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وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در جلسـه هم اندیشـی بـا فعـاالن 
صنعـت پوشـاک و نسـاجی کشـور گفـت: رونـد کنونـی در کاهـش 
کامـًا  داخلـی  برند هـای  موقعیـت  ارتقـای  و  پوشـاک  واردات 
امیدوار کننده اسـت و خوشـبختانه در 9 ماهه امسـال تولیدات صنعت 

پوشـاک ۲۰ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 
رضـا رحمانـی افـزود: با توجـه به نامگـذاری سـال و تاکیـدات مقام 

معـاون وزیر نفت و مدیرعامل شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی گفت: 
مجتمع هـای پتروشـیمی پـس از تامین نیاز کامل داخل کشـور مجاز به 

صادرات هستند.

قائـم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـرای تامیـن مالـی 
تولیدکنندگان چادر مشـکی از محل تبصره 18 خبر داد و گفت: همچنین 
ایـن آمادگـی وجـود دارد که بتوان بـرای تولیدکننـدگان، معافیت مالیاتی 

برقـرار کرد.
حسـین مـدرس خیابانی در دیـدار با نماینده ولـی فقیه در اسـتان و امام 

 بهـزاد محمدی ، روز سه شـنبه )اول بهمن ماه( در جلسـه هم اندیشـی با 
مدیـران تشـکل ها و انجمن هـای پتروشـیمی که با حضـور رئیس دفتر 
توسـعه صنایع پایین دسـتی پتروشیمی برگزار شـد با تاکید بر حمایت از 
صنایـع تکمیلی پتروشـیمی گفت: همـکاری و تعامل میـان انجمن ها و 
تشـکل ها بـا NPC و نیزهلدینگ ها و مجتمع های پتروشـیمی می تواند 

منجـر به تامین پایدار نیازهای صنایع پایین دسـتی شـود. 
بـه گـزارش نیپنـا، وی بـا بیـان ایـن کـه تـاش داریـم تـا چالش ها و 
مشـکات صنایع تکمیلی را به کمترین میزان برسـانیم افزود: بررسـی 
صنایـع  در  تولیـد  رونـد  می توانـد  مشـکات  و  چالش هـا  واکاوی  و 

پایین دسـتی را بهبـود بخشـد و مسـیر رونـق تولیـد را تسـهیل کند. 
معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامل شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی ادامه 
داد: تکمیـل زنجیـره ارزش و کاهش خام فروشـی یـک راهبرد مهم در 

جمعـه یـزد، گفـت: در برنامه ریزی هـای تحریمی صـورت گرفته بر علیه 
اقتصاد ایران، دو موضوع اصلی تولید و معیشـت مدنظر قرار گرفته اسـت 
و دشـمن تـاش کرده تا با تحت تاثیر قـرار دادن این دو موضوع، کاهش 
تولیـد و بیـکاری جوانـان را هدف گرفتـه ؛ در حالیکه هر بار دشـمن برای 
جوانـان و تولیـد و اقتصـاد کشـور نقشـه ریزی مـی کند ، این نقشـه ها با 
برنامه ریزی هـای دقیـق و پشـتیبانی های مردم، نقش بر آب شـده اسـت. 
به گزارش شـاتا،  وی افزود: آمارهای منتشـر شـده از سوی وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت نشـان می دهـد کـه در حال حاضـر، میانگیـن افزایش 
تولیـد کاال در کشـور بیـن هفت تـا 1۳ درصد بوده؛ امـا از همه مهمتر آن 
اسـت که بـه رغم تهدیدها و تشـدید تحریم هـا، حجم صادرات در سـال 

جاری به ۳۲ میلیارد دالر رسـیده اسـت.
قائـم مقـام وزیر صنعـت، معدن، تجـارت در امـور بازرگانی بیان کـرد: در 
بخـش معیشـت نیـز بـا وجـود تحریم هـا، بـا برنامه ریزی هـای صـورت 
گرفته، در تأمین کاالهای اساسـی هیچگونه مشـکلی وجود نداشـته و دو 

برابـر نیـاز کشـور ذخیـره کاالهای اساسـی صورت گرفته اسـت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هم اندیشی با فعاالن صنایع نساجی و پوشاک کشور اعالم کرد: 

افزایش 20 درصدی تولیدات صنعت پوشاک در 9 ماهه امسال

تامین نیاز داخلی صنایع پایین دستی؛ اولویت صنعت پتروشیمی

آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی تولیدکنندگان چادر مشکی

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

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(
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معظـم رهبـری در خصـوص رونـق تولیـد، وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت امسـال در ۷ محـور و ۳۴ برنامـه اجرایـی وجـوه مختلف این 
مهـم را مـورد توجـه قرار داده که در همین راسـتا یکـی از برنامه های 
ویـژه وزارت صمـت، توسـعه صنعت نسـاجی و پوشـاک بوده اسـت. 

ضرورت انسـجام و همگرایـی دولت و بخش خصوصی در توسـعه 
پوشاک  صنعت 

بـه گـزارش شـاتا، وی ادامـه داد: در ایـن جلسـه بـزرگان ایـن صنعـت 
حضـور دارنـد و ما بـه دنبال تحقـق حداکثری اهـداف خود در راسـتای 
توسـعه صنعت پوشـاک و نساجی کشـور هسـتیم و با توجه به گام های 
برداشـته شـده در سـال های گذشـته، امروز و با توجه به شـرایط موجود 

نیازمند انسـجام و همگرایی بیشـتری هستیم. 
رحمانـی تصریـح کرد: تـوان ما در بخش های مختلف کم نیسـت و باور 
دارم تعبیـر مقـام معظم رهبـری و حضرت امام در خصـوص عبارت »ما 

می توانیـم« کامًا انجام شـدنی و قابلیت تحقق دارد. 

