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وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از شرکت ظریف مصور 
در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران 
گفت: نساجی و پوشاک جزو صنایع مادر در کشور به شمار می آیند و به طور 

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مشکل اصلی ناکامی کشور در تولید چادرمشکی پس از ۴۰ سال 
را قاچاق می داند و می گوید: در حالی که سازمان حمایت باید بر قیمت ها 
نظارت کند، دالالن چادر مشکی وارداتی ۳ تا ۵ دالری را به قیمت نجومی 
به مردم می فروشند. خبرگزاری فارس گفت وگویی با مهندس افسانه 
محرابی مدیرکل دفتر صنایع نساجی،پوشاک و سلولزی وزارت صمت 
انجام داده است تا دلیل اوضاع نامناسب بازار چادر مشکی و عدم تولید آن 

در داخل کشور را جویا شود. 

در سفر کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت به خراسان رضوی، طرح 
توسعه شرکت نساجی بردسکن مورد بازدید قرار گرفت. شرکت نساجی 

بردسکن در زمینه تولید انواع نخ پنبه ای و مخلوط فعالیت می کند. 
 Spun Yarns – Com4 به گزارش شاتا، این شرکت که دارای گواهی
rotor شرکت Reiter سوئیس می باشد. با توجه به فناوری های پشرفته 

 دلیل اصلی عدم تولید چادر مشکی در کشور چیست؟ برخی از ناتوانی 
تولیدکننده ایرانی در رنگ این پارچه و حجم باالی واردات چادرمشکی 
گالیه مند هستند و عده ای دیگر از سنگ اندازی متعدد برای فعالیت 
تولیدی و عدم حمایت دولت در این بخش صحبت می کنند. به اعتقاد 
اختیار  بازار در  و  ناتوان هستیم  تولید چادرمشکی  شما چرا هنوز در 

واردکنندگان است؟ 
یکی از موارد بسیار مهم در بحث رقابت پذیری و تولید یک محصول باکیفیت 
و رقابت پذیر، موضوع مواد اولیه و بِروز بودن تکنولوژی است، به عبارتی اگر 
مواد اولیه، خوب و تکنولوژی هم به روزرسانی شده باشد محصول باکیفیت 
تولید خواهد شد و بازار روی خوشی به آن کاال نشان خواهد داد. در بخش 
چادر مشکی پیش از این نخ »ITY« در ایران تولید نمی شد اما در حال 
حاضر کارخانه حجاب شهرکرد با تولید 1۰ میلیون متر واحد پارچه تنها واحد 
فعال در حوزه چادر مشکی است که از نخ های  »ITY« داخلی استفاده 
می کند. البته ما امروز به اندازه نیاز این واحد تولیدی نخ »ITY« در اختیار 
داریم. در موضوع چادر مشکی باید به این نکته اشاره کنم که کیفیت این 
نخ در تولید بسیار مهم است و ما در این رابطه مشکلی نداریم، عالوه بر این 

صنعت نساجی در دنیا، جدیدترین و به روزترین دستگاه ها برای طرح توسعه 
شرکت نساجی بردسکن انتخاب شده که امکان تولید طیف گسترده ای از 
محصوالت بوجود آید. سرمایه گذاری انجام شده در طرح توسعه شرکت 
نساجی بردسکن به صورت ارزی بالغ بر 16/۵ میلیون یورو و ریالی به 
میزان ۴۰۰ میلیارد ریال است. مجموع سرمایه گذاری انجام شده در این 
واحد بیش از ۲۷۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود. گفتنی است؛ با راه اندازی 
طرح توسعه این واحد، ظرفیت تولید سالیانه کارخانه 6۰۰۰ تن افزایش 

یافته و به مرز 1۰۰۰۰ تن در سال خواهد رسید. 
در حاشیه این بازدید، وزیر صنعت در خصوص تمهیدات اندیشیده شده 
برای صنعت نساجی گفت: دولت جلوی واردات محصوالت خارجی دارای 
امکان ساخت داخل را گرفته است و واردات بیش از 1۵۰۰ کد تعرفه را 

ممنوع اعالم کرده است. 
اول  از  نساجی  صنعت  تحریم های  شروع  خصوص  در  رحمانی   رضا 
فروردین ماه و برنامه های وزارتخانه برای این صنعت، بیان کرد: این اولین 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد : 

صنعت نساجی و پوشاک جزو اولویت های توسعه ای وزارت صنعت

بهترین راه کاهش قاچاق، حمایت از تولید داخل است

در سفر به خراسان رضوی انجام شد؛ 
بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت نساجی بردسکن

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.(

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

تاریخی کشورمان در این صنعت دارای مزیت بوده است. رضا رحمانی 
افزود: در این خصوص بازار مصرف قابل توجهی چه در داخل کشور و چه 
در کشورهای اطراف و همسایه در حوزه نساجی و پوشاک داریم؛ لذا این 
حوزه جزو برنامه های ویژه و اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در سال جاری است که در سال پیش روی نیز این برنامه حمایتی تداوم 
خواهد داشت. به گزارش شاتا، وی ادامه داد: هرگونه فعالیت و توسعه در 
حوزه نساجی و پوشاک مورد حمایت ویژه ماست و همچنین هم اکنون 
طرح توسعه نساجی و پوشاک در روستاها در دستور کار است و ۵ استان 
به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شدند و چهارمحال و بختیاری نیز یکی 

از همین استان هاست. 
رحمانی با اشاره به برخی از برنامه های بازدید و افتتاح خود در استان 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بهره برداری از خط تولید نخ فیالمنت 

پوشاک ایرانی با بستن مرزها رشد نمی کند
در سال های اخیر سیاست هایی همچون افزایش تعرفه بر واردات 
پوشاک از کشورهای خارجی و ممنوعیت واردات کاال از مبادی رسمی 
برای حمایت از پوشاک داخلی روی کار آمده است، اما واقعیت این 
است که این سیاست ها شاید در کوتاه مدت بتواند تولید داخلی را ارتقا 
دهد و تولیدکننده از این موضوع رضایت داشته باشد، اما در بلند مدت 

به ضرر صنعت پوشاک است.
مدیره جامعه متخصصین  هیئت  علیرضا حائری، عضو  مهندس 
نساجی ایران در گفت وگو با روزنامه همدلی«، به مهمترین معضالت 
راهکارهای خروج صنعت  و  کرد  اشاره  داخلی  پوشاک  در صنعت 

