
دکتر بهروز محمدى- مدیر مجموعه ره آورد سایناى دلیجان 
و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران- در مراسم 
واحد  تندیس  دریافت  ضمن  معدن  و  صنعت  روز  بزرگداشت 
متن  پرداخت.  نیز  سخنرانى  ایراد  به  کشور،  صنعتى  نمونه 

سخنرانى دکتر محمدى به شرح زیر است:
«سالم بر سروران گرامى و حامیان نستوه صنعت ملى ایران 
است.  شده  مزین  آنان  درخشان  نام  به  عزیر  روز  این  که 
تصمیم گیرى  براى  شرایطى  هر  در  که  بزرگوارانى  بر  سالم 
که  شمایى  بر  سالم  دارند.  مدنظر  را  ملى  منافع  انتخاب،  و 

نابخردانه،  تحریم هاى  قبال  در  پایدارى  با 

با تصویب و ابالغ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، تکالیف 
کشاورزى  و  معادن  صنایع،  بازرگانى،  اتاق  عهده  بر  وظایفى  و 
ایران گذاشته شده است. بر اساس ماده 5 این قانون و تبصره هاى 
مربوط به آن، اتاق موظف است در راستاى ساماندهى تشکل ها، 
شبکه سازى،  ادغام،  زمینه  شدن  فراهم  ماده  این  در  بردارد.  گام 
یکپارچه سازى و انسجام تشکل هاى موازى نیز مورد تأکید قرار 

هشتم  دوره  در  اتاق  رئیسه  هیات  راستا  همین  در  است.  گرفته 
ارزیابى و رتبه بندى تشکل هاى زیرمجموعه را به عنوان یکى از 

اولویت ها مدنظر قرار داده است.
با نظر هیات رئیسه و طى نشست هایى که اعضاى هیات نظارت 
و راهبردى تشکل ها (چهار نفر از اعضاى هیات رئیسه که در این 

حسین  کاشفى،  کیوان  پیرموذن،  حسین  دوره، 
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محمد مهدى رئیس زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران 
با اشاره به تالش دولت یازدهم براى رفع حصر اقتصاد و با 
مدیریت  نیازمند  کشور  در  پایدار  اقتصادى  رشد  اینکه  بیان 
کارآمد و سرمایه گذارى جدید است؛ گفت: بخش خصوصى 
توسعه  و  گذارى  سرمایه  براى  کافى  منابع  حاضر  حال  در 
صنعتى در کشور ندارد و براى پیشرفت کشور الزم است از 

تجربیات موفق جهانى استفاده کنیم.
محمد مهدى رئیس زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران 
و مشاور بانکى اتاق بازرگانى و صنایع و معادن با اشاره به 
ورود سرمایه گذاران خارجى بعد از لغو تحریم ها به ایران و 
با بیان اینکه براى پیشرفت کشور چاره اى جز جذب سرمایه 
انعقاد  و  خارجى  شرکت هاى  تمایل  نداریم  خارجى  گذار 
قرارداد جدید در حوزه نفتى از جمله قرارداد با توتال را به فال 
رقمى  نفتى  جدید  قراردادهاى  رقم  مى گوید:  و  گرفته  نیک 

بزرگ و براى اقتصاد کشور راهگشاست.
اینکه  بیان  با  وى  دولت،  رسانى  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ورود سرمایه گذار خارجى تنها از بابت تامین منابع نیست و 
جوانب دیگر از جمله ورود تکنولوژى روز دنیا و مدیریت و 
دانش فنى را نیز در پى دارد مى گوید: باید توجه شود که بعد 
از سرمایه گذارى در صنایع باالدستى به صنایع پایین دستى 
به خصوص در حوزه نفتى نیز توجه شود؛ چرا که به گفته وى 

این صنایع اشتغالزایى زیادى را به همراه دارد.

