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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در جلســه شــورای معاونیــن ایــن 
وزارتخانــه بــا اشــاره بــه اهمیــت تامیــن مالــی واحدهای صنعتی کشــور 
در شــرایط فعلــی، گفــت: امســال عــاوه بــر صــادرات، تامیــن ســرمایه 

فعـاالن اقتصـادی منطقـه کاشـان در نشسـتی بـا حضـور سرپرسـت 
معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، در جریـان 
برنامه هـای ایـن وزارتخانـه برای تحقـق رونق تولید و توسـعه اقتصادی 

قـرار گرفتند.
صادقـی نیارکی در این نشسـت توجه به میزهای سـاخت داخل را یکی 

از مسـیرهای میانبر برای تحقق رونـق تولید عنوان کرد. 

صادقـی نیارکی در نشسـت با انجمن هـای علمی ایـران از رویکردهای 
جدیـد وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـرای بهبـود وضعیـت صنعت 
کشـور خبرداد و گفت: سـه رویکـرد تدوین برنامه های اجرایـی برای34 
زنجیـره تولیـد، توسـعه عمـق سـاخت داخـل در صنعـت و روش هـای 
جدیـد تامیـن منابع مالـی جهت رفع مشـکل نقدینگی صنایـع از جمله 

بـه گـزارش پایـگاه خبـری اتاق ایـران، سرپرسـت معاونت  امـور صنایع 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز در ایـن نشسـت، رونـق تولیـد و 
توسـعه سـاخت داخـل را مهم تریـن برنامه هـای وزارت صنعت دانسـت 
و افـزود: در راسـتای افزایـش تولیـد محصوالت داخلی و حل مشـکات 
صنعتگران از ابتدای سـال جاری تاکنون شـش میز سـاخت برگزار شـده 

و دسـتاوردهای مطلوبـی نیز به دنبال داشـته اسـت. 
مهـدی صادقی نیارکی در نشسـتی بـا فعاالن اقتصادی منطقه کاشـان، 
از برگـزاری دو میـز سـاخت داخـل در حـوزه صنعت مخابرات خبـر داد و 
افـزود: در قالـب برپایـی این میزهـا قراردادهایی بـه ارزش بیـش از 456 
میلیـون یورو منعقد شـده اسـت و در نظـر داریم تا با برپایی میز سـاخت 
داخـل تـا پایـان سـال 1400 میـزان واردات را 10 میلیـارد دالر کاهـش 
دهیـم.  او بـا بیـان اینکه ایـران در حوزه دانش آموختگان فنی مهندسـی 
در رتبـه سـوم دنیـا قـرار دارد، گفـت: در صـورت افزایـش سـهم بخش 
صنعـت از تولیـد ناخالصـی داخلـی آینـده شـغلی ایـن فارغ التحصیان 
نیـز تأمیـن می شـود و به تبع آن نیـز رونق تولیـد و کاهش آمـار بیکاران 

فارغ التحصیـل را به دنبـال دارد. 

موضوعاتـی اسـت کـه انجمن های علمـی می تواننـد با نـگاه راهبردی 
بـه کمک بخـش دولتـی بیایند.

سرپرسـت معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعت که پـای دردل جمع 
کثیـری از انجمن هـای علمـی و صنعتـی نشسـته بـود، بـا مـروری بر 
مهمترین سیاسـت ها و برنامه های حمایتی وزارت صنعت از تولید ایرانی 
و توسـعه و تعمیـق سـاخت داخـل خواسـتار حضـور فعال تشـکل های 
تخصصـی در تدویـن برنامه های اجرایی بـا دورنمایی از وضعیت صنعت 
در دهـه 1400 شـد و گفـت: بـرای 34صنعـت کلیـدی، تدویـن برنامه 
اجرایـی کوتاه مـدت و میـان مـدت با همـکاری تشـکل های تخصصی 
هدفگذاری شـده اسـت و تاکنون تدوین سـه صنعت راهبردی پیشرفت 

خوبی داشـته است. 
صادقـی نیارکـی تصریـح کـرد: تشـکل های تخصصـی بـا تدویـن 
آتـی  اجرایـی و ترسـیم وضعیـت صنایـع در سـال های  برنامه هـای 
می تواننـد بسـترهای الزم بـرای ایجـاد ثبـات در فضـای کسـب وکار 
کشـور ایجـاد کننـد و دولتمـردان نیـز متناسـب بـا نیازهـای بخـش 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 

تولیدهمچنانمطالبهگرازبانکهاست

در نشست فعاالن اقتصادی کاشان با معاون وزیر صنعت مطرح شد: 

رونقتولیدباتوجهبهمیزهایساختداخل

رویکردهایجدیدوزارتصنعتبرایبهبودوضعیتصنعتکشور

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. 

)دیدگاههاونظراتچاپشدهدربولتنلزومًانظربولتنرشتههاوبافتههانمیباشد.(

بایدمنافعکلزنجیرهتولیدرادرنظرگرفت

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

نیلفروش زاده  حسن  تابناک،  گزارش  به 
بسیار  سالی  گذشته  سال  اینکه  اعام  با 
ملتهب برای صنعت نساجی بود و این در 
در  را  آرامشی  امسال  ابتدای  از  که  حالی 
اولیه نساجی  این صنعت شاهدیم و مواد 
نظم  و  درآمده  خاص  تفکرات  انحصار  از 
پیدا کرده است افزود: متاسفانه در صنعت 
نساجی شاهد افرادی هستیم که  دنبال سودهای کوتاه مدت هستند  و 
به منافع زنجیره تولید کم توجه هستند. نیلفروش زاده با اشاره به اینکه 
صنعت نساجی یک صنعت مونتاژ است که اگر حلقه ای از حلقه های 
زنجیره تولید آن نابود شود در واقع تمام زنجیره به هم خورده است، 
ادامه داد: الزم  است افکار صنعتگران نساجی اصاح شود، به فکر 
آینده باشیم و ارزش های ملی را رشد دهیم. وی با اشاره به اینکه سال 
گذشته شاهد رقابت باالیی بین صنعتگران نساجی بودیم و افرادی که 
از عرضه کاالی خود ممانعت کردند در واقع خودزنی کردند، گفت: تا 
زمانی که افکار تولید کنندگان نساجی صنعتی نشود شاهد حاکم شدن 
محصوالت خارجی بر بازارهای داخلی خواهیم بود. دبیر انجمن صنایع 
نساجی ایران با بیان اینکه کارخانه ای که با 30 تا 40 درصد ظرفیت 
خود کار می کند قطع به یقین شکست خورده است و باید با حداکثر 
ظرفیت تولید فعالیت کند، ادامه داد: زمانی که 96 درصد نوع مالکیت 
صنایع نساجی دست بخش خصوصی است بنابراین الزم است که 
درست فکر کنیم و تصمیم درست بگیریم و این فرمول رشد صنعت 
است. وی با اشاره به اینکه در داخل کشور در حوزه مواد اولیه صنعت 
نساجی مشکلی نداریم ، گفت: زمانی باید مواد اولیه از خارج وارد شود که 
کسری داشته باشیم و بدنبال ورود دانش جدیدی باشیم. وی با اشاره 
به اینکه هم اکنون در حوزه ریسندگی وضعیت مطلوبی داریم، گفت: نیاز 
است که تجار را به تولید کنندگان پارچه  وصل کنیم و هم اکنون شبکه 
بازرگانی مطلوبی در حوزه پارچه نداریم و اگر بدنبال سود سریع و خارج 
از استاندارد و زیر پا گذاشتن قوانین کشور اعم از قوانین مالیاتی، تامین 