تحریم صنعت نساجی تا چه میزان امکان پذیر است؟
تحریم های جدید تا حدودی جنبه روانی دارد زیرا صنعت نساجی قابل 
مقایسه با صنایع دیگر مانند خودروسازی و فوالد و پتروشیمی نیست 

و واحدهای صنعتی چندان بزرگی ندارد که قابل رصد شدن باشند.
علیرضا حائری ـ عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان 

تهران و عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت 9هزار واحد صنعتی در 
حوزه نساجی فعال هستند؛ بنابراین هر واحد این امکان را ندارند که 
تحریم شوند. وقتی صنعتی تحریم می شود باید ورودی و خروجی آن را 
بررسی کرد؛ صادرات صنایع نساجی کشور ما در بهترین حالت ساالنه 
8۰۰ میلیون دالر و آن هم به کشورهای همسایه و بخشی از آسیای 
میانه است که در نتیجه هم حجم و هم مقاصد صادرات به گونه ای 
نیست که مراوده سنگینی با امریکا داشته باشند و بخواهند بین ما و 
امریکا انتخاب کنند. ضمن اینکه ۴۰درصد صادرات صنعت نساجی 
را کفپوش ها در برمی گیرد و مابقی هم شامل بخش های خرد صنعت 
از الیاف و پوشاک گرفته تا پارچه است. در واقع یک قلم عمده نیست 
که مانند بخش پتروشیمی مثا عنوان شود صادرات متانول را تحریم 
کرده ایم. در بخش واردات حدود ۲میلیارد دالر نیاز ارزی در بخش 
صنعت نساجی داریم که عمده این بخش نیز ماشین آالت است و اگر 
نتوانیم آنها را تامین کنیم هم در ایجاد واحدهای جدید و هم در توسعه 

واحدهای موجود دچار مشکل خواهیم شد و آسیب می بینیم.
کما اینکه در چند سال گذشته نیز آسیب بزرگی به این بخش وارد 
شده است و در نتیجه از قافله صنعت نساجی دنیا بیشتر عقب می افتیم. 
بخش دیگر مواد اولیه است که الیاف پنبه عمده محصول وارداتی 
صنعت نساجی به شمار می رود ساالنه حدود 1۰۰ تا 1۲۰ هزار تن پنبه 
وارد کشور می شود که حدود ۲۵۰ میلیون دالر هزینه دارد. رنگ و مواد 
شیمیایی و همچنین پارچه چادر مشکی از دیگر نیازهای وارداتی کشور 

است که در این میان موضوع تعمیق ساخت داخل مطرح می شود.
در مجموع عمده واردات که شامل ماشین آالت و مواد اولیه تولید است 
که می توان با رونق تولید داخل نگرانی در این بخش را هم کاهش 
دهیم. در شرایط تحریم ساخت داخل و تاش برای کاهش وابستگی 
به خارج نمود بیشتری پیدا می کند و این در حالی است که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز دوسالی است که تمرکز خوبی روی این 
بخش داشته است. تولید ما نیاز به حمایت های دولتی دارد تا بتواند 
حرفی برای گفتن داشته باشد. به عنوان نمونه در تولید پارچه غیر از 
چادر مشکی ظرفیت های نصب شده پارچه بافی باالیی داریم که اگر 
کارخانه های ما با ظرفیت قابل قبول 8۰درصد بازدهی کار کنند ما 
کمبود پارچه نخواهیم داشت اما به شرطی که دولت مشکل نقدینگی 
و نیازهای آنها را تامین کند. صنعت نساجی به ویژه بخش پوشاک 
درحال حاضر فرصت طایی دارند که هم سهم خود را در بازار داخل 
ارتقا و هم کیفیت را توسعه دهند. تنها مشکل بحث ماشین آالت این 
است که به این زودی نمی توانیم به تولیدکننده تبدیل شویم اما در تولید 
بخش های دیگر توان کافی را داریم. ایران زمانی ۲۵۰هزار تن تولید 
پنبه داشت که درحال حاضر به ۶۰هزار تن رسیده است و اگر باز هم 
دولت کشاورزان را ترغیب به کشت پنبه کند می توانیم نیاز کل کشور را 
تامین کنیم چراکه هم دانش آن را و هم زمین های مرغوبی داریم. در 
واقع دولت با نرخ های تضمینی خرید پنبه و پرداخت یارانه به کشاورزان 
کاری کند که کشاورز به جای کاشت هندوانه که ارزش اقتصادی مانند 
پنبه ندارد به کشت پنبه روی بیاورد. تحریم ها فرصت خوبی است تا 
بتوانیم از ظرفیت های نصب شده حداکثر بهره برداری را داشته باشیم، 
چراکه اگر کارخانه ای با ظرفیت پایین کار کند، نرخ تمام شده اش باال 
می رود و در نهایت هم با نرخ فروش باال توان رقابتی خود را از دست 
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خالصه مذاکرات هزار و چهل و ششمین نشست هیأت مدیره
هزار و چهل و ششـمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران بـا حضـور اکثریـت اعضـای هیات مدیـره در 
روز یکشـنبه مـورخ 98/10/15 در محـل دفتـر انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران  برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیـل بحث و 
تبـادل نظر و نسـبت به برخـی از آن ها اتخـاذ تصمیم به عمل 

آمد.
1- خاصـه مذاکـرات هـزار و چهـل و پنجمیـن نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران در روز یکشـنبه مـورخ 
98/1۰/۰8 قرائت و به امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.

۲- در خصوص موضوع برگزاری نمایشـگاه های نسـاجی استانی 
و تقویـم زمانـی برگـزاری آن بحـث و تبادل نظـر شـد در نهایت 
مصـوب گردیـد تـا نشسـت مشـترکی بـا حضـور انجمن هـای 
نسـاجی اسـتانی برگـزار گـردد و ضمـن بررسـی موضوعـات 
مشـترک تشـکل ها ، این موضوع نیز در آن جلسـه مورد مشـورت 

قـرار گیرد .
پنبـه  صنایـع  صنفـی  دبیرانجمـن  پاک سرشـت  آقایـان   -۳
پاک کنـی ، کاویانـی مدیرعامـل صندوق پنبـه طبق قـرار دعوت 
قبلی در جلسـه حضور یافتند و پـس از خیر مقدم دبیرکل انجمن 
بـه ارائـه آمارهای مربـوط به تولید پنبه داخـل پرداختند و بحث و 
تبادل نظر بسـیاری در خصوص سـطح زیر کشـت ، بذور مصرفی 
و تکنولوژی های مورد اسـتفاده در کشـت و برداشـت پنبه صورت 

پذیرفت.
۴- آقـای مهنـدس حمیـدی گـزارش مبسـوطی از نمایشـگاه 
نسـاجی مشـهد ارائـه فرمودنـد و همچنیـن در ادامه بـه موضوع 
مشـترک  همکاری هـای  گسـترش  سـمینار  نشسـت های 
تاجیکسـتان پرداختند و پس از آن مطالبـی را در خصوص حضور 
آقای کانتری رییس سـازمان حفاظت از محیط زیسـت در شهر 

مشـهد ارائـه فرمودند .
۵- پیـرو تصویب هیات مدیره ، جلسـه هیـات مدیره هفته آتی به 
دلیـل همزمانی بـا برگزاری نمایشـگاه دموتکس برگـزار نخواهد 