کافى  پایدار  رشد  براى  خصوصى  بخش  سرمایه 
نیست

حال  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  خصوصى  بخش  فعال  این 
توسعه  براى  تنهایى  به  خصوصى  بخش  سرمایه  حاضر 
به  نیاز  موضوع  مى گوید:  نیست  کافى  کشور  در  اقتصادى 
سال هاى  از  که  است  موضوعى  خارجى  گذارى  سرمایه 
این  با  است  بوده  مطرح  نیز  دهم  و  نهم  دولت  از  و  گذشته 
حال به دالیلى از جمله تحریم ها و نبود روابط مناسب این 

مساله امکان پذیر نبوده است.
وى با اشاره به شوك ارزى که به اقتصاد کشور در سال 91 
وارد شد مى گوید: صنایع کشور با افزایش نرخ ارز با مشکالت 
شدیدى رو به رو شدند و نتوانستند متناسب با نیاز خود رشد 
کنند. وى با بیان اینکه راهکار حل این مشکل ورود سرمایه 
و منابع خارجى است مى گوید: در سال هاى گذشته به دلیل 
تحریم ها، بسیارى از صنایع کشور از تکنولوژى هاى روز دنیا 
از  استفاده  نیازمند  شدت  به  حاضر  حال  در  و  ماندند  عقب 

دانش فنى و ماشین آالت جدید هستیم.
لزوم  به  ادامه  در  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  کل  دبیر 
دستیابى به دانش فنى و تجهیزات جدید اشاره مى کند و با 
بیان اینکه عدم دسترسى به دانش روز هزینه هاى تولید را 
باال برده و بهره ورى در اقتصاد را کم مى کند مى گوید: اگرچه 
توان داخلى و هوش مدیران ایرانى را نباید نادیده گرفت، با 
این وجود باید این نکته را پذیرفت که رشد اقتصادى پایدار 

در کشور نیازمند تعامل سازنده با دنیا است.

از خاک پربار ايران کيميا بسازيم

آغاز ارزيابی و رتبه بندی تشکل های بخش خصوصی

بخش خصوصی منابع کافی برای بخش خصوصی منابع کافی برای 
سرمايه گذاری نداردسرمايه گذاری ندارد  

دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران:
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سرپرست معاونت تشکل های اتاق ايران خبر داد:

معاون وزير تعاون خبر داد؛

سید حمید کالنترى در مراسم امضاى 
تعاونى  تشکیل  جانبه  پنج  نامه  تفاهم 
تامین نیاز تولیدکنندگان پوشاك و احداث 
امروز  افزود:  پوشاك  صنعتى  شهرك 
یکى از بهترین انواع تعاونى هاى تامین 

نیاز کشور تشکیل شد.
به گزارش مهر، وى تصریح کرد: براى 
آنکه هم افزایى اتفاق افتاده و بهره ورى 
کننده  تولید  سمت  به  سود  و  رود  باال 

هدایت شود، این تعاونى تامین نیاز راه اندازى مى شود. او گفت: ضمن 
اینکه هر یک از اعضاى تعاونى تولید و انگیزه هاى خود را دارند، براى 
تامین نیاز هاى سایر اعضا اعم از مواد اولیه و آموزش و توزیع و... نیز با 
یکدیگر همکارى مى کنند. کالنترى ادامه داد: این نخستین تجربه در 

حوزه صنعت پوشاك در قالب یک شهرك صنعتى غیر دولتى است.
معاون وزیر تعاون گفت: تولیدى موفق است که هم در جهت منافع 
ملى و هم در راستاى اشتغال باشد. عدالت محور و رقابت پذیر بوده 
و کاهش هزینه و افزایش بهره ورى را در پى داشته باشد. به گفته 
کالنترى، شهرك صنعتى پوشاك مى تواند در اشتغال کمک بسزایى 
داشته باشد چرا که صنعت پوشاك ظرفیت باالیى در اشتغالزایى دارد.

تامین مالى و تامین وثیقه تعاونى هاى پوشاك
مهدى حسین نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذارى بخش 
تعاون هم در این مراسم با اشاره به نمادهاى اصلى اقتصاد مقاومتى 
گفت: در این شهرك ما دو کار اساسى مى توانیم انجام دهیم. نخست 
تامین نیازهاى مالى براى مواد اولیه و بخش دوم تامین وثیقه براى 
دریافت وام است. وى افزود: مهمترین مسئله براى شرکتهایى که در 

این پروژه همکارى دارند، امنیت است؛ به 
دلیل اینکه طرفین قراردادها یکدیگر را 
نمى شناسند و تضمین اعتبارات الزم از 
طریق شرکتهاى اعتبارسنجى ما صورت 

مى گیرد.

