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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.(

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به معاونان وزارتخانه، 
روسای سازمان های صمت استانی، مدیران عامل و روسای سازمان ها، 

شرکت ها، صندوق ها، و موسسات وابسته این وزارتخانه بر لحاظ کردن 
نظرات اتاق و شورای گفتگو و تشکل های مرتبط در تدوین قوانین و 

رویه های اجرایی تأکید کرد. 
صدور  کاهش  بخشنامه  این  در  رحمانی  رضا  شاتا،  گزارش  به 
بخشنامه های مکرر و حرکت به سمت ایجاد ثبات در فضای حوزه 

صنعت معدن و تجارت را سیاست کاری خود معرفی کرده است.
مربوط  موضوعات  بررسی  هنگام  در  که  است  کرده  تصریح  او 
آیین نامه ها ،  مقررات،  اصالح  و  تدوین  کار،  و  کسب  محیط  به 
بخشنامه ها و رویه های اجرایی، ضمن دریافت نظرات اتاق و شورای 
گفتگو و تشکل های مرتبط، در ابتدا هماهنگی الزم را با معاونت 
طرح و برنامه به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب و کار 

مدیر كل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت از 
فعال بودن 7 هزار و 900 واحد تولیدی در حوزه صنایع نساجی و 
پوشاک در کشور با ظرفیت اشتغال بیش از ۲۶0 هزار نفر خبر داد 
و گفت: دارا بودن رتبه ۵9 از ۱۶0 کشور در صادرات محصوالت 
نساجی و پوشاک و سهم ۱/9 درصدی از صادرات غیر نفتی از جمله 

پتانسیل های صنعت نساجی و پوشاک در کشور است.
افسانه محرابی در گردهمایی معاونین صنایع استان ها به سیاست های 
تولید و تجارت نساجی و پوشاک اشاره کرد و گفت: پیگیری تامین 
مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق ثبت سفارشات و در صورت 
لزوم تعامل با بانک مرکزی و گمرک، حمایت منطقی از تولید در 
جهت رقابت پذیر شدن محصوالت تولیدی، اجرایی کردن برنامه 
طریق  از  ارز  خروج  از  جلوگیری  جهت  در  داخل  ساخت  تعمیق 

کاهش واردات، از سیاست های اتخاذی در این حوزه است.
به گزارش شاتا، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی 
وزارت در بخش دیگری از صحبت هایش به برنامه ها و اقدامات این 
حوزه اشاره کرد و گفت: تدوین و اجرایی سازی پروژه توسعه تولید و 
تجارت صنایع نساجی و پوشاک با محوریت توسعه و تعمیق ساخت 

داخل از محورهای برنامه رونق تولید در سال 9۸ است.
وی با اشاره به اهمیت ولزوم نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی و 

رحمانی خطاب به مدیران وزارت صنعت: 

صدور بخش نامه های تکراری را کاهش دهید 

نوسازی و بازسازی واحدهای پوشاک و نساجی

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

علیرضا حائری با بیان اینکه ایران هم اکنون تولیدکننده پارچه 
شلوار و لباس های جین است، گفت: صنعت نساجی ایران در تولید 
پارچه جین، پیشرفت خوبی داشته و توانسته حجم باالیی از این 
نوع پارچه را با کیفیت بسیار باال تولید کند؛ به نحوی که بسیاری 
از پوشاک جین که در داخل کشور به اسم برندهای خارجی عرضه 
می شود، پارچه و دوخت آن در داخل کشور انجام می شود اما به 
دلیل رغبت مشتریان به اجناس خارجی، به اسم برندهای خارجی 

فروخته می شود. 
ایران در تولید بسیاری از پارچه های خاص نیز تبحر بسیاری دارد؛ 
اما در مورد برخی دیگر از جمله چادر مشکی، اگرچه رشد مناسبی 
با  ایجاد شده و یک کارخانه در شهرکرد،  طی سال های اخیر 
کیفیت بسیار باالیی مشغول تولید است، اما همین چادرمشکی، 
نماد توسعه نیافتگی صنعت نساجی ایران شده است که برداشتی 

بسیار غلط است.
وی تصریح کرد: چادر مشکی یک پارچه خیلی حساس است و 
بافت آن، از پیچیدگی های خاص فنی برخوردار است و با هر نخی 
نمی توان آن را بافت؛ یعنی نخ فیالمنت ظریف نیاز دارد و بافت 
آن نیز خاص است. از همه مهم تر، رنگرزی و تکمیل آن است؛ 

چراکه چادر مشکلی باید از یک رنگرزی مناسب برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه راه اندازی یک خط تولید پارچه چادر مشکی، 
داشت:  اظهار  دارد،  نیاز  سرمایه گذاری  دالر  میلیون  تا ۲۵   ۲0
این میزان سرمایه گذاری بستگی به ظرفیت کارخانه دارد؛ اما با 
ظرفیت ساالنه ده میلیون متر، بین ۲0 تا ۲۵ میلیون یورو نیاز 
ارزی برآورد شده است؛ شاید به همین خاطر است که توسعه این 