. شد
۶- پیـرو مصوبه هیات دولت مبنی بر تعطیلی روز دوشـنبه مورخ 

98/1۰/1۶ مصـوب گردید دبیرخانه انجمن نیز تعطیل گردد.
۷- بـه پیشـنهاد آقـای مهنـدس فرهـی مصـوب گردیـد کـه 
بازنگـری زمان بنـدی برگزاری جلسـات هیـات مدیره در دسـتور 

جلسـه دو هفتـه آینـده قـرار گیرد.
8- مصـوب گردیـد ارائه گزارش های جلسـات در دسـتور جلسـه 
قـرار نگیـرد و صرفـاً مواردی کـه نیاز بـه مصوبه دارد در دسـتور 
قـرار گیرد و مـدت زمان اختصاص داده شـده به هر دسـتورنیز در 

نظر گرفته شـود.
9- آقای مهندس نیلفروش زاده گزارش مبسـوطی از نشسـت 
مشـترک بـا مدیـرکل صنایـع نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی 
در خصـوص راه انـدازی مجـدد خـط تولیـد اکریلیک شـرکت 
پلی اکریـل بـا کمـک واحدهـای مصرف کننـده ارائـه فرمودند 
کـه مقـرر شـد حمایتـی در خصـوص خریـد اکریلیونتیریـل 
توسـط واحدهـای تولیـد الیـاف )کـه عاقمنـد بـه همـکاری 
مشـترک بـا پلی اکریـل می باشـند( صـورت پذیـرد و شـرکت 
پلی اکریـل نیـز متعهـد بـه تولیـد الیـاف اکریلیـک بـرای این 

گردد. واحدهـا 
1۰- آقـای مهنـدس نیلفروش زاده گزارش مبسـوطی از نشسـت 
تولید کننـدگان بـزرگ پوشـاک بـا آقـای صادقـی نیارکـی ارائـه 
فرمودنـد کـه بحث خط سـبز گمرکـی و واردات پارچـه به عنوان 
مواد اولیه پوشـاک مطرح شـده بود و انجمن درخواسـت تشـکیل 
کمیته مشـترک بیـن بافنـدگان و تولیدکنندگان پوشـاک و تجار 
پارچـه را مطـرح نمـوده اسـت کـه مقـرر شـد جلسـه ای در ایـن 

خصـوص تشـکیل گردد.
11- مقـرر گردیـد در خصوص مجوز آزادسـازی واردات پوشـاک 
از مناطـق آزاد مکاتبـه ای توسـط انجمن صنایع نسـاجی ایران به 

عمـل آید.
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 

دکتـر حسـن کاردان ، اکبـر لبـاف، عبدالحسـین اخـوان مقـدم ، 
محمدرضـا مقـدم، سـید جواد سـجادی بیدگلـی

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

آمار افزایشی تولیدات منتخب کاالیی در 9 ماهه امسال 
وی اضافـه کرد: علی رغم همه محدودیت ها، خوشـبختانه روند تولیدات 
کشـور در انـواع اقـام کاالیـی افزایشـی اسـت و طبـق آمار عـاوه بر 
صنعت پوشـاک در بسـیاری از بخش ها در 9 ماه گذشـته افزایش تولید 

داشتیم. 
مزیت صنعت پوشاک در اشتغال زایی با سرمایه گذاری پایین 

وزیـر صنعـت خاطـر نشـان کرد: صنعت پوشـاک چـه تحریم شـود چه 
نشـود، به عنوان یک صنعت مزیت دار در اشـتغال زایی با سـرمایه گذاری 
پاییـن کـه امـکان توسـعه آن در مناطـق مختلـف کشـور وجـود دارد و 
همچنیـن سـابقه تاریخـی و تجربـه و دانش موجـود در ایـن صنعت در 
سـطح کشـورمان و با لحـاظ نیاز عمومـی مردم بـه تولیـدات آن، دارای 
اهمیـت فراوانـی اسـت و حتمـاً بایـد مـورد حمایـت جـدی قـرار گیرد. 
رحمانـی گفت: این جلسـه بـرای ایجـاد همگرایی و جمع بندی مسـائل 
ایـن صنعـت برگزار شـد و مـا آمادگـی داریم در راسـتای اقدامـات انجام 
شـده، پیشنهادات سـازنده هر یک از تولید کنندگان این حوزه را بررسی و 
در دسـتور کار قـرار دهیـم. وی افـزود: در این مقطع تاریخی یک فرصت 
بزرگ برای فعالین صنعت پوشـاک و نسـاجی کشـور ایجاد شـده اسـت 

کـه می تواننـد به تثبیـت فعالیت خـود و بـازار کاالیی خـود بپردازند. 
ضرورت تامین مناسب نیاز بازار پوشاک در ایام پایانی سال 

رحمانـی تصریـح کـرد: با توجـه به فرارسـیدن ایـام پایانی سـال، یکی 
از دغدغه هـای جـدی بنـده تامیـن مایحتـاج عمومی مـردم به ویـژه در 
مواردی همچون پوشـاک اسـت کـه امیدوارم با پیشـنهادات ارائه شـده 
و تدابیـر مورد نظـر، مـردم کمتریـن دغدغـه ممکـن را در این خصوص 

داشـته باشند. 
ظرفیت باال برای رشد و جهش صنعت پوشاک 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت اضافـه کرد: پوشـاک و لـوازم خانگی از 
جملـه صنایعـی کـه امکان جهش و رشـد بـرای آنهـا در کشـور کامًا 
مهیاسـت و ما می توانیم ظرفیت هـای جدیدی از اشـتغال زایی، صادرات 
و توسـعه را در ایـن بخـش فراهـم آوریـم و حتمـاً برای حمایـت از این 

صنایـع هیچ محدودیتـی قائـل نخواهیم بود. 
انجام سرمایه گذاری بزرگ برای تولید چادر مشکی در کشور 

رحمانـی بـا اشـاره به برخـی گلوگاه های تامیـن کاالیی کشـور و برخی 
وابسـتگی های موجـود به بعضـی تجهیـزات مورد نیاز صنایـع مختلف، 
گفـت: به عنـوان نمونـه امـروز چادر مشـکی و تامیـن نیاز بـازار از جمله 
دغدغه هـای مـا در ایـن وزاتخانـه بـوده که خوشـبختانه در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه و امروز شـاهدیم که سـرمایه گذاری بزرگـی در این صنعت 