پوشاک از بحران انحصار را توضیح داد:
 با رسیدن به ماه های پایانی سال بازار خرید پوشاک روز به روز 
داغ تر می شود و تولیدکننده های داخلی شلوغ ترین ساعات کاری را 
سپری می کنند، فکر می کنید با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک 
از کشورهای خارجی به داخل کشور، تولیدکننده ها از این وضعیت 
رضایت دارند و سیاست های دولت در ساماندهی بازار و حمایت از 

تولید داخلی به نتیجه رسیده است؟
یکی از مهم ترین معضالت اقتصادی در هر کشوری مسئله قاچاق 
است که ایران نیز در بسیاری از بازارهای خود که اجازه ورود قانونی 

آن کاال به کشور وجود دارد، با این موضوع درگیر است. 
قاچاق پدیده ای است که باعث افزایش بیکاری می شود و مشکالت 
بی شماری برای اقتصاد هر کشوری ایجاد می کند، اما واقعیت این 
است که راهکار برخورد با قاچاق نباید از طریق روش های دستوری 

و بگیرو ببند باشد. 
در سال های اخیر سیاست هایی همچون افزایش تعرفه بر واردات 
پوشاک از کشورهای خارجی و ممنوعیت واردات کاال از مبادی رسمی 
برای حمایت از پوشاک داخلی روی کار آمده است، اما واقعیت این 
است که این سیاست ها شاید در کوتاه مدت بتواند تولید داخلی را ارتقا 
دهد و تولیدکننده از این موضوع رضایت داشته باشد، اما در بلند مدت 

به ضرر صنعت پوشاک است.
به  از کشورهای خارجی  آزاد شدن واردات پوشاک  پیامدهای   

بازارهای ایران چیست؟
در صورت آزاد شدن واردات پوشاک از مبادی رسمی، عالوه بر اینکه 
حق و حقوق دولت پرداخت می شود، مصرف کننده و فروشنده نیز 
می توانند از یک سری مزایا بهره مند شوند. مثال تحت چنین شرایطی 
فروشنده و خریدار می توانند به راحتی اطالعات کامل کاال را دریافت 

کنند. 
مثال اطالعاتی از قبیل اینکه این کاال از کجا آمده، مربوط به کدام 
نمایندگی است و در صورت دارا بودن مشکل چگونه قابل پیگیری 
است، را می توان با آزاد کردن واردات کاال به صورت قانونی پیگیری 
کرد. بنابراین در صورت آزاد شدن واردات می توان از حجم باالی 

کاالهای قاچاقی که به کشور وارد می شود جلوگیری کرد. 
در این صورت از قاچاق کاالهای بی نام و نشان که معموال به صورت 
مخفیانه توزیع می شود و به ضرر و زیان مصرف کننده است نیز کمتر 
شده و دیگر جایی در میان کاالهای عرضه شده در فروشگاه ها ندارند. 
بنابراین در کل می توان گفت که آزاد کردن واردات کاال به دلیل اینکه 
هم حقوق گمرکی و بازرگانی را به دولت پرداخت می کند و از سوی 
دیگر اطالعات قابل  پیگیری کاال را به مصرف کننده می دهد، در واقع 

به نفع هر دو طرف است.
بسته  خارجی  پوشاک  روی  به  کشور  درهای  که  مدت هاست   
شده، چشم انداز صنعت پوشاک را با ایجاد این محدودیت ها چگونه 

ارزیابی می کنید؟
با ایجاد موانعی از قبیل بستن مرزهای کشور به روی پوشاک خارجی، 
نمی توان جلوی رشد تقاضای پوشاک خارجی را گرفت. واقعیت این 
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و نخ چادر مشکی با ظرفیت مناسب و با باالترین تکنولوژی و فناوری 
روز دنیا و ظرفیت باالی صادراتی کاالهای تولیدی آن دارای اهمیت 
باالیی بوده است.  وی خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری از 
ظرفیت های الزم برای تبدیل شدن به قطب نساجی در سطح کشور 
برخوردار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با دریافت هرگونه 
اطالعاتی مبنی بر تولید داخلی یک کاالی وارداتی، منوط به رعایت کیفیت 
و میزان نیاز، به طور حتم با ایجاد ممنوعیت ها و محدودیت های تعرفه ای 

روند ورود کاالهای مشابه خارجی را مدیریت خواهیم کرد. 
رحمانی گفت: یقیناً با تعصب خاصی در خصوص کاالهای تولید داخل 
و حمایت از آنها تصمیم گیری و اقدام می کنیم، چرا که این مهم فرصتی 
مقام معظم  منویات  راستای  در  و  در کشور  اشتغال زایی  برای  مناسب 
رهبری است. وی تصریح کرد: این موضوع جزو برنامه های راهبردی 
وزارت صنعت معدن و تجارت است که هر جا در کشور واحدی بتواند 
کاالیی به میزان کافی و کیفیت مناسب کاالیی تولید کند و بازار داخل را 
تامین نماید حتماً با اطالع همکاران بنده در سازمان های صمت استان ها 
و خود وزارتخانه از طریق مکاتبه، اقدام مقتضی را برای کنترل واردات 

انجام می دهیم. 
مرکز  هم اکنون  راستا  همین  در  گفت:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 

ساخت داخل در وزارتخانه تاسیس شده است و همه ارکان وزارت  صمت 
بسیج شدند تا از نهضت ساخت داخل با تمام وجود حمایت کنند و جای 
خوشحالی است که امروز یکی از واحدهای مورد افتتاح در صنایع نسوز، 
ظرفیت کاهش ارزبری بالغ بر ۲۵ میلیون یورو برای کشور را فراهم آورده 
است. رحمانی در خصوص برنامه های وزارت صمت برای توسعه صادرات 
غیر نفتی نیز افزود: در سال جاری یکی از محورهای هفتگانه برنامه وزارت 
صمت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی بوده است و خوشبختانه با توافقات 
انجام شده از محل منابع صندوق توسعه ملی ۲ هزار میلیارد تومان و 
همچنین از محل منابع خود بانک ها ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با نرخ 
سود 1۴/۵ درصد به شرکت های صادراتی اختصاص داده شده است. وی 
اعالم کرد: این موضوع به اطالع همه تشکل های بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی این حوزه رسانده شده است، تنها معذوریت ما در صادرات 
برخی اقالم کاالیی ضروری مورد نیاز بازار کشور و مورد مصرف روزانه 
مردم است و درخواست کردیم تا در مورد این اقالم تعهد صادراتی ایجاد 
نشود. وی در پایان خاطرنشان کرد در مازاد تولید انواع محصوالت صنعتی 
و معدنی و فرآورده های کشاورزی ظرفیت های بسیار خوبی برای صادرات 
به کشورهای همسایه و سایر کشورهای هدف صادراتی داریم که حتماً باید 

مورد توجه جدی قرار گیرد.