تامین ارزى تولیدکنندگان پوشاك
بانک  مدیرعامل  مهدیان،  اهللا  حجت 
گفت:  سخنانى  طى  هم  تعاون  توسعه 
مطابق قانون اساسى اقتصاد با سه رکن اصلى دولتى و خصوصى 
و تعاونى فعالیت مى کند اما طى این سالها بخش تعاونى نتوانسته 
سهم مناسبى از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.وى ادامه 
داد: بانک توسعه تعاون براى تامین منابع مالى و ارزى تعاونى هاى 
داشت.مهدیان  خواهد  همکارى  صنعتى  شهرك  این  تولیدى 
گفت: طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون، 70 درصد منابع ما باید 
صرف اعطاى تسهیالت به تعاونى ها و 30 درصد از منابع صرف 
بانک  عنوان  به  بنابراین  کرد:  تصریح  وى  شود.  دیگر  بخشهاى 
100 درصد دولتى موظف هستیم در پروژه هاى این چنینى نقش 
خود را براى دستیابى به اهداف اقتصادى ایفا کنیم. در این مراسم 
تفاهم نامه پنج جانبه همکاریهاى مشترك جهت تشکیل تعاونى 
تامین نیاز تولیدکنندگان و احداث شهرك صنعتى پوشاك کشور با 
حضور على یزدانى، معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک 
وشهرکهاى صنعتى ایران و کالنترى معاون امور تعاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى، مدیر صندوق ضمانت سرمایه گذارى بخش 
تعاون، هاکوپیان رییس هیأت مدیره انجمن پوشاك و همچنین مدیر 

صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک به امضا رسید.

تعاونی تامين نياز توليدکنندگان پوشاک تشکيل شد



 

صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
انجمن  مدیره  هیات  نشست  ششمین  و  چهل  و  نهصد 
روز  در  اعضا  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجى  صنایع 
انجمن  ساختمان  محل  در   96/04/11 مورخ  یکشنبه 

تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 
تخصصى  میز  نشست  اولین  تشکیل  به  رئیس زاده  آقاى   -1
نساجى و پوشاك در سازمان توسعه تجارت اشاره و از تقسیم 
بندى استانى در این خصوص و تخصیص صنعت پوشاك به 
استان تهران و صنایع نساجى به استان اصفهان و صنعت فرش 
ماشینى به استان یزد و صنعت موکت به چهار محال و بختیارى 
و همچنین از هدف گذارى انجام شده براى ارتقاى آمار مربوط 
به تولید و صادرات در این نشست خبر و توضیحات مبسوطى 
را در این خصوص ارائه و به مذاکرات و مکاتبه انجام شده در 
و  نساجى  صنایع  محصوالت  معرفى  کاتالوگ  تهیه  خصوص 
انجمن  همکارى  با  و  تجارت  توسعه  سازمان  توسط  پوشاك 
وپوشاك   نساجى  صادرات  و  تولید  اتحادیه  و  نساجى  صنایع 

اشاره نمودند. 
انجمن  سال 96  بودجه  خصوص  در  جلسه  دستور  طبق   -2
آقاى  عمومى،   مجمع  به  ارائه  جهت  ایران  نساجى  صنایع 
ارائه  هاى  پیوست  به  مستند  را  مبسوطى  گزارش  رئیس زاده 
شده در جلسه مطرح  و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد 
تا با همکارى آقایان آهنگریان و الجوردى از اعضاى هیات 
انجمن  دبیرخانه  با  ایرانى   آقاى  همیشگى  وهمکارى  مدیره 
بودجه مذکور مورد بررسى  ودرصورت لزوم تعدیل و اصالح 

احتمالى قرار گیرد. 
8- آقاى مهندس بصیرى توضیحات مبسوطى را در خصوص 
از  تقدیر  مراسم  و  عمومى  مجمع  برگزارى  اجرائى  مقدمات 

مهندس مروج و برنامه ریزى ضیافت شام ارائه دادند.
9- آقاى دکتر شیبانى توضیحاتى را در خصوص جلسه مشترك 
با پتروشیمى شازند و مذاکرات انجام شده در اداره کل صنایع 
شیمیایى و سلولزى وزارت صمت ارائه  و با توجه به مصوبه 
تا  خواست  نساجى  صنایع  انجمن  دبیرخانه  از  مذکور  نشست 
پیگیر اخذ میزان مصرف VAM اعضاى خود در سالهاى 93، 

94 و 95 باشد. 
10- آقاى نیلفروش زاده طى سخنانى از هیأت مدیره خواست 

تا موارد ذیل را در دستور کار پیگیرى هاى خود قرار دهد. 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالحیه  موضوع  الف- 

