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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مي توانند كليه مطالب بولتن را در سايت انجمن صنايع نساجى ايران 
به آدرس www.aiti.ir مشاهده فرمايند. 

 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد.)

كارت هاى اعتبارى به مراحل اجرايى رسيده است و در اين 
ميان چند نكته وجود دارد. نظام اعتبارسنجى مقوله يى جدا از 
بخش اخذ تسهيالت و اعتبارات است و اكنون شركت هايى 
و  رتبه بندى  بخش  در  اصلى شان  كار  كه  دارند  وجود 
اعتبارسنجى است. يعنى بانك ها به ويژه در بخش اجرايى 
از  مربوطه  شركت  يا  مشاور  گزارش  كه  زمانى  تا  پروژه ها 
نظر احراز اعتبار متقاضى مشخص نشود، معموال نسبت به 
اعطاى تسهيالت اقدام نمى كنند. اين روند چند سالى است 
كه در ايران رايج شده و حتى خود شركت هاى مشاور هم 
رتبه بندى هاى خاص به خود را دارند. اين در حالى است كه 
برخى شركت ها به دليل اينكه توان و پتانسيل علمى بااليى 
و  باشند  صاحب نظر  مى توانند،  رشته ها  از  بسيارى  در  دارند 
برخى ديگر از شركت ها تنها محدود به چند صنعت يا رشته 

خاص هستند.
اما نكته اصلى اين است كه موضوع و هدفى كه مربوط به 
اقتصاد  ركود  از  خروج  به  كامال  است  اعتبارى  كارت هاى 
ايران باز مى گردد. به طور كلى ركود در دو بخش مى تواند، 
وجود داشته باشد. يكى ركود در سمت عرضه و ديگرى ركود 
در  حاضر  حال  در  كه  ركودى  جنس  تقاضاست.  سمت  در 
كشور حكمرانى مى كند، ركود موجود در بخش تقاضاست. 
دليل اين موضوع هم به قدرت خريد افراد جامعه برمى گردد 
كه در چند سال اخير كامال روند نزولى را طى كرده است. 
بنابراين اين موضوع به نوعى در كاهش نرخ تورم اثر گذاشته 
و براساس آمارهاى منتشر شده مشاهده مى كنيم كه ماهانه 

نرخ تورم با كاهش مواجه مى شود.
اقدام  نخستين  اعتبارى  كارت هاى  انتشار  ديگر  سوى  از 
براى خروج از ركود و تحريك تقاضا به شمار مى رود. البته 
سال  خودرو  صنعت  بخش  در  كه  گفت  مى توان  نوعى  به 
به  خودرو  هم  زيادى  تعداد  و  شد  اجرايى  طرحى  گذشته 
فروش رسيد كه از جمله موارد تحريك تقاضا بود كه باعث 
برسد.  فروش  به  خودروسازان  توليدات  از  زيادى  تعداد  شد 
اكنون هم كارت اعتبارى، تحريك تقاضا را متنوع تر مى كند 
و براساس آن اشخاص مى توانند برحسب رتبه كه دريافت 
كرده اند از اعتبارات آن استفاده كنند. اين امر باعث مى شود 
كه توليدكننده محصوالت خود را به فروش برساند و همين 
و  مى كند  ايجاد  بازارها  در  رونق  تدريج  به  فروش  افزايش 
توليد كننده نه تنها مى تواند به استمرار توليد خود فكر كند 
بلكه محصوالتش به ته انبارها نمى رود و تبديل به موجودى 

كاال نمى شود.

ضابطه مندی در انتشار كارت اعتباری

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

شش ماه دوم سال، موعد افزايش خريد پوشاك است. تغيير فصل به پاييز و شروع فصل 
مدارس، و در ادامه نزديك شدن به عيد نوروز دليل رونق بازار پوشاك است. توليدكنندگان 
پوشاك داخلى چه سهمى از بازار پررونق شش ماه دوم سال دارند؟ حسين زاده معتقد است 
اجراى دستورالعمل ساماندهى برندها و مقابله با قاچاق پوشاك توزيع كنندگان داخلى را به 
سمت توليدكنندگان داخلى سوق مي دهد و فرصت استفاده از بازار پررونق ماه هاى آتى را 

براى صنعت پوشاك كشور فراهم مي كند.
در  ايران  پوشاك  و  نساجى  صادرات  و  توليد  اتحاديه  مديره  هيئت  عضو  زاده  حسين  سعيد 
گفت وگو با سايت خبرى اتاق تهران گفت: جلسه فعاالن صنعت نساجى به طور مستمر در 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ساماندهى پوشاك و برندهاى خارجى 

اختصاص بسته تسهيالتی برای رونق توليد اصناف

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

شرط افزايش سهم توليدکنندگان داخلی پوشاک از بازار پررونق شش ماه دوم سال

معدن  صنعت،  وزير  مقام  قائم 
گفت:  توليد  امور  در  تجارت  و 
واحدهاى  توليدى  رونق  براى 
يك  صنعت  وزارت  اصناف، 
صنف  اين  به  تسهيالتى  بسته 

