی بزند چراکه اگر قرار باشد تسهیل در اقتصاد 

اتفاق بیفتد با همت فعاالن اقتصادی محقق می شود.
معاون اول رئیس جمهور از بی نتیجه ماندن تالش های دشمن در ساقط 
متوجه شدند  زمانیکه  داد: دشمنان  ادامه  و  ایران سخن گفت  کردن 
نمی توانند به هدف خود در ساقط کردن ایران برسند، اعالم کردند که 
این هدف هم  بود که خوشبختانه  ایران  اقتصاد  آنها فروپاشی  هدف 
محقق نشد. او تأکید کرد: شوک بزرگی در نتیجه اعمال تحریم ها بر 
اقتصاد ایران وارد آمد که همه آن هم متوجه سیاست های تحریمی 
نبود، بلکه اشتباهات گذشته ما نیز در این شرایط اثرگذار بود. اما امروز 
بعد از گذشت یک سال به نقطه تعادلی در اقتصاد رسیدیم که ارزشمند 
است. عالمت هایی که از تعادل و ثبات در اقتصاد دیده می شود نتیجه 

تالش های بخش خصوصی است.
جهانگیری در ادامه از سرمایه گذاری اندکی که در طول چند سال اخیر 
در کشور اتفاق افتاده اظهار نگرانی کرد و گفت: باید بی رغبتی بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری های جدید را آسیب شناسی کرده و علت ها 
را درمان کنیم. حفظ امنیت و حرمت سرمایه گذار دو رکن اصلی هستند 
که نباید از آنها غفلت کرد. متأسفانه فساد گسترده ای اقتصاد کشور را 
در برگرفته که شرایط را سخت تر کرده است. به طور حتم مقابله با این 

شرایط به عزم عمومی نیاز دارد.
آنچه در این نشست از دیدگاه جهانگیری مورد توجه قرار گرفت، استفاده 
از توان و ظرفیت آحاد جامعه و به ویژه تشکل ها بود. به باور او هیچ 
با تکیه بر دولت خود به توسعه  کشوری نمی تواند به تنهایی و تنها 

دست پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهور امیدواری به آینده و اعتماد را دو اصل مورد نیاز 
در دل جامعه دانست و تأکید کرد: اگر نخبگان یک کشور نسبت به آینده 
ناامید شوند، کل جامعه امید و اعتماد خود را از دست خواهند داد. بنابراین 
امروز بیش از هر زمان دیگری به امید و همبستگی اجتماعی نیاز داریم. 
باید برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی تالش کرد و آن را جدی گرفت.

وی به بخشنامه ای که در مورد اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار توسط دستگاه های دولتی، ابالغ کرده بود، اشاره و 
عنوان کرد: این بخشنامه صادر شد و در حال حاضر کمیسیون های 
دولت هم به هنگام تصمیم گیری از نظرات اتاق استفاده می کنند. امروز 
برای اجرایی شدن صددرصدی این بخشنامه، تصمیم گرفتم بند دیگری 
هم به آن اضافه کنم مبنی بر اینکه اگر بخش خصوصی اعالم کند 
موضوعی از سوی دستگاه های دولتی بدون مشورت گرفتن از او به 
جمع بندی رسیده، از ورود آن به جلسه هیات دولت ممانعت می کنم تا 

بعد از اعالم نظر بخش خصوصی، مجدد مطرح شود.

تجلیل از پیشکسوتان و اتاق های پیشرو در تشکل گرایی
انجمن  رئیس  انصاری،  محمدرضا  از  همچنین  مراسم  این  در 
رئیس  اردکانی،  شمس  علی  مهندسی،  فنی  خدمات  صادرکنندگان 
معدنی  سنگین  ماشین آالت  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن 
و راه سازی و عباسعلی قصائی، رئیس انجمن صنایع چینی ایران به 
همدان،  تهران،  اتاق  پنج  از  و  ها  تشکل  حوزه  پیشکسوتان  عنوان 
اصفهان، مشهد و کرمان به ترتیب به عنوان اتاق های پیشرو در حوزه 

تشکل گرایی، تجلیل شد.