اجتماعی و گمرکی  باشیم، این اوج خیانت است.

ــد  ــق تولی ــه رون ــد ب ــاز واحدهــا می توان در گــردش و نقدینگــی مورد نی
بیــش از پیــش کمــک نمایــد. رضــا رحمانــی افــزود: در مــواردی کــه 
ظرفیــت تولیــد داخلــی و تامین نیــاز کشــور وجــود دارد بایــد زمینه های 

الزم بــرای صــادرات را فراهــم کنیــم و مانــع واردات شــویم.  
بــه گــزارش شــاتا، وی اقدامــات اساســی وزارت صنعــت را در 
ــت  ــی دانس ــور اساس ــامل 3 مح ــهیاتی ش ــع تس ــی مناب جهت ده
ــده  ــایی ش ــدن شناس ــت و مع ــش صنع ــت بخ ــرد: اولوی ــه ک و اضاف
ــت  ــرزمینی جه ــش س ــاس آمای ــش براس ــن بخ ــای ای و اولویت ه

ــده اند.  ــام ش ــی اع ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــص مناب تخصی
رحمانــی محــور دوم اقدامات را شــامل معرفــی صنایع پیشــران و دارای 
اولویــت بــه بانــک مرکــزی دانســت و گفــت: بــرای ایــن منظــور 50 
هــزار میلیــارد تومــان از ســوی بانــک مرکــزی بــه بانک هــای عامــل 

شهرکصنعتیپوشاکهمچناندرمرحلهاخذمجوز
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعام 
کرد که احداث شهرک صنعتی پوشاک هنوز در مرحله اخذ مجوز تغییر 

کاربری است و زمان دقیق راه اندازی آن مشخص نیست.
پوشاک،  احداث شهرک صنعتی  زمان  درباره   محسن صالحی نیا 
اظهار کرد:  احداث شهرک صنعتی پوشاک هنوز در مرحله تفاهم با 
وزارت جهاد کشارزی برای اخذ مجوز تغییر کاربری است. اخذ این 
مجوز در مراحل نهایی است که در صورت صدور آن،  شهرک سازی 
بافاصله آغاز می شود. به گزارش ایسنا، وی افزود: بهتر است فعا 
زمان قطعی راه اندازی شهرک صنعتی پوشاک اعام نشود،  اما بعد از 
اخذ مجوز تغییر کاربری برنامه زمان بندی احداث شهرک اعام خواهد 
شد.  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
همچنین در پاسخ به اینکه »آیا برنامه ای برای تولید چادر مشکی در 
شهرک صنعتی پوشاک وجود دارد یا خیر«، گفت: چادر مشکی در 
شرکت های دیگری در حال تولید است،   اما در شهرک صنعتی پوشاک 
تاکنون صحبتی از تولید چادرمشکی نبوده است. فروردین ماه امسال 
صابر پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان تهران، اعام کرده بود که در شش ماهه نخست امسال 
عملیات اجرایی شهرک تخصصی پوشاک آغاز می شود، اما این مقام 

ادامه در صفحه 3مسئول در آبان ماه گفت که آغاز عملیات اجرایی 
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خالصهمذاکراتهزاروچهلوچهارمیننشستهیأتمدیره
هزار و چهل و چهارمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع 
روز  در  مدیره  هیأت  اعضای  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجی 
یکشنبه مورخ 98/10/01 در محل دفتر انجمن 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.
1- خاصـه مذاکـرات هـزار و چهل و سـومین نشسـت هیأت 
مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران در روز یکشـنبه مـورخ 
98/09/24 قرائـت و بـه امضـاء حاضریـن در نشسـت مذکـور 

رسید.
2- آقـای سـیدرضا الجـوردی گزارشـی از نمایشـگاه فـرش 

ماشـینی کاشـان از 26 تـا 30 آذرمـاه ارائـه فرمودنـد.
3- آقای مهندس نیلفروش زاده گزارشـی از وضعیت زیرکشـت 
پنبـه و همچنین میزان پنبه برداشـت شـده ، محلـوج و تحویل 

شـده در نه ماهه سـال 98 ارائـه فرمودند.
شـورای  نشسـت  از  گزارشـی  شـیبانی  دکتـر  آقـای   -4
هم اندیشـی اتـاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و کشـاورزی ایران 

فرمودنـد. ارائـه 
5- آقـای دکتـر کاظمـی توضیحات مبسـوطی را پیـرو مکاتبه 
شـماره 60/241782 مورخ 98/09/11 مدیرکل صنایع نسـاجی 
و پوشـاک و سـلولزی خطـاب بـه رئیـس دفتـر توسـعه صنایع 
پایین دسـتی پتروشـیمی راجـع بـه گرانـول پلی پروپیلـن ارائـه 

فرمودند.
6- در خصـوص مکاتبـه آقـای مهندس حمیـدی در خصوص 
کمـک بـه تامیـن پارچـه بیمارسـتان کـودکان سـرطانی در 
مشـهد مقـدس مقـرر گردیـد تـا شـماره حسـاب بـرای جلـب 
اعضـای  اختیـار  در  ایـن خصـوص  در  مالـی  مشـارکت های 
محتـرم هیـأت مدیـره قـرار گیـرد، ضمنـاً مصـوب شـد مبلـغ 
جمـع آوری شـده در ابتـدای سـال جمعـاً در حـدود چهـارده 
ایـن  نیـز در  میلیـون تومـان بـرای کمـک بـه سـیل زدگان 

خصـوص مصـروف گـردد.
توسـعه صنایـع  دفتـر  رئیـس  خانـم طهماسـبی  7- سـرکار 
مهنـدس  آقـای  و  پتروشـیمی  ملـی  شـرکت  پایین دسـتی 
منصوری پـور سرپرسـت برنامه ریـزی تولیـد آروماتیک ها طبق 
دعـوت قبلی در جلسـه حضور یافتند و پـس از خیر مقدم رئیس 
هیـأت مدیـره آقایان دکتر شـیبانی، لباف، آهنگریـان، اله وردی 
و دکتـر کاظمـی بـه طـرح موضوعـات مرتبـط بـا واحدهـای 
نسـاجی در زمینـه تامیـن مواد اولیـه پتروشـیمی پرداختند و در 
نهایـت طرفیـن ابـراز امیـدواری کردند تـا ارتباطـات فی مابین 

بیـش از پیـش گسـترش یابد.
8- جلسـه در سـاعت 18:00 بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل 

محمـد خاتمـه یافت.        