اختصاص مى دهد.
رحمانى  رضا  فارس،  گزارش  به 
ششم  دوره  اجالسيه  ششمين  در 
با  ايران  اصناف  اتاق  نمايندگان 
اظهار  توليد  رونق  طرح  به  اشاره 

هزار   7 به  طرح  اين  براساس  شهريور  پايان  تا  بود  قرار  داشت: 
تسهيالت  است،  نقدينگى  آنها  مشكل  كه  توليدى  واحد  و 500 
اختصاص يابد كه براساس آخرين آمار، به بيش از 10 هزار واحد 

رونق  طرح  تسهيالت  توليدى 
توليد اختصاص يافته و اين تعداد 

رو به افزايش خواهد بود. 
امور  در  صنعت  وزير  مقام  قائم 
رئيس  سؤال  به  پاسخ  در  توليد 
اتاق اصناف ايران كه چرا بخشى 
واحدهاى  به  تسهيالت  اين  از 
نمى گيرد،  تعلق  اصناف  توليدى 
وزارت  در  اصناف  سهم  گفت: 
محفوظ  تجارت  و  معدن  صنعت، 
است و هدف ما اختصاص يك بسته تسهيالتى به اصناف است. 
وجود  اصناف  بين  در  توليدى  واحد  هزار  داشت: 600  بيان  وى 

الزم  آنها  توليد  رونق  به  كمك  براى  كه  دارند 

دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران:
قائم مقام وزير صمت خبر داد: 

در  يازدهم  دولت  مسئوالن  نظرهاى  اظهار  و  بيانيه ها  اولين  در 
بين كاهش تصدى گرى دولت و تقويت بخش خصوصى، كفه 
بخش خصوصى بود كه سنگينى مي كرد. دولت اظهار مي كرد كه 
را  خصوصى  بخش  بيشتر  تحرك  براى  الزم  فضاى  دارد  قصد 
فراهم كند. پررنگ شدن نقش بخش خصوصى در اقتصاد ايران 
از آرمان هاى دولت يازدهم بود كه در طرح آن ترديدى نداريم اما 
در سه سال گذشته، رخدادهايى در عمل دست دولت روحانى را 

براى جامه عمل پوشاندن به اين آرمان ها بسته است.
دولت  اين  كند.  كوچك  را  اش  بدنه  كرد  تالش  يازدهم  دولت 
عزمش را جزم كرد تا به چابك سازى بپردازد اما در اين زمينه 
عملكرد موفقيت آميزى نداشت و بدنه فعلى دولت، با بدنه دولت ها 
از  يكى  شايد  است.  نكرده  چندانى  تفاوت  گذشته  سال هاى  در 
سازى،  كوچك  و  سازى  چابك  در  دولت  موفقيت  عدم  داليل 
نگرانى دولت از جانب محيط كسب و كار بود. دولت نگران بود 
به دليل ركود محيط كسب و كار، كنار گذاشتن نيروهاى دولتى 
منجر به تعميق معضل بيكارى در اقتصاد ايران شود. در اين دوره 
امكان  اين  و  بود  شده  نيرو  ريزش  دچار  خصوصى  بخش  ركود، 
اجتماع  و  اقتصاد  دولت،  بدنه  از  نيروها  تعديل  كه  داشت  وجود 

كشور را دچار مشكل كند.
تحريم ها و در حاشيه آن سقوط قيمت نفت به كاهش درآمدهاى 
دولت در اين سه سال منجر شد. تمام تالش دولت اين بود كه 
مشغله هاى  بپردازد.  را  مردم  يارانه هاى  و  سنگين  بدنه  دستمزد 
متعدد دولت در اين سه سال باعث شد در عمل رمقى براى تعامل 
و توجه با بخش خصوصى براى دولت يازدهم باقى نماند. به نظر 
عملكردى  نظر  از  گذشته  سال  سه  در  خصوصى  بخش  مي رسد 

قوى تر ظاهر نشده است اما ممكن است از نظر 

 بى اثرى مشاور خوب دولت بر توليد ناخالص ملى

عضو هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجی و پوشاک ايران در گفتگو سايت خبری اتاق تهران: 

تحليل احمد پورفالح از تعامل دولت يازدهم و بخش خصوصی:
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  پانزدهمين  و  نهصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
95/06/28 در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و 

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- در بخش پيش از دستور آقاى مهندس مروج گزارشى از جلسه 
با مجموعه معاونت فناورى رياست جمهورى ارائه فرمودند كه با 
حضور رؤساى دانشكده هاى نساجى و نمايندگان تشكلها برگزار 
در  بنيان  دانش  موضوعات  خصوص  در  تا  شد  مقرر  و  بود  شده 

صنايع نساجى برنامه ريزى شود. 
كه  كردند  عنوان  حميدى  مهندس  آقاى  سخنان  اين  پى  در 
شعار حمايت از واحدهاى  مركز فناورى رياست جمهورى جديداً 
دانش بنيان را سر داده است و تقريبًا اين بدان معناست كه ساير 
واحدهاى توليدى جايى در صنعت كشور ندارند. ايشان اين شعار 
حامى  بايست  مى  دولت  كه  فرمودند  و  دانستند  كننده  گمراه  را 