بخش از صنعت نساجی با کندی پیش رفته است. 
این کارشناس صنعت نساجی خاطرنشان کرد: هم اکنون خط 
تولیدی که در شهرکرد مشغول به تولید است، از کشور کره جنوبی 
وارد شده و البته برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان، سوئیس 
و ایتالیا نیز خطوط ریسندگی و بافندگی مدرن دارند که از آنها نیز 

می تواند خط تولید و تکنولوژی وارد شود. 
حائری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان صنعت نساجی، به هیچ 

حمایت از صنعت نساجی برای حضور در 
بازار صادراتی

ــم  ــش جرائ ــات بخش ــی جزئی ــور مالیات ــازمان ام ــاون س مع
ــی  ــی را تشــریح کــرد و از بخشــش بدهــی تمــام مؤدیان مالیات
کــه تــا پایــان مهــر بــرای پرداخــت اصــل مالیــات اقــدام کننــد، 

ــر داد. خب
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی گفــت: ســازمان امــور مالیاتــی در 
راســتای اقدامــات مؤثــر در ســال تولیــد و حمایــت از کاالی ایرانــی، 
تصمیماتــی را بــرای حمایــت از عمــده مؤدیــان مالیاتــی و به طــور 
ویــژه بــرای بخــش تولیــد اتخــاذ کــرد کــه در قالــب بخشــنامه ای 

ابــالغ شــد.
ــرر شــد  ــن بخشــنامه مق ــر اســاس ای ــزود: ب ــیحی اف ــد مس محم
تمــام مؤدیــان مالیاتــی حقیقــی و حقوقــی غیردولتــی کــه تــا پایان 
مهرمــاه اقــدام بــه پرداخــت بدهــی مالیاتــی خــود کننــد صــد در 
صــد جرائــم مالیاتــی آن هــا بخشــوده شــود و به تناســب تأخیــری 
کــه تــا پایــان ســال داشــته باشــند بــه ازای هــر یــک مــاه بــرای 
بخش هــای تولیــدی ۲ درصــد و بــرای ســایر بخش هــا ۴ درصــد 

جزییات بخشش جرائم مالیاتی
ادامه در صفحه 2
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رحمانی خطاب به مدیران وزارت صنعت: 

صدور بخش نامه های تکراری را کاهش دهید 
ادامه از  صفحه 1

خالصه مذاکرات  هزار و بیست و نهمین  نشست هیئت  مدیره
انجمن صنایع  نهمین نشست هیأت مدیره  و  بیست  و  هزار 
نساجی ایران  با حضور اكثریت اعضای  هیات مدیره در روز 
نساجی  صنایع  انجمن  محل  در  مورخ98/05/20  یکشنبه 
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- خالصــه مذاکــرات هــزار و بیســت و هشــتمین  
ــران   ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــات مدی ــت هی نشس
مــورخ 9۸/0۵/۱3 قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در 

ــید. ــور رس ــت مذک نشس
۲- آقــای مهنــدس شــهالیی بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای 
انجــام شــده در خصــوص واردات پنبــه و موضــوع قرنطینــه 
ــه  ــه یکشــنبه هفت ــه نشســت مشــترکی ک ــی ب و گندزدای
ــاورزی و  ــاد کش ــدگان وزارت جه ــور نماین ــا حض ــی ب آت
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت برگــزار مــی شــود اشــاره 
فرمودنــد و ابــراز امیــدواری نمودنــد کــه ایــن مشــکل بــه 

طــور کامــل برطــرف گــردد.
3- پیــرو طــرح موضــوع درخواســت تولیــد کننــدگان الیاف 
پلــی اســتر بــرای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای 
ریســندگی پنبــه ای، پــس از بحــث و تبــادل نظر مقرر شــد 
تــا از نماینــدگان تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان الیاف 
مذکــور دعــوت گــردد تــا در جلســه هیــات مدیــره حضــور 
ــی در خصــوص  ــی و کیف ــد و موضــوع مشــکالت فن یابن

جایگزینــی الیــاف داخلــی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــری  ــزارش مختص ــوردی گ ــا الج ــید رض ــای س ۴- آق
ــل  ــی اکری ــا مســئولین شــرکت پل از نشســت مشــترک ب
اصفهــان ارائــه فرمودنــد و بحــث و تبــادل نظــر بســیاری 
ــس از  ــا پ ــد ت ــرر ش ــت مق ــت و در نهای ــورت پذیرف ص
ــزاری  ــوص برگ ــل در خص ــی اکری ــرکت پل ــه ش مکاتب