در حـال انجام اسـت. 
ضرورت توجه به تکمیل زنجیره تولید پوشاک 

وی ادامـه داد: مجموعـه ای از فرصت ها برای توسـعه صنعتی کشـور به 
وجـود آمـده اسـت که حتـی با وجـود برخـی تهدیـدات و محدودیت ها 
می توانیـم گام هـای محکمـی برداریـم و حداقـل کار امروز مـا در حوزه 
نسـاجی و پوشـاک توجه بـه چرخه تولید و تکمیل زنجیـره آن از مرحله 

تامیـن پنبه تـا مرحله عرضه اسـت. 
توجـه به نظـرات بخـش خصوصـی در تدوین سـند جامع توسـعه 

پوشـاک  صنعت 
رحمانـی در خصـوص مراحل طی شـده برای تهیه سـند جامع توسـعه 
صنعت نسـاجی و پوشـاک کشـور گفـت: حتماً بر اسـاس نظـرات افراد 

ذیربـط و ذی نفعـان ایـن حوزه بایـد مـوارد جمع بندی و ارائه شـود. 
وی افـزود: در بخش هـای مرتبـط بـا ایـن صنعت کـه در حـوزه وزارت 
صمـت اسـت باید اقدامات بسـیار سـریع و بـا جدیت انجام شـود و البته 
در مـواردی کـه خـارج از اختیـارات ایـن وزارتخانـه هسـتند، مثل بیمه، 
مالیـات و...؛ مـا خودمـان را بـه عنـوان خدمتگـزار و مدافـع ایـن بخش 

می دانیـم و حتمـاً مـوارد را پیگیـری می کنیم. 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: مـا از معـدود وزارتخانه هایـی 
هسـتیم کـه با بخش خصوصـی در پیگیری موارد مختلف و مشـکات 

اشـتراک نظـر بسـیار باالیـی داریم و ایـن طبیعت عملکرد ماسـت. 
رحمانـی در خصـوص مراحـل طـی شـده در اصـاح قانون مالیـات بر 
ارزش افـزوده گفـت: در ایـن خصوص نظرات کارشناسـی وزارت صمت 
بـه مجلـس ارائـه شـده اسـت و حتمـاً تـاش خواهیـم کـرد تـا منافع 

تولید کننـدگان و مصرف کننـدگان در ایـن قانـون تامین شـود. 
اهمیـت ارائـه اطالعات شـفاف بـرای شناسـایی حلقه هـای مفقوده 

پوشـاک  صنعت 
وی افـزود: بـا توجه بـه ضرورت تکمیـل زنجیره تولید صنعت پوشـاک 
افـزود: باید اطاعات شـفافی از میـزان تولید در حلقه هـای مختلف این 
صنعـت تهیه شـود؛ لذا برای حذف شناسـایی حلقه های مفقـوده، انتظار 
مـی رود شـاهد همـکاری بیشـتری از سـوی بخـش خصوصـی در این 

خصوص باشـیم. 
ضرورت توجه به توان بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعت پوشاک 

وی تصریـح کـرد: تـوان بخـش خصوصـی و منابـع موجـود آنهـا را در 
جهـت سـرمایه گذاری در صنایـع مختلف کشـور از جمله همین صنعت 
پوشـاک نباید دسـت کم بگیریم و باید با شناسـایی دقیق بسترهایی که 
موجب وابسـتگی صنعتی کشـور هسـتند، برای حذف آنهـا برنامه ریزی 

بهتری انجـام دهیم. 
وزیـر صمت خاطرنشـان کـرد در صنایعـی که احتمـال سـود آوری دارد 
بخـش خصوصـی بایـد فرصت هـای الزم را بـرای سـرمایه گذاری پیدا 
کنـد و دولـت صرفـاً در جاهایـی کـه بخـش خصوصـی حاضر نیسـت 

سـرمایه گذاری انجـام دهـد ورود کنـد. 
اهمیت ایجاد توازن در برندسازی صنایع مختلف پوشاک 

وی بـا اشـاره بـه برخـی مشـکات موجـود در برنـد سـازی تولیـدات 
پوشـاک کشـور، گفـت: امـروز عمـوم برند هـای معتبر و شـناخته شـده 
پوشـاک مـا در بخـش آقایـان اسـت و در سـایر بخش هـا ضعف هایـی 
داریـم کـه ضـرورت دارد بـه دقـت رصـد و بـرای رفـع آنها اقدام شـود. 

ضرورت توجه به شان و منزلت مصرف کننده در تولید پوشاک 
رحمانی افزود: در کنار برندسازی باید در تولید شان و منزلت مصرف کننده 
را نیـز مورد توجـه قـرار دهیـم و در همین راسـتا خود تشـکل ها و اصناف 
در کنـار توجه به سـلیقه مشـتریان این مهم را نیز بایـد حتماً لحاظ کنند. 

کاهش قاچاق پوشاک به کشور 
وزیـر صمـت بـا اشـاره به ضـرورت تسـریع در تکمیـل روند ایجـاد کد 
شناسـه کاال در صنعت پوشـاک و تولیدات آن گفت: خوشبختانه واردات 
غیرقانونی در این صنعت کاهش داشـته و در یک سـال گذشـته قاچاق 

پوشـاک از ۲/۲ میلیـارد دالر بـه 1/8 میلیارد دالر کاهش یافته اسـت. 
کاهش واردات قانونی پوشاک به کشور 

رحمانـی بـا اشـاره به آمار واردات قانونی صنعت پوشـاک در سـال 9۷ 
کـه بـا کاهـش ۳1 درصـدی مواجه بـوده اسـت، اضافه کـرد: واردات 
حتـی اگـر از مناطـق آزاد نیـز باشـد بایـد حتمـاً به طور دقیـق کنترل 
شـود در غیـر ایـن صـورت ایـن روند تخلـف قانونـی اسـت و نیازمند 

برخـورد قانونی اسـت. 
افزایش 20 درصدی تولیدات در 9 ماهه امسال 

وی ادامـه داد: در 9 ماهـه امسـال در صنعـت پوشـاک و تولیـدات آن 
افزایـش ۲۰ درصـدی را شـاهد بوده ایم کـه همزمان با کاهـش واردات 

نشـان دهنده رشـد و رونـق ایـن صنعت در کشـور اسـت. 
وزیـر صنعـت تصریح کرد: روند کنونی در کاهـش واردات، افزایش تولید 
و ارتقـای موقعیـت برندهـای داخلی کامـًا امیدوار کننده اسـت و حتمًا 

ایـن رویه بایـد تداوم یافتـه و مورد حمایت قـرار گرد. 
لزوم توجه به ظرفیت های منطقه ای برای تولید پنبه 