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 
دکتر حسن کاردان و مهندس علی فرهی 

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

کشــور ابــاغ شــده و ســهمیه هــر یــک از آنهــا تعییــن شــده اســت. 
وی افــزود: ســاز و کار اجــرای ایــن طــرح نیــز از ســوی وزارت صنعــت 
مشــخص شــده و فهرســتی از طرح هــای 50 گانــه در مناطــق محــروم 
ــی  ــرفت فیزیک ــای دارای پیش ــن طرح ه ــوردار و همچنی ــم برخ و ک

بــاالی 60 درصــد تهیــه شــده اســت. 
ــامل  ــات را ش ــوم اقدام ــور س ــارت مح ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
راهکارهــای تامیــن مالــی بــر اســاس بنگاه هــا و صنایــع خــاص عنوان 
کــرد. رحمانــی اعــام کــرد: از ابتــدای ســال جــاری بالــغ بــر 531 هزار 
میلیــارد تومــان تســهیات بانکــی در کشــور پرداخــت شــده اســت که 
ســهم بخــش صنعــت و معــدن حــدود 162 هــزار میلیــارد تومــان بوده 
ــی را شــامل می شــود. وی  کــه حــدود 30 درصــد تســهیات پرداخت
اضافــه کــرد: رونــد اعطایــی تســهیات بــه بخش صنعــت و معــدن از 

ســال 90 کاهشــی بــوده و نیازمنــد بازنگــری اســت. 
وزیــر صنعــت تاکیــد کــرد: بایــد اعتمــاد شــبکه بانکــی بــه 
بخــش صنعــت و معــدن بیــش از ایــن باشــد و ایــن مهــم نیازمنــد 
ــق  ــرای طــرح رون ــه اج ــاره ب ــا اش ــی ب فرهنگ ســازی اســت. رحمان
تولیــد و پرداخــت تســهیات در ایــن چارچــوب بــه واحدهــای صنعتــی 
از ســال 95، گفــت: از ابتــدای طــرح رونــق تولیــد تاکنــون در مجمــوع 
بالــغ بــر 107 هــزار طــرح و واحــد صنعتــی، کشــاورزی و گردشــگری 

ــد.  ــت کرده ان ــان دریاف ــارد توم ــزار میلی ــدود 83 ه ــهیاتی ح تس
رحمانــی افــزود: از محــل تســهیات تبصــره 18 کــه از منابــع صندوق 
ــا وزارت صنعــت تأمیــن  توســعه ملــی و بانک هــای طــرف قــرارداد ب
ــل  ــهیات قاب ــان تس ــارد توم ــع 7800 میلی ــر جم ــود، از س می ش
پرداخــت بــه متقاضیــان تاکنــون فقــط 1700 میلیــارد تومــان پرداخــت 

شــده کــه معــادل 22 درصــد منابــع تحقــق یافتــه اســت. 
ــه  ــن وزارتخان ــرد: ای ــح ک ــارت تصری ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــایر  ــا س ــود داده ت ــه خ ــرح و برنام ــت ط ــه معاون ــژه ب ــی وی ماموریت
روش هــای نویــن مالــی را نیــز شناســایی کــرده و از آن بــرای تأمیــن 
ــای  ــرد: آماره ــان ک ــی خاطرنش ــد. رحمان ــرداری نمای ــی بهره ب مال
موجــود در کشــورهای توســعه یافتــه در ایــن خصــوص مؤیــد عملکرد 
متفــاوت آنهــا اســت کــه حتمــا ایــن مهــم بایــد در کشــور مورد توجــه 
قــرار گیــرد. وی گفــت: طبــق برآوردهــا بالــغ بــر 2000هــزار میلیــارد 
تومــان نقدینگــی در جامعــه وجــود دارد کــه بایــد بــا تدابیــر اصولــی، 
منابــع موردنیــاز جــذب صنعــت شــود تــا بــه نوعــی مانــع حرکــت این 
منابــع ســرگردان به ســوی واســطه گری و داللــی در ســایر بخش هــا 
ــه  ــه  ب ــال باتوج ــرد: امس ــان ک ــان خاطرنش ــی در پای ــویم. رحمان ش
افزایــش نیــاز صنعــت بــه منابــع مالــی، تســهیات پرداختــی بانکــی 

ــش داشــته باشــد. ــد به طــور متناســب افزای بای

صادقـی نیارکـی، نیاز نقدینگی بخش صنعـت را 360 هزار میلیارد تومان 
بـرآورد کـرد و گفـت: بـرای تأمین این نقدینگـی تمام تاش خـود را به 
کار می گیریـم و بـا بانک هـای عامـل نیز در حـال مذاکره هسـتیم تا در 
رونـق تولیـد و پویایـی هر چه بیشـتر واحدهـای تولیدی نقش بسـزایی 
داشـته باشـند. او ضمـن تأکیـد بـر تمرکـز وزارت صنعـت بـر افزایـش 
صادرات به ویژه کشـورهای همسـایه تصریح کرد: کشـورهای همسـایه 
همچون روسـیه، ترکیه، پاکسـتان و سـوریه از جمله کشورهایی هستند 
کـه بـه آنها صـادرات صـورت می پذیرد و در نظـر داریم تا رونـد صادرات 