كليه صنايع كشور باشد.
گرامى  مريم  خانم  سركار  از  نشست  اين  آغازين  بخش  در   -2
درحضور  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  بازنشسته  همكار  فهيم 
پرسنل همكار دبيرخانه تجليل بعمل آمد و لوح تقدير و هدايائى 

به رسم يادبود به ايشان تقديم شد . 
3- آقاى مهندس مقصودى توصيه كردند گزارش مؤسسه جهانى 
مكنزى درباره ايران كه وضعيت اقتصاد ايران تا سال 2035 را 
پيش بينى مى كند حتما مطالعه شود كه در پى آن مقرر شد تا 

فايل اين گزارش در كانال تلگرام به كليه اعضا ارسال شود. 
بانك  خصوص  در  را  توضيحاتى  شهاليى  مهندس  آقاى   -4
خاورميانه به مديرعاملى دكتر عقيلى ارائه فرمودند و در خصوص 
خدمات اين بانك اطالعاتى را در اختيار هيأت مديره قرار دادند. 
5- سركار خانم نصرالهى طبق قرار قبلى در جلسه حضور يافتند و 
توضيحاتى را در خصوص نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسالمى 
و  جهانگيرى  دكتر  حضور  با  است  قرار  كه  رم-ايتاليا  در  ايران 
مهندس نعمت زاده در آذرماه افتتاح شود ارائه فرمودند كه هزينه 
هاى تور 1400 يورو بعالوه يك ميليون دويست هزار تومان و 
نظر  در  يورو   180 مترمربع  هر  براى  غرفه  بهاى  اجاره  هزينه 

گرفته شده است. 
آقايان دكتر شيبانى، مهندس شهاليى، مهندس فرهى، مهندس 
حكيمى، مهندس زينى، دكتر كاردان و مهندس مروج نيز در اين 
و  دولت  بيشتر  حمايت  خواستار  و  فرمودند  نظر  اظهار  خصوص 
تخصيص تخفيف مناسب بر طبق آئين نامه  ها برابر  مصوبات 
سازمان توسعه تجارت شدند. الزم به ذكر است كه ايتاليا خريدار 

نخ و پوشاك ايران است. 
شعبه  تأسيس  از  مختصرى  گزارش  حميدى  مهندس  آقاى   -6
فرمودند  ارائه  رضوى  خراسان  در  ايران  نساجى  صنايع  انجمن 
شعبه  منتخبين  با  انجمن  دبيرخانه  بيشتر  هماهنگى  خواستار  و 

خراسان رضوى شدند.
7- پيشنهاد شد تا در يكى از جلسه هاى هيأت مديره از آقاى 
رجبى دبير كانون عالى كارفرمايان جهت پاسخگويى به سواالت 

در زمينه روابط كار دعوت بعمل آيد. 
8- آقاى رئيس زاده توضيحاتى را در خصوص برنامه تلويزيونى 
در شبكه نسيم براى معرفى شركتهاى توليدى نمونه به صورت 
توافقات  و  تكميلى  توضيحات  شد  مقرر  كه  نمودند  ارائه  رايگان 

آتى به اطالع هيات مديره محترم برسد. 

غائبين آقايان
دكتر بهروز محمدى، محمدرضا مقدم، محسن آهنگريان.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

اختصاص بسته تسهيالتی برای رونق توليد اصناف
است كه بسته تسهيالت اختصاصى به آنها تعلق گيرد. 

رحمانى با اشاره به اينكه طرح رونق توليد، افزايش 10 ميليارد 
دالرى صادرات، افزايش توان رقابت پذيرى واحدهاى كوچك و 
متوسط و... از برنامه هاى اقتصاد مقاومتى وزارت صنعت و معدن 
از  برنامه ها جداى  اين طرح ها و  از  است، اظهار داشت: هركدام 
يكديگر هستند، ضمن اينكه افزايش 10 ميليارد دالرى صادرات 
مى تواند يكى از عوامل مؤثر بر رونق توليد در واحدهاى صنفى 

باشد. 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، در امور توليد با بيان اينكه 
است،  مقاومتى  اقتصاد  كشور  اقتصاد  آينده  براى  كالن  راهبرد 

گفت: همه كارشناسان به اين امر باور دارند و معتقدند كه راه حل 
همه مشكالت ما در اقتصاد مقاومتى است و اين امر در سطح 
دولت كامًال جدى تلقى شده و ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى 

در دولت تشكيل شده است. 
وى بيان داشت: ستاد اقتصاد مقاومتى در وزارت صنعت هم به 
صنعت  وزير  ابالغيه  براساس  و  است  فعال  صنعت  وزير  رياست 
و با توجه به سوابق آقاى على فاضلى رئيس اتاق اصناف ايران، 
وى به عنوان عضو ستاد اقتصاد مقاومتى وزارت صنعت، معدن و 

تجارت منصوب مى شود.

شرط افزايش سهم توليدکنندگان داخلی پوشاک از بازار پررونق شش ماه دوم سال
فعال در بازارهاى ايران و رفع موانع توليد در صنعت نساجى برگزار 
مي شود اما نكته مهم خروجى جلسات مشترك بخش خصوصى با 
نمايندگان دولت است. در ارزيابى اين جلسات بايد ديد كه چقدر 
دستورالعمل هاى جلسات مشترك به مرحله اجرايى شدن رسيده 
است و مصوبات جلسات تا چه اندازه به دستورالعمل تبديل شده 
و به دستگاه هاى متولى صنعت نساجى و پوشاك ابالغ شده است.