رحمانـی در خصـوص تولید پنبـه به عنوان یکـی از مواد اولیـه مورد نیاز 
صنعت نسـاجی کشـور گفت: برخی از اسـتان های ما پیشـینه خوبی در 
تولیـد پنبـه دارند که حتما باید تقویت شـوند و هر کسـی بخواهد در این 
صنعـت سـرمایه گذاری کنـد ما پشـتیبانی می کنیـم و این دسـتور مقام 

معظـم رهبری و دولت اسـت. 
وجود ظرفیت های الزم برای تبدیل شده به قطب صنعت پوشاک

رحمانـی خاطرنشـان کرد: بـا اقدامات انجام شـده مطمئن باشـید که 
مـا می توانیـم به قطب پوشـاک تبدیل شـویم چرا که امـروزه حتی در 
برخـی اقـام ظرفیـت صادراتی به کشـور های شـناخته شـده صنعت 

پوشـاک نیز فراهم شـده اسـت و شـاهد این اتفاق نیز هسـتیم. 
وی بـا اشـاره بـه اسـتفاده برخـی تولید کننـدگان از عناویـن برند هـای 
خارجـی در تولیـدات خـود در سـطح عرضـه گفـت: ایـن موضـوع یک 
مشـکل فرهنگی و تاریخی اسـت که حتماً باید از سـوی تولیدکنندگان 

و مصرف کننـدگان مـورد بازبینـی جـدی قـرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هم اندیشی با فعاالن صنایع نساجی و پوشاک کشور اعالم کرد: 

افزایش 20 درصدی تولیدات صنعت پوشاک در 9 ماهه امسال
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وی تصریـح کـرد: کشـور مـا اکنـون در جنـگ اقتصـادی قـرار دارد ؛ اما 
هیـچ نقطـه از کشـور، شـباهتی به یک منطقـه جنـگ زده نـدارد؛ این در 
حالـی اسـت کـه تـاش ها بـر این اسـت که وضعیـت تولید و معیشـت 

مردم بهبـود یابد.
مـدرس خیابانی سـپس به برنامه هـای وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
پرداخـت و گفـت: برای حمایـت از تولید داخلی، به دسـتور وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت واردات هزار و ۶۰۰ کاال به کشـور ممنوع شـده اسـت 
یکی از آنها پوشـاک اسـت که به موازات سیاسـتگذاری برای ممنوعیت 
واردات، دولـت از تولیدکننـدگان و فعـاالن بخش خصوصـی تقاضا دارد 
تـا در ایـن بخش سـرمایه گذاری کـرده و تولید را افزایـش دهند. وی با 

بیـان اینکـه میزان مصرف چادر مشـکی در کشـور 8۰ میلیون مترمربع 
اسـت، عنـوان کـرد: در حال حاضر در کشـور 1۰ میلیـون مترمربع چادر 
تولید می شـود که حاضریم برای سـرمایه گذاران، تسـهیات ویژه قائل 

شویم.
مـدرس خیابانـی تاکید کرد: ما حاضریم برای سـرمایه گـذاری تولید چادر 
مشـکی در دارالعبـاده یزد، تسـهیات ویـژه از جمله وام تبصـره 18 که به 
منظـور حمایـت از تولیـد در نظر گرفته شـده، پرداخت کرده و تسـهیات 

دیگـری از جمله معافیت های مالیاتـی در نظر بگیریم.

آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی تولیدکنندگان چادر مشکی
ادامه از صفحه 1

رئیس کنفدراسیون صادرات 150 شرکت رفع تعهد ارزی نکرده 
به دادستانی معرفی شدند

محمـد الهوتـی، با اشـاره به اتمـام مهلـت صادرکنندگان بـرای رفع 
تعهـد ارزی سـال 9۷ اظهـار داشـت: حـدود 1۵۰ شـرکت صادرکننده 
کـه حتـی یـک دالر بـه چرخـه اقتصـادی کشـور بازنگردانده انـد بـه 

دادسـتانی معرفی شـدند.
 محمـد الهوتی، رییس کنفدراسـیون صـادرات درباره رونـد برخورد 
بـا صادرکنندگانـی کـه رفـع تعهـد ارزی سـال 1۳9۷ خـود را انجـام 
نداده انـد، گفـت: از امـروز )سه شـنبه اول بهمن مـاه 1۳98( که مهلت 
صادرکننـدگان بـرای رفـع تعهد ارزی سـال 9۷ بـه پایان رسـیده، به 
طـور عملـی بانک مرکزی فهرسـت برگشـت ارز حاصـل از صادرات 
سـال قبـل را بـرای سـازمان امـور مالیاتـی ارسـال می کنـد و ایـن 
سـازمان نیـز برای آن دسـته از صادرکنندگانی که بیـش از ۷۰ درصد 
صـادرات خـود را رفع تعهد کرده باشـند، ضریب صفـر مالیاتی معادل 
1۰۰ درصـد و همچنیـن اسـترداد 1۰۰ درصـدی مالیـات بـر ارزش 

افـزوده اعمال خواهـد کرد.
وی ادامـه داد: آن دسـته از صادرکنندگانـی کـه کمتـر از ۷۰ درصد از 
ارز حاصـل از صـادرات خـود را نیز رفع تعهد کرده باشـند، متناسـب با 
همـان میـزان ضریب صفر مالیاتی برای آنها اعمال شـده و متناسـب 

بـا همـان ضریـب نیز مالیات بـر ارزش افزوده آنها اسـترداد می شـود.
رئیـس کمیسـیون تسـهیل تجـارت و توسـعه صـادرات اتـاق تهران 
خاطرنشـان کـرد: از امـروز بـه بعـد اتفـاق جدیـد و خاصـی بـرای 
صادرکننـدگان رخ نخواهـد داد و آنهایـی کـه کمتـر از ۷۰ درصـد از 
ارز خـود را بازگردانده انـد نیـز کمـاکان می توانند از چهـار روش بانک 

مرکـزی بـرای رفـع تعهـد خـود اسـتفاده کنند.
الهوتـی در خصـوص معرفـی صادرکننـدگان بـه مرجـع قضایـی نیز 
اظهـار داشـت: ایـن اتفـاق تنهـا بـرای آن دسـته از صادرکنندگانـی 
خواهـد افتـاد کـه بازگشـت ارز آنهـا به چرخـه اقتصادی صفـر بوده و 

تماس هـای بانـک مرکـزی را نیـز بـی پاسـخ گذاشـته اند.
رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ادامـه داد: براسـاس اطاعـی کـه مـا 
داریـم از ابتـدای اجرای سیاسـت رفع تعهد ارزی تاکنـون، حدود 1۵۰ 
شـرکت هسـتند کـه حجـم زیـادی صـادرات داشـته و نـه تنهـا یک 
دالر نیـز بـه چرخـه اقتصـادی بازنگردانده اند، بلکه پاسـخگوی بانک 

مرکـزی به شـکل تلفنـی هـم نبوده اند.
وی توضیـح داد: ایـن شـرکت ها بـه دایـره ای در دادگسـتری معرفی 
خواهنـد شـد کـه بـرای ایـن امـر ایجـاد شـده اسـت. عضـو هیـات 
نماینـدگان اتـاق بازرگانـی خاطرنشـان کـرد: نـگاه و رویکـرد بانـک 
مرکـزی دربـاره صادرکننـدگان تعاملـی بـوده و اگـر صادرکننـده ای 
مشـکلی داشـته بـه پرونـده وی رسـیدگی شـده و اگـر گفته هـای 
آنهـا ثابت شـده باشـد، برخـورد قضایـی و معرفـی به مرجـع قضایی 

نشـده اند.
رئیـس کمیسـیون تسـهیل تجـارت و توسـعه صـادرات اتـاق تهران 
خاطرنشـان کـرد: البتـه کارت بازرگانـی برخـی از شـرکت ها اجـازه 
فعالیـت نداشـته یا اگـر وارداتی بـا ارز حاصـل از صادرات خـود انجام 
داده انـد، اجـازه واردات نداشـته اند و میـزان بازگشـت ارز آنهـا مـورد 

نظـر نبوده اسـت.

از تحریم های جدید در بخش نساجی چه می دانیم؟
بیستم دی ماه وزارت خزانه داری آمریکا اعام کرد که تحریم های 
جدیدی بر هشت شخص و بخش هایی از صنایع ایران از جمله صنعت 

نساجی اعمال کرده است. 
به گزارش ایسنا، مجید نامی  با بیان اینکه هنوز جزئیات تحریم های 
جدید آمریکا در زمینه صنعت نساجی منتشر نشده، اظهار کرد: هنوز 
با عکس العمل تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آالت صنعت نساجی 

ایران در سایر کشورها مواجه نشدیم. 
از  بعد  و  نیم گذشته  و  اینکه در یک سال  به  توجه  با  افزود:  وی 
شروع تحریم ها اکثر بانک های دنیا با ایران کار نمی کنند، بسیاری 
از شرکت های بزرگ تامین کننده مواد اولیه و ماشین آالت صنایع 
نساجی نیز برای کار با ایران دچار مشکل شدند و چون این بحث 
این  از  بخشی  است،  کشورها  سایر  خصوصی  بخش  به  مربوط 

شرکت های بزرگ تصمیم گرفتند که با ایران همکاری نکنند. 
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران عدم تحریم صنایع نساجی در سال های اخیر باعث شد برخی 
کشورها به اشکال مختلف مشکات بانکی را حل کنند و به عنوان 
تامین کنندگان اصلی مواد اولیه و ماشین آالت صنایع نساجی به 

همکاری خود با ایران ادامه دهند. 
نامی با اشاره به اینکه در گذشته تحریم های شورای امنیت برخی مواد 
اولیه صنایع نساجی با استفاده دوگانه در بخش های نساجی و نظامی 
را تحریم کرده بود، تصریح کرد: ممکن است تحریم های جدید نیز 
شامل مواد اولیه با استفاده دوگانه باشد. اما اگر تحریم های گسترده تری 
اعمال شده باشد باید منتظر تصمیم شرکت ها در رابطه با ادامه یا قطع 

همکاری با ایران بمانیم. 
تأمین  و  باشند  داشته  رابطه  آمریکا  با  افزود: شرکت هایی که  وی 
کننده مواد اولیه شرکت های نساجی این کشور هم باشند، برای ادامه 
همکاری با ایران محتاط تر خواهند بود و در غیر این صورت می توانند 

به همکاری خود با ایران ادامه دهند. 
به گفته نامی اگر شرکت ها تصمیم به قطع همکاری با ایران بگیرند، 
قیمت مواد اولیه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چرا که تولیدکنندگان 
ناچار می شوند راه های غیرمستقیم را برای واردات مواد مورد نیاز خود 

انتخاب کنند که بر قیمت آن ها تاثیر خواهد داشت. 
وی افزود: در چنین شرایطی مسئولیت بخش حاکمیتی در زمینه توجه 
به تولید داخلی و جلوگیری از قاچاق کاال بیشتر خواهد شد، چرا که 
دشواری واردات و افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آالت صنایع 
نساجی باعث می شود اهمیت جلوگیری از ورود کاال به صورت قاچاق 
افزایش پیدا کند، چرا که در این صورت رقابت تولیدکنندگان با این 

کاالها سخت تر خواهد شد. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
در ادامه درباره تاثیر احتمالی این تحریم ها بر صادرات محصوالت 
بانکی در حال  با توجه به مشکات  بخش نساجی، تصریح کرد: 
حاضر صادرات ایران در این بخش مبلغ خیلی زیادی نیست. اما اگر 
صادرات فرش ماشینی دچار مشکل شود تولیدکنندگان این بخش 
دچار مشکل خواهند شد. به گفته وی بیشترین صادرات بخش صنایع 
نساجی مربوط به فرش ماشینی است و صنایع فرش ماشینی به شدت 
وابسته به صادرات هستند. به  طوری که ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات 
بخش نساجی معادل ساالنه حدود ۵۰۰ میلیون دالر مربوط به فرش 

ماشینی است. 
نامی در پایان با بیان اینکه صادرات فرش ماشینی بیشتر به کشورهای 
همسایه انجام می شود، خاطرنشان کرد که احتماال تحریم های جدید 
مشکل جدی در بخش فرش ماشینی ایجاد نمی کند اما ممکن است 

کار را سخت تر کند.

صنعت پتروشـیمی ایران اسـت و بر همین اسـاس صنایع پایین دسـتی 
می تواننـد بـا تولیـد محصـوالت نهایـی افـزون بر رفـع نیـاز داخلی در 

زمینـه صادرات نیـز نقش آفرین باشـند. 
وی تصریـح کـرد: به دنبال کمک موثر به صنایع پایین دسـتی هسـتیم 
و امیـد اسـت که بـا همکاری انجمن ها و تشـکل ها ، تولیـد محصوالت 

متنـوع پلیمری و شـیمیایی را افزایش دهیم.
محمـدی بـه لزوم عرضـه محصوالت بـا کیفیت از سـوی مجتمع های 
پتروشـیمی بـه صنایـع تکمیلی به عنوان یـک ضرورت مهم اشـاره کرد 

و گفـت: خریـد محصول با کیفیت حق مسـلم خریداران اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی ادامـه داد: در مورد سـامانه 
بهین یـاب و نیز برخی مشـکات موجـود صنایع پایین دسـتی در بورس 
کاال بـرای خرید محصـوالت مورد نیاز خود، پیگیری های الزم از سـوی 

دفتر توسـعه صنایع پایین دسـتی پتروشـیمی انجام خواهد شـد. 

وی بـا بیـان ایـن که سـال آینده با بهره بـرداری از پتروشـیمی هگمتانه 
تولیـد PVC مدیـکال در کشـور آغـاز خواهـد شـد گفـت: بـا توجـه به 
پتروشـیمی هگمتانـه کـه  امیدواریـم  انجـام شـده  برنامه ریزی هـای 
تولیدکننـده PVC گریـد پزشـکی مورد اسـتفاده در صنایـع پزشـکی 
ودارویـی اسـت هرچـه زودتر بـه جمع مجتمع های پتروشـیمی کشـور 
بپیونـدد. در ایـن جلسـه آقایان دکتر علیمردان شـیبانی و دکتر شـاهین 
کاظمـی بـه نمایندگـی از انجمـن صنایع نسـاجی ایران ضمـن معرفی 
صنعـت نسـاجی بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن صنایـع مصرف کننـده 
محصوالت پتروشـیمی، به بیان مشـکات مصرف کنندگان پلیمرهایی 
نظیـر پلی اتیلـن ترفتـاالت )PET( و پلی پروپیلـن )PP( در حوزه صنایع 
نسـاجی پرداختنـد و بـه صورت شـفاف، چالش ها و مشـکات خـود را 
در زمینه هـای مختلـف بـا معـاون وزیر نفـت و مدیرعامل شـرکت ملی 

صنایع پتروشـیمی مطـرح کردند.

تامین نیاز داخلی صنایع پایین دستی؛ اولویت صنعت پتروشیمی
ادامه از صفحه 1
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فروش چادر مشکی چینی به اسم کره ای
به گفته مدیرعامل نساجی حجاب شهرکرد، هیچ گونه نظارتی بر کیفیت 
چادر مشکی وارداتی وجود ندارد؛ به طوری که در موارد زیادی چادر مشکی 

چینی به نام کاالی کره ای یا ایرانی فروخته می شود.
 در ماه های گذشته بارها این سوال مطرح شده که چرا با وجود اینکه 
ایران یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان چادر مشکی در جهان است، 
همچنان برای تامین نیاز خود به واردات متوسل می شود؟ طبق گفته 
فعاالن صنعت پوشاک، واردات چادر مشکی ساالنه ۷۰ تا 8۰ میلیون 
متر مربع است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعام کرد که 
»بازار نشان می دهد که نیاز ساالنه کشور بیش از ۴۰ میلیون متر پارچه 
چادر مشکی نیست«. با این وجود فقط هشت تا 1۰ میلیون متر از آن 
در داخل کشور تامین می شود و مابقی عمدتا از کشورهای چین،  کره 
و ژاپن وارد می شود. در این میان به نظر می رسد به دلیل نبود نظارت 
کافی بر واردات، امکان سوء استفاده و فروش چادر مشکی چینی با 

نام های کره ای و ژاپنی وجود دارد. 
به گزارش ایسنا، در این رابطه میرمحمد تقی دانایی هوشیار  با بیان 
اینکه کیفیت و قیمت چادرمشکی چینی بین ۳۰ تا ۴۰  درصد پایین تر 
از چادر مشکی کره ای است، تصریح کرد: در بازار به دلیل عدم شناخت 
خریداران امکان عرضه چادر مشکی چینی با عناوین کره ای یا ایرانی 
فراوان است؛ به ویژه به این دلیل که تولیدکنندگان چینی هیچ نوع تعهدی 
در درج نام خودشان بر کاالها ندارند، اما تولیدکننده ایرانی موظف به رعایت 
همه موازین قانونی است. وی با اشاره به اینکه کره جنوبی بزرگترین 

تولیدکننده و صادرکننده چادر مشکی در جهان است و اخیرا به دلیل 
کاهش هزینه های تمام شده، بسیاری از کارخانه های خود را به ویتنام 
منتقل کرده است گفت: قیمت هر متر پارچه چادر مشکی در این کشور با 

توجه به کیفیت، عرض و وزن آن 1/۲ تا ۵ دالر است. 
مدیرعامل نساجی حجاب شهرکرد با اشاره به نرخ حمل و هزینه های 
ترخیص که به قیمت چادر مشکی کره یی اضافه می شود، تصریح کرد: 
واضح است که اگر قیمت یک متر چادر مشکی کمتر از 1/۲ دالر تمام 
شود، یا به صورت قاچاق وارد شده یا از کشور چین. از طرف دیگر به 
علت حجم واردات غیررسمی، هیچ وقت میزان واقعی واردات این کاال 

مشخص نبوده است.  
دانایی هوشیار همچنین قیمت هر متر پارچه چادر مشکی چینی را ۷۵ تا 
9۰ سنت اعام کرد و گفت: معموال این نوع پارچه های چینی بعد از چند 
ماه استفاده، بور و قرمز می شود و در قسمت هایی از آن که روی زمین 
کشیده شده نیز سوراخ هایی ایجاد می شود که ناشی از کیفیت بسیار پایین 
آن ها است؛ چراکه هیچ نظارتی بر ورود این کاال نیست و هیچ ارگان 
ذی صاحی کیفیت آن ها را تایید نمی کند. این درحالی است که محصول 

ایرانی دارای مهراستاندارد تشویقی است. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت واقعی در بازار با آن قیمتی 
که مردم خرید می کنند بستگی به تعداد واسطه هایی دارد که بین تاجر تا 
مصرف کننده وجود دارد؛ به طوری که هر چه به توزیع کننده عمده نزدیکتر 

باشید، می توانید با قیمت پایین تری کاالی خود را تهیه کنید.

راه اندازی شهرک نساجی  در اصفهان ، باعث ایجاد اشتغال زایی 120 هزار نفری می شود
رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان 
گفت:تاسیس شهرک نساجی، عاوه بر کاهش نرخ بیکاری در ایجاد 
اشتغال زایی 1۲۰ هزار نفری همچنین صادرات بیش از پنج میلیارد دالری 

تاثیرگذار خواهد بود.
حبیب اهلل شاه  کرمی رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع نساجی 
استان اصفهان گفت: مقدمات راه اندازی شهرک نساجی شامل جانمایی 
زمین در محدوده بین شاهین شهر و اصفهان فراهم شده و زیرساخت های 

این طرح اقتصادی در دست اقدام است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  شاه کرمی، هدف از راه اندازی این 
شهرک را ساماندهی چرخه تولید تا توزیع، بهره گیری از ظرفیت های این 
صنعت و اشتغال زایی، برندسازی محصوالت و پرداختن به صنعت مد 
اعام کرد و گفت: تاسیس این شهرک، عاوه بر کاهش نرخ بیکاری در 
ایجاد اشتغال زایی 1۲۰ هزار نفری همچنین صادرات بیش از پنج میلیارد 

دالری تاثیرگذار خواهد بود. 
او سهم کنونی اشتغال بانوان را در صنعت نساجی و پوشاک این استان را 
بیش از 1۷ درصد دانست و گفت: با شروع به کار این شهرک سهم بانوان 

به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. 
شاه کرمی، نسبت سرمایه گذاری در صنعت نساجی استان را پنج درصد 
و اشتغال دراین زمینه راهم 1۳ درصد بیان کرد و گفت: پرداخت حق 
بیمه ۲۳ درصدی که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست فشار مضاعفی به 

کارفرمایان این صنعت وارد می کند. 
رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان، باال 
بودن نرخ بهره بانکی برای صنایع را از چالش های این صنعت دانست و 
افزود: در هیچ کشوری بهره باالی ۶ درصد برای صنایع در نظر گرفته 
نمی شود درحالیکه صنایع کشور ما مجبور به پرداخت 1۵ تا ۲۷ درصد 

بهره بانکی هستند.

تعزیرات با قاچاق پوشاک مبارزه کند
استاندار تهران با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی بر ضرورت 

حرکت جدی تعزیرات جهت مقابله با پوشاک قاچاق تاکید کرد.
 انوشیروان محسنی بندپی در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گفت: در 
مورد تامین مواد اولیه پوشاک با وجود اینکه سال گذشته کار های خوبی 
جهت مقابله با پوشاک قاچاق صورت گرفته، اما اکنون حالت رکود به خود 
گرفته است و می طلبد در آستانه سال جدید تحرک و تحولی در این زمینه 
ایجاد شود. به گزارش استانداری تهران، وی افزود: باید حمایت عملی و 
اقدام الزم به منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال صورت گیرد و 

کار ها به صورت اثربخش دنبال شود.
میان  در  اعتماد  و  امید  ارتقاء  ضرورت  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
تولیدکنندگان، گفت: تعزیرات باید حرکت جدید در این زمینه شروع کند 
و اگر کار به صورت مبنایی در تهران دنبال شود الگویی برای کل کشور 
می شود، چراکه توزیع قاچاق در تهران صورت می گیرد ضمن اینکه انبار 

اموال تملیکی نیز در این زمینه بباید فعال عمل کند.
تعزیرات،  و  گمرک  کارشناسان  اختاف  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
خاطرنشان کرد: کمیته حقوقی در مورد این اختاف، نظرات کارشناسی 

خود را ارائه دهد تا به صورت بنیادی و مبنایی بر اساس دستورالعمل و 
ضوابط قانونی کار ها را پیش ببرد چرا که به دنبال روان سازی کار ها هستیم.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با اشاره به ضرورت حرکت در مسیر 
منویات مقام معظم رهبری، مبارزه با قاچاق کاال و ارز را مصداق بارز راهبرد 

قوی بودن عنوان کرد.
حمیدرضا گودرزی در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گفت: در زمینه 
شناسنامه دار کردن انبار ها باید سازوکار مشخص با برنامه زمانبندی شده 
پیگیری شود تا بتوان اثرگذاری آن را در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

مورد پایش و سنجش قرار دهیم.
وی همچنین به ضرورت تامین مواد اولیه برای تولید پوشاک اشاره کرد 
و افزود: انبار اموال تملیکی در مورد تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان 

داخلی و مواردی که امکانپذیر است همکاری الزم را به عمل آورد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری در مورد لزوم قوی بودن، تاکید کرد: امروز حمایت از کاالی ایرانی 
و مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصداق بارز راهبرد قوی بودن است و باید در 

این زمینه همه تاش کنیم.

برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایان 
صاحبان برندهای پوشاک کشور

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صاحبان برندهای 
پوشاک کشور انتخاب شدند. مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایان 
صاحبان برندهای پوشاک کشور با نظارت نماینده وزارت کار و حضور 
تولیدکنندگان، صنعتگران و فعاالن صنعت پوشاک در محل انجمن 
صنایع پوشاک ایران برگزار شد. پس از سخنرانی مقدماتی آقایان 
سومبات هاکوپیان  و مجید فخار- اعضای  هیئت موسس انجمن 
و انتخاب اعضای هیئت رئیسه آقایان فخار )رئیس مجمع(، موسوی 
و صادقی قهرودی، مجمع به صورت قانونی شروع به کار نمود و با 
بررسی و اصاح برخی مواد اساسنامه، اعام حق ورودیه، رأی گیری 
در خصوص حق عضویت و تعیین روزنامه رسمی ادامه یافت که طی 
آن  ضمن تعیین حق عضویت ساالنه ) ۳ میلیون تومان( و تعیین 
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های انجمن، 
انتخابات اعضای اصلی و علی البدل و بازرسان انجمن صورت گرفت. 
سپس نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی در فرصتی چند 
دقیقه ای به معرفی واحدهای متبوع خود، ذکر سوابق شغلی د رصنعت 

پوشاک و انگیزه حضور در هیئت مدیره انجمن پرداختند. 
کارفرمایان  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  اعضای  انتخابات  نتیجه 

صاحبان برندهای پوشاک کشور 
1-آقای علیزاده- نماینده برند تولیکا

۲-خانم زعیم زاده-برند آتی دانا
۳- آقای کاظمی- برند مخمل پاسارد
۴- آقای شکوفی- برند  الماساشدو
۵-آقاي روشنفکر- برند امشاسپند 

بازرس اصلی:آقای طاهری درخش- برند رامکات
بازرس علی البدل: خانم حاج سیدجوادی-برند وان تن
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عضو جدید

مدیرعامل: فتح اله بدیعی خوزانی
محل کارخانه: اصفهان/ نجف آباد

BCF زمینه فعالیت: نخ پلی ستر/ نخ
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت رزین نخ بدیعی را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقای فتح اله بدیعی 
خوزانی خوش آمد عرض نموده و موفقیت 

روزافزون ایشان و شرکت  رزین نخ بدیعی را آرزومند است.
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