با تشـکیل میز کاال یا گروه کاال تسـهیل بخشـیده شـود. 
سرپرسـت معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا 
اشـاره بـه واحدهـای موفـق کاشـانی در حـوزه اسـانس و عرقیجـات 
گیاهـان دارویـی گفت: هرچـه ارزش افـزوده باالتـر باشـد، آن واحدهای 
تولیـدی در زنجیـره تولیـد نقـش مؤثرتـری دارنـد و بر همین اسـاس بر 
اسـاس دسـتورالعمل های اباغـی این واحدهـای تولیدی بـرای معرفی 
بـه بانک هـای عامـل در اولویـت قـرار دارنـد.  صادقـی نیارکـی ضمـن 
اشـاره به رشـد 200 درصـدی در صنعـت الکتروموتور تأکید کـرد: وجود 
محدودیت هـا در زمینه هـای مختلـف به ویـژه واردات و تحریم هـا علیـه 
ایـران موجب شـده اسـت تا ایـن محدودیت ها بـه فرصت تبدیل شـود. 
رئیـس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی کاشـان گفت: اتاق 
پیگیری هـای متعـددی برای تولیدکنندگان منطقه کاشـان انجـام داده و 
ایـن مسـائل از مراجـع مختلف همچـون وزارت خانـه و از افراد مسـئول 

به ویـژه نمایندگان مجلس پیگیری می شـود و در صـورت نیاز به نظرات 
کارشناسـی نیـز این اتاق کمک شـایانی بـه صنعتگـران ارائه می کند. 

محمـود توالیی در نشسـت فعاالن اقتصـادی با معـاون وزیر صنعت در 
امـور صنایـع ضمن اشـاره به برگـزاری کاس های مختلف متناسـب با 
نیازهـای صنعتگـران افـزود: اجاس هـای مختلفی نیـز در اتاق کاشـان 
برگزار و صنعتگران به صورت مسـتقیم با مسئوالن مشـکات خود را در 
میـان می گذارنـد و تصمیمـات الزم نیـز در این زمینه اتخاذ و دسـتورات 

الزم صادر می شـود. 
توالیی با بیان اینکه اتاق کاشـان در زمینه تسـهیل ورود به کسـب وکار 
تـاش فراوانی داشـته اسـت، گفت: اگـر اختافی نیز میـان صنعتگران 
بـه وجـود بیایـد اتـاق کاشـان ورود پیـدا کرده و سـعی می شـود تـا این 
موضـوع بـه بهتریـن نحـو بـه نتیجـه مطلـوب منتهـی شـود. او ضمن 
اشـاره بـه برگـزاری کارگروه هـای مختلفـی همچون کارگروه تسـهیل 
و رفـع موانـع تولیـد در اتـاق کاشـان افـزود: در سـال جـاری سـاخت و 
بهره برداری از نمایشـگاه بین المللی کاشـان به صـورت جدی تر پیگیری 
شـد به نحوی کـه در سـال جـاری نحـوه دسترسـی بـه این نمایشـگاه 
به صـورت جـدی پیگیری و اقدامـات الزم در این زمینه صورت پذیرفت. 
او بـا بیـان اینکـه عمـده فعالیـت منطقـه کاشـان در حوزه فرش اسـت، 
تأکیـد کرد: دسـتگاه های مختلـف در برپایی این نمایشـگاه دخیل بودند 
و امیدواریـم شـروع خوبـی را داشـته باشـد و برپایـی این نمایشـگاه نیز 

شـروعی برای برگزاری سـایر نمایشـگاه ها باشـد.

کـرد .   خواهنـد  برنامه ریـزی  خصوصـی 
بـه گـزارش شـاتا، سرپرسـت معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعـت 
خاطـر نشـان کـرد: برنامه ریـزی دوسـاله و 5 سـاله بـرای صنایعـی که 
هدف گـذاری شـده ، عاوه بر ایجاد ثبـات در فرایند تولید و بـازار، امکان 

توسـعه صـادرات را نیـز فراهـم خواهـد کرد. 
بـه اعتقاد صادقی نیارکی اسـتقبال تشـکل های تخصصی بـرای تدوین 
برنامه هـای اجرایـی اولین گام بـرای بهبود فضای کسـب و کار و پیش 

شـرط توانمندسـازی واحدهای صنعتی است. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه سیاسـت های وزارت 
صنعـت برای توسـعه و تعمیق سـاخت داخـل و حمایت از خـود اتکایی 
صنعتی کشـور خاطر نشـان کرد: صیانـت از تولید داخلـی و برنامه ریزی 
بـرای توسـعه سـاخت داخـل در کشـور یکـی از مهم تریـن برنامه های 
وزارت صنعـت به شـمار می رود و در این راسـتا بـا حمایت های تعرفه ای 

و مدیریـت واردات سـعی در صیانـت از تولید داخلی داشـته ایم. 
سرپرسـت معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعـت در ادامـه سیاسـت 

کارخانه سـازی را پیـش شـرط توسـعه صنعتی در کشـور عنـوان کرد و 
گفـت: تجهیـز صنایـع بـه ماشـین آالت یکـی از موضوعاتی اسـت که 
همه واحدهای صنعتی با آن دسـت به گریبان هسـتند و تقویت صنعت 
تجهیـزات و ماشـین آالت و داخلی سـازی ایـن صنعـت در توسـعه همه 

صنایـع بسـیار موثر خواهـد بود.
صادقـی نیارکـی همچنیـن رویکـرد سـوم وزارت صنعـت را روش های 
جدیـد تامیـن منابـع مالـی بـرای رفـع مشـکل سـرمایه در گـردش 
واحدهـای صنعتـی عنوان کـرد و گفـت: با توجـه به بررسـی های انجام 
شـده ، نیـاز واحدهـای صنعتی به سـرمایه در گـردش 361هـزار میلیارد 
تومـان بـرآورد شـده اسـت که سیسـتم پولی - بانکـی به تنهایـی قادر 
بـه پوشـش ایـن میزان نقدینگی نیسـت و بایـد بنگاه های اقتصـادی با 
رویکردهایـی جدیـد بدنبـال تامیـن منابـع مالی باشـند که یکـی از این 
سیاسـت ها ادغـام بنگاه هـا در برنـد ویـا مالکیت می باشـد و تحقق این 
سیاسـت عـاوه بر کاهـش هزینه تمام شـده در تامین سـرمایه گردش 

بسـیار موثر خواهـد بود. 