بار نیست که تحریم می شویم و از اردیبهشت ماه سال گذشته بسیاری از 
صنایع ما از جمله فوالد، مس، آلومینیوم، خودرو و پتروشیمی و … تحریم 
هستند که علی رغم این تحریم ها شاهد افزایش تولید در این رشته ها نیز 
بوده ایم. وی با تأکید بر اینکه اعالم تحریم های جدید کار ما را متوقف 
نمی کند، تصریح کرد: صنعت نساجی برای ما جزو اولویت ها است و امسال 
جزو برنامه های ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دولت نیز آن 
را جزو اولویت و پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار داده است. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه گفت: تمام زنجیره نساجی و پوشاک )از نساجی تا 
محصول نهایی( برای ما در اولویت است. رحمانی در خصوص واردات نیز 
افزود: واردات با ثبت سفارش انجام می شود و اگر تولید در واحدی به اندازه 
نیاز کشور و با کیفیت باشد، جلوی واردات محصوالت مشابه آن گرفته 

می شود و ثبت سفارش برای آن انجام نخواهد شد. 
وی اضافه کرد: اما اگر تولید کاالیی به اندازه نیاز داخل کشور نباشد، برای 

حمایت از تولید داخل حمایت تعرفه ای را انجام خواهیم داد. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه تآکید کرد: با تعصب جلوی واردات محصوالت 
دارای امکان ساخت داخل را می گیریم و وظیفه خود می دانیم که از تولید 
داخل حمایت کنیم. وی بیان کرد: علی رغم همه محدودیت های درآمدی 
دولت، اما منابعی مانند تبصره 1۸ و صندوق توسعه و پروژه های اقتصاد 
مقاومتی را با اولویت واحدهایی که در زنجیره ارزش قرار دارند، مانند نساجی 
و پوشاک و ... ارائه می دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 
از سخنان خود افزود: مهم ترین مشکل و نیاز ما تامین نقدینگی است و نیاز 
به نقدینگی زیاد است که با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رایزنی ها 
را انجام داده ایم و شیوه های نوین تامین مالی از جمله بازار سرمایه، تشکیل 
صندوق های خاص و انتشار اوراق و ... را مدنظر داریم. رحمانی گفت: 
افزایش حجم تولید در کشور نیاز به تامین نقدینگی را بیشتر کرده است و 

نظام بانکی با همت بیشتری باید در این حوزه پای کار بیایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد : 

صنعت نساجی و پوشاک جزو اولویت های توسعه ای وزارت صنعت

ادامه از صفحه 1

است که پوشاک خارجی در ایران هنوز هم متقاضی زیادی دارد. بنابراین 
با ایجاد این ممنوعیت ها تنها راه برای قاچاق کاال هموارتر می شود که این 
موضوع ضربه زیادی را به تولید داخلی و وضعیت اشتغال وارد می کند و 
در آینده ای نه چندان دور فضا را برای رشد کاالهای قاچاق در بازارهای 
داخلی مساعد می کند. بنابراین می توان گفت که بستن مرزها به روی 
واردات خارجی روش خوبی برای دستیابی به موفقیت نیست و به دلیل 
اینکه هنوز تقاضا برای کاالی خارجی وجود دارد، نمی توان بازار را فقط با 

تولیدات داخل مدیریت کرد. 
بین المللی  محدودیت های  شرایط  در  کشور  اینکه  به  توجه  با   
به روزرسانی  و  تجهیزکردن  امکان  شرایط  این  تحت  و  گرفته  قرار 
دستگاه های تولید پوشاک وجود ندارد، فکر می کنید با دستگاه هایی که 
هم اکنون در اختیار تولیدکننده های داخلی قرار دارد، می توان با برندهای 
موفق رقابت کرد و تقاضای مشتریان را با همین دستگاه ها پوشش داد؟

یکی از راه کارهای موفق شدن در تولید هر کاالیی عالوه بر مجهز بودن 
دستگاه ها، امکان ایجاد فضای رقابتی است. در صورتی که تولیدکننده های 
داخلی کاالی خود را با خوش نامی به مردم عرضه کنند و سال ها برای 
دستیابی به اعتماد مشتری به تولید ملی وقت بگذارند و نیاز مصرف کننده را 

مرتفع کنند، در این صورت می توان با پوشاک خارجی رقابت کرد. 
اگر مشتری در زمینه استفاده از پوشاک داخلی تجربه خوبی را کسب کند و 
خاطره خوبی در این زمینه در ذهن مصرف کننده ثبت شود، در این صورت 
حتی در صورت باز بودن مرزهای کشور به روی کاالهای خارجی باز هم 
مردم به دنبال برندهای داخلی خواهند بود و در این صورت سهم کاالهای 
داخلی در بازار نیز بیشتر می شود. اما ممنوعیت واردات پوشاک از کشورهای 

خارجی به ایران کمکی به رشد پوشاک نخواهد کرد.
 حرف آخر...