فرايند  اما  مي شود  برگزار  جلسات  اينكه  به  اشاره  با  زاده  حسين 
تبديل مصوبات به دستورالعمل و ابالغ آن به كندى پيش مي رود 
دولت  سوى  از  بيشترى  عمل  سرعت  به  فعلى  شرايط  در  گفت: 
براى استفاده از فرصت هاى پسابرجام نياز داريم. با توجه به لغو 
تحريم ها و كاهش ركود اقتصادى توليد كنندگان تمايل به آگاهى 
به  اعطاى تسهيالت  با قاچاق،  مقابله  برنامه هاى دولت براى  از 
واحدها و رفع موانع توليد پوشاك دارند. توليد كنندگان مي خواهند 
را  پوشاك  قاچاق  با  مقابله  قصد  روش هايى  چه  با  دولت  بدانند 
دارد؟ چگونه به واحدهاى توليد كننده صنعت نساجى تسهيالت 
مي پردازد و چطور مي خواهد موانع توليد پوشاك را بر طرف كند؟ 
حركت الك پشتى دولت با توجه به حضور قدرتمند رقبايى مثل 
تركيه در بازار پوشاك ايران به فرصت سوزى منجر مي شود و اين 
نگرانى از جانب تشكل ما وجود دارد كه توليد كنندگان پوشاك 

كشورمان را از دست بدهيم.
حسين زاده با اشاره به اينكه واحدهاى توليد پوشاك با كمترين 
ميزان ظرفيت كار مي كنند گفت: توليد كنندگان منتظر هستند تا 
رگ هاى  در  خون  پسابرجام  دوره  آغاز  از  پس  دولت  كمك هاى 

صنعت را به حركت در بياورد. صنعت نساجى كشور در شش ماه 
مانده  باقى  ماه  شش  در  دارد.  نياز  بيشترى  توجه  به  سال  دوم 
براى  خوبى  بازار  نوروز  عيد  به  شدن  نزديك  دليل  به  سال  از 
فروش پوشاك فراهم است و اگر دولت توجه ويژه اى به مطالبات 
رقبا  توسط  بازار  اين  باشد،  نداشته  كشور  پوشاك  توليدكنندگان 
خوب  فرصت  از  استفاده  براى  توليدكنندگان  و  مي شود  تسخير 

شش ماه دوم سال بايد يك سال منتظر بمانند.
پوشاك  و  نساجى  صادرات  و  توليد  اتحاديه  مديره  هيئت  عضو 
برندهاى  حضور  ساماندهى  براى  دستورالعملى  گفت:  ايران 
خارجى در بازار پوشاك ايران تدوين شده است. در حال حاضر 
اين برندها به شكل قارچ گونه در كشور شعبه مي زنندو بايد جلوى 

فعاليت هاى غيرقانونى اين برندها گرفته شود. 
توزيع  است  شده  باعث  دستورالعمل  اين  به  مربوط  اخبار  اعالم 
داخلى  كنندگان  توليد  به  بيشتر  پوشاك  خريد  براى  كنندگان 

مراجعه كنند. 
توليد  اختيار  در  پوشاك  بازار  از  درصد  تا 25  حاضر 20  حال  در 
كنندگان است و با اجراى درست و سريع دستورالعمل ها امكان 
دو برابر شدن سهم توليدكنندگان پوشاك داخلى از بازار پوشاك 

كشورمان وجود دارد. 
اگر در شش ماه دوم سال بتوانيم به حضور توليدكنندگان داخلى 
رونق دهيم امكان افزايش 20 تا 25 درصدى سهم توليد كنندگان 
پوشاك داخلى وجود دارد و اين موفقيت، منوط به سرعت عمل 

بيشتر دولت است.

بهره برداری از پورتال جديد انجمن 
صنايع نساجی ايران

www.aiti.ir
نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد. 

تنها كانال رسمى انجمن صنايع نساجى ايران در

https://telegram.me/aiti1395

+ Join

فراخوان جهت انتخاب واحدهاى توليدى و خدماتى برتر در رعايت حقوق 
مصرف كنندگان در سال 1395

براى كسب اطالعات بيشتر به و ثبت نام به سايت انجمن صنايع نساجى ايران www.aiti.ir بخش اطالع 
رسانى (ساير اطالعيه ها) مراجعه فر ماييد. 
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افزايش نرخ و کم شدن محصول پنبه در پاکستان به دليل آلودگی

روند كاهش توليد محصول پنبه در پاكستان كه يكى از منابع 
محصول  ترين  مهم  و  كشور  ارزى  درآمدهاى  تامين  مهم 
كشاورزى سودآور و وسيله امرار معاش براى ميليونها پاكستانى 
مي باشد، به دليل آلودگى سرعت بيشترى به خود گرفته است. 
توليد نخ با كيفيت باال هم از مهم ترين دغدغه هاى ريسندگان 