تأثیرگذارى درصنعت نساجى 
ب- موضوع بررسى کارشناسى  قوانین چک برگشتى وآسیب 

شناسى دایم التزایدبودن چکهاى برگشتى 
ج-موضوع بررسى  کارشناسى تعیین نرخ سود بانکى 

د- پیگیرى هاى مربوط به اجرایى شدن  دستورالعمل واردات 
پوشاك و ثبت برندهاى خارجى 

ه-تحلیل قیمت تمام شده کاالهاى تولید داخل و عوامل مؤثر 
بر افزایش قیمت تمام شده 

در  تخلیه  کسر  موضوع  به  مقصودى  مهندس  آقاى   -11
این  در  مربوطه  هاى  پیگیرى  خواستار  و  اشاره  گمرکات 

خصوص شدند. 
12- آقاى مهندس شهالیى پیشنهاد دادند که کمیته اى براى 
بررسى و تحلیل عوامل قیمت تمام شده تشکیل شود تا مسائل 
تفکیک  به  شده  تمام  قیمت  افزایش  بر  مترتب  مشکالت  و 

بررسى و تحلیل شود. 

غائبین آقایان
على  لباف،مهندس  اکبر  محمدى،  بهروز  دکتر  زینى،  محمود 

فرهى، سید جواد سجادى بیدگلى.

ادامه از صفحه 1

ایران  نام  و  کشانده  مذاکره  میز  سر  و  امید  نا  را  تحریم کنندگان 
باستانى را دوباره به  عنوان تمدنى مدبر در جهان، پرآوازه ساختید. 
بى تردید ایران تنها کشورى  است که نه تنها تسلیم تحریم نشده، 
بلکه طرف هاى مقابل را به تعقل، منطق و شنیدن خواسته هاى 

بر حق خود واداشته است. 
کسانى  بر  روز  این  باد.  خجسته  و  مبارك  شما  بر  صنعت  روز 
و  گذاشته اند  سر  پشت  را  صنعت  سختى هاى  که  است  مبارك 
برجام  رقمى،  تک  تورم  یعنى  یازدهم  دولت  نوبرهاى  به  چشم 

حاصلخیز و رشد اقتصادى باال دارند.
ایرانیان  توانمندى هاى  و  ایران  به  چون  هستم  اینجا  امروز  من 
اعتقاد راسخ دارم. شک نباید کرد تاریخ نشان داده است، ایرانى در 
سخت ترین شرایط استثنایى ترین راه حل را براى عبور از تنگناها 

مى آفریند و باید قدر این توانمندى هاى بى بدیل را بدانیم. 
جاى  به  که  اعتقاد  این  با  لیکن  هستم،  پزشکى  فارغ التحصیل 
طبابت بر بالین یک فرد، صنعت را برگزینم که بر بالین آن بودن 
یعنى افراد و نهایتًا ملتى را به بهبود رهنمون ساختن. در شروع 
کار با این اعتقاد که عشق به مسئولیتى که پذیرفته ام انرژى و 
تأمین  مسئولیت  آن  قبال  در  را  نتیجه  بهترین  به  رسیدن  توان 
مى کند و ایزد منان را هزار مرتبه شکر که همین طور شد. زیر و 
بم هایى که براى تک تک شما آشناست نه تنها هرگز مرا نا امید 
نساخت بلکه انگیزه تالش براى یافتن راه حل هاى جدید و پایدار 

را بیشتر ساخت.
تمرکز فعالیت صنعتى ام روى الیاف پلى استر و الیاف شیشه است. 
پتروشیمى  به  اولیه  مواد  تأمین  نظر  از  که  استراتژیک  صنایعى 
نام  صادرات،  با  اول  صنعت  در  است.  وابسته  طبیعت  معادن  و 
ایران را درمنطقه شاخص نموده ایم؛ چنانچه ترکیه درصدد آنتى 
برآمده  خود  ملى  صنایع  از  حفاظت  براى  ما  مقابل  در  دامپینگ 
که  دمینگ  دکتر  معروف  جمله  مى دهد  نشان  مسأله  این  است. 
در آمریکا با تبعیت از روش ژاپن، انقالب تولید ملى را برانگیخت 
بله  مى توانیم.»  نیز  ما  مى توانند  دیگران  اگر   » است  صحیح   ،
ظهور  منصه  به  را  توانایى  این  ملى  همبستگى  با  مى توانیم  ما 
منطقه  بازارهاى  در  ایران  ملى  تولیدات  رقابت  توانایى  برسانیم. 
به  است.  بانکى  بهره هاى  نرخ  متعادل  تنظیم  گرو  در  جهانى  و 
بیان روشن تر هزینه هاى تولید ملى باید بتواند با هزینه هاى تولید 
منطقه اى و جهانى رقابت کند تا محصول قدرت ورود به بازارهاى 