البته که حمایت از صنایع داخلی هر کشوری جزء مطالبات تولیدکننده ها 
و مردم است، اما باید پرسید که آیا با بستن درهای کشور به روی واردات 
و افزایش تعرفه واردات برندهای خارجی، می توان از این صنعت حمایت 
انحصاری  بازار  واردات خارجی  به روی  با بستن مرزهای کشور  کرد؟ 
می شود، شاید در کوتاه مدت بازار پررونق شود، اما در بلندمدت زمینه برای 
افزایش قاچاق بیشتر فراهم می شود و این موضوع به نفع پوشاک داخلی 

نیست. 
هیچ صنعتی در دنیا وجود ندارد که از طریق ایجاد ممنوعیت رشد کرده 
باشد، کشور ترکیه با رقابت با اسپانیا و چین تبدیل به یکی از برندهای 
مطرح در زمینه پوشاک شده و حاال حتی با اروپا هم در زمینه پوشاک 
رقابت می کند. صنعت پوشاک ایران نیز در سطح خوبی قرار دارد، اما در 
صورتی که این فضا رقابتی شود و به صورت گلخانه ای رفتار نشود، در 
این صورت خریداران با تجربه هر 1۰ بار خریدی که از برندهای داخلی 
به دست می آورند، بیشتر به این سمت گرایش پیدا کرده و فضا برای رشد 

هر چه بیشتر تولیدات داخلی فراهم می شود. 
در این صورت فرقی نمی کند که مرزها به روی واردات کاالهای خارجی 
بسته باشد یا باز، چرا که تجربه خوب مشتری در استفاده از برندهای داخلی 
مردم را به سمت بازارهای داخلی تشویق می کند. دولت هم می تواند با 
تزریق نقدینگی و افزایش تسهیالت از تولیدکننده های داخلی حمایت کند، 
نه با بستن مرزها به روی واردات و افزایش تعرفه ها که این سیاست ها 

پوشاک را به رشد نمی رساند.

پوشاک ایرانی با بستن مرزها رشد نمی کند

برای موفقیت در بازار اوراسیا 
باید  استراتژی مناسبی داشته باشیم

احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: رقابت با 
رقیب در بازارهای اوراسیا برای ما دشوار است؛ چراکه آنها سال هاست 
که توانسته اند مشکالت خود را در حوزه بسته بندی و برندینگ حل 
کنند. البته ما هم در حوزه محصوالت غذایی تا حدودی وضعیت 
بازارهای  به  ورود  آمادگی  ما  ولی بخش کشاورزی  داریم  مناسبی 

جهانی را ندارد.
زمانی که خبر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا منتشر شد، برخی گفتند 
این منطقه بهشت صادرات کاالست به خصوص برای محصوالت 

کشاورزی. 
احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران  دراین باره می گوید: 
ما این فرصت تاریخی را یک بار دیگر هم به دست آورده بودیم و خیلی 
زود هم آن را از دست دادیم. زمانی که روابط میان ترکیه و روسیه به 
مشکل برخورده بود، برخی فکر می کردند کاالی ایرانی می تواند جای 
محصوالت ترکیه ای را در بازار روسیه بگیرد، اما درنهایت چنین نشد و 

ما آن فرصت تاریخی را خیلی راحت از دست دادیم. 
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، چرا ایران نتوانست از آن فرصت 
بهره مناسب اقتصادی ببرد؟ صادقیان در پاسخ به پرسش می گوید: 
کشاورزی ایران عمدتاً معیشتی و سنتی است، هزینه تولید آن باال 
و صادرات آن مشکالت زیادی دارد و بیشتر محصوالت تولیدشده 
توسط کشاورزان سنتی صادر می شود. درحالی که صادرکننده باید بازار 
مقصد را به خوبی بشناسد، نیازها و عالیق آن را بداند و متناسب با نیاز 
و سلیقه بازار محصول خود را بسته بندی و ارائه کند. او تأکید می کند: 
مهم ترین مشکل ما در حوزه صادرات کاالهای کشاورزی کیفیت 
کاال و نحوه بسته بندی است. کشاورزی ما خرده مالکی، معیشتی و 
سنتی است. اراضی بیش از ۲ هزار هکتاری نداریم و برای مدیریت 
این اراضی قطعه قطعه شده باید شرکت های بزرگی تشکیل شود تا 
آن ها را مدیریت کند، مسائل حمل ونقل را حل کند و کشاورزان سنتی 
محصول را مطابق نیاز بازار تولید، بسته بندی و صادر کنند. او تصریح 
می کند: اما اینکه چقدر در چنین شرایطی بتوانیم محصوالت کشاورزی 
رقابتی تولید کنیم، مسئله ای جدی است که من هم پاسخ مناسبی 

برای آن ندارم و جای سؤال جدی است. 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می دهد: اگرچه من به طور دقیق 
از محتویات تفاهم نامه اوراسیا اطالعی ندارم ولی کلیات این تفاهم در 
بهبود شرایط بازار کشاورزی ایران است؛ به شرطی که ما بتوانیم موانع 
و مشکالت داخلی اقتصاد ایران را برطرف کنیم و مهم تر از همه به 
مسئله استاندارد، بسته بندی، برندینگ و لجستیک جدی تر فکر کنیم. 
به گفته صادقیان رقابت با رقیب در بازارهای اوراسیا برای ما دشوار 
است، رقبای ما سال هاست که توانسته اند مشکالت خود را در حوزه 
بسته بندی و برندینگ حل کنند. البته ما هم در حوزه محصوالت 
غذایی تا حدودی وضعیت مناسبی داریم ولی بخش کشاورزی ما 
آمادگی ورود به بازارهای جهانی را ندارد. باید استراتژی مناسبی برای 

ورود به این بازار داشته باشیم. 
او می افزاید: من زمانی بازدیدی از بازار روسیه داشتم، من خودم آنجا 
شاهد بودم که محصوالت کشاورزی ایران با بسته بندی نامناسب، با 
کیفیت متعدد و گاها به صورت فله ای ارسال شده بود، درحالی که باید 
با برندسازی محصوالت خود را صادر کنیم. اما از کشاورزان سنتی 
نباید انتظار داشت بازار جهانی را بشناسند. ما نیاز به شرکت هایی داریم 
که بتوانند با باال بردن بهره وری الزم و هزینه کم محصوالت را از 
کشاورزان خریداری کنند و آن ها را با بسته بندی مناسب و با برند 
خاص به بازارهای اوراسیا صادر کنند؛ وگرنه ما بازهم بازار اوراسیا را 

از دست خواهیم داد.