مي باشد.
اطالعات  سازمان  معاون  كاهلون،  عصمت  نويد  گفته  به 
كشاورزى، به دليل كيفيت پايين سيستم قيمت گذارى و غير 
كاربردى بودن سيستم استاندارد سازى پنبه، پنبه خام پاكستانى 
با قيمت پايينى معامله مي شود. ميزان آلودگى در پنبه پاكستانى 
20 گرم در هر عدل بوده در حالى كه استاندارد بازارهاى بين 

المللى تنها 2/5 گرم در عدل است.
كاهلون مي گويد ميزان ناخالصى پنبه پاكستانى بسيار باالست 
آلودگى  و  خارجى  جسم  زيادى  مقادير  داراى  همچنين  و 
بى  و  ضعيف  المللى  بين  استانداردهاى  لحاظ  از  و  مي باشد 

كيفيت محسوب مي شود.
اين ناخالصى ها نه تنها بر كيفيت پنبه خام اثر منفى مي گذارد 

بلكه فرايندهاى بعدى را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.
آلودگى باعث مي شود الياف، نخ و كاالى توليد شده بى كيفيت 
عوامل  ظرافت  و  استحكام  الياف،  طول  رنگ،  كل  در  شوند. 
تعيين كننده ى كيفيت پنبه هستند. در نتيجه يكى از عواملى 
كه در كنار ساير عوامل باعث كاهش كيفيت پنبه خام مي شود، 

آلودگى است.

به دليل بى دقتى جمع كنندگان، يكسرى از ناخالصى ها نظير 
تكه هاى برگ، قوزه هاى نرسيده و خالى، ساقه، گل، چوب و 
علف هاى هرز و گرد و خاك هنگام چيدن پنبه با آن تركيب 

مي شوند. 
به گفته كاهلون بهتر است براى جلوگيرى از آلوده شدن پنبه 
چيدن  به  اقدام  اند  رسيده  كامال  قوزه ها  درصد  كه 50  زمانى 
كار  پنبه  مزارع  در  كه  زنانى  است  بهتر  همچنين  كرد.  آن ها 
مي كنند هم موهاى خود را بپوشانند تا از ريختن موى سرشان 

به داخل محصول جلوگيرى شود.
تخمين هاى انجمن كارخانجات نساجى پاكستان نشان دهنده 
1/4 ميليارد دالر ضرر به دليل كيفيت پنبه است در حالى كه 
دانشگاه ملى نساجى در بررسى هاى خود بيش از 4 ميليارد دالر 

ضرر را به دليل آلودگى پنبه تخمين زده است.

فرصت هاى اجرايى، حضور در مجامع دولتى و قانونگذارى بيشتر 
از گذشته به بازى گرفته شده باشد. قانون بهبود مستمر محيط 
كسب و كار و جدى گرفتن آن در دولت يازدهم از نمونه هايى 
نظر  از  خصوصى  بخش  نقش  شدن  پررنگ  از  نشان  كه  است 

اجرايى و قانونى دارد. 
هرچند اين قانون در دولت هاى نهم و دهم ناديده گرفته مي شد 
و زمينه اجرايى پيدا نكرد اما در دولت يازدهم، عزم دولت اجراى 

اين قانون بود. 
سه  در  است  قانون  اين  دستاوردهاى  از  كه  وگو  گفت  شوراى 
گذشته  از  بيش  دولتى  مسئوالن  و  وزرا  حضور  با  گذشته  سال 

جدى گرفته شد. 
بنابراين مي توان گفت كه در مدت گذشته از عمر دولت يازدهم، 
ناخالص  توليد  بر  اثرگذارى  مالى،  توان  نظر  از  خصوصى  بخش 
ملى و اشتغال به آنچه در بيانيه هاى اوليه دولت مطرح بود نرسيده 
برايش  بدهند،  بها  خصوصى  بخش  به  كه  نظر  اين  از  اما  است 
مورد  شود،  گرفته  بازى  به  مختلف  موارد  در  شوند،  قائل  احترام 
مشورت قرار بگيرد و مشاوره هاى آن مورد قبول واقع شود، و در 
نهايت فضاى بيشترى براى كار در اختيار بگيرد، تغييرات قابل 

لمس و محسوسى رخ داده است.
اين اميدوارى وجود دارد كه با حل مشكالت متعدد دولت يازدهم 
و ادامه دوره حاكميتى اش در دوره دوازدهم، بخش خصوصى به 
نيست.  مطلوب  ما  امروز  شرايط  كند.  پيدا  دست  بهترى  جايگاه 
يكى از مشكالت امروز بخش خصوصى اين است كه دولت عالقه 
دارد با هيئت هاى خارجى كه پس از لغو تحريم ها به كشورمان 
مي آيند، ارتباط برقرار كند و در عمل فضايى براى فعاليت و ارتباط 
گيرى بخش خصوصى باقى نمى ماند. اغلب ديديم كه پيمانكاران 

بزرگ اروپايى در كريدورهاى وزارت خانه هاى دولت در رفت و 
آمد هستند. اين نگرانى از سوى فعاالن بخش خصوصى با وزراى 
محترم مطرح شده است. هيئت وزيران بايد در نظر داشته باشد 
كه بخش خصوصى هم وجود دارد كه مي تواند پروژه هاى كوچك 
و متوسط را بهتر از خود دولت مديريت كند. اين رويه با تذكر 
بخش خصوصى تا حدودى اصالح شد اما به دليل عدم تسهيل 
روابط بانكى با بانك هاى اروپايى و محافظه كارى اين بانك ها، 
هنوز فرصت استفاده از دستاوردهاى برجام در ارتباط با هيئت هاى 