منطقه و جهان را داشته باشد.
آرزوى بـزرگ مـن همـواره ایـن بـوده کـه از خاك ایـران عزیز، 
کیمیایـى تولیـد کنـم کـه کارخانجات تولیـدى ما را فـارغ از نیاز 
بـه غیـر کنـد. آرزویى که بخـش اصلى آن برآورده شـده اسـت. 
تولید تیشـو الیاف شیشـه که «کارخانه ره آورد سـایناى دلیجان» 

 Oil بـه کارخانجـات عایـق رطوبتى، لوله سـازى و شـرکت هاى
Piping عرضـه مى کنـد؛ در واقـع بخـش تحقـق یافتـه ایـن 
آرزوسـت. خوشـبختانه خـط دوم تکنولـوژى تولیـد تیشـو در دو 
مـاه آینـده، هـم ظرفیت با خـط اول تولید تیشـو یعنـى یکصد و 
30 میلیـون متـر مربـع راه انـدازى خواهـد شـد. به بیان سـاده تر 
در شـرایطى کـه صنعـت منتظـر رونـق پـس از کاهـش تـورم 
اسـت، «ره آورد سـایناى دلیجـان» با فـاز یک طرح توسـعه صد 
درصـد بـه ظرفیـت خود اضافـه نمـود. ان شـاء اهللا در هفته دولت 
بـا حضـور معـاون اول محتـرم رئیس جمهـور، خط دوم بـا تولید 
محصـول اسـتاندارد بـه بهره بردارى رسـیده و افتتاح خواهد شـد 
و امـا آرزوى بـزرگ چـه شـد؟ بـه قول حافـظ « آنـان که خاك 
را بـه نظـر کیمیـا کنند آیا بود که گوشـه چشـمى به مـا کنند؟»

و  بزرگ  صنعت   3 مى تواند  که  بى نظیر  محصول  این  بله. 
مرحله  یک  هنوز  کند  غیر  از  مستقل  را  عزیز  ایران  استراتژیک 
نصب  آن  و  دارد  فاصله  کیمیا»  به  خاك  به «تبدیل  رسیدن  تا 
و راه اندازى کوره ذوب الیاف شیشه است. فاز دوم طرح توسعه 
طى  را  خود  مراحل  همه  که  دلیجان»  سایناى  ره آورد  «شرکت 
دو  نظر  از  بودن  تحریم  «مشمول  مانند  مسائلى  حتى  نموده 
منظوره بودن محصول آن با بافاى آلمان» پیش رفته است ولى 
اندرخم  هنوز  ما   » بروکراسى  ترافیک  در  بانکى  مصوبه  نظر  از 

یک کوچه ایم»
دلیجان»  سایناى  ره آورد  «شرکت  توسعه  طرح  دوم  فاز  تحقق 
اولیه اى کنیم  ماده  به  را تبدیل  ایران  عزیز پربرکت  یعنى خاك 
که اکنون واردات آن یکى از بزرگ ترین دغدغه هاى ذهنى تولید 
سایناى  ره آورد  زندگى «شرکت  شریان  حال  هر  در  است.  تیشو 
دست  در  ان  محصول  مصرف کننده  کارخانجات  و  دلیجان» 
تولیدکنندگان خارجى است. هر تالطمى که در سیاست بین المللى 
رخ دهد، پس لرزه هاى ان خیل عظیم اشتغال در این کارخانجات 

را متأثر مى سازد.
مى گفتیم  صنعتى»  «همکاران  جاى  به  تحریم  دوران  در 
«همرزمان صنعتى» زیرا براى رد شدن از هر مانع سر راه تولید، 
به یاد رد شدن از خاکریز با پشتیبانى تک تیرانداز مى افتادیم اما 
اکنون على رغم نا امیدى هایى که از سوى قشرى که منافع خود 
طرح  دو  فاز  پروژه  مراحل  کل  مى دیدند،  تحریم  و  تورم  در  را 
صمیمانه  همراهى  با  دلیجان»  سایناى  ره آورد  «شرکت  توسعه 
شرکت  حتى  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  دست اندرکاران 
رفته  پیش  آلمانى  وابسته  سازمان هاى  کلیه  و  آلمان  لیپکس 
است. بنابراین خاکریزى نمانده جز «مصوبه بانکى» که آن هم 
منتظریم سرورانى که نظرشان کیمیاست با ما یارى کنند که از 

خاك پربار ایران کیمیا بسازیم.