رویکردهایجدیدوزارتصمتبرایبهبودوضعیتصنعتکشور
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در نشست فعاالن اقتصادی کاشان با معاون وزیر صنعت مطرح شد: 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 

تولیدهمچنانمطالبهگرازبانکهاست
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ازسرگیریوارداتپوشاکازمناطقآزاد
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه 
از چند ماه قبل واردات پوشاک از مناطق آزاد منوط به ثبت سفارش 
شده بود، گفت: با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک عما در چند ماه 
گذشته واردات پوشاک از مناطق آزاد نیز متوقف شده بود، اما به نظر 
می رسد در چهار هفته گذشته قید ثبت سفارش از واردات پوشاک در 
مناطق آزاد برداشته شده و واردات پوشاک از این مناطق از سر گرفته 

شده است. 
بهرام شهریاری نتایج طرحی که از دی ماه سال گذشته برای مقابله 
با قاچاق در سطح عرضه آغاز شد را »موثر« توصیف کرد و گفت که 
اجرای این طرح در کنار ممنوعیت واردات پوشاک، باعث رشد 25 

درصدی تولید پوشاک در سال جاری شد. 
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه با این حال اجرای این طرح از 
فروردین ماه امسال متوقف شد، اظهار کرد: فروردین ماه امسال بعد 
از شناسایی برندهای محرز قاچاق و جایگزینی فروشگاه های ایرانی 
با توزیع کنندگان کاالهای قاچاق، مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح 
عرضه متوقف شد، اما تولیدکنندگان از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

درخواست کردند که اجرای این طرح ادامه پیدا کند. 
به گفته شهریاری، قرار بود مرحله دوم اجرای این طرح به همراه 
شناسه دار کردن پوشاک داخلی اجرا شود، اما این موضوع هنوز اجرایی 

نشده است. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با 
اشاره به اجرای ثبت شناسه کاال برای پوشاک وارداتی از یک سال و 
نیم گذشته، تاکید کرد که هر کاالی خارجی که در حال حاضر بدون 

شناسه کاال در سطح بازار باشد، قاچاق است. 
وی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از 60 برند خارجی با مجوز در 
داخل کشور، تصریح کرد: برخی از این فرصت استفاده می کنند و 

پوشاک وارد شده از راه قاچاق را به نام تولید داخل عرضه می کنند. 
شهریاری در ادامه با اشاره به اینکه از چند ماه قبل واردات پوشاک از 
مناطق آزاد منوط به ثبت سفارش شده بود، گفت: با توجه به ممنوعیت 
واردات پوشاک عمًا در چند ماه گذشته واردات پوشاک از مناطق 
آزاد نیز متوقف شده بود، اما به نظر می رسد درچهار هفته گذشته قید 
ثبت سفارش از واردات پوشاک در مناطق آزاد برداشته شده و واردات 

پوشاک از این مناطق از سر گرفته شده است. 
ادامه  در  پوشاک  و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب 
ازسرگیری واردات پوشاک از مناطق آزاد را »فاجعه« خواند و گفت: 
اخیرا اخباری مبنی بر توافق وزیر صنعت،  معدن و تجارت با دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای 
برداشته شدن قید ثبت سفارش از واردات پوشاک در مناطق آزاد شنیده 

شده است.

شورایعالی مناطق آزاد اعالم کرد: 

جزئیاتوارداتپوشاکدرمناطقآزادهفتگانه
یک مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد با ارائه توضیحاتی در رابطه 
با جزئیات و نحوه واردات پوشاک در این مناطق تاکید کرد که این واردات 
براساس مصوبه »کمیته تعیین فهرست و سهمیه کاالی همراه مسافر« در 
سال گذشته انجام می شود که با انجام ثبت سفارش و به طور محدود است.
شهریاری  از سال گذشته،  اخیراً  پوشاک  واردات  ممنوعیت  از  بعد 
-نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک- 
اعام کرد که با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک عمًا در چند ماه 
گذشته واردات این کاال از مناطق آزاد نیز متوقف شده بود، اما به نظر 
می رسد در چهار هفته گذشته قید ثبت سفارش از واردات پوشاک در 
مناطق آزاد برداشته شده و واردات پوشاک از این مناطق از سر گرفته 

شده است. 
به دنبال طرح این موضوع، پرس و جوی ماجرای واردات پوشاک از مناطق 
آزاد از ناصر خرمالی -مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش 

افزوده مناطق آزاد- با توضیحاتی در این رابطه همراه بود. 
به گزارش ایسنا، وی گفت: براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی ورود هر گونه کاال به استثنای کاالی ممنوعه شرعی با 

پرداخت عوارض مربوطه به محدوده این مناطق بامانع است. 
مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد در همین رابطه با 
اشاره به جریان کاالی همراه مسافر گفت: در فروردین ماه سال گذشته و با 
تصویب هیات وزیران کمیته تعیین فهرست و سهمیه کاالی همراه مسافر 
با نمایندگان برخی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، گمرک 
و شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد که واردات این دسته از کاالها که 
پوشاک نیز جزوی از آن است بر اساس تصمیمات کمیته تعیین فهرست 
و سهمیه آن مشخص می شود؛ به طوری که مصوبات ساالنه و متناسب 

با فهرست کاالی همراه مجاز قابل ورود به سرزمین اصلی، به مقاصد 
مناطق آزاد هفتگانه کشور تعیین می شود.

 وی افزود:ثبت سفارش کاال طبق مصوبه کمیته تعیین فهرست و سهمیه 
کاالی همراه مسافر برای ورود هر گونه کاال به مناطق آزاد الزامی و 
اجباری بوده و باید تمامی کاالها ثبت سفارش شوند و پوشاک نیز از این 
موضوع مستثنی نیست. خرمالی، با اشاره به تعیین سهمیه ارزی برای 
واردات پوشاک از سال گذشته توضیح داد: با توجه به حساسیت موضوع 
واردات پوشاک و همچنین حمایت از تولید داخل، مجموع دالری واردات 
برای سال جاری حدود 176 میلیون دالر برای هفت منطقه تعیین شد، 
اما تاکنون به دلیل مشکات مربوط به تجارت خارجی و سایر معضات 
داخلی، کمتر از 30 درصد این رقم برای پوشاک به مناطق وارد شده است.

 این مقام مسئول در شورایعالی مناطق آزاد،   افزود: عمده پوشاک وارده به 
مناطق پوشاکی هستند که تولید آن در داخل انجام نمی شود و حجم بسیار 
اندکی دارند که ارزش دالری آن نیز در قیاس با تجارت 12 میلیارد دالری 

پوشاک کشور قابل توجه نیست.
به  عرضه  جهت  آزاد  مناطق  به  شده  وارد  پوشاک  خرمالی،  گفته   به 
گردشگران و مسافران مناطق به مجمتع های فروشگاهی مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی وارد انجام می شود که جلوگیری از خروج ارز از طریق 

مسافران داخلی به خارج از کشور  از اهم اهداف این جریان است. 
مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد یادآور شد: قطعًا 
ورود تجاری کاال به مناطق آزاد تجاری و صنعتی جهت عرضه مسافری 
به گردشگران داخلی می تواند مزیت های ویژه ای برای مناطق به همراه 

داشته باشد.