خارجى براى بخش خصوصى فراهم نشده است.
بخش  همكارى  به  خارجى  بانك هاى  همكارى  عدم  متاسفانه 
خصوصى بيش از بخش دولتى با شركت هاى خارجى لطمه وارد 
خريد  مثل  بزرگ  پروژه هاى  مورد  در  قطع  طور  به  است.  كرده 
هواپيما يا ساخت پااليشگاه ها و فرودگاه، بده بستان هاى مالى از 
مي كند  تعهد  دولت  و  مي كند  پيروى  خودش  خاص  فرمول هاى 
يك  اما  مي دهد  خارجى  طرف  به  تضمين هايى  مركزى  بانك  و 
مورد  سى  ال  به  نياز  جديد  توليد  خط  احداث  براى  دار  كارخانه 
شود  انجام  فاينانس  بايد  باشد  بزرگتر  پروژه  اگر  و  دارد  تضمين 
اما  شود  داده  اعتبارى  و  مالى  موسسه  سوى  از  تضمين هايى  يا 
به  دنيا  بانك هاى  با  ما  بانكى  ارتباطات  بودن  آلود  مه  دليل  به 
ويژه بانك هاى اروپايى چنين امكانى فراهم نيست و هنوز تفاهم 
نامه هاى ما به قرارداد تبديل نشده است. البته تا جايى كه من 
اطالع دارم بعضى بانك هاى درجه دو يا سه كشورهاى اروپايى 
را  متوسط  و  كوچك  سى هاى  ال  سوييس  و  ايتاليا  آلمان،  مثل 
بزرگتر  بانك هاى  به  پذيرش ها  اين  اميدواريم  كه  مي پذيرند 

اروپايى هم سرايت كند.

تحليل احمد پورفالح از تعامل دولت يازدهم و بخش خصوصى بى اثرى مشاور خوب 
دولت بر توليد ناخالص ملى

ادامه از صفحه 1

بودن  بى بهره  اعتبارى  كارت هاى  مزيت هاى  از  يكى  اما 
جديد  كامال  گشايش ها  اين  و  است  ماه  يك  تا  برداشت ها 

است. 
هم  دنيا  تمام  در  كه  اينچنينى   (credit card) خاصيت 
رايج و متداول محسوب مى شود، اين است كه تا يك ماه 
سود و بهره اى روى خريدى كه انجام شده، نمى رود و بعد 
از يك ماه اگر پرداختى صورت نگيرد، مشمول سود مى شود. 
بنابراين اين موضوع نيز كمكى به تامين نقدينگى است. به 
از  الزم  نقدينگى  توليد كننده  و  فروشنده  براى  كه  معنا  اين 
تنفسى  زمان  يك  هم  خريدار  براى  و  فراهم  كارت  طريق 
ايجاد مى شود كه از اين خدمات كه به مثابه خدمات وام هاى 

قرض الحسنه است، استفاده كند. 
اگر از بعد كالن به اين كارت ها نگاه شود در مجموع اثرات 
مثبتى در پى خواهد داشت و مى تواند خريداران را به خريد 
بيشتر تا حدى كه در كارت شان مشخص شده تشويق كند، 
اما منوط به اين است كه حجم قابل توجهى در نظر گرفته 
كرد،  استفاده  مى توان  كارت ها  اين  از  كه  مواردى  و  شود 
مقدارى گسترش پيدا كند و تنها محدود و منحصر به لوازم 
كرد.  تامين  را  ديگر  نياز  مورد  اقالم  بتوان  تا  نباشد  خاصى 
به  باتوجه  بانكى  شبكه  كه  مى شود  مطرح  سوال  اين  حال 
كه  است  اين  به  قادر  مالى  تنگناهاى  البته  و  باال  استقبال 
انتظارات را پوشش دهد؟ اگر صدور كارت بر مبناى ضوابط 
مايوسانه  آن  روند  به  نمى توان  خيلى  گيرد،  صورت  درستى 
 credit card مى خواهند  بانك ها  كه  بار  هر  نگريست. 

صادر كنند به توان و اعتبار سپرده ها نگاه مى كنند. 
اگر اين كار به درستى صورت بگيرد به نظر مى رسد كه پاسخ 
خوبى دريافت خواهد شد و نهايتا باعث مى شود كه خريدار 
طريق  اين  از  و  كند  پرداخت  را  اقساطش  موقع  به  بتواند 
هم بانك به سود خود دست يابد و هم گردش وجه باعث 
مى شود كه كارت هاى بيشترى انتشار پيدا كنند. اما اگر قرار 
باشد اين روند به دور از ضابطه باشد و كارتى بدون پوشش 
همان  كه  است  مشخص  بگيرد،  صورت  وجه  تامين  كافى 
باليى بر سرش خواهد آمد كه بر سر وام هاى زودبازده آمد 
و بخش قابل توجهى از آن پول ها ديگر بازگشتى نداشت و 

نهايتا ضربه اصلى را خود سيستم بانكى خورد.