از خاک پربار ايران کيميا بسازيم

وى با اشاره به رشد حیرت انگیز برخى کشورهاى هم ردیف با 
ایران در سال هاى اخیر مى گوید: این کشورها پذیرفته اند که 
براى پیشرفت و توسعه راهى جز تعامل اقتصادى با کشورهاى 
دنیا ندارند. به گفته وى براى توسعه پایدار نیازمند آموزش در 
مدیریت و انتقال دانش فنى در همه حوزه ها و به خصوص در 

زمینه نفت و سیستم بانکى هستیم.

زیان هاى شدید به دلیل نبود منابع و تجهیزات
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران با بیان اینکه تعویق در 
اجراى قراردادهاى خارجى در سال هاى گذشته اقتصاد کشور 
کشور  در  شده  تمام  قیمت  افزایش  باعث  و  انداخت  عقب  را 
هزینه هاى  شاهد  عسلویه  در  مثال  عنوان  به  مى گوید:  شد 

دو برابرى ساخت پاالیشگاه بودیم و در نهایت هم به هدف 
نرسیدیم. وى با اشاه به نبود تجیهزات مناسب نفتى و برداشت 
چندبرابرى قطر نسبت به ایران در سال هاى تحریم مى گوید: 
این مساله موجب شد تا قطر از این فرصت استفاده کند و به 
افزایش درآمد سرانه باال برسد و ما در این دوران زیان هاى 

شدیدى را متحمل شدیم.
رئیـس زاده در پایـان با اشـاره به قرارداد توسـعه فاز 11 پارس 
جنوبـى توسـط توتـال و بـا بیـان اینکـه انعقـاد ایـن قـرارداد 
بـدون توجـه بـه فشـارهاى امریکا بـه مثابه سدشـکنى براى 
ورود دیگـر شـرکت هاى اروپایـى اسـت مى گویـد: بـا ترکیب 
سـرمایه گـذارى جدیـد و انتقـال دانـش فنـى مى توانیـم بـه 

رشـد پایـدار اقتصادى در کشـور برسـیم.
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آغاز ارزيابی و رتبه بندی تشکل های بخش خصوصی
سالح ورزى و محمدرضا انصارى، تعیین شدند به همراه دبیرکل 
و معاون امور تشکل ها، اعضاى این هیات را تشکیل مى دهند) 
مى شود،  تعریف  که  شاخص هایى  اساس  بر  شد  مقرر  داشتند، 
ارزیابى و رتبه بندى تشکل ها، در دستور کار قرار گیرد. در همین 
رابطه نادر سیف، سرپرست معاونت تشکل هاى اتاق ایران با اشاره 
آغاز  از  ایران  اتاق  کالن  سیاست هاى  و  شده  تعریف  اهداف  به 
داد  خبر  اتاق  زیرمجموعه  تشکل هاى  رتبه بندى  و  ارزیابى  روند 
اقتصاد  عرصه  در  تشکل ها  جایگاه  و  نقش  به  توجه  با  گفت:  و 
تشکل ها،  شد،  مقرر  اتاق  در  آنها  راهبردهاى  و  تعامالت  نوع  و 
مورد ارزیابى و رتبه بندى قرار بگیرند. طبق اظهارات وى در این 
بهبود  فرصت هاى  و  قوت  نقاط  توانمندى ها،  شناسایى  ارزیابى، 
تشکل ها، آشنایى پارلمان بخش خصوصى با سطح کیفى هر یک 
براى  آنها  از  خود  حمایت هاى  مناسب  جهت دهى  و  تشکل ها  از 
مهم ترین  به عنوان  تشکل ها  ارتقاى  و  رشد  زمینه  شدن  فراهم 
اهداف مورد توجه قرار گرفته است.سرپرست معاونت تشکل هاى 
اتاق ایران درعین حال با تأکید بر این نکته که ارزیابى و رتبه بندى 
نباید براى تشکل ها، نگرانى ایجاد کند، تشریح کرد: به طور حتم 
در این مورد به هیچ وجه در پى ایجاد فضاى رقابتى تنش زا نیستیم. 
بلکه قصد داریم با این کار تشکل هاى زیرمجموعه را توانمندتر 
تشکل ها  از  به موقع  موجود،  ظرفیت هاى  شناسایى  با  و  کرده 
استفاده کنیم. از طرف دیگر نقاط قوت و فرصت هاى بهبود آنها 
ارتقا  را  خود  جایگاه  مى توانند  این چنین  و  مى آید  دست  به  نیز 
دهند. سیف این مطلب را هم اضافه کرد که اتاق پس از اتمام 
روند ارزیابى و رتبه بندى مى تواند راهکارهاى الزم براى تبدیل 
تشکل ها  از  یک  هر  به  نیز  را  قوت  نقاط  به  بهبود  فرصت هاى 
کیفى  سطح  شود،  تمرکز  آنها  روى  اگر  که  مواردى  کند؛  اعالم 