در سفر به خراسان رضوی انجام شد؛ ادامه از صفحه 1

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت نساجی بردسکن
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حوزه رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه هم مهم است، به نحوی که پارچه 
باید از نظر تثبیت رنگ، زیردست، سبکی، ُپرز نگرفتن و موارد دیگر مشکلی 
نداشته باشد. در این بخش اکثر رنگ ها وارداتی هستند و ما برای چادر 

مشکی احتیاج به ثبات رنگ داریم. 
در حال حاضر با توجه به جمعیت کشور حدوداً ۳۲ میلیون نفر بانوان باالی 
1۵ سال هستند و ما حداقل نیازمند 9۷ میلیون متر پارچه چادرمشکی 
هستیم که 1۰ میلیون متر آن را حجاب شهرکرد تأمین می کند، یعنی حدود 
۸۷ میلیون متر پارچه کمبود داریم که البته در سطح بازار صحبت از نیاز 
۵۰ میلیون متری است. با توجه به تبلیغات، مشوق های صورت گرفته و 
پیگیری ها برای تشویق تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای ورود به این 

حوزه دو تا سه طرح در بخش چادر مشکی مطرح شده است.  
یکی از این طرح ها مربوط به کارخانه »دسترنج رضابافت قزوین« است 
که قرار شده حداکثر طی یکی دو سال آینده حدود ۳۰ میلیون متر پارچه 
چادر مشکی در این واحد تولید شود. نکته قابل اهمیت تولید نخ در همین 
واحد است به نحوی که خودشان کار ریسندگی  را هم انجام خواهند داد و 
نمرات مختلف نخ را تولید خواهند کرد که منجر به تولید انواع چادر مشکی 
خواهد شد. عالوه بر این با کارخانه »کرپ ناز کرمانشاه« هم صحبت هایی 
شده تا در زمینه چادرمشکی حضور پررنگی داشته باشند. مصرف کنندگان از 
سال های دور با این برند آشنا بوده و قرار است 1۰ میلیون متر پارچه چادر 

مشکی هم این کارخانه تولید کند. 
 شما در صحبت های خود به چندین طرح در حوزه چادر مشکی اشاره 
کردید اما باید بررسی شود که چرا چندین دهه از عمر صنعت نساجی 
در کشور می گذرد اما هنوز بخش قابل توجهی از نیاز کشور در حوزه 
چادر مشکی را از محل واردات تأمین می کنیم، چرا در بزرگترین کشور 

مصرف کننده چادر مشکی فقط یک تولیدکننده چادر وجود دارد؟ 
 به صورت کلی ماهیت کاالهای نساجی و پوشاک یک ماهیت قاچاق پذیر 
است. در حال حاضر فقط صحبت از قاچاق پوشاک است اما قاچاق پارچه 
کمتر از پوشاک   نیست. برای جلوگیری از این موضوع باید قیمت تمام شده  
محصوالت را کاهش داد و همزمان به ارتقای کیفیت هم توجه کرد. اتفاقًا 
بنده در جلساتی که با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
داشتم تأکید کردم که اصلی ترین کار برای حمایت از تولید و مصرف کننده 
کاهش قیمت تمام شده تولیدات است. در بخش تسهیل فضای کسب وکار 
و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی هم باید تمام اقدامات الزم صورت گیرد 
تا تولیدکننده بتواند محصول با کیفیت و قیمت مناسب راهی بازار کند. امروز 
موضوع کاهش سهم بیمه کارفرما و معافیت های مالیاتی برای واحدهای 
تولیدی مطرح است که در دست بررسی است. به هر حال ما بسته ای آماده 
کرده ایم که از طریق آن بتوانیم جذب سرمایه گذاری را انجام دهیم. اگر 
امروز یک واحد تولیدی بخواهد کار خود را برای تولید حدود 1۰ میلیون متر 
پارچه آغاز کند حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد 
)به جز قیمت تولید نخ ITY(. البته این رقم بستگی به ماشین آالت هم دارد و 
حتی شاید این سرمایه گذاری بیشتر هم شود. این حجم سرمایه گذاری نشان 
می دهد که سرمایه گذار باید به کار خود اعتماد داشته و رغبتی به انجام آن 
داشته باشد. در شرایطی که پارچه قاچاق می شود به طور حتم سرمایه گذار 
با تردید به فعالیت خود نگاه کرده و حتی دلسرد می شود. در حال حاضر 
قاچاقچیان پارچه هیچ کدام از هزینه هایی را که تولیدکننده ملزم به پرداخت 

آن است نمی دهند و جلوگیری از فعالیت آنها در حیطه وظایف من نیست 
به نحوی که ارگان های نظارتی، گمرک، مناطق آزاد، ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز باید عزم جدی خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته باشند. 
به اعتقاد من بهترین راه حل برای جلوگیری از قاچاق پایین آوردن قیمت 
تمام شده و حمایت از تولیدکننده داخلی است. البته ممکن است اتفاقات 
جدیدی در مقاطع مختلف در اقتصاد کشور رخ دهد که یکباره معادالت را 
به هم ریزد و همین موضوعات ریسک را برای سرمایه گذاران بیشتر می  کند. 
چادرمشکی   پارچه  قیمت گذاری  بر  نظارت  مسئول  دستگاه  کدام   

وارداتی است؟ 
سازمان حمایت مسئول نظارت بر قیمت ها است عالوه بر این واحدهای 
نظارتی دیگری هم مسئول مدیریت قیمت ها در بازار هستند. اما این نکته 
را باید بگویم که پارچه های وارداتی که امروز در بازار به فروش می رسد با 
این قیمت ها وارد نشده و بسیار ارزان تر هستند، به نوعی دالالن قیمت ها را 
افزایش داده اند. در محاسبات  ما چادر وارداتی به جز یک سری خاص سه تا 
۵ دالر بیشتر نیست و قیمت های نجومی توسط دالالن در بازار تعیین 

شده است. 
 شما می گویید سازمان حمایت باید نظارت کند، مگر نه اینکه این 
سازمان زیرمجموعه وزارت صنعت است چرا سیاستگذاری روشنی در 

این رابطه تعریف نشده؟ 
در این رابطه مشکلی که وجود دارد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است 
که زنجیرۀ آن هنوز تشکیل نشده است. هدف از اجرای این طرح گرفتن 
مالیات از مصرف کننده تا انتهای زنجیره بود اما عمالً  این کار انجام نشده 
و این زنجیره تا تولید متوقف شده است. البته نظارتی هم در این رابطه 
نیست اما اگر صندوق های مکانیزه راه اندازی شود از ابتدا تا انتهای زنجیره 
که مصرف کننده است می توان کنترل های الزم را انجام داد و نظارت ها را 