ضابطه مندی در انتشار كارت اعتباری
ادامه از صفحه 1

نظرسنجى در رابطه با نامه معاون محترم 
امور حقوقى و مجلس وزارت صمت در 
خصوص اقدامات صورت گرفته براى 

جلوگيرى از تعطيلى گسترده واحدهاى صنعتى 
نساجى كشور

براى مشاهده تصوير نامه شماره 60/128914 
مورخ 1395/06/06 معاون محترم امور حقوقى 

و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص اقدامات صورت گرفته براى 

جلوگيرى از تعطيلى گسترده واحدهاى صنعتى 
نساجى كشور جهت اطالع و اعالم نظر به سايت 

انجمن صنايع نساجى ايران به نشانى
 www.aiti.ir بخش نظرسنجى مراجعه فرماييد.
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

 
تبريك

تسليت

تبريك

جناب آقاى عليرضا اشرف 
و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  محترم  دبيركل 

كشاورزى ايران 
را  فوق  خطير  سمت  به  جنابعالى  انتصاب  احتراماً 
انجمن  دبيرخانه  و  اعضا  مديره،  هيات  سوى  از 
تبريك عرض نموده، از خداوند متعال مزيد توفيقات 

حضرتعالى را خواستاريم.
انجمن صنايع نساجى ايران

جناب آقاى محمد كمالى يزدى 
مديريت محترم شركت همدان نخ

حضرتعالى  خدمت  را  محترمه  همشيره  درگذشت 
آن  براى  و  نموده  عرض  تسليت  محترم  خانواده  و 
مرحومه، علو درجات و براى بازماندگان صبر مسألت 

داريم.
انجمن صنايع نساجى ايران

جناب آقاى احمد پورفالح
عالى  مشاور  عنوان  به  حضرتعالى  انتصاب  احتراما 
كشاورزى  و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  رئيس 
ايران را كه نشان از حسن سابقه و تجربيات ارزشمند 
روزافزون  توفيق  و  نموده  عرض  تبريك  دارد،  شما 

حضرتعالى را از خداوند متعال مسالت داريم.
انجمن صنايع نساجى ايران

اختصاص تخفيفات ويژه به اعضاى انجمن 
جهت شركت در نمايشگاه اختصاصى جمهورى 
اسالمى ايران در رم (2 الى 6 آذرماه سالجارى) 

عالقه مندان جهت كسب اطالعات بيشتر و 
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مطالعات  دفتر  اعالم  براساس 
آمارى و راهبردى انجمن صنايع 
گمرك  آمار  با  مطابق  نساجى 
طى  ايران  اسالمى   جمهورى 
پنج ماه نخست سال 1395، كل 
صادرات صنايع نساجى كشور با 
و  ماشين آالت  رنگ،  احتساب 
فرش دستباف بالغ بر 355/650 
ميليون دالر بوده كه در مقايسه 

است.  داشته   درصدى  رشد  20  گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
رنگ،  احتساب  بدون  نساجى  صنايع  محصوالت  صادرات 
سالجارى  نخست  ماه  پنج  طى  دستباف  فرش  و  ماشين آالت 
برابر با 245/5 ميليون دالر بوده كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال 94 رشد 18 درصدى داشته است. 
انواع كفپوش با صادرات 105/4 ميليون دالرى با رشد 8 درصدى 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صدرنشين صادرات محصوالت 
نساجى بوده است. براساس اين گزارش عمده ترين اقالم صادراتى 
پس از كفپوشهاى نساجى طى اين مدت از نظر ارزش به ترتيب 
عبارتند از : انواع نخ به ارزش 32/7 ميليون دالر، انواع الياف به 
ارزش 24/6 ميليون دالر، انواع پارچه به ارزش 17/2 ميليون دالر 
و انواع پوشاك به ارزش 13/8 ميليون دالر. براساس آمار گمرك 
كل  سال 1395  نخست  ماه  پنج  طى  ايران  اسالمى  جمهورى 

احتساب  با  كشور  نساجى  واردات 
 9 رشد  با  رنگ  و  ماشين آالت 
ميليون   718/7 با   برابر  درصدى 
صنايع  واردات  است.  بوده  دالر 
نساجى كشور بدون احتساب رنگ 
و ماشين آالت، در اين مدت به رقم 
در  كه  بوده  دالر  ميليون   583/2
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
30 درصد رشد داشته است. در پنج 
ماه نخست سالجارى، واردات انواع پارچه بالغ بر 176/1 ميليون 
دالر بوده كه در مقايسه با واردات ساير محصوالت نساجى در 
رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن واردات الياف به ارزش 
147/2 ميليون دالر در رتبه بعدى قرار دارد. واردات پارچه و الياف 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب رشد 60 درصدى و 
افت 4 درصدى داشته است. واردات نخ  به ارزش 118/5 ميليون 
دالر پس از پارچه و الياف بيشترين واردات را در ميان محصوالت 
نساجى داشته است و مقدار آن نسبت به پنج ماهه نخست سال 

94 رشد 16 درصدى داشته است.
صادرات  و  واردات  آمار  كامل  گزارش  كه  است  ذكر  به  الزم 
طى پنج ماه نخست سال 95 در سايت انجمن صنايع نساجى 
عموم  دسترس  در  نساجى  دنياى  مجله  شماره 20  در  و  ايران 

قرار گرفته است.