آنها را بهبود مى بخشد.
در این ارزیابى نکاتى نظیر عقالنیت ادارى، عقالنیت نمایندگى 
در  ساماندهى  ضرورت هاى  دادن،  انجام  تشکلى  کار  و  کردن 
مناسبات تعامالت تشکل ها با اعضاى خود و سازمان هاى دیگر، 
بهبود شیوه ها و روش هاى ادارى و رضایت مندى اعضا سنجیده 
خواهد شد. پروژه ارزیابى و رتبه بندى تشکل ها برون سپارى شده 
است و مراحل کار توسط یک مجموعه که با فعالیت تشکلى به 

طور کامل آشنایى دارد، انجام خواهد شد. پیش بینى مى شود که 
طى دو ماه نتایج اولیه این موضوع اعالم شود.

سرپرسـت معاونـت تشـکل هاى اتـاق ایـران در ادامـه بـا اشـاره 
بـه چندمرحلـه اى بـودن رونـد ارزیابـى و رتبه بنـدى تشـکل ها، 
صـورت  اولیـه  ارزیابى هـاى  اول،  مرحلـه  در  کـرد:  تصریـح 
مى گیـرد. در ایـن رابطـه مدلـى طراحـى شـده اسـت کـه بـر 
مبنـاى آن مطالعـات تطبیقى در مورد کشـورهایى که هم سـطح 
ایـران بـوده و درعین حـال در امر تشـکل گرایى پیشـرو هسـتند، 
موردتوجـه قـرار مى گیـرد. در طراحـى ایـن مـدل، شـاخص هاى 
نهایـى ارزیابـى، تعریف شـده و مـدل رتبه بندى و شـرایط احراز، 
مطـرح مى شـود. وى ادامـه داد: در مرحلـه بعـدى، اطالعات هر 
تشـکل دریافـت شـده و بـراى هـر یـک به طـور مجـزا گزارش 
ارزیابـى و گـزارش رتبه بنـدى تهیه مى شـود. در نهایـت گزارش 

مقایسـه اى کل تشـکل ها تدویـن و ارائـه خواهـد شـد.
در گام نخسـت اجـراى این پـروژه، موضـوع خوداظهارى مالك 
قـرار گرفتـه و هـر تشـکل مى توانـد بـا مراجعـه بـه بخشـى که 
در پورتـال اتـاق ایـران طراحـى شـده اسـت، طبـق تعاریـف و 
شـاخص هاى مطـرح شـده، اطالعـات خـود را وارد کنـد. تعـداد 
کمیسـیون هاى  و  کمیته هـا  کارگروه هـا،  تشـکل ها،  اعضـاى 
پژوهشـى،  و  آمـوزش  فعالیت هـاى  تشـکل،  هـر  زیرمجموعـه 
خدماتـى کـه هـر تشـکل بـراى اعضـاى خـود در نظـر گرفتـه 
داشـتن  جدیـد،  اعضـاى  جـذب  بـراى  زمینه سـازى  اسـت، 
خدمـات  بـازار،  گسـترش  بـراى  اقدامـات  اطالعاتـى،  پایـگاه 
زیرسـاختى، بانـک اطالعاتـى، تدویـن اسـتراتژى، تأثیر تشـکل 
اشـتغال  ایجـاد  کشـور،   (GDP) داخلـى  ناخالـص  تولیـد  در 
مسـتقیم، برگـزارى مجامـع و انجـام تکالیف قانونـى و برگزارى 
نمایشـگاه ها از جملـه شـاخص هایى هسـتند که در رونـد ارزیابى 

و رتبه بنـدى مـورد توجـه هسـتند.
سـیف اظهـار امیـدوارى کـرد کـه مجـرى ایـن پـروژه جایـگاه 
تشـکل ها را مـورد احتـرام قـرار دهـد و تشـکل ها نیـز نهایـت 
نتایـج  تـا  باشـند  داشـته  مجـرى  و  اتـاق  بـا  را  همـکارى 
تـا  کنـد  فراهـم  را  آنهـا  جایـگاه  ارتقـاى  زمینـه  به دسـت آمده 