کفشواجزاپوشاکبایدشناسهکاالداشتهباشند

اگرچه حدود یک سال از الزام نصب شناسه کاال بر محصوالت وارداتی 
کفش و اجزا پوشاک می گذرد اما ستاد مبارزه با قاچاق در نامه نگاری 

با اتاق های اصناف و بازرگانی بار دیگر خواستار عملی کردن آن شد.
مصطفی پورکاظم شایسته معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نامه ای به رؤسای اتاق 
بارها  اگرچه  که  کرد  اعام  ایران  اصناف  اتاق  و  ایران  بازرگانی 
دستورالعمل های مربوط به لزوم اخذ شناسه کاال برای واردکنندگان 
کفش و اجزا پوشاک صادر شده، اما ترتیبی اتخاذ شود که هر چه زودتر 

این دستورالعمل اجرایی شود. 
اینکه  به  نظر  احتراماً  است:  آمده  نامه  این  در  مهر،  گزارش  به 
واردکنندگان کفش و اجزا پوشاک )از جمله کیف، کمربند و غیره( 
به ترتیب از 96/4/31 و 96/7/30 ملزم به اخذ و نصب شناسه کاال 
مطابق بند 2 و 5 جدول ذیل تبصره 1 ماده 3 »دستورالعمل اجرایی 
ثبت شناسه، اخذ و نصب شناسه کاال برای گروه کاالیی منسوجات 
و پوشاک مورخ 96/3/4 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت« 

هستند. 
همچنین مستند به بند 2 و 5 جدول ذیل ماده 2 »دستورالعمل ماده 
7 آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای 
کاالهای مشمول گروه کاالیی پوشاک مورخ 97/4/2 مصوب وزارت 
به  تاریخ های 97/5/31 و 97/8/30  از  و تجارت«،  صنعت، معدن 
ترتیب مهلت عرضه کفش و اجزا پوشاک خارجی فاقد شناسه کاال به 
اتمام رسیده و از تاریخ های اخیر، هر گونه عرضه کفش و اجزا پوشاک 
)از جمله کیف، کمربند و غیره( فاقد شناسه در سطح خرده فروشی 
مستند به بند ذ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قاچاق محسوب 

می شود.
در این رابطه با توجه به بند ذ ماده 2 و ماده 13 قانون مذکور، ارائه و 
داشتن اسناد گمرکی مبنی بر واردات قانونی کاال، تأثیر بر عدم احراز 
رفتار قاچاق عرضه کاالی فاقد شناسه ندارد و ماک صرفاً داشتن 
شناسه کاال است. قابل ذکر است مجازات رفتار قاچاق به موجب بند 
ب ماده 18 قانون اخیر عاوه بر ضبط کاال، موجب جریمه نقدی یک 

تا سه برابر ارزش کاالی قاچاق می باشد.
اگرچه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستورالعمل های مذکور 
سابقاً به انحا مختلف اطاع رسانی شده و در فضای مجازی نیز در 
دسترس است و مدت قابل توجهی نیز از مهلت های قانونی سپری 
شده است خواهشمند است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد ظرف 
مدت 10 روز نسبت به اباغ متن اخطار به اعضای عرضه کننده کفش 
و اجزا پوشاک از طرق مقتضی اقدام و متن اخطاریه فوق االشاره به 
جامعه هدف اباغ و در محل درب ورودی مجتمع های تجاری و 

فروشگاه های عرضه کننده استان های هدف ذیل الذکر نصب گردد.
بدیهی است اقدامات مذکور در راستای اجرای طرح مقابله و اطمینان 
از مجموعه اقداماتی که با انجام آن عملیات الزم برای جمع آوری و 

برخورد با کاالی قاچاق صورت خواهد پذیرفت.
گفتنی است؛ استان های هدف طرح مقابله با قاچاق پوشاک شامل 
تهران، البرز، خراسان رضوی، مازندران، گیان، آذربایجان شرقی، 

آذربایجان غربی، اصفهان و فارس می شود.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران شهرکصنعتیپوشاکهمچناندرمرحلهاخذمجوز

تاسیس شهرک صنعتی پوشاک به نیمه دوم امسال موکول شده و در 
توضیح علت به تعویق افتادن ساخت این شهرک گفت که »در صدور مجوز 
نهایی این شهرک صنعتی ناهماهنگی هایی وجود داشت که این موضوع در 
حال پیگیری است. کمیسیون تبصره ماده یک در سازمان جهاد کشاورزی 
باید مجوز تغییر کاربری برای تاسیس شهرک صنعتی پوشاک را صادر کند 
تا شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بتواند اعتبار تامین شده را در 

این بخش هزینه کند«. 
این در حالی است که رئیس جمهوری سال 1395 کلنگ زنی این پروژه 
را انجام داد و پیشرفت آن در دستور کار قرار گرفت تا بتوان با گردآوری 

مجموعه ای از واحدهای مختلف صنعت پوشاک، شهرک صنعتی آن را 
در محلی به موقعیت جغرافیایی روبه روی حرم مطهر امام خمینی )ره( 
به بهره برداری رساند. شهرک تخصصی پوشاک اولین شهرکی است که 
بر اساس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر زنجیره تولید پوشاک از تأمین 
مواد اولیه، مد، طراحی و ... را شامل می شود. فرشاد مقیمی،  معاون وقت 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نیز اوایل سال گذشته 
اعام کرده بود که بهره برداری از شهرک تخصصی پوشاک تا پایان تابستان 
سال 1397 کلید می خورد و بهره برداری کامل از 206 هکتار مساحت مربوط 

به این شهرک تخصصی، تا پایان سال 1398 طول می کشد.
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رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛ 

صادرات31/٩میلیارددالریدر٩ماهه٩٨/ترازتجاریمثبتشد

ماهه  در 9  کشور  غیرنفتی  تجارت صادرات  توسعه  رئیس سازمان 
نخست امسال را 31/9 میلیارد دالر اعام کرد.