معاون اول رئیس جمهور:

اگر موضوعی بدون مشورت با بخش خصوصی نهایی شود، از ورود آن به جلسه هیات دولت جلوگیری می کنم
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ظرفیت خالی یک میلیونی اشتغال در بخش پوشاک

ابالغ بخشنامه جدید برای ثبت سفارش مناطق آزاد

ظرفیت اسمی اشتغال در بخش پوشاک کشور که حدود یک میلیون و 
500 هزار نفر برآورد می شود، در حال حاضر فقط 500 هزار نفر است؛ 

به عبارتی دو سوم ظرفیت اشتغال در این بخش خالی است.
سیاست گذاران اشتغال در کشور بارها از ظرفیت 1/5 میلیونی اشتغال 
در بخش پوشاک سخن گفته اند؛ اما قاچاق پوشاک به مانع بزرگی پیش 

روی اشتغال زایی در این صنعت تبدیل شده است. 
به گزارش اعتمادآنالین، بر اساس آنچه که مسئوالن و سیاست گذاران 
امر اشتغال می گویند، در حال حاضر حدود 540 هزار نفر در صنعت 
 500 حدود  سرمایه گذاری  با  و  دارند  اشتغال  کشور  کل  در  پوشاک 
میلیاردی می توان برای 380 هزار نفر شغل در بخش پوشاک ایجاد 

کرد. 
در  اشتغالزایی  های  ظرفیت  توسعه  جهت  در   95 اسفندماه  در  البته 
صنعت پوشاک 12 قرارداد بین تولید کنندگان داخلی و برندهای خارجی 
منعقد شد تا تولید پوشاک این برندها برای فروش در داخل و خارج از 

کشور، در ایران صورت گیرد. 
اما با این حال با گذشت 2 سال از آخرین آمار مربوط به اشتغال در 
صنعت پوشاک، همچنان میزان افراد شاغل در این صنعت همان حدود 
540 هزار نفر اعالم می شود که نشان می دهد، در زمینه اشتغال صنعت 
پوشاک یا اقدامی نشده یا اقدامات انجام شده، خروجی مثبتی نداشته اند. 
در همین زمینه رضا تازیکی، مدیر  طرح توسعه کسب و کار و اشتغال 
پایدار )تکاپو( وزارت کار درباره آخرین آمار اشتغال صنعت پوشاک در 
انفعالی در کل زنجیره  کل کشور گفت: وزارت صنعت یک رویکرد 
در  اخیر  سالیان  طی  فعالی  سیاست  هیچ  و  دارد  پوشاک  و  نساجی 
حوزه پوشاک نداشته است. از نشانه های آن هم این است که در واقع 
را مدیریت می کند.  این صنعت  با صدور بخشنامه های روزمره  فقط 
داده  نشان  دنیا  در  پوشاک  تجربه صنعت  دیگر  از سوی  افزود:  وی 
که سیاست گذاری در کل زنجیره صنعت نساجی بیشتر باید در بخش 

یک مقام مسئول از ابالغ بخشنامه ای از سوی وزیر صمت خبر داد 
آزاد  مناطق  واردات کاالهای مورد نیاز  ثبت سفارش  آن  مبنای  بر  که 

از سر گرفته شود.
اینکه  بیان  با  خبرنگاران  با  خود  خبری  نشست  در  بانک  مرتضی 
ثبت سفارش در مناطق آزاد هم اکنون در حال انجام است، گفت: مطابق 
قانون گمرک واردات کاال در مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش ندارد، اما 
طی سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی کشور قرار بر این شد 
واردات کاال در مناطق آزاد همراه با ثبت  سفارش باشد که همین امر 

برخی محدودیت ها را در این حوزه ایجاد کرد. 
به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
آزاد  مناطق  سازمان  دبیرخانه  زمینه  این  در  افزود:  اقتصادی  ویژه  و 
و ویژه اقتصادی مکاتبات و مذاکرات متعددی با دولت انجام داد که 
البته به دلیل شرایط خاص ارزی کشور تا حدودی محدودیت هایی بر 
این موضوع ایجاد شد. اما در تعامل این دبیرخانه با وزارت صنعت و 

بانک مرکزی مشکالت تا حد زیادی رفع و رجوع شده است. 
وی تصریح کرد: از سال گذشته ثبت سفارش کاالها در مناطق آزاد 
میزان  آنالین  به صورت  و  شد  انجام  و  طراحی  سامانه ای  قالب  در 
فعاالن تجاری  برای  بانک  به گفته  ثبت سفارش ها رصد شده است. 
آزاد که عرضه کاالها در فروشگاه ها را دارند دولت تدابیری  مناطق 

»توسعه و تولید پوشاک« متمرکز باشد.
مدیر طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار گفت: در حوزه پوشاک 
بالغ بر 540 هزار نفر، در حوزه نساجی 190 هزار نفر و در حوزه تولید 

پنبه نیز حدود 30 هزار نفر شاغل هستند.
تازیکی با بیان اینکه فرایند تبدیل پنبه به الیاف و پارچه 400 درصد 
ارزش افزوده دارد اما وقتی این پارچه تبدیل به پوشاک می شود، ارزش 
افزوده آن به 900 درصد می رسد، گفت: این آمار نشان می دهد که قطعا 

سیاست گذاری ها باید در حوزه پوشاک باشد. 
وی همچنین درباره ممنوعیت واردات پوشاک گفت: هیچ وقت هیچ 
صنعتی با ممنوعیت رشد نکرده است. تجربه حمایت از صنعت خودرو را 
در کشور مشاهده می کنیم و هیچ وقت در 40 سال گذشته اتفاق خاصی 
در این صنعت رخ نداده است بنابراین اگر بگوییم »در این مقطع نباید 
واردات پوشاک برای حمایت از این صنعت صورت گیرد« ، هیچ وقت 

»این مقطع« تمام نمی شود. 
مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه کشور ترکیه که کشوری پیشرو در 
حوزه پوشاک است در هیچ مقطعی هیچ ممنوعیتی در حوزه واردات 
پوشاک ایجاد نکرده است، گفت: با اعمال ممنوعیت واردات در صنعت 
پوشاک، بسیاری از تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه گذاری کردند در 

حال خروج از کشور هستند. 
تازیکی با اشاره به اینکه بحث سیاست گذاری در هر صنعتی یکی از 
نیازهای صنعت است، گفت: ما در صنعت پوشاک استانداردها و حتی 
آزمایشگاه مرجع نساجی در کشور نداریم. یا حتی تولیدکنندگان ما در 
صنعت پوشاک استانداردهای مشخصی را رعایت نمی کنند و به همین 

دلیل تجارت الکترونیک در صنعت پوشاک صورت نمی گیرد. 
وی همچنین به ضعف های آموزشی در حوزه تربیت نیروی ماهر در 
صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: تامین نیروی انسانی ماهر در صنعت 
پوشاک بسیار مورد نیاز است. ما در ترکیه 28 رشته آموزشی مرتبط با 
پوشاک داریم در حالی که در ایران سه رشته در آموزش عالی پیش بینی 
شده است؛ در حوزه آموزش های مهارتی نیز از 190 آموزشگاه فنی و 
حرفه ای در تهران حتی یک آموزشگاه فنی و حرفه ای در حوزه آموزش 
پوشاک به آقایان نداریم. این سیاست گذاری هایی است که دولت باید 

انجام دهد. 
از  یکی  که  حالی  در  کرد:  تاکید  عین  در  تکاپو  ملی  طرح  مدیر 
مهارت های مورد نیاز کشور نهاد اتصال با برندهای بین المللی و اتصال 
با تولیدکنندگان داخل در جهت سفارش پذیری است، جای خالی چنین 
نهادی برای افزایش سفارش پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز احساس 

می شود.

با  تا میزان ورود کاال به کشور هدایت شده و متناسب  صورت داده 
نیاز منطقه باشد. 

را  آزاد  منطقه  تشکیل شده که سهمیه هر  کمیته ای  بانک  گفته  به 
تعیین و بسته به نیاز منطقه اجازه واردات می دهد. این مقام مسوول 
خاطرنشان کرد: در پنج ماهه امسال گمرک دلیل اینکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ابالغ الزم را برای واردات کاال انجام نداده بود اجازه 
ترخیص کاالها را نمی داد اما اکنون تا حدود زیادی این مشکل برطرف 
شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت طی روزهای آینده بخشنامه ای را 

برای حل مشکل ثبت سفارش کاال در مناطق آزاد ابالغ خواهد کرد. 
وی خاطرنشان کرد: حدود 3200 قلم کاال برای ارائه به صنایع داخلی 
کشور و صنایع مستقر در منطقه بدون ثبت سفارش به صورت ساالنه 
وارد می شد که این تعداد کاال امسال به 3400 قلم می رسد و بنابراین 
روند ثبت سفارش در مناطق آزاد ادامه دارد و البته این اقالم شامل مواد 

اولیه و قطعات هستند. 
وارد  با ثبت سفارش  باید  داد: سایر کاالها و ماشین آالت  ادامه  بانک 
مناطق آزاد شوند، ضمن اینکه سایر کاالهای مورد نیاز منطقه در توافق 
با وزارت صمت ثبت سفارش خواهند شد که بخشنامه مرتبط با آن طی 

روزهای آینده صادر می شود.
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عضو جدید

مدیرعامل: وحید رضایی
محل كارخانه: خمین

پلی  اکریلیک، پشم  نخ  زمینه فعالیت: 
استر و رنگرزی نخ اکریلیک

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت صنایع نخ خمین را به مدیران آن 
آقای وحید رضایی  به ویژه جناب  واحد 

ایشان و شرکت  خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون 
صنایع نخ خمین را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت صنایع نخ خمین

عضو جدید

رئیس هیئت مدیره: جواد موسوی
محل شركت: تهران

زمینه فعالیت: بازرگانی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت بلگین را به مدیران آن واحد به 
ویژه جناب آقای جواد موسوی خوش آمد 
عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و 

شرکت بلگین را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت بلگین
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