مؤثرتر کرد. 
 هنوز به صورت روشن مشکل تولید چادر مشکی در کشور را عنوان 

نکرده اید؟ 
تولید این پارچه سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد و شرایط امروز حاکم بر تولید 
هم ریسک سرمایه گذاری در تولید را افزایش داده است، ضمن اینکه پارچه 
به شکل قاچاق وارد کشور می شود و این امر هم ریسک سرمایه گذاری را 
باال برده است، عالوه بر این ما برای تولید چادرمشکی نیازمند انتقال دانش 

فنی و بروزرسانی ماشین آالت هستیم.
باید از ابتدای خط تولید، تأمین مواد اولیه تا رنگرزی و چاپ و تکمیل، انتقال 
دانش فنی و بروزرسانی تجهیزات اقدامات الزم را انجام داد تا در نهایت 

محصولی با کیفیت و قیمت مناسب راهی بازار شود. 
شما دقت کنید آغاز یک واحد تولیدی با ۳۵۰ میلیارد تومان، پول کمی 
نیست و سرمایه گذار باید با امید به بازار خود وارد این فعالیت شود، در این 
میان کیفیت و قیمت تمام  شده نیز برای رقابت در بازار مهم است که هنوز 

در این رابطه نتوانسته ایم اقدام مؤثری را انجام دهیم. 
البته بافندگی گلوگاه صنعت نساجی است که در همین ارتباط طرح هایی 
در بخش بافندگی و تولید چادرمشکی و پوشاک تعریف شده است. در این 
طرح ها برای جذب سرمایه گذاری منابع و مشوق هایی به صورت الزامات 
در برنامه رونق تولید تعریف شده است. امروز با سود 1۸ درصد بانک ها 

سوددهی در واحدهای تولیدی قابل پیش بینی نیست. 

پوشاک استوک  تهدیدی برای بازار شب عیدبهترین راه کاهش قاچاق، حمایت از تولید داخل استادامه از صفحه 1
ــادرات  ــد و ص ــه تولی ــره اتحادی ــات مدی ــو هی عض
نســاجی و پوشــاک ایــران بــا بیــان اینکــه قاچــاق پوشــاک 
هنــوز رقــم قابــل توجهــی اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکه بــازار 
ــازار پوشــاک ایــران اســت، عــده ای بــرای  شــب عیــد بهتریــن ب
ــازده داشــته باشــند کاالی اســتوک را  اینکــه ســرمایه گذاری زودب
شــب عیــد بــه کشــور وارد می کننــد کــه ایــن مســاله تهدیــدی 

جــدی بــرای تولیدکننــدگان داخلــی اســت.
ــازار پوشــاک در ســال جــاری را خــوب  مجیــد نامــی، وضعیــت ب
ــاک و  ــت واردات پوش ــال ممنوعی ــت: امس ــرد و گف ــف ک توصی
کاهــش قاچــاق در پــی افزایــش نــرخ ارز، وضعیت تولید پوشــاک را 
متحــول کــرد و تولید کننــدگان برندهــای ایرانــی امســال وضعیــت 
رضایت بخشــی داشــتند، امــا بــه دنبــال جــو روانــی ایجــاد شــده در 
آبــان و دی بــازار خرده فروشــی کمــی افــت داشــت کــه بــا شــروع 

خریدهــای شــب عیــد وضعیــت بهتــر می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مشــکل 
اصلــی قــدرت خریــد مــردم و جــو روانــی موجــود در بــازار اســت، 
دربــاره تاثیــر واردات پوشــاک از مناطــق آزاد تصریــح کــرد: در حال 
حاضــر مقــدار زیــادی پوشــاک قاچــاق از همــه مرزهــا و از جملــه 
مناطــق آزاد بــه کشــور وارد می شــود، به طــوری کــه طبــق آمــار 
ــارد و ۸۰۰  ــک میلی ــاری ی ــال ج ــاک در س ــاق پوش ــمی قاچ رس

میلیــون دالر بــوده کــه هنــوز مبلــغ قابــل توجهــی اســت.  
عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک 
ــا بیــان اینکــه قاچــاق پوشــاک در ســال جــاری نســبت  ایــران ب
بــه مبلــغ ۲میلیــارد و 6۰۰ میلیــون دالری ســال گذشــته کاهــش 
داشــته، تصریــح کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کاالی قاچــاق 
قشــر متوســط و متوســط رو بــه پاییــن را هــدف قــرار می دهــد که 

تولید کننــدگان نیــز در همــان بــازار فعالیــت می کننــد. 
نامــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه هــر ســاله در فصل هــای مختلف 
افــرادی از داخــل کشــور پوشــاک اســتوک کشــورهای همســایه 
بــه ویــژه ترکیــه و دبــی را بــا قیمــت پاییــن بــه ایــران وارد و در 
بــازار عرضــه می کننــد، گفــت: ایــن مســاله تهدیــدی جــدی برای 
تولیدکننــدگان داخلــی اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه دنبــال راهــکاری 

باشــیم کــه راه قاچــاق به طــور کلــی بســته شــود.  
وی افــزود: واردات و فــروش کاالی اســتوک در تمــام طــول ســال 
انجــام می شــود، امــا بــا توجــه بــه اینکــه بــازار شــب عیــد بهترین 
بــازار پوشــاک ایــران اســت، عــده ای بــرای اینکــه ســرمایه گذاری 
زودبــازده داشــته باشــند کاالی اســتوک را شــب عیــد بــه کشــور 

وارد می کننــد.  
عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک 
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه کاالی اســتوک، پوشــاکی اســت کــه 
ــا  ــازار جمــع شــده و ب ــن از ســطح ب از فصــل آن گذشــته، بنابرای
مکانیزم هایــی به صــورت عمــده و حراجــی بــه کشــورهای دیگــر 
فروختــه شــده، تصریــح کــرد: در دبــی مکان هایــی وجــود دارد کــه 
ــورت  ــود، به ص ــع می ش ــورها جم ــه کش ــتوک از هم ــاک اس پوش
ــود؛  ــه می ش ــا فروخت ــازل در آنج ــت ن ــا قیم ــاژی و ب ــه و تن فل
ــه  ــگاه ها عرض ــازی و در فروش ــد جداس ــور مقص ــپس در کش س