گزارش آمار واردات و صادرات کل کشور طی پنج ماه نخست سال ۱۳۹۵

نايب رئيس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران معتقد 
است راه اندازى كمپين هاى حمايت از توليد ملى و خريد كاالى 
ايرانى حركت مثبتى است كه مي تواند به افزايش توليد داخلى، 
خروج از ركود و اشتغالزايى منجر شود. احمد كيميايى اسدى 
شبكه هاى  و  مجازى  فضاى  در  كه  هايى  كميپن  مي گويد:« 
تلويزيونى و رسانه ها براى تشويق مردم به خريد كاالى ايرانى 
تاثيرگذار  و  مهم  بسيار  است  گرفته  شكل  داخلى  توليدات  و 
خواهند بود به خصوص اگر به صورت هدفمند و با تمركز بر 
خريد كاالى با كيفيت ايرانى تبليغ شوند؛ اين كار يك فرهنگ 
سازى براى افزايش تقاضا نسبت به كاالهاى ايرانى در جامعه 
شكل خواهد داد و همين موضوع مانند يك چرخه روى افزايش 

توليد و خروج از ركود تاثير خواهد داشت.»
او در ادامه با اشاره به اينكه درحال حاضر زنگ خطر بيكارى در 
كشور به صدا در آمده است، مي گويد:« اين يك واقعيت است 
كه اگر فكر اساسى براى اشتغال در كشور صورت نگيرد ما در 
آينده اى نزديك با چندين ميليون بيكار رو به رو خواهيم بود؛ 
شكل  همين  به  شرايط  اگر  كه  مي دهد  نشان  جديد  آمارهاى 
بيكار  ميليون   10 از  بيش  با  حتى   1400 سال  تا  بماند  باقى 
مواجه مي شويم كه عمدتا جوانان هستند و اين خطرات بسيارى 
راه  تنها  كه  بگويم  بايد  مقابل  در  داشت،  خواهد  كشور  براى 
نجات از اين شرايط افزايش توليد و تمركز روى شكل گيرى 
واحدهاى توليدى جديد است و اين موضوع تنها با حمايت هاى 
مردمى براى خريد كاالهاى داخلى امكان پذير خواهد شد؛ اگر 
مردم كشورمان خريد كاالهاى داخلى را در اولويت قرار دهند 
به همان ميزان امكان توليد هم افزايش پيدا خواهد كرد زيرا 
كارخانه ها و واحدهاى توليدى با تقاضا رو به رو مي شوند ولى 

اگر تقاضايى نباشد توليد هم مفهومى نخواهد داشت.»
از  ديگرى  بخش  در  تهران  اتاق  نمايندگان  هيات  عضو  اين 
به  باتوجه  داخلى  توليدكنندگان  مي گويد:«  خود،  صحبت هاى 
شكل  حال  در  كه  عمومى  اعتماد  و  گرفته  شكل  كمپين هاى 

گرفتن است بايد بدانند كه توليد كاالى با كيفيت داخلى را در 
اولويت قرار دهند و كيفيت محصوالتشان را باال ببرند زيرا عدم 
ارتقا كيفيت در طوالنى مدت مي تواند به از بين رفتن اعتماد 
عمومى منجر شود؛ توليد كنندگان داخلى بايد بدانند كه كيفيت 
محصوالت و خدمات رسانى حرف اول را مي زند و بهترين تبليغ 

براى محصوالتشان است.» 
كيميايى اسدى در ادامه به نقش تشكل هاى بخش خصوصى 
و اتاق هاى سراسر كشور اشاره مي كند و مي گويد: « اتاق هاى 
بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى سراسر كشور و تشكل ها 
نقش دو پهلويى در اين بين دارند از يك سو بايد مردم را به 
مصرف كاالهاى داخلى و توليدات با كيفيت ملى تشويق كنند و 
حتى به معرفى كاالهاى با كيفيت بپردازند و از سوى ديگر بايد 
سوق  و  تشويق  محصوالت  كيفيت  ارتقاع  به  را  توليدكنندگان 
دهند؛ اتاق هاى سراسر كشور و تشكل ها بايد اين موضوع را به 
توليدكنندگان گوش زد كنند كه با اجرايى شدن برجام شرايط 
اگر  و  است  شده  مهيا  كيفيت  با  خارجى  كاالهاى  ورود  براى 
توليدكنندگان داخلى به سمت ارتقاع كيفيت حركت نكنند حتما 
شكست خواهند خورد آن هم در شرايطى كه با ركودى سخت 
كمپين هاى  اندازى  راه  او  گفته  به  هستند.»  گريبان  به  دست 
خريد كاالى ايرانى مي تواند به آشتى مردم با توليدات داخلى 

منجر شود.

کمپين های خريد کاالی ايرانی به آشتی مردم با توليدات داخلی منجر مي شود
نايب رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق تهران در گفت و گو با سايت خبری اتاق تهران:


