
احمد کيميايی اسدی، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی و فعال 
صنعت نساجی با اشاره به رقابت نابرابر با کاالی خارجی گفت: نکته 
اينجاست که پوشاک خارجی موجود در بازار اغلب از مبادی غير 
رسمی وارد ايران می شود و در نتيجه در اثر پرداخت نکردن حقوق 
گمرکی و عبور نکردن از مبادی رسمی، قدرت رقابت باالتری را در 

قياس با توليدکنندگان داخلی دارد.
وی با اشاره به اينکه ۹۵ درصد از پوشاک خارجی موجود در بازار 
از طرق غير قانونی وارد بازار ايران شده است، گفت: به هر روی 
صنعت داخلی پوشاک تحت تاثير همين شرايط غير قابل رقابت 
نتوانسته است در سال های اخير جايگاهی را در بازار از آن خود کند. 
درست است که ۵۰ درصد از بازار در اختيار توليدکنندگان داخلی 
است اما واردات غير قانونی اين حجم عظيم پوشاک ضربه های 

مهندس سهيال جلودار زاده، عضو كميسيون اجتماعى مجلس در 
گفت وگو با پايگاه خبرى اتاق ايران مى گويد: «معضل اقتصادى 
يكى از مهم ترين چالش هاى دولت يازدهم و دولت آينده است 
دولت  البته  شود؛  برنامه ريزى  چالش،  اين  از  عبور  براى  بايد  و 
يازدهم بر سياست ديپلماتيك و حل معضالت اقتصادى تمركز 
حل  مردم،  مطالبات  مهم ترين  از  كه  كنيم  فراموش  نبايد  كرد. 
بحران اقتصادى و رفع تحريم ها و تعيين تكليف پرونده هسته اى 

بود كه به سامان رسيد.»
بايد  هم  «امسال  مى گويد:  ايران  اتاق  نمايندگان  هيات  عضو 
فعال  و  پويا  اقتصاد  و  همه جانبه  پايدار  توسعه  به  دست اندركاران 
توجه كنند و در اين ميان، مجلس دهم هم در كنار ساير قوا نقش 

مهمى بر عهده دارد.»
او معتقد است اقتصاد در ايران آسيب پذير شده است: «در دولت 
ورشكستگى  و  بيكارى  ركود،  تورم،  اقتصادى،  شرايط  گذشته 

اقتصادى كشور را به وضعيت نامناسبى رساند. اما دولت يازدهم 
توانست تورم را مهار كرده و براى جلوگيرى از ركود برنامه ريزى 

كند. بخشى از درآمد نفت به توليد و حوزه صنعت 

حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  نصرالهى  گلنار 
صادرات نساجى و پوشاك كشور 900 ميليون دالر درسال است 
كه برنامه ريزى شده امسال اين مقدار را 20 درصد افزايش دهيم.
مشاور وزير در امور صنايع نساجى و پوشاك، بازسازى، نوسازى و 
توسعه واحدهاى نساجى و پوشاك را از اولويت هاى كارى دولت 
در سال جديد برشمرد و گفت: اين عوامل نقش مهمى در افزايش 

توليد و ارزش افزوده خواهند داشت. 
اين  اقدامات  با  رابطه  در  ايسنا  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وى 
توليد  به  كه  كشور  به  پوشاك  بى رويه  واردات  مورد  در  وزارت 
جارى  سال  در  گفت:  است،  كرده  وارد  لطمه  بخش  اين  داخلى 
از  جلوگيرى  به  مى توان  كه  شده  انجام  مثبتى  بسيار  اقدامات 
كرد.  اشاره  كشور  پوشاك  بازار  ساماندهى  و  بى رويه  واردات 
نصرالهى ميزان واردات رسمى پوشاك را به كشور در سال 60 

ورودى هاى  و  مبادى  از  البته  گفت:  و  كرد  اعالم  دالر  ميليون 
غيررسمى اين مقدار بيشتر است.

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنايع نساجـــى ايـــران سال يازدهم  شماره 370  هفدهم ارديبهشت ماه 1396

 

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. )

شد،  رونمايى   94 سال  در  كه  راهبردى  برنامه  اولين  در 
«خودرو»، «فوالد»، «نساجى و پوشاك»، «سيمان»، «تاير و 
تيوب»، «لوازم  خانگى» و «كاشى و سراميك» به عنوان هفت 
صنعت استراتژيك مدنظر قرار گرفته بودند و حال در كنار اين 
صنايع چهار صنعت «مس»، «صنايع سلولزى (صنعت چوب و 
كاغذ)»، «صنايع غذايي و آشاميدني» و «صنايع دريايي» نيز 
گنجانده شده اند. در استراتژى توسعه صنعتى عالوه بر بررسى 
وضعيت موجود،  چشم انداز توليد اين صنايع تا افق 1404 نيز 
و  ايران  اقتصادى  مهم  شاخص هاى  روند  بررسى  با  و  اعالم 
جهان وضعيت روند ايران از منظر شاخص هاى بين المللى نيز 

بررسى شده است.
در  نقش  بيشترين  به  توجه  صنايع  اين  انتخاب  در  همچنين 
شاخص هاى منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال زايى، 
صادرات، سهم از بازار، مزيت نسبى و زنجيره تامين (به عنوان 
مواد اوليه يا كاالهاى نهايى) و سطح دانش و فناورى نيز مدنظر 
قرار گرفته است. از سوى ديگر در اين برنامه آمايش سرزمين نيز 
مورد توجه قرار گرفته و اين امكان نيز پيش بينى شده تا با تغيير 
ويژگى و مزيت استان ها تغيير برنامه راهبردى نيز امكان پذير 
و  معدن  صنعت،  وزارت  راهبردى  برنامه ريـزى  فرآينـد  باشد. 
تجارت اين بار نيز در دو سـطح كالن و كمى طرح ريزى شـده 
كه سـطح اول همان سـطح كالن اسـت كـه بـه جهـت گيـرى 
كالن و اصلـى بخش مى پـردازد. در اين سـطح به مولفه هايـى 
سياسـت هاى  و  مشـى  خـط  ماموريـت،  چشـم انـداز،  نظيـر 
فعاليت هـاى  رشـته  راهبردهـا،  محـورى،  اهـداف  كلـى، 
اولويـت دار در بخـش و سياسـت هاى اجرايـى وزارت صنعـت، 
برنامه ريـزى  بـه  فرآينـد  ايـن  ادامـه  در  و  تجـارت  و  معـدن 
رشـته فعاليت هـا و صنايـع منتخـب بـا توجـه بـه تحليل هـا 
صنايع  براى  فرصت   6 بخش  اين  در  اسـت.  شـده  پرداختـه 
درنظر گرفته شده و اين در حالى است كه در ويرايش اول 10 

فرصت براى اين بخش پيش بينى شده بود.
از:  عبارتند  دوم  ويرايش  در  شده  گرفته  درنظر  فرصت هاى 
امكان  و  منطقه  در  استراتژيك  موقعيت  از  «برخورداري 
بهره مندي از تجارت و دسترسي به بازارهاي بزرگ پيراموني، 
نيروي  نسبي  بودن  ارزان  و  تحصيلكرده  انساني  منابع  وجود 
كار، برخورداري از ذخاير فراوان نفت و گاز و دسترسي آسان به 
انرژي، دسترسي به آب هاي آزاد و موقعيت ممتاز جغرافيايي، 
پتروشيمي،  صنايع  محصوالت  برخي  صادرات  امكان 
فرآورده هاي نفتي، مواد شيميايي، مواد غذايي، صنايع معدني 
سوابق  و  هدف  بازار  كشورهاي  در  مهندسي  فني  خدمات  و 

ديرينه فرهنگي، صنعتي و تجاري».
عالوه بر فرصت هاى پيش بينى شده در اين سند چالش هاى 
تغييراتى  برنامه  اين  در  نيز  معدن  و  صنعت  بخش  در  موجود 
بخش  اين  براى  چالش   12 پيشين  برنامه  در  است.  داشته 
ارزيابى شده بود و اين در حالى است كه در سند جديد تعداد 
چالش ها به 11 مورد رسيده و به لحاظ محتوا نيز موارد در نظر 

گرفته شده تغييراتى داشته است.
در  شده  عنوان  چالش هاى  اهم  درخصوص 

ادامه در صفحه 2

واردات رسمی ۶۰ ميليون دالری پوشاک به کشور 

مهندس سهيال جلودار زاده: 

مشاور وزير صنعت خبر داد: 

توليدکنندگان داخلی سهم ۵۰ درصدی بازار پوشاک را در اختيار دارند

مجلس در برخورد با مسائل اقتصادی، سياسی کاری نکند 
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سختی را به اين صنعت وارد کرده است.

وی با اشاره به اينکه در دو سال اخير اين صنعت درگير 

دومين ويرايش راهبرد توسعه صنعتی دومين ويرايش راهبرد توسعه صنعتی 
منتشر شدمنتشر شد
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نهصد و سى و هشتمين نشست هيات مديره انجمن صنايع 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
96/02/03 در محل ساختمان انجمن تشكيل و موارد زير 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 
كاردان،  دكتر  حضور  با  مشترك  جلسه  به  زاده  رئيس  آقاى   -1
دكتر عامرى و مهندس بادامچى به اتفاق حجة االسالم موسوى 
و  اشاره   96/1/28 درمورخ  كشاورزى  جهاد  وزير  با  الرگانى 

گزارشى از اين نشست ارائه نمودند. 
گرگان  به  عزيمت  از  مختصرى  گزارش  زاده  رئيس  آقاى   -2
و  گرگان  كشاورزى  و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  دعوت  به 
دفتر  كل  مدير  حضور  با  پنبه  كشت  توسعه  سمينار  در  شركت 
نساجى و پوشاك و جناب آقاى تربتى نژاد عضو محترم كميسيون 
كشاورزى مجلس، آقاى هزار جريبى مديركل محترم پنبه  وزارت 
جهاد كشاورزى، دكتر روشن مسئول مركز تحقيقات پنبه كشور و 
مديران كارخانجات پنبه پاك كنى و پنبه كاران در معيت آقايان 
دكتر عامرى و مهندس بادامچى در مورخ 96/1/30 ارائه نمودند. 
3- آقاى رئيس زاده گزارش مختصرى از نشست مورخ 96/2/2 
مسئولين  و  باغستانى  دكتر  حضور  با  نباتات  حفظ  سازمان  در 

مربوطه ارائه نمودند. 
با  مشترك  جلسه  از  مختصرى  گزارش  زاده  رئيس  آقاى   -4
نمايندگان  از  جمعى  و  اسالمى  شوراى  مجلس  نظارت  معاونت 
دستگاههاى اجرايى در خصوص نارسائى هاى عملكرد و بررسى 
رقابت پذير  توليد  موانع  رفع  قانون  و 24  مواد 20، 21، 22، 23 

ارائه نمودند. 
5- طبق قرار قبلى ميهمانان به شرح صورتجلسه جهت استماع 
پرداز  نظريه  و  (اقتصاددانان  مؤمنى  فرشاد  دكتر  آقاى  سخنرانى 
اقتصادى) در نشست حضور يافتند و دكتر مؤمنى به تشريح چشم 
انداز اقتصاد ايران در سال 96 پرداخت كه مشروح سخنان ايشان 

پيوست خالصه مذاكرات مى باشد. 

غائبين آقايان
محسن  مقدم،  محمدرضا  زينى،  محمود  مروج،  محمد  مهندس 

آهنگريان، مهندس سيدجواد سجادى بيدگلى.
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مجلس در برخورد با مسائل اقتصادی، سياسی کاری نکند 
اختصاص داده شد. اعتماد سرمايه گذاران و كارآفرينان جلب شد و 
اين واقعاً ارزشمند است.» جلودار زاده درباره نقش مجلس مى گويد: 
شروع  را  برنامه هايى  مجلس  سال 96،  نام گذارى  از  بعد  «امسال 
مى كند.  عمل  سنتى  شيوه  به  مجلس  متأسفانه  اما  است؛  كرده 
منتظر طرح و اليحه اى است كه بر اساس آن كارى را پيش ببرد و 
درنهايت خروجى اين طرح ها و اليحه ها خيلى براى اقتصاد كشور 

حاوى دستاورد ملموسى نيست.»
اقتصاد  براى  دولت  كه  داريم  انتظار  ما  «اگر  مى كند:  تصريح  او 
مجلس  از  كند؛  طرح ريزى  را  مناسبى  استراتژى  و  برنامه ريزى 
هم بايد انتظار داشت كه درباره مسائل كشور مطالعه كند؛ مسئله 
بامطالعه  و  بشناسد  به خوبى  را  آن  مسائل  و  اقتصاد  كند؛  شناسى 
دقيق براى اقتصاد گام برد. مجلس بايد سعى كند براى حل مسائل 
اقتصادى، سياسى كارى نكند تا نتيجه آن رهايى اقتصاد از مشكالت 

باشد نه درافتادن اقتصاد به تله مشكالت سياسى.»
او امروِز اقتصاد ايران را مثبت مى بيند و به فرداى آن اميدوار است؛ اما 
معتقد است اقتصاد نياز به برنامه بلندمدت دارد نه برنامه كوتاه مدت و 
مسكن هاى موضعى. او به «كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت 
بر اجراى سياست هاى كلى اصل 44» در مجلس دهم اشاره مى كند 
كه  مجلس دهم مى خواند  كميسيون اقتصادى  را مهم ترين  آن  و 

مى تواند امسال براى اقتصاد ايران گام هاى خوبى بردارد.
جلودار زاده مى گويد: «بايد مجلس هر چه بيشتر از حضور فعاالن 
اقتصادى بخش خصوصى در كميسيون هاى اقتصادى استفاده كند 
و همچنين از نظرات اتاق ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصى 
در بررسى طرح ها و لوايح بهره گرفته شود ولى ما هنوز با وضعيت 
ايده آل فاصله معنادارى داريم و اميدواريم امسال اين موارد بررسى 

شود.»

توليدکنندگان داخلی سهم ۵۰ درصدی بازار پوشاک را در اختيار دارند

تنها كانال رسمى انجمن صنايع نساجى ايران در
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رکودی چشمگير بود، از ضرورت اصالح ساختار در صنعت پوشاک 
سخن گفت و ادامه داد: برای آنکه توفيقی در اين بازار نصيب توليدکننده 

داخلی شود، ضرورت دارد تغييراتی در اين حوزه اتفاق بيفتد.
کيميايی اسدی در توضيح اين مطلب ادامه داد: برنامه ريزی برای 
افزايش توان توليد در اين صنعت الزم است همزمان با اقداماتی به 
منظور به روز رسانی ماشين آالت قديمی و خريداری ماشين آالت 
و تکنولوژی جديد صورت گيرد چرا که در شرايط کنونی بخش 
مهمی از توليد کنندگان داخلی همچنان با ماشين آالت قديمی در 
حال فعاليت هستند و اين مساله افزايش قيمت تمام شده کاال را در 
پی دارد. او با تاکيد بر توان اشتغال زايی اين صنعت افزود: در اين 

شرايط نه تنها با بهبود کيفيت پوشاک توليدی روبرو خواهيم بود 
بلکه قيمت تمام شده اين کاال نيز کاهش خواهد يافت.

اين فعال صنعت نساجی با تاکيد بر اينکه لغو تحريم ها زمينه را برای 
سرمايه گذاری در اين صنعت مهيا کرده است، گفت: اصالح ماشين 
آالت می تواند ساختار صنعت پوشاک را بهبود بخشد اما الزم است 
از  بسياری  که  چرا  گيرد  صورت  نيز  فرهنگی  حوزه  در  اصالحاتی 
توليدکنندگان ما به دليل مسائل فرهنگی محصولشان را با مارک خارجی 
به فروش می رسانند. وی با اشاره به اينکه صنعت پوشاک در سال های 
اخير از قاچاق آسيبی جدی ديده است، گفت: مولفه های بازار نشان می 
دهد درزمينه پوشاک، مستعد واردات غيررسمی در حجم وسيع هستيم.

فعاليت هاي  به  «كم توجهي  به  مى توان  راهبردى  سند  دومين 
كل  بهره وري  سهم  كاهش  سرمايه گذاري،  به ويژه  اقتصادي 
عوامل توليد در رشد صنعتي، اتكاى بسيار باالي رشد توليدات 
توسعه  زمينه هاي  بودن  پايين  داخلي،  مصرف  بازار  به  صنعتي 
و  بازارها  از  گرفتن  فاصله  و  تحريم  نوين،  فناوري  قابليت هاي 
پيشرفت هاي جهاني، خصوصي سازي نادرست در واگذاري هاي 
ناهماهنگي  سرمايه،  تشكيل  شديد  كاهش  شده،  انجام 
واردات  تشديد  كشور،  ارزي  و  مالي  پولي،  سياست هاي  در 
صنعتي  توسعه  سياست هاي  با  مغاير  قوانين  وجود  غيررسمي، 

و نامناسب بودن فضاي كسب و كار» اشاره كرد.
از سوى ديگر با توجه به ارزيابى هاى صورت گرفته اهداف كلى، 
اولويت بندى شده و همچنين هدف كلى «افزايش كارآيى نظام 
توزيع كاال و خدمات» مربوط به حوزه تجارت داخلى نيز به سند 
درخصوص  مذكور  تغييرات  بر  عالوه  است.  شده  اضافه  جديد 
داخلى  تجارت  با  رابطه  در  جديد  هدف  هفت  نيز  كمى  اهداف 
مى توان  اين خصوص  در  كه  است  شده  اضافه  جدول  اين  به 
به «ساماندهى شركت هاى پخش و توزيع، سهم فروشگاه هاى 
كارهاى  و  كسب  توسعه  توزيع،  شبكه  از  زنجيره اى  و  بزرگ 
داخلى،  ناخالص  توليد  از  الكترونيك  تجارت  سهم  اينترنتى،  
پوشش يكپارچه رهگيرى و رديابى الكترونيكى كاال و خدمات، 
رتبه جهانى تجارت الكترونيكى كشور و سهم واحدهاى داراى 

صندوق مكانيزه فروش از كل واحدهاى صنفى» اشاره كرد.

چشم انداز صنايع نساجى و پوشاك
مواردى  پوشاك  و  نساجى  صنايع  بخش  در  دوم  ويرايش  در 
به  آنها  از  برخى  به  اختصار  به  توان  مى  كه  است  شده  مطرح 

شرح ذيل اشاره نمود از جمله: «دستيابي به جايگاه سوم صنعت 
نساجي در منطقه و رسيدن به رتبه پنجاهم جهان با تكيه بر 
رقابت پذيرى، نوسازى و سرمايه گذارى همراه با توسعه فناورى 
و ارتقاى بهره ورى عوامل توليد» را مى توان از اهداف پيش بينى 

شده در افق 1404 براى اين صنعت دانست.
با توجه به نتايج حاصل از تحليل عوامل درونى و بيرونى صنعت 
و  تهديدها)  و  فرصت ها  ضعف ها،  (قوت ها،  پوشاك  و  نساجى 
هدف گذارى هاى اين صنعت تا افق 1404، راهبردهاى توسعه 
راهبردى  برنامه   11 سند  اين  در  پوشاك  و  نساجى  صنعت 
براى اين بخش توصيه شده كه در اين خصوص بهبود فضاى 
پوشاك،  و  نساجى  صنعت  كردن  رقابت پذير  و  كسب وكار 
ارزش  با  پوشاك  و  منسوجات  صادرات  توسعه  و  تنوع بخشى 
تكميل  و  تقويت  و  رقابتى  مزيت هاى  بر  مبتنى  بيشتر  افزوده 
خوشه هاى صنعتى منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است.

براى بخش نساجى و پوشاك نيز 11 الزام براى اجراى برنامه ها 
پيش بينى شده كه در اين خصوص مى توان به «رفع تحريم ها و 
بهبود تعامالت بين المللي، تامين منابع مالي مورد نياز، افزايش 
بهره وري، كاهش قيمت تمام شده و تسهيل دسترسي به مواد 
سياست هاي  اصالح  مالي،   و  پولي  سياست هاي  اوليه،  اصالح 
مالياتي و بيمه تامين اجتماعي،  تامين شرايط و ساز و كار رقابتي 
و عادالنه براي توليدكنندگان، اتصال زنجيره هاي توليد و توزيع 
كشور به زنجيره هاي جهاني،  استقرار نظام هاي توليد مبتني بر 
تقاضا و افزايش محتواي طراحي و مد و نوآوري، توانمندسازي 
مديريت و نيروي انساني، افزايش نقش انجمن ها و تشكل هاي 
بخش خصوصي و ساماندهي آمار و اطالعات صنعت نساجي و 

پوشاك» اشاره كرد.
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صدور  دستورالعمل  به  اشاره  با  پوشاك  اتحاديه  رئيس 
خارجى  شركت هاى  شعب  و  نمايندگان  فعاليت  گواهى 
كدام  هيچ  كه  آنجا  از  گفت:  پوشاك  كننده  عرضه 
اين  مشمول  وارداتى  پوشاك  واردكننده  برندهاى  از 
دستورالعمل نمى شوند، واردات پوشاك متوقف شده است.

فعاليت  گواهى  صدور  نحوه  دستورالعمل  به  اشاره  با  وى 
عرضه كننده  خارجى  شركت هاى  شعب  و  نمايندگان 
پوشاك در ايران كه در اواسط سال 95 ابالغ شد، گفت: 
واردكنندگان پوشاك پيش از اين بايد، درخواست واردات 
معدن  و  صنعت  وزارت  صادرات  توسعه  مركز  در  را  خود 
كاالى  مى توانستند  آن  مطابق  سپس  و  مى كردند  ثبت 
درخواستى خود را از گمرك ترخيص و به كشور وارد كنند. 
مطابق  افزود:  شيرازى  فارس،  خبرگزارى  گزارش  به 
بايد  پوشاك  واردكنندگان  كليه  مذكور  دستورالعمل 
براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و در 
راستاى جلوگيرى از واردات پوشاك قاچاق، گواهى واردات 

پوشاك را از مركز امور اصناف ايران اخذ كنند.
رئيس اتحاديه پوشاك تهران با تأكيد بر اينكه طبق اين 
تجارى)  (شركت هاى  حقوقى  اشخاص  تنها  دستورالعمل، 
دوسال  در  داشت:  بيان  هستند،  پوشاك  واردات  به  قادر 
ابتدايى واردكنندگان و نمايندگان رسمى واردات پوشاك 
داخل  در  را  واردات  ريالى  ارزش  درصد   20 حداقل  بايد 
توليد كنند كه اين موضوع كمك خوبى به توليد و اشتغال 

مى كند. 
در  كه  توليدى  از  موظفند  واردكنندگان  گفت:  شيرازى 
داخل كشور با برند ثبت شده انجام مى شود، حداقل 50 

درصد را به بازارهاى هدف صادر كنند.
مطابق  اينكه  بيان  با  تهران  پوشاك  اتحاديه  رئيس 
دستورالعمل مذكور هيچ كدام از برندهايى كه تاكنون به 
كشور پوشاك وارد مى كرده اند، مشمول دستورالعمل جديد 
واردات  سفارش  ثبت  بنابراين  كرد:  تصريح  نمى شوند، 
پوشاك متوقف شده است، تا وارد كنندگان خود را مطابق 

شرايط دستورالعمل تطبيق دهند.
وى افزود: دستورالعمل واردات پوشاك از زمان ابالغ معلق 
براى  كارگروهى  سال 95  اواخر  در  صنعت  وزير  اما  بود، 
اجرايى شدن آن تعيين كرد و كارگروه مأموريت يافت، تا 

موانع اجراى آن را از سر راه بردارد. 
واردات  سفارش  ثبت  هم اكنون  اينكه  بيان  با  شيرازى 
از  پوشاك  بنابراين  گفت:  است،  شده  متوقف  پوشاك 
گمركات كشور هم ترخيص نمى شود، مگر اينكه پوشاك 
وارداتى كدگذارى شود و وارد كنندگان هم برند حود را در 
مركز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت و معدن ثبت كنند 

و مطابق دستورالعمل واردات پوشاك عمل كنند.

توقف ثبت سفارش واردات پوشاک  معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى از ساخت 
سال  سوله هاى شهرك صنعتى پوشاك در  ساز و واگذارى  و 
جارى خبر داد و اعالم كرد كه اين  پروژه ظرف مدت سه سال 

به مرحله بهره بردارى مى رسد.
غالمرضا سليمانى با اشاره به آخرين وضعيت شهرك صنعتى 
پوشاك و پيشرفت هاى اين پروژه، اظهار كرد:  رئيس جمهورى 
سال گذشته كلنگ زنى اين پروژه را انجام داد و پيشرفت آن 
در دستور كار قرار گرفت تا بتوانيم با گردآورى مجموعه اى از 
در  را  آن  صنعتى  شهرك  پوشاك  صنعت  مختلف  واحدهاى 
محلى به موقعيت جغرافيايى روبروى حرم مطهر امام خمينى 

(ره) به بهره بردارى برسانيم.
وى ادامه داد: پروژه شهرك صنعتى پوشاك با همكارى انجمن 
و  است  طراحى  حال  در  خارجى  و  داخلى  مشاوران  و  پوشاك 
و  شده  طراحى  داخلى  نياز  اساس  بر  كه  است  شهركى  اولين 
سراسر زنجيره توليد پوشاك از تامين مواد اوليه، مد، طراحى و 

... را شامل مى شود.

شهرك هاى  و  كوچك  صنايع  سازمان  كوچك  صنايع  معاون 
صنعتى با اشاره به اينكه كارخانجات شهرك صنعتى پوشاك 
در سه تيپ ساخته مى شوند، گفت: سه تيپ كارخانجات شامل 
كارخانجات بزرگ صنعتى، كارخانجات متوسط و كارخانجات 

كوچك و كارگاهى هستند.
سليمانى افزود: طراحى فاز اول شهرك صنعتى پوشاك انجام 
شده و طراحى فاز دوم نيز در حال تكميل است كه پس از اين 

مورد فعاليت عمرانى و زيرساختى مدنظر قرار مى گيرد.
وى با تاكيد بر اينكه در سال جديد به دنبال واگذارى شهرك 
واگذار  زمين  پروژه  اين  در  گفت:  هستيم،  پوشاك  صنعتى 
نمى شود بلكه ساخت سوله ها در دستور كار قرار مى گيرد و به 

متقاضيان خريد سوله واگذار خواهد شد.
شهرك هاى  و  كوچك  صنايع  سازمان  كوچك  صنايع  معاون 
ساخت  كرد:  اعالم  پروژه  اين  افتتاح  زمان  مورد  در  صنعتى 
و ساز شهرك صنعتى پوشاك در سال جارى آغاز مى شود و 

ظرف مدت سه سال به مرحله بهره بردارى خواهد رسيد.

آخرين خبرها از شهرک صنعتی پوشاک

پنبه به سبب اهميت و نقش موثر در اقتصاد كشورها به طالى 
سفيد معروف است و گلستان به سبب حاصلخيزى خاك و آب و 
هواى مساعد براى توليد پنبه مرغوب و فراوان و كشتزارهاى اين 
محصول، روزگارى به عنوان سرزمين طالى سفيد شهرت داشت، 
هر چند سالهاست كه از سطح زيركشت اين محصول به شدت 

كاسته شده و از آن رونق خبرى نيست.
نشست تخصصى توليد – تجارت پنبه به ميزبانى اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى گرگان با حضور شمارى از كشاورزان، 
كارشناسان، مسئوالن دستگاه ها و صنايع مرتبط كشور برگزار شد 
تا راهكارهاى احياى كشت پنبه و نجات اين محصول بررسى و 
عملياتى شود. معاون بهبود توليدات گياهى جهاد كشاورزى گلستان 
معتقد است كه براى احياى دوباره زراعت پنبه در كشور از جمله 
استان گلستان راهى جز همگرايى همه بخش ها در رفع مشكالت 

كشت اين محصول نيست. 
سهراب سهرابى افزود: مهم ترين دليل كاهش سطح زير كشت 
پنبه در كشور، سرمايه گذارى پائين در بخش مكانيزاسيون، هزينه 
كمبود  شالى،  همچون  رقيب  محصوالت  شدن  پيدا  توليد،  باالى 
منابع مالى، غير اقتصادى بودن زراعت پنبه، خرد شدن زمين هاى 
كشاورزى، لحاظ مقررات سنگين اعطاى تسهيالت بانكى، واردات 
محلوج بدون نگاه به حمايت و توليد داخلى و حذف تخم پنبه از 

روغن كشى است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان نيز معتقد است كه 
بايستى بخشى از يارانه ها از گندم به سمت كشت پنبه سوق داده 

شود و قوه مقننه نيز از اين موضوع حمايت كند.
حسنيقلى قوانلو افزود: سال گذشته براى گندم نزديك به 6 هزار 
ميليارد تومان يارانه به كشاورزان پرداخت شد، در حالى كه اگر به 
ازاى هر تن پنبه سه ميليون تومان يارانه بدهيم 100 هزار تن هم 
توليد شود، مجموع يارانه پرداختى300 ميليارد تومان مى شود و با 
تن  هزار  از 50  را  كشور  در  پنبه  توليد  سطح  مى  توان  اعتبار  اين 
كنونى به 100 هزار تن افزايش داد. وى به وضعيت زراعت پنبه 
در گلستان نيز اشاره كرد و گفت: اين استان با داشتن زمين هاى 

مستعد، نقش به سزايى در توليد پنبه كشور دارد.
زراعت  از  كه  كرد  پيشنهاد  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
پنبه در كشور حمايت شود تا صنعت نساجى نقش خود را بيشتر در 

اشتغالزايى و رونق اقتصادى نشان دهد.
هدف  و  ريزى  برنامه  بايد  داشت:  اظهار  رئيس زاده  مهدى  محمد 
برد – برد براى صنعت و توليد كننده پنبه در كشور دنبال شود. به 

گفته وى، برخى كشورهاى توليد كننده پنبه مبالغ قابل توجهى به 
كشاورز و توليد كننده يارانه پرداخت مى كنند. وى با بيان اينكه 25 
ميليون تن توليد پنبه دنيا است، تصريح كرد: در كشور براى اينكه 
بتوانيم زراعت پنبه را توسعه داده و صادرات هم داشته باشيم بايد 

در شرايط مساوى با توليد كننده خارجى قرار گيريم. 
با  نيز  گرگان  كشاورزى  و  معادن  صنايع،  بازرگانى  اتاق  رئيس 
يادآورى اهميت باالى كشت و توليد پنبه در اقتصاد منطقه و رونق 
اشتغال و سابقه گلستان در اين بخش گفت: زنجيره هاى توليد پنبه 
و اشتغال صنايع مرتبط با آن در گلستان وجود دارد و اين درحالى 
است كه اگر استانى بخواهد اين زنجيره ها را ايجاد كند حداقل نياز 
به 30 سال زمان دارد. بهرامى ادامه داد كه ضرورت دارد به زراعت 
پنبه در استان گلستان بهاى بيشترى داده شود چون اين محصول 

پشتوانه كمك به افزايش سرانه درآمدى استان است.
مدير كل پنبه و گياهان صنعتى وزارت جهاد كشاورزى نيز با بيان 
اينكه پنبه همراه گندم، دانه هاى روغنى و نيشكر جزو محصوالت 
پس  اين  از  گفت:  است،  مقاومتى  اقتصاد  تحقق  حوزه  در  مدنظر 
جدى تر و با برنامه در خصوص احيا و توسعه زراعت پنبه در كشور 

حركت مى كنيم.
پنبه  زراعت  احياى  برنامه هاى  داشت:  اظهار  هزارجريبى  ابراهيم 
تدوين شده است و امسال سطح كشت آن نسبت به قبل رشد دارد 

و اين روند صعودى توليد وش ادامه خواهد داشت.
وى به شناسايى آسيب ها در موضوع كشت پنبه اشاره كرد و گفت: 
كوتاه كردن دوره داشت و استفاده از ظرفيت هاى داخلى و خارجى 
در افزايش راندمان توليد از جمله اقدام ها است. مدير كل پنبه و 
گياهان صنعتى وزارت جهاد كشاورزى ديدگاه اصلى اين وزارتخانه 
را تقويب رابطه بين صنعت و توليد پنبه عنوان كرد و ابراز داشت: 
برنامه ديگر كشورها را بررسى و به اين نتيجه رسيدم كه بايد رابطه 

توليد و صنعت در اين حوزه نزديكتر شود.
رئيس موسسه تحقيقات پنبه كشور نيز با تاكيد بر فعاليت براى 
توسعه زراعت پنبه گفت كه ساالنه يك رقم جديد براى زراعت پنبه 
در ايران معرفى مى شود. قربانعلى روشنى افزود: سرمايه گذارى در 
معرفى رقم جديد زراعت پنبه در ايران در مقايسه با ساير كشورها 

خوب است و پيگيرى در اين بخش ادامه دارد.
وى با بيان اينكه توليد ارقام جديد كه بتواند عملكرد را باال ببرد 
در مركز تحقيقات پنبه كشور دنبال مى شود، يادآور شد: پايدار ترين 
روش براى افزايش توليد در واحد سطح توليد ارقام پرمحصول از 

طريق روش هاى اصالحى و ژنتيكى است.

کشت طالی سفيد را در گلستان احيا کنيم 
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پوشاك همچنين يكى از اقالم اصلى وارداتى به قشم است و اين 
جزيره يكى از اصلى ترين مراكز واردات پوشاك به داخل كشور 
محسوب مى شود. قشم با دو شهر اصلى به نام هاى «قشم» و 
«درگهان» بازار بسيار بزرگى براى مغازه داران و مسافران داخل 
كشور به شمار مى رود. در كنار اين، بسيارى از كارشناسان، منطقه 

آزاد قشم را راه دريايى واردات پوشاك از چين مى دانند.
به عبارت ديگر، مناطق آزاد تجارى و منطقه آزاد قشم كه قرار 
ترانزيتى  فرصت  و  اشتغال  ايجاد  و  مجدد  صادرات  محل  بوده 
گسترده  واردات  گلوگاه هاى  از  يكى  به عنوان  اكنون  باشند، 
پوشاك به كشور مطرح  هستند و اهداف اوليه تاسيس خود را 

نقض كرده اند.
به گزارش جام جم، پوشاك موجود در بازارهاى قشم، وارداتى 
از كشور چين است. واردات پوشاك چينى به منطقه آزاد قشم 
تا اندازه اى پيش رفته كه از اين بازار با نام «محلى براى دپوى 
كاالهاى چينى» ياد مى كنند. آمارها نشان مى دهد در 11 ماهه 
سال 1395، 15 هزار تن البسه به  ارزش ارزى 165 ميليون دالر 
به  صورت ترانزيت به منطقه آزاد قشم وارد شده كه رقم قابل 
توجهى است و در ضمن معلوم نيست اين حجم عظيم پوشاك 
واقعا ترانزيت است يا با ترفندهاى مختلف قانونى و غيرقانونى 

وارد بازارهاى كشور مى شود.

تالش برای تغيير جهت
با اين حال، خبرهايى مبنى بر تالش براى راه اندازى خط توليد 
پوشاك در قشم و حذف پوشاك چينى از اين جزيره زيبا مطرح 
شده است. مديرعامل منطقه آزاد قشم در اين باره گفته است: 
براساس برنامه ريزى هاى انجام شده  تا سه سال آينده پوشاك 
چينى به بازارهاى قشم وارد نمى شود و محصوالت برند توليد 

شده در قشم در مجتمع هاى تجارى اين جزيره به فروش خواهد 
رسيد.  حميدرضا مومنى در توضيح اين برنامه ريزى ها به جام جم 
مى گويد: بخش اعظم تجارت ما در منطقه آزاد قشم، موضوع 
پوشاك است كه تمام آن از چين وارد مى شود، اما با توجه به 
ظرفيت هاى منطقه، نبايد حجم واردات به اين اندازه زياد باشد و 
لذا تالش مى كنيم تا واردات را كاهش داده و بتدريج آن را حذف 
كنيم. توليدكنندگان ايرانى توانايى و ظرفيت توليد با كيفيت را 
دارند به همين دليل برنامه ريزى هايى انجام داديم كه با اجراى 
آن برنامه ها به مدت سه سال پوشاك موجود در منطقه توليد 

خود ايران مى شود.
او يكى از اين برنامه ها را راه اندازى چهار واحد توليدى پوشاك 
اين  توسعه  و  بسط  براى  تالش  از  و  دانسته  خصوصى  توسط 

فعاليت ها خبر مى دهد.
اين مقام مسئول البته با موضوع ورود غيرقانونى پوشاك چينى 
به بازارهاى قشم موافق نبوده و مى گويد: واردات كاالى چينى به 
بازارهاى منطقه به اندازه اى راحت و كم هزينه هست كه قاچاق 

پوشاك برايشان مزيتى ندارد.

پوشاک چينی از بازارهای قشم حذف می شود 
تشکيل کارگروه ريسندگی الياف بلند 
در انجمن صنايع نساجی ايران

خبر

دستورالعمل جديد سازمان تامين اجتماعى كشور در خصوص 
آخرين تصميمات مصوب اين سازمان براى رسيدگى به دفاتر 

و مدارك بنگاه هاى بخش خصوصى، ابالغ شد.
دفاتر  و  مدارك  از  بازرسى  دستورالعمل،  اين  اساس  بر 
اين  در  كه  مواردى  استثناى  به  بخش خصوصى  شركت هاى 
دستوالعمل قيد شده است، صرفا در آخرين سال مالى انجام 

خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، بخشنامه اخير سازمان 
تامين اجتماعى در حالى ابالغ شد كه اتاق تهران رسيدگى به 
موارد اختالفى صاحبان كسب وكار و سازمان تامين اجتماعى 
را در دستور كار قرار داد و سرانجام با پيگيرى هاى اتاق تهران 
و شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان تهران، 
زمانى  (بازه  قانون  براساس  بنگاه ها  دفاتر  به  رسيدگى  مساله 
شش ماهه)، در ستاد اقتصاد مقاومتى به رياست معاون اول 
رييس جمهور مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نهايتا مصوب 

شد بازرسى حداكثر در بازه زمانى يكساله انجام شود.
 96 ماه  ارديبهشت   6 ابالغى  بخشنامه  برابر  ترتيب،  اين  به 
دفاتر  و  مدارك  از  بازرسى  انجام  اجتماعى،  تامين  سازمان 
شركت هاى بخش خصوصى به استثناى موارد زير صرفا در 

آخرين سال مالى صورت خواهد گرفت:
1- در مواردى كه موضوع ادعاى سابقه و يا دستمزد اشخاص 

مطرح باشد.

قضايى و شبه قضايى،  آرا مراجع  2- درخواست هاى مستند به 
شركت هاى در حال تصفيه كه از سوى واحدهاى اجرايى ارائه 

مى شود.
3- در صورتى كه مستنداتى به سازمان تامين اجتماعى واصل 
شود كه بيانگر عدم اجراى قانون از جمله ماده (38) و تبصره 
باشد،  بيمه شدگان  دستمزد  واقعى  اعالم  عدم  و  آن  الحاقى 
بازرسى با تشخيص و دستور مديرعامل قابل انجام خواهد بود.

دفاتر  صرفا  اجتماعى  تامين  بيمه  سازمان  فوق  موارد  از  غير 
را تحت بازه زمانى يك سال مورد بازرسى قرار مى دهد. اين 
مصوبه و ابالغيه آن هم چنين از سوى تقى نوربخش، رييس 
رييس ستاد فرماندهى اقتصاد  سازمان تامين اجتماعى براى 

مقاومتى طى نامه اى ارسال شد.

كارگروه مشترك ريسندگان نخ فاستونى، هايبالك و فرش ماشينى 
انجمن صنايع نساجى ايران روز شنبه مورخ 96/02/09 با حضور 
جمعى از فعالين اين صنعت در دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران 

برگزار شد.
فرش  نخ  توليد  شركتهاى  مديران  حضور  با  كه  كميته  اين  در 
هاى  ريسندگى  كلى  بطور  يا  فاستونى  نخ  هايبالك،  نخ  ماشينى، 
الياف بلند تشكيل شد. در خصوص ضرورت تشكيل اين كارگروه 
بحث و تبادل نظر شد و با توجه به شرايط نا مساعد بازار بر لزوم 
همگرايى بيشتر واحدهاى فعال در اين حوزه تأكيد شد و به اتفاق 
آرا اين كارگروه به عنوان كميته ريسندگان الياف بلند نامگذارى 
شد. پس از معرفى نامزدهاى عضويت در هيأت رئيسه اين كميته 
و برگزارى انتخابات آقايان زينالو، نصيريانى، محمدحسين مطهرى، 
ذوالفقارى، مقدم، ديانت و فرزين به عنوان هيأت رئيسه اين كميته 
و آقايان مهندس حلوائى و مهندس سعيدى هم بعنوان اعضاى على 

البدل انتخاب شدند.

۱- استراتژی های صادراتی 
صنايع نساجی و پوشاک ايران

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی 
ايران منتشر کرد: 

براى كسب اطالعات بيشتر
 26200196 - داخلى 117

۲- ماليات ها و صنعت

ابالغ دستورالعمل بازرسی تامين اجتماعی از دفاتر 
بر اساس آخرين سال مالی 
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