می شــود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه سفر دو روزه خود به استان 
چهارمحال و بختیاری با حضور در شهرستان بروجن و شهرک صنعتی 
 POY شهرستان از مجموعه صنعتی نساجی نگین بازدید و خط تولید نخ
میکرو فیالمنت این مجتمع صنعتی را افتتاح کرد.  مجتمع نساجی بروجن 
متشکل از شرکت های نساجی نگین بروجن، رنگین نخ نگین بروجن، 
پلی بهریس آفاق بروجن و ایلیا نساج مهتاب ایرانیان با هدف تولید انواع 
نخ های فیالمنت پلی استر جهت تامین نیاز کلیه صنایع نساجی تاسیس 
شده است. به گزارش شاتا، این مجتمع با بهره مندی از برترین تکنولوژی 
روز جهان می تواند انواع نخ های فیالمنت پلی استر را با کیفیت و تنوع باال 

جهت استفاده در صنایع پایین دستی تولید نماید.
مجتمع نساجی نگین بروجن با رویکرد کار تیمی و همچنین با به کارگیری 
کارشناسان متخصص و مجرب داخلی و خارجی قابلیت تولید انواع نخ های 

فیالمنت پلی استر را دارد. 
این واحد در زمینه تولید نخ های تابیده شده، نخ های کاماًل کشیده شده، نخ 
نیمه آرایش یافته، نخ رنگی، نخ میکروفیالمنت، نخ های خودرنگ، نخ های 
رنگ رزین شده، نخ ایر تکسچره و نخ تکسچره با تاب مجازی فعالیت 
می کند. شرکت نساجی نگین با سرمایه گذاری بیش از 1۴۰ میلیارد تومان 

برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغال زایی مستقیم داشته است. 
به  گفتنی است؛ مجتمع نساجی نگین بروجن سرمایه گذاری جدیدی 
ارزش بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در طرح توسعه خود انجام داده 
است که سرمایه گذاری ارزی خط تولید POY معادل ۳/۵ میلیون یورو و 
سرمایه گذاری ارزی خط DTY معادل ۳ میلیون یورو بوده است، همچنین 
سرمایه گذاری جدید بابت توسعه آزمایشگاهی و تأسیسات این واحد به 

ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال انجام شده است.

در ادامه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان چهارمحال و بختیاری انجام شد؛ 
افتتاح خط تولید نخ POY میکرو فیالمنت در مجتمع نساجی نگین شهرستان بروجن  
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مقابله با قاچاق کفش با »شناسه کاال«
در حال حاضر بخش زیادی از کفش های قاچاق از طریق مناطق آزاد 
و به روش های گوناگونی مثل کاالی همراه مسافر و ته لنجی وارد 
کشور می شود. در حالی که به گفته عضو هیات مدیره جامعه صنعت 
کفش، شناسه کاال، ابزار مناسبی برای مبارزه با قاچاق کفش محسوب 

می شود.
علی لشکری درباره ضرورت اجرایی شدن طرح شناسه کاال در صنعت 
کفش عنوان کرد: طرح شناسه دار کردن کفش، یک ابزار مناسب برای 
مبارزه با قاچاق این کاال محسوب می شود اما بدیهی است که این طرح 

باید با مالحظات خاصی اجرایی شود. 
به گزارش جهان صنعت، وی افزود: در گام اول طرح شناسه کاال، 
ابتدا باید از کفش های وارداتی آغاز کرد و در گام های بعدی به سراغ 
محصوالت برند و سایر تولیدات داخلی رفت. همچنین در اجرای این 
طرح باید اولویت  بندی قیمتی به عنوان یک مولفه مهم در نظر گرفته 

شود.
این فعال صنعت کفش، به دو پیش نیاز مهم برای اجرای شناسه کاال 
اشاره کرد و گفت: ضروری است که کفش های گران قیمت همچون 
ایمنی، چرمی و سازمانی در اولویت شناسه دار کردن قرار گرفته و 
کفش های با ارزش پایین تر مثل چکمه و صندل در اولویت بعدی قرار 
گیرد. وی ادامه داد: فرهنگسازی الزم و آموزش به اتحادیه و اصناف 
مرتبط با صنعت کفش باید از طریق رسانه های جمعی صورت گیرد تا 
کلیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کفش با مزایا و چگونگی اجرای 

طرح شناسه کاال آشنا شوند.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان 
با دستگاه های  را  موظفند در فرآیند شناسه کاال حداکثر همکاری 

ذی ربط انجام دهند، هشدار داد: باید توجه داشت این کار با دستورات 
آنی و رویکرد بخشنامه ای قابل اجرایی نیست چراکه در حال حاضر 
نزدیک به 1۲هزار واحد تولیدی و بیش از ۵۰ هزار واحد توزیع صنعت 

کفش با طیف متنوع محصوالت در کشور در حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه فروشگاه های کفش قاچاق فروش در کشورهای 
آلمان و ترکیه تعطیل می شوند، بیان کرد: ما در زمینه مبارزه با قاچاق 
کم کاری کرده ایم اما باید پذیرفت که یک روزه هم نمی توانیم قاچاق 

را ریشه کن کنیم.
لشکری با بیان اینکه فروشگاه هایی که در برابر شناسه کاال مقاومت 
می کنند باید توسط سازمان امور مالیاتی مورد تنبیه و برخورد قرار 
بگیرند، افزود: در کنار تنبیه، الزم است واحدهایی که در دوران جنگ 
اقتصادی در عین قانون مداری، با تمام توان خود در خدمت تولید کشور 

هستند، مورد مشوق  های مالیاتی قرار بگیرند.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش با بیان اینکه کفش مانند میلگرد 
الزام نصب شناسه کاال بر تمامی  آهن نیست که بتوان به راحتی 
محصوالت را اجرایی کرد، اظهار کرد: شناسه دار شدن صنعت کفش 
یک فرآیند زمان بر و بلندمدت است. از سوی دیگر فعاالن این صنعت 
با مشکالت متعددی در زمینه هزینه های تولید، مواد اولیه و نرخ ارز 
مواجه هستند. بنابراین نباید با تصمیمات غلط مشکالت مضاعفی را 

به آنان تحمیل کرد.
وی ذهنیت فعاالن صنعت کفش درباره مناطق آزاد را محلی برای 
توزیع کفش های قاچاق به سرزمین اصلی دانست و گفت: به اعتقاد 
بنده، عمده قاچاق کفش به کشور از طریق مناطق آزاد و به روش های 

گوناگون از جمله کاالی همراه مسافر و ته لنجی صورت می گیرد.

کاهش 800 میلیون دالری پوشاک قاچاق

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر استمرار 
طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق گفت: براساس برآورد 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز میزان پوشاک قاچاق از ۲/6 

میلیارد به 1/۸ میلیارد دالر کاهش یافته است.
حمیدرضا دهقانی نیا در رابطه با روند اجرای طرح »مبارزه با برندهای 
محرز پوشاک قاچاق« گفت: حوزه اجرایی در اختیار ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز نیست و بر اساس قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نه تنها وظیفه ای برای ورود به حوزه اجرا ندارد بلکه  وظیفه ورود 
نکردن به حوزه اجرا را دارد اما هماهنگی در خصوص اجرا بر عهده 

ستاد است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز بیان داشت: بنابراین در راستای مبارزه با عرضه پوشاک 
قاچاق آنچه را که باید ستاد انجام دهد از قبیل تنظیم برنامه برای مبارزه 
با پوشاک قاچاق  و ابالغ و هماهنگی بین دستگاهی در این خصوص را 
انجام داده است و طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق هم مانند سابق 

در حال ادامه و توسعه است. 
دهقانی نیا با بیان اینکه  طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید برای 
انجام هر کاری پیوست فرهنگی داشت، اظهار داشت: یکی از ملزومات 
و اقدامات در حوزه پیوست فرهنگی مبارزه با پوشاک قاچاق رسیدن به 
اولویت اول مبنی بر ایجاد تغییر رفتار در صنف مربوطه از جمله افرادی 
که وانمود می کنند عضو صنف هستند اما در واقع نیستند و به امر 

قاچاق مبادرت دارند. 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به آغاز 
تبلیغات برخی از برندهای تولید پوشاک ایرانی در رسانه  ملی بیان 

داشت: اگر اقداماتی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخصوص 
مبارزه با پوشاک قاچاق انجام  داده است نتیجه بخش نبود قطعاً در حال 
حاضر شاهد تبلیغات برندهای پوشاک ایرانی در رسانه ملی نبودیم زیرا 
به واقع طی ۴۰ سال اخیر بعد از انقالب هیچ گاه پوشاک تولید داخل در 

رسانه  ملی تبلیغ نشده است. 
نمایشگاه ها و همایش های مختلف  بیان داشت: در  وی همچنین 
مرتبط با پوشاک بسیاری از تولید کنندگان این بخش با مراجعه به ما از 
اقدامات انجام شده برای مبارزه با پوشاک قاچاق تشکر می کنند و حتی 
بیان می کنند که با اقدامات انجام شده غرفه های درجه یک مال  ها که 
تا پیش از اجرای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در اختیار عرضه پوشاک 
برندهای خارجی بوده است هم اکنون در اختیار پوشاک تولید داخل 
است و این اتفاق ناشی از تغییر رفتار است که اولویت اول طرح مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز بوده  است. 
دهقانی نیا با انتقاد از برخی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص 
طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بیان داشت: عرض اندام پوشاک قاچاق 
با خطرپذیری مواجه شده و اجرای طرح باعث شده که فضا برای 

عرضه کنندگان پوشاک قاچاق ناامن باشد.  
وی در رابطه با گام های دیگر طرح مبارزه با پوشاک قاچاق گفت: 
گام های بعدی در یک مطلب خالصه می شود و آن هم مستمر بودن 

طرح مبارزه است. 
دهقانی نیا اظهار داشت: طرح مبارزه با پوشاک قاچاق متوقف نشده و 
در حال اقدام است و حتی در مورخ 9۸/11/۸ ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ابالغ مجددی را در خصوص توسعه طرح انجام داده است. 
وی در پاسخ به این سوال که براساس آمار این طرح چه تاثیری بر 
کاهش پوشاک قاچاق داشته است، گفت: براساس ماده 16 تنها مرجع 
قاچاق و برآورد کشفیات صرفا ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است و 
آمار اعالمی در این خصوص توسط هیچ وزارت خانه و سازمانی قابل 
استناد نیست. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان 
داشت: براساس آمار کارشناسی ستاد میزان پوشاک قاچاق بیش از ۸۰۰ 

میلیون دالر کاهش یافته است. 
دهقانی نیا اظهار داشت: براساس برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز میزان پوشاک قاچاق در سال 96 در مجموع ۲/6 میلیارد دالر 

بوده که به 1/۸ میلیارد دالر در سال 9۷ کاهش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت:با توجه به 
اینکه ریسباف یکی از کارخانجات قدیمی صنعت نساجی اصفهان 
است تصمیم گرفتیم این کارخانه را به مرکز نوآوری در شهر تبدیل 

کنیم.
سیدحسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه کارخانه ریسباف به عنوان میراث ماندگار 
صنعت و تاریخ اصفهان شناخته می شود، اظهار داشت: در جلسه 
هیأت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری بر احیا مجموعه ریسباف 

به عنوان کارخانه نوآوری تصمیم گیری شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او افزود: مقرر شد که احیای 
و  نوآوری  کارخانه  عنوان  به  استفاده  برای  ریسباف  مجموعه 
سایر کاربری ها مطرح و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ 

شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر 
کارآفرینی به عنوان رکن مهم اقتصاد گفت: با توجه به اینکه 
ریسباف یکی از میراث ماندگار از صنعت نساجی اصفهان است 
تصمیم گرفتیم این کارخانه را به مرکز نوآوری در شهر تبدیل کنیم 

تا به رشد کارآفرینی و صنایع خالق کمک شود. 
کارخانه ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان، در سال 1۳11 
با مشارکت جمعی از سرمایه داران در اصفهان راه اندازی شد. 
این اثر در سال 1۳۸1 به ثبت ملی رسید و سالهاست بر سر احیا 
کاربری آن از تبدیل شدن به موزه بزرگ اصفهان و سایر کاربری ها 

صحبت هایی به میان آمده بود.

تبدیل کارخانه ریسباف به مرکز نوآوری
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