ــردد. ــدام گ ــترک اق ــت مش نشس
ــا دبیــرکل انجمــن،  ۵- مکاتبــه آقــای مهنــدس فرهــی ب
ــه  ــد )مکاتب ــرح گردی ــروش زاده مط ــای نیلف ــط آق توس
ــادل  ــث و تب ــس از بح ــد( پ ــی باش ــت م ــور پیوس مذک
نظــر بســیار در خصــوص موضوعــات مطروحــه در مکاتبــه 
ــه  ــه ب ــات رییس ــات هی ــه جلس ــد ک ــرر گردی ــور مق مذک
صــورت منظــم تــر و هماهنــگ تــری برگــزار گــردد تــا از 

ــری شــود. ــوارد جلوگی ــن م ــرار ای تک
ــای  ــط آق ــن توس ــی انجم ــی و نقدینگ ــزارش مال ۶- گ
ــادل  ــد و بحــث  و تب ــه گردی مهنــدس نیلفــروش زاده ارائ

ــت. ــورت گرف ــوص ص ــن خص ــری در ای نظ
7- جلســه در ســاعت ۱9:۱۵ بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد 

و آل محمــد خاتمــه یافــت.
ــا  ــدس رض ــان: مهن ــی آقای ــالع قبل ــا اط ــور ب ــدم حض ع

ــدم ــا مق ــیبانی، محمدرض ــردان ش ــدی، علیم حمی

صورتجلسه

وزارتخانه به عمل آورده تا پس از تائید، اقدامات بعدی انجام شود.
گفتنی است که این بخشنامه پیرو نامه معاون هماهنگی، نظارت 
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور، منضم به نامه رییس  
دفتر معاون اول رییس جمهور و نامه دفتر مقام معظم رهبری، با موضوع 

»مطالبات بخش خصوصی و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل امر 
اقتصادی نظام« و همچنین بند )3( مصوبات هشتاد و ششمین جلسه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مواد )۲( و )3( 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بوده است.

نوسازی و بازسازی واحدهای پوشاک و نساجی
ادامه از  صفحه 1

پوشاک گفت: تهیه، تدوین و بروزرسانی سند جامع راهبردی صنعت 
بخش  تشکل های  و  سازمان ها  و  دانشگاه ها  با همکاری  پوشاک 

خصوصی از جمله اقدامات صورت گرفته است.
این صنعت  نهایی  کاالهای  قاچاق  با  مبارزه  بر  تاکید  با  محرابی 
توضیح داد: جلوگیری از واردات کاالهای دارای تولید مکفی از جمله 
پوشاک و کفش، انواع کفپوش، کاالی خواب و پتو به منظور تقویت 

و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و برای جلوگیری از خروج ارز در 
شرایط کنونی صورت می پذیرد.

کشورهای  را   97 سال  در  صادرات  مقصد  کشورهای  عمده  وی 
عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و آذربایجان معرفی کرد و گفت: 
به  در سال گذشته کل صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور 

ارزش حدود ۱/۱ میلیارد دالربوده است.

جزییات بخشش جرائم مالیاتی
ادامه از  صفحه 1

از مالیــات آن هــا کــم خواهــد شــد و ایــن بخشــنامه تــا پایان ســال 
9۸ ادامــه دارد.

معــاون ســازمان امــور مالیاتــی تأکیــد کــرد: قاعــده بازی بر اســاس 
بخشــش مالیاتــی در راســتای عفــو و فراهــم کــردن شــرایط بــرای 
واحدهــای تولیــدی و نظام منــد شــدن قانــون مالیــات تعریف شــده 
اســت؛ و مؤدیانــی کــه بــه قانــون تمکیــن می کننــد از راســت گویی 
خــود منفعــت خواهنــد بــود و آن هایــی کــه اظهــارات خــالف قانون 
ــر اســاس ایــن بخشــنامه ضــرر خواهنــد  ــد و دروغ بگوینــد ب دارن
کــرد و قاعــده بــازی بــر اســاس صداقــت خــود اظهــاری خواهــد 

 . د بو
ــال  ــرای س ــی ب ــؤدی، مالیات ــر م ــال اگ ــور مث ــت: به ط وی گف
ــر  ــات ب ــات اعــم از مالی 9۵ داشــته باشــد اگــر اصــل بدهــی مالی
ــم  ــام جرائ ــد تم ــت کن ــتقیم را پرداخ ــات مس ــزوده و مالی ارزش اف

ــد دارد. ــد در ص ــودگی ص ــت بخش ــی قابلی مالیات
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی بــا بیــان اینکــه ایــن بخشــنامه در 
ســال های بعــد تکــرار نخواهــد شــد، تأکیــد کــرد: در ســال بعــد 
ــه اســتان ها کاهــش خواهــد یافــت و درصــد  ــار ب تفویــض اختی

ــن  ــد بنابرای ــد ش ــورد خواه ــد برخ ــر و نظام من ــودگی تغیی بخش
ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــادی از ای ــاالن اقتص ــه فع ــت ک ــر اس بهت

کننــد. 
مســیحی افــزود: در ســازمان امــور مالیاتــی بــه دنبــال این هســتیم 
کــه بــا تقویــت ضمانت هــای اجرایــی و بــا بازتعریــف رابطــه بیــن 
ســازمان امــور مالیاتــی و فعــاالن اقتصــادی بــا مبــارزه قاطعانــه بــا 
فــرار مالیاتــی در کنــار حمایــت همه جانبــه از تولیــد بتوانیــم تمکین 
مالیاتــی را بــا خــود اظهــاری افزایــش دهیــم. وی تصریــح کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه مالیــات بهتریــن ابــزار تأمیــن مالــی دولت هــا و 

ــی دولت هاســت. ــدرت ذات ق
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی افــزود: مالیــات بــر ارزش افــزوده 
حــوزه  کشــورهای  در  و  می شــود  اجــرا  کشــور   ۱۶0 در 
خلیج فــارس نیــز از ابتــدای ۲0۱۸ آن را عملیاتــی کرده انــد 
ــال اقتصــادی از محــل  ــد فع ــی نبای ــوب اجرای و در نظــام مطل
ــد  ــزوده پرداخــت کن ــر ارزش اف ــات ب ســرمایه در گــردش، مالی
بلکــه بایــد در حلقــه بــه صورتــی پرداخــت کنــد کــه درنهایــت 

ــد. ــده برس ــه مصرف کنن ب

عنوان با ممنوعیت واردات موافق نیستند، گفت: واردات نباید ممنوع 
بشود؛ بلکه باید برای تولیدکننده شرایطی برابر با واردکنندگان در نظر 
گرفته شود، این در حالی است که هر کاالیی که دچار ممنوعیت شود، 
به طور قطع دچار ضرر و زیان در درازمدت خواهد شد،  ممنوعیت 
واردات هر کاالیی، انحصاری را ایجاد می کند که به نفع آن صنعت 
نیست و اگرچه ممکن است به نفع دو یا سه تولیدکننده خاص باشد 
و آنها کاال را گرانتر عرضه کنند؛ ولی در کل، به نفع صنعت کشور 

نیست. 
وی اظهار داشت: حدود دو سال است که بحث ممنوعیت واردات 
پوشاک به کشور را داشته ایم؛ اما این ممنوعیت واردات اگرچه ممکن 
است به نفع چند تولیدکننده داخلی باشد، ولی در مجموع باعث رشد و 
توسعه صنعت پوشاک کشور نمی شود و صنعت توانمندسازی نخواهد 

شد.   
ایران، در چند  ادامه گفت: در حال حاضر، صنعت نساجی  وی در 
رشته بسیار توسعه یافته است که یکی از آنها، فرش ماشینی است؛ به 
نحوی که در صنعت فرش ماشینی، تولیدات باکیفیت باال وجود داشته 

که حجم مطلوبی هم دارد؛ به این معنا که 90 میلیون مترمربع در 
سال تولید فرش ماشینی داریم و ظرفیت نصب شده کشور نیز، ۱۲0 
میلیون مترمربع است که اگر بتوانیم که در بازارهای صادراتی حضور 
داشته باشیم؛ به طور قطع خواهیم توانست از ۱۲0 میلیون مترمربع 
تولید در سال، ۵۵ میلیون مترمربع را بابت تامین نیاز داخلی، مصرف 

کنیم و مابقی را که نزدیک به نیمی از تولیدات است، صادر نماییم. 
وی افزود: بر این اساس، اگر ۲0 دالر در هر متر، ارزش صادرات را 
در نظر بگیریم، به راحتی  قادر خواهیم بود که به صادرات ۱ میلیارد 
دالری برسیم؛ ضمن اینکه تولید الیاف پلی استر نیز رشد خوبی پیدا 
کرده است و با توجه به اینکه منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در 
کشور وجود دارد؛ مواد اولیه تولید الیاف پلی استر در کشور آماده و مهیا 

است و در نتیجه، رشد خوبی را شاهد هستیم. 
حائری گفت: در حوزه نخ های فیالمنت پلی استر نیز رشد خوبی 

داشته ایم که باید توسعه یابد. 
با حمایت بیشتر از صنعت نساجی می توان برای توسعه بازارهای 

صادراتی برنامه ریزی نمود.

حمایت از صنعت نساجی برای حضور در بازار صادراتی
ادامه از صفحه 1
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مهندس سیدمحمد مقدسی در گفت وگو با برنامه رادیویی کاالی 
ایرانی اعالم کرد: صنایع نساجی از نظر قدمت، اشتغال زایی و قدرت 
تخصصی، سابقه قابل توجهی در ایران دارد اما متأسفانه مورد حمایت 
قرار نمی گیرد زیرا حدود 9۵ درصد اقتصاد کشور، دولتی است و صنعت 
نساجی جزو ۵ درصد صنایعی به شمار می آید که تحت حمایت دولت 

قرار ندارد.
مهندس مقدسی ضمن بیان مطلب فوق یادآور شد: البته امسال وزیر 
اولویت دار مدنظر  به عنوان یک صنعت  را  نساجی  محترم صنعت، 
عملکرد  شده،  تعریف  اولویت بندی های  در  امیدوارم  که  داده  قرار 
با  این موفقیت، مستلزم مشارکت  اما  باشند  موفقیت آمیزی داشته 
تشکل های تخصصی نساجی و پوشاک است. رئیس هیئت مدیره 
جامعه متخصصین نساجی ایران، ضمن اشاره به پیشرفت چشمگیر 
را  رشد  این  دالیل  از  یکی  ترکیه،  در  پوشاک  و  نساجی  صنایع 
حمایت های ثابت دولت ترکیه از تولیدکننده دانست و گفت: برای 
مثال نوسانات جهانی نرخ پنبه ، مشمول تولیدکننده ترک نمی شود و 
طبق برنامه ریزی و بازار هدف مشخص با نرخ تمام شده ثابت به تولید 
ادامه می دهد و دولت، مابه التفاوت های موجود را در قالب سیاست های 
حمایتی می پردازد. مهندس مقدسی در ادامه به ارائه توضیحاتی در 
زمینه تولید، بازار و ویژگی های منسوجات بی بافت پرداخت و گفت: 
نساجی  صنایع  تولیدی  زیرشاخه های  از  یکی  بی بافت  منسوجات 
محسوب می شود که متأسفانه در مقایسه با سایر گرایش های این 
صنعت در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است.                                                                                                     
وی افزود: زیربناهای آموزشی و فضاهای دانشگاهی کمتر به این 
حوزه می پردازند و زمانی که مباحث آموزشی یک حوزه، کمرنگ باشد، 
خروجی نیز کمرنگ خواهد بود لذا متخصصان نساجی نیز حضور 

چندان پر رنگی در منسوجات بی بافت ندارند.
منسوجات  تولید صنعتی  گفت:  اقتصاد  رادیو  به  مقدسی  مهندس 
بی بافت در دنیا، قدمت باالیی ندارد و عمر آن به 70-۶0 سال می رسد 

در کشور ما نیز سابقه چندان پررنگ و طوالنی ندارد.
این متخصص نساجی تصریح کرد: منسوجات بی بافت در صنایع 
راه سازی،  بهداشتی،  آرایشی،  بهداشتی،  بیمارستانی،  پزشکی، 
ساختمان سازی، فیلترسازی، خودروسازی، هواپیماسازی، کشتی سازی، 
گردشگری، بسته بندی و تبلیغات، صنایع چرم ، پوشاک، ایزوگام، انواع 
عایق ها، ورزشی، کشاورزی، فرش ماشینی و موکت حضور پررنگی 
دارد اما علی رغم این گستردگی فراوان، جایگاه چندان مطلوبی در 
کشور ما ندارد در حالی که می تواند جایگاه به مراتب باالتری داشته 

باشد.
وی ضمن بیان این مطلب که متأسفانه از نظر مباحث تخصصی 
داده  کشور  در  بی بافت  منسوجات  به  خاصی  اهمیت  آموزشی  و 
نمی شود، افزود: امروزه حداقل 30 درصد از منسوجات تولیدی جهان 
بر منسوجات بی بافت متمرکز است در حالی که این رقم در کشور ما 
کمتر از ۱0 درصد می باشد. ایشان در ادامه یادآور شد: در برخی موارد 
منسوجات بی بافت حداقل 3 تا ۴ برابر هزینه ها را کاهش می دهد که از 

نظر مسائل اقتصادی بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است. 
به گفته این فعال صنعتی، هزینه گان جراحی یک بار مصرف و استریل، 
نصف هزینه گان با پارچه تاری- پودی است، ضمن این که عمر مفید 
گان پارچه  ای پس از ده  ها بار شست وشو و استریل به حداقل می رسد 
و امکان رشد باکتری به خصوص در صورت استفاده از پاک کننده های 
ثابت افزایش پیدا می کند؛ بنابراین استفاده از گان یک بار مصرف 

از نظر بهداشتی و اقتصادی بسیار منطقی و مقرون به صرفه است. 
استفاده  به  ایران  نساجی  متخصصین  جامعه  مدیره  هیئت  رئیس 
گسترده و فراگیر سایر کشورها از منسوجات بی بافت در تولید باند 
بودن  بهداشتی تر  و  هزینه ها  در  که صرفه جویی  کرد  اشاره  گاز  و 
محصوالت مذکور را به همراه دارد. وی اذعان داشت: طبق تعریف 
سازمان جهانی استاندارد، منسوجات بی بافت الیه یا شبکه ای از الیاف 
اصطکاک،  ایجاد  وسیله  به  که  آرایش یافته ای  غیرمنظم  یا  منظم 
اتصال یا پیوستگی به وجود می آید. الیاف در پارچه های تاری- پودی، 
ممکن است به صورت غیریکنواخت کنار هم قرار بگیرند اما در فرایند 
بی بافت، به صورت کاماًل یکنواخت و همگن کنار هم هستند که این 
امر، امتیاز و ضریب بهداشتی منسوجات بی بافت را افزایش می دهد.   

وی ۵0 درصد ضایعات منسوجات بی بافت را قابل بازیافت اعالم کرد 
و گفت: مابقی نیز می تواند از طریق سوزاندن به انرژی تبدیل شود.

صنایع نساجی و پوشاک در ایران، 
اولویت دار اما مغفول!

نتایج انتخابات هیات رئیسه كمیسیون های تخصصی دوره نهم اتاق ایران اعالم شد:

کمیسیون های 18گانه اتاق ایران روسای خود را شناختند
دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با انتشار اطالعیه ای نتایج 

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون های دوره نهم اتاق را اعالم کرد.
انتخابات طی ۲ روز شنبه ۲۶ مرداد و یکشنبه ۲7 مرداد ۱39۸ در 

با  ایران برگزار شد. برخی از کمیسیو ن های مرتبط  اتاق  ساختمان 
صنعت به شرح ذیل می باشد:

سمتنام و نام خانوادگیکمیسیون ها 

اقتصاد کالن۱

رئیسعلی شمس اردکانی

نایب اولبهرام سبحانی

نایب دومهیبت اله اصولی

بازار پول و سرمایه۲

رئیسمحسن حاجی بابا

نایب اولسیدرضا زیتون نژاد موسویان

نایب دوممجتبی کاروان

تسهیل تجارت و مدیریت واردات3

رئیسسید محمد جعفری

نایب اولمحمدرضا فاروقی

نایب دومپرهام رضایی

توسعه پایدار، محیط زیست و آب۴

رئیسفرشید  شکرخدایی

نایب اولمحمدرضا مشاهیری

نایب دومحسن فروزان فرد

توسعه صادرات غیرنفتی۵

رئیسجمشید  نفر

نایب اولمحمدعلی  محمدمیرزاییان

نایب دومسید مصطفی موسوی

صنایع۶

رئیسابوالفض روغنی

نایب اولنیما بصیری تهرانی

نایب دومعباس جبالبارزی

کسب و کارهای دانش بنیان7

رئیسافشین کالهی

نایب اولفرزان فردیس

نایب دوممحمدعلی چمنیان

مالیات، کار و تامین اجتماعی۸

رئیسمحمود توالیی

نایب اولجلیل کاربخش

نایب دوماصغر آهنی ها

مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی9

رئیسمسعود بنابیان

نایب اولمحمود اولیایی

نایب دومخیریه نیسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت جدیدترین آمارهای تجاری کشور در 
چهار ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد که بر این اساس تراز 

تجاری کشور همچنان مثبت باقی مانده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای جدید ارائه شده از سوی وزارت 
صنعت، ایران در چهار ماهه ابتدایی سال ۱39۸، حدود ۵0 میلیون 
تن کاال، با ارزش تقریبی ۱۴/۶ میلیارد دالر برابر با ۱۲/9 میلیارد یورو 

صادرات غیرنفتی داشته است.
به این ترتیب در پایان دوره چهار ماهه ابتدایی سال ۱39۸ در قیاس 
رشدی  یورویی  نظر  از  ایران  صادرات  قبل،  سال  مشابه  مدت  با 
۱/۱۸درصدی را به ثبت رسانده است. وزن صادرات ایران در این 
مدت نیز افزایشی بیش از 3۱ درصدی را تجربه کرده و البته صادرات 

ایران از نظر دالری کاهشی حدودا هفت درصدی داشته است.
در حوزه واردات نیز در پایان دوره چهار ماهه سال جاری، ایران حدودا 
۱۲ میلیون تن واردات داشته که ارزش دالری آن ۱۴/3 میلیارد و 

ارزش یورویی آن ۱۲/7 میلیارد تخمین زده می شود.

طبق این آمارها، ارزش واردات ایران در این دوره در قیاس با مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ وزنی افزایشی 0/۸۵ درصدی و از نظر 
ارزش یورویی افزایش ۲/۱۶ درصدی داشته است. همچنین ارزش 
دالری واردات ایران در طول این مدت کاهشی حدودا شش درصدی 

داشته است.
به این ترتیب با ثبت ۱۲/9 میلیارد یورو صادرات و ۱۲/7 میلیارد 
یورو واردات در سال جاری، تراز تجاری ایران با ارزش ۲00 میلیون 

دالری مثبت باقی مانده است.
به گزارش ایسنا، با وجود تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا 
بر علیه اقتصاد و مردم کشورمان، ایران در ماه های گذشته توانسته 
صادرات غیر نفتی خود را حفظ کرده و حتی در بعضی ماه ها آماری 

مثبت داشته باشد.
به  دسترسی  کاهش  زمان  در  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری 
ارز،  به  دسترسی  برای  کشور  راهکار  بهترین  نفتی،  درآمدهای 

گسترش صادرات غیر نفتی است.

جدیدترین آمار از صادرات و واردات ایران در سال ۹8
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معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار

ثبت اطالعات بازار کار 1۵ تا ۶۴ ساله ها در سامانه جامع اشتغال آغاز به کار کرد

 عیسی منصوری در نشستی با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت 
راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان اظهار داشت: این سامانه آغاز به 
کار کرده است و داده های مربوط به اطالعات شغلی و بازار کار تمام 
افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله اعم از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع 
بیکاران، شاغالن و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در 

آن ثبت می شود.
با اشاره به راه اندازی مرکز کنترل و فرماندهی سیاست های  وی 
اشتغال کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در سیاست های اشتغال 
داشبورد مدیریتی در حوزه  این مرکز یک  یادآور شد:  دستگاه ها، 
نظارت در برنامه های اشتغال کشور است. در حوزه سیاستی تا چند 
سال گذشته ردیفی به عنو ان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور 
دیده نمی شد اما خوشبختانه طی ۲-3 سال اخیر این ردیف بودجه 
کشور  بودجه  قوانین  در  اشتغال«  و  »توسعه  برنامه  عنوان  تحت 
پیش بینی شد تا افق و چشم اندازی از برنامه ریزی در حوزه تولید و 

اشتغال در کشور دیده شود.
منصوری با اشاره به ایجاد ۴۶۴ هزار فرصت شغلی در سال گذشته 
به استناد آمار مرکز آمار ایران، خاطر نشان کرد: براساس اطالعات 
احصاء شده در وزارت کار در سال گذشته ۴7۱ هزار شغل جدید ایجاد 
شده است که این آمار ثبتی و کاماًل قابل دفاع است. البته بخش قابل 
توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال کم کیفیت است که حدود ۱۸0 
هزار شغل ایجاد شده از پوشش بیمه ای محروم هستند اما نکته ای که 
وجود دارد این است که بخشی از این فقدان بیمه ای افراد، داوطلبانه 
و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیالت با فضای کار و یا تخطی 

کارفرمایان است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تأکید بر اینکه در شرایط 
فعلی صنعت کارخانه ای کشور، اشتغال زا نیست، تصریح کرد: در سال 
گذشته خالص اشتغال بخش صنعت منفی 39 هزار شغل بوده است 
که به این معنی است که صنعت کارخانه ای در کشور فعاًل اشتغال زا 
نیست بنابراین باید سیاست های اشتغال کشور در سایر بخش های 

اقتصادی متمرکز شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه از ۴7۱ هزار اشتغال ایجاد شده بیش 
از ۱۴3 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده است که 
حاصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار بانک 
عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایر است. به این ترتیب 
سهم اشتغال جدید روستایی از صفر درصد طی یک دهه اخیر در 

سال گذشته به حدود ۲۵ درصد رسیده است. منصوری با بیان اینکه 
البته 70 درصد اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی در سال گذشته 
فاقد پوشش بیمه ای است، گفت: براساس توافقی که با صندوق بیمه 
روستائیان و عشایر صورت گرفت، ۱00 هزار نفر از شاغالن مناطق 
روستایی و عشایر در قالب این صندوق تحت پوشش بیمه قرار می 

گیرند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه سرمایه گذاری، 
بهره وری و اشتغال سه مولفه رونق تولید هستند، تأکید کرد: در فضای 
اقتصادی امروز کشور سرمایه گذاری پاسخ نمی دهد چرا که نرخ تشکیل 

سرمایه در کشور مطلوب نیست و به نوعی منفی است.
معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه ما باید برای رونق تولید بر دو مولفه 
بهره وری و اشتغال متمرکز شویم، یادآور شد: امروز بخش زیادی از 
اشتغال با افزایش بهره وری یک صنعت ایجاد می شود. به عنوان 
مثال در صنعت پوشاک که ظرفیت زیادی برای اشتغال زایی دارد، با 
سیاست های مداخله ای توسعه ای و حمایت در سطوح مقررات زدایی 
می توانیم تولید در این صنعت را رونق و اشتغال را افزایش دهیم. 
بنابراین ما در حوزه اشتغال می توانیم با نوعی از ورود مداخله ای و 
با ارتقای بهره وری در صنایع خاص، اشتغال را توسعه دهیم و امروز 
اشتغال کشور از جنس توسعه بهره وری حاصل می شود نه از جنس 
سرمایه گذاری؛ بنابراین اگر امروز صنعتی بدون افزایش بهره وری 
صرفاً برای سرمایه گذاری تقاضای تسهیالت کند، این تسهیالت قابل 

پرداخت نیست.
منصوری ادامه داد: سیاست های بازار کار و تثبیت اشتغال دو اولویت 
نخست وزارت کار در حوزه اشتغال در سال 9۸ است به طوری که برای 
کارآفرینان و صاحبان مشاغلی که تثبیت شغل داشته باشند، مشوق 
بیمه ای در نظر گرفته شده است که این موضوع باعث می شود سهم 
پرداخت حق بیمه ای کارفرما از قیمت تمام شده تولید برای صاحبان 

مشاغل حذف شود.
وی همچنین از اجرای مکانیزمی برای آزادسازی بنگاه های اقتصادی 
که به دلیل بازپرداخت تسهیالت معوق بانکی و یا سایر موارد توسط 
شبکه بانکی تمدید شده است، خبر داد و گفت: در تالشیم با اجرای 

برنامه ای این بنگاه ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
ریزش  آمار  درباره  کار  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
ابتدای  ما در  نیز تصریح کرد: در سال 97 پیش بینی  نیروی کار 
سال با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور و هدف گذاری نرخ 
اقتصادی، ریزش یک میلیون شغل  باالی تورم، نرخ رشد منفی 
براساس  فضا  شدیم  متوجه  سال  طول  در  اما  بود  سال  پایان  تا 
شاخص های هدف گذاری شده در ابتدای سال پیش نمی رود و به 
نوعی شاخص ها تعدیل تر از آنچه پیش بینی شده بود، رقم خورد و 
بنابراین در سال گذشته کل ریزش اشتغال کشور اعم از رسمی و 

غیر رسمی ۴00 هزار نفر بود. 
منصوری تأکید کرد: با توجه به اینکه در سال جاری اولویت ما تثبیت 
اشتغال است، اگر بخش خصوصی به خوبی از فضا استفاده کند و 
بخش دولتی فضا را تسهیل کند با یک تأخیر فاز، صنعت  و تولید کننده 

خود را با فضای اقتصادی کشور تنظیم می کند.

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و عضو کمیته 
در  واردات  انجام  برای  موردنیاز  پیش پرداخت  می گوید:  اتاق  این  ارزی 
مقابل صادرات ۲0 درصد کاهش می یابد و چگونگی استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده صادرات نیز اصالح می شود. معاون فنی و خدمات بازرگانی 
اتاق ایران گفت: با رایزنی های صورت گرفته در کمیته ارزی اتاق ایران، 
پیش پرداخت موردنیاز برای واردات در مقابل صادرات از 3۵ درصد به ۱۵ 
درصد کاهش می یابد. مظفر علیخانی در گفت وگو با مهر، افزود: عالوه بر 
این، در کمیته ارزی اتاق ایران، دو جلسه با نمایندگان سازمان مالیاتی در 

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران خبر داد

کاهش پیش پرداخت واردات در مقابل صادرات از 3۵ به 1۵ درصد

جناب آقای مهندس آتوال 

و  جنابعالی  به  را  گرامیتان  همسر  درگذشت 
برای  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده 
برای  درجات،  علو  و  الهی  غفران  مرحومه  آن 
حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر 

جزیل از خداوند متعال مسألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

خانواده محترم مطهری اصل

را   اصل   مطهری  عباس  آقای  جناب  درگذشت 
متعال  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض  تسلیت 
برای آن عزیز سفركرده آمرزش و غفران الهی 
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت داریم. 

 دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

عضو جدید

مدیرعامل: منصور دیاری بیدگلی
محل شركت: آران و بیدگل

زمینه فعالیت: مشاوره
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت توسعه خدمات مهندسی نساجی 
راینو را به مدیران آن واحد به ویژه جناب 
آمد  خوش  دیاری  منصور  دکتر  آقای 

عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت توسعه خدمات 
مهندسی نساجی راینو را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت توسعه خدمات مهندسی نساجی راینو

خصوص چگونگی استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات مذاکره 
شده است و این امیدواری وجود دارد که بتوان این فرآیند را تسهیل کرد. 
عضو کمیته ارزی اتاق ایران تصریح کرد: با رایزنی های صورت گرفته، 
تالش شده تا وضع عوارض، جایگزین ممنوعیت های صادراتی شود و 
زمینه ای فراهم آید تا بتوان بازارهای هدف صادراتی را حفظ کرد. علیخانی 
خاطرنشان کرد: بر اساس رایزنی های صورت گرفته در کمیته ارزی اتاق 
بازرگانی با دولت، سقف سابقه کارت بازرگانی برای واردات مواد اولیه نیز 

برداشته شده است.
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