حمید زادبوم در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار 
داشت: در این مدت همچنین 31/8 میلیارد دالر واردات داشته ایم و تراز 

تجاری ما مثبت 100 میلیون دالر بوده است. 
وی با بیان اینکه سال 97 از سال 98 در حوزه تولید و صادرات سخت تر 
بود، گفت: نوسانات ارزی، رفع تعهد ارزی و جهش نرخ ارز همه در سال 
پیش رخ داد و واقعا باید دست صادرکنندگان نمونه امروز را که بر مبنای 
عملکرد سال 97 مورد تقدیر قرار می گیرند، بوسید. معاون وزیر صنعت 
خاطرنشان کرد: امسال آرامش مقرراتی داشتیم اما شرایط حمل و نقل و 

بازگشت ارز با توجه به تحریم ها سخت تر شده است. 
به گزارش ایبِنا، زادبوم با بیان اینکه کشورهای همسایه ایران در سال 
2018 بیش از 1160 میلیارد دالر واردات داشته اند، اظهار داشت: براساس 
مطالعات ما، ظرفیت صادرات 100 میلیارد دالر به کشورهای همسایه به 
جز صادرات 24 میلیارد دالری که سال گذشته به آنها صادر کرده ایم 

وجود دارد.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: ما واردات کشورهای همسایه را 
طبقه بندی کاالیی کرده ایم که اولین آنها قطعات الکترونیک و موبایل است 
که قاعدتاً نمی توانیم در این زمینه موفقیتی داشته باشیم اما کاالهایی که 
می توانیم در آنها صادرات داشته باشیم را در سایت سازمان توسعه تجارت 
اعام کرده ایم. وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن پیوستن به اتحادیه 
اوراسیا گفت: از بین کشورهای اوراسیا، 3 کشور از همسایگان ما هستند و 
تعرفه 869 قلم کاال با آنها آزاد شده است. وی اظهار داشت: از سال آینده 
باید مذاکرات تجارت آزاد برای 85 درصد کاالها را برای اوراسیا آغاز کنیم 

و تنها می توانیم برای 15 درصد کاالها تعرفه تعیین کنیم. 
هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این 
مراسم اظهار داشت: مسیر صادرات هموار نیست و انتخاب صادرکنندگان 
نمونه براساس عملکرد بنگاه های صادراتی سال 97 صورت گرفته است. 

دبیر اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، محدودیت دسترسی 
به بازارهای صادراتی، محدودیت های بانکی، نوسانات ارزی، رفع تعهد 

ارزی و ... را از جمله مشکات و چالش های صادرکنندگان نام برد. 
وی فرایند ثبت نام از صادرکنندگان نمونه را از شهریور ماه و تحویل مدارک 
را تا آبان ماه اعام کرد و افزود: از 42 پرونده ثبت نامی، 31 پرونده در 8 
بخش مختلف تکمیل شد. حاجی پور گفت: از بین 31 پرونده 15صادرکننده 
عنوان  به  نیز  صادرکننده   8 از  اینکه  ضمن  شده اند،  انتخاب  نمونه 
صادرکنندگان شایسته تقدیر، تجلیل می شود که از این تعداد 6 صادرکننده 
نیز در سطح ملی انتخاب شده اند که به لحاظ آیین نامه ای، امکان انتخاب 

مجدد آنها بعنوان صادرکننده نمونه استان تهران وجود نداشت. 
یداله صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران، در این مراسم از 
تدوین پیش نویس مصوبه ای برای لغو ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 
120 کیلومتری تهران خبر داد و گفت: به زودی جلسه ای میان استاندار 
تهران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در همین خصوص برگزار 
می شود. بی تردید با رفع این محدودیت امکان گسترش زنجیره محصوالت 
واحدهای تولیدی در تهران و نوسازی کارخانه ها فراهم خواهد شد و رشد 

اشتغال و افزایش صادرات را نیز به همراه دارد.
بخش  به  اختیارات  تفویض  و  تصدی ها  واگذاری  از  ادامه  در  صادقی 
و  مسئوالن  مورد توجه  باید  که  برد  نام  راهکاری  عنوان  به   خصوصی 
تصمیم گیران قرار گیرد. بدون شک اگر این پیشنهاد اجرایی شود، فضای 
فراهم می آورد؛  را  تولید  زمینه رونق  و  یافت  بهبود خواهد  کسب وکار، 

همچنین از موازی کاری در تولید جلوگیری می کند. 
محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، 
هم  گفت: اگر دست و پای صادرکنندگان را ببندیم، قطعاً صادرات رشد 
نخواهد کرد. در حال حاضر بروکراسی های اداری همچون زنجیری بر 

دستان صادرکنندگان هستند. 
وی افزود: با توجه به موانع و مشکات موجود در سال 97، تصور ما بر این 

بود که بخش عمده ای از صنایع تعطیل شوند، اما امسال بیش از 90 درصد 
مراجعات به استانداری معطوف به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش 
ظرفیت در استان تهران است؛ اما قانون ممنوعیت استقرار در شعاع 120 
کیلومتری مانع توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی است. این قانون در سال 
1346 تصویب شد و تاکنون نه تنها کارایی نداشته؛ بلکه فشار دوچندانی را 
به دوش تولیدکنندگان وارد کرده است. رییس سازمان حفاظت از محیط 
زیست با لغو این محدودیت در شهرک های صنعتی موافق هستند اما 
برخی کارشناسان این سازمان مخالفت جدی خود را با آن اعام کرده اند و 

رایزنی های ما برای رفع ابهامات ادامه دارد. 
امامی امین با اشاره به آمار وجود 17 هزار کارخانه و 72 هزار کارگاه در 
تهران گفت: از 72 هزار کارگاه یاد شده، 35 هزار مورد آنها ظرفیت دارند تا 
به کارخانه تبدیل شوند؛ اما این قانون مانع آنها می شود. در چنین شرایطی 
واحدهای یاد شده حتی نمی توانند از بورس خرید کنند و امکان رقابت از 
آنها گرفته می شود. وی در ادامه به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد 
وگفت: ما تاکنون نتوانسته ایم این قانون را به صورت اصیل اجرایی کنیم 
و درنتیجه بار آن را بر دوش تولیدکنندگان انداخته ایم. 4 سال است که در 
تاشیم تا الیحه تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس بررسی 

کنیم، اما همچنان راه به جایی نبرده ایم. 
واقعیت این است که یکی از ضد تولیدترین قوانین موجود همین قانون 
مالیات بر ارزش افزوده است و البته سازمان امور مالیاتی هم در این رابطه 
مقصر نیست و مجری قانون است. اما گلوگاهی که باید مشکل را حل کند، 

مشغول موارد دیگری است. 
دیگر  از  تهران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تشدید  از  ناشی  به مشکات  اشاره  با  بود. وی  مراسم  این  سخنرانان 
این  می رود  انتظار  متاسفانه  افزود:  ایران،  علیه  بین المللی  تحریم های 
چالش ها همچنان در سال 99 نیز ادامه یابد. در چنین شرایطی یکی از 
راهکارهای اساسی که می توان به واسطه آن بر تحریم های نفتی غلبه 
کرد، توسعه صادرات غیرنفتی است. استفاده از پتانسیل کشورهای همسایه 

در چنین شرایطی ضروری به نظر می رسد. 
مسعود خوانساری سپس با اشاره به رشد منفی 4.5 درصدی سال 1397 
برای سال 1398 گفت:  تا 9/5 درصدی  و پیش بینی رشد منفی 8/5 
ارزیابی ها نشان  می دهد اقتصاد ایران حدود 14 درصد کوچک شده و یکی 
از راه های اساسی دور زدن تحریم، رشد صادرات غیرنفتی است. در واقع، 
امکانات و پتانسیل های کشور، ایجاب  می کند که صادرات کشور بیش از 
ارقام کنونی باشد. وی با اشاره به رشد بی سابقه قیمت ارز از سال پیش 
تاکنون و اظهار تاسف از ضرباتی که به معیشت مردم وارد آمده، گفت: با 
گران شدن ارز، رغبت به استفاده از کاالی ایرانی بیشتر شد. اگر قیمت ارز 
واقعی شود، می توان به تولید و صادرات کشور تکیه کرد و به جای اعطای 
یارانه به کاالهای خارجی با سرکوب قیمت ارز، با واقعی کردن قیمت، 
روی کاالهای ایرانی سرمایه گذاری کرد. در واقع، از وارداتی که با ارز ارزان 
صورت  می گرفت، جلوگیری شد و در عین حال، کاالهای صادراتی ایران 

به سوی رقابتی شدن پیش رفت. 
خوانساری نبود ثبات در تصمیم گیری ها را از دیگر چالش های فعاالن 
اقتصادی خواند و افزود: در شهریورماه سال جاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تصمیم گرفت که تعرفه صادراتی برخی کاالها را به بهانه اینکه 
مواد خام هستند، افزایش دهد. این اقدام با هدف افزایش ارزش در زنجیره 
تولید انجام شد و نتیجه آن کاهش قابل توجه حدود 90 درصدی صادرات 

در شرایطی بود که ارزآوری به نیاز اساسی کشور تبدیل شده است. 
در ادامه و با گذشت حدود 3 ماه، مجددا تغییراتی درخصوص رقم این 
تعرفه ها صورت گرفت و در مواردی به 10 یا 15 درصد کاهش یافت. حال 
این سوال مطرح می شود که این تصمیمات بر پایه چه کار کارشناسی اتخاذ 

می شوند که دوام آنها تنها چند ماه است. 
به عاوه آنکه در چنین شرایطی چه کسی پاسخگوی مشکاتی است 
که برای فعاالن این حوزه پیش می آید؟ اگر قرار است، سیاستی اعمال 
شود، دست کم برای آن مهلتی تعیین شود. حتی امریکا نیز برای اعمال 
این  اما در داخل کشور  تعیین  می کند  تحریم هایش، شش ماه مهلت 
اجرایی  مقدمه  بدون  تجاری  تصمیمات  و  نمی شود  رعایت  اقتضائات 
 می شود. خوانساری خاطرنشان ساخت: توسعه صادرات کار پیچیده ای 
نیست؛ تنها از صادرکنندگان و تولیدکنندگان بپرسید به چه تمهیداتی نیاز 

دارند. 
در بخش  )قالی سلیمان(  اصفهان  از شرکت رسول  مراسم  این  در 

نساجی و پوشاک بعنوان صادرکننده نمونه تقدیر شد.
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انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت هیراد کارا ماشین را به مدیران آن 

واحد به ویژه جناب آقای وحید حیدری باطنی خوش آمد عرض 
نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  هیراد کارا ماشین را 

آرزومند است.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت مهندسی و بازرگانی هیراد کارا ماشین

نشستمشترکانجمنصنایعنساجیایرانباسرپرست
معاونتامورصنایعوزارتصنعت،معدنتجارت

روز سه شنبه مورخ 10 دی ماه آقایان مهندس محمد جعفر شهایی نژاد 
)رئیس(، مهندس علی فرهی )نایب رئیس(، مهندس حسن نیلفروش زاده 
)دبیر(، دکتر علیمردان شیبانی، اکبر لباف و دکتر شاهین کاظمی به نمایندگی 
از هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با دکتر مهدی صادقی نیارکی 
سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت دیدار کردند. در این جلسه که 
خانم مهندس افسانه محرابی مدیرکل دفتر اداره صنایع نساجی، پوشاک و 
سلولزی وزارت صمت و آقای مهندس میثم میرمحمدی معاونت ایشان نیز 
حضور داشتند، اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، مسائل 
و موضوعات مختلفی از قبیل تخصیص سهمیه مواد پلیمری مخصوصًا 
پلی اتیلن ترفتاالت و پلی پروپیلن به واحدهای نساجی، توانایی های اعضای 
انجمن در تامین نیاز نخ و پارچه صنایع پوشاک، معضات و تاثیر واردات 
غیرقانونی منسوجات و پوشاک از مناطق آزاد اقتصادی بر صنعت نساجی 
داخلی، بوروکراسی نسبتاً پیچیده و زمانبر فعالیت های جاری در وزارت 
صمت، مشکات عدم پیوستگی زنجیره ارزش افزوده در صنعت نساجی 
مخصوصاً در حوزه بازار، معضات دریافت فاکتور رسمی از تامین کنندگان 
و ... را مطرح نمودند، که در این راستا مقرر گردید در اولین فرصت مقتضی 
جناب آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت صنایع وزارت 
صمت در جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران حضور یافته و 
مسائل و مشکات مطروحه را با جزئیات تکمیلی و مستند و همچنین 
ارائه راهکار عملیاتی مورد بحث و بررسی قرار دهند. در ادامه این جلسه 
نیز خانم مهندس سیمین کیمیایی رئیس گروه پتروشیمی دفتر صنایع 
غیرفلزی وزارت صمت نیز به صورت مختصر گزارشی از عملکرد کمیته 
راهبری مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی ارائه نمودند که در ادامه اعضای 
هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با ذکر اینکه در حال حاضر صنایع 
نساجی ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان محصوالت پلیمری ایران 
می باشند مجدداً تقاضای عضویت نماینده این انجمن در کارگروه تنظیم 
بازار مواد پتروشیمی که در دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی برگزار می گردد و همچنین کمیته راهبری مدیریت 
تقاضای مواد پتروشیمی را مطرح کرده و سرپرست معاونت صنایع وزارت 

صمت نیز قول مساعد از بابت پیگیری این موضوع را اعام نمودند.
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