بردارنـد. گام  تولیـد  و  اقتصـاد  عرصـه  در  بتواننـد 

ابوالقاسم شیرازى در پاسخ به سوالى در خصوص تاثیرگذارى 
نصب  و  تجارت  سامانه  از  رونمایى  مانند  طرح هایى  اجراى 
شناسه تولید بر روى کاالها، اظهار کرد: ما از هرگونه طرحى 
شود  منجر  غیرمجاز  کاالى  واردات  کنترل  و  رصد  به  که 
طرح ها  اینگونه  اجراى  صورت  هر  به  اما  مى کنیم  استقبال 
نیازمند تحقیقات گسترده است و در صورتى که اجراى چنین 
طرح هایى به شکل پخته و تحقیق کرده انجام نشود ممکن 
است نتایجى مانند طرح شبنم به دنبال داشته و نیمه تمام 

بماند.
به گزارش ایسنا، وى ادامه داد: البته براى مبارزه با کاالى 
قاچاق راه هاى متعددى وجود دارد اما کد گذارى هم یکى از 
این اقدامات است که به نوعى حق مشترى محسوب مى شود 
که بداند کاالیى که خریده داراى چه مشخصاتى بوده و از 
از  کاالها  بهره مندى  است.  شده  توزیع  و  تهیه  طریق  چه 
در  و  مى شود  اجرا  نیز  دنیا  مختلف  کشورهاى  در  شناسنامه 
ایران هم در صورتى که تحقیقات مناسب بر روى آن صورت 

گرفته باشد مى تواند نتایج مثبتى به همراه داشته باشد.
بیان  با  پوشاك  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
این که طى ماه هاى گذشته واردات پوشاك قاچاق تا حدى 
ساماندهى شده و ابالغیه هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حوزه برندهاى پوشاك شرایط ویژه اى براى واردات این 
واردات  همیشه  البته  کرد:  عنوان  کرده،  مشخص  شرکت ها 
امسال  هرحال  به  اما  بوده،  اصناف  دغدغه هاى  جزو  قاچاق 
همین  بر  و  کرده  تغییر  توجهى  قابل  شکل  به  رویکرد  این 
اساس تولیدکنندگان با انگیزه بیشترى مشغول کار هستند. 
صفر  به  قاچاق  کاالى  کرد  ادعا  نمى توان  گاه  هیچ  البته 
مى رسد، اما به هر صورت اگر تولیدکنندگان ما تولیداتى با 
کیفیت و با قیمت مناسب داشته باشند جایى براى ورود با 

کاالى قاچاق باقى نخواهد ماند.
مقام  فرمایشات  به  توجه  با  گفت:  حال  عین  در  شیرازى 
معظم رهبرى در حوزه اقتصاد مقاومتى و نامگذارى امسال، 
با  و  پرداخته  فعالیت  به  مضاعف  انگیزه اى  با  تولیدکنندگان 
بر  بهترى  شرایط  داخل  تولید  از  حمایت  کمپین  راه اندازى 
این عرصه حاکم شده است. از سوى دیگر در قیاس با سال 
گذشته شاهد کاهش حجم واردات قاچاق بوده ایم. در چنین 
مردم  و  گرفته  صورت  مناسب  فرهنگ سازى  اگر  شرایطى 
قطعا  شوند  ترغیب  داخلى  تولیدات  از  بیشتر  استفاده  براى 

شرایط بهترى را شاهد خواهیم بود.

کاهش واردات پوشاک قاچاق/
هيچگاه قاچاق به صفر نمی رسد 

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک خبر داد: 

على اکبر پوراحمد نژاد گفت: با عنایت به اینکه در بررسى هاى 
سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سطح عرضه 
و  مجوز  بدون  پوشاك  برندهاى  تابلوهاى  از  نمونه هایى 
غیرمجاز شناسایى شد، بنابراین موضوع جمع آورى این تابلوها 
صنعت،  وزارت  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  جلسات  در 

معدن و تجارت و سازمان حمایت به طرح گذاشته شد.
به گزارش خبرگزارى فارس ، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان تهران با بیان اینکه تعداد این تابلوها در شمال 
تهران و در حوزه شمیرانات نسبت به سایر نقاط تهران بیشتر 
است، افزود: در بررسى ها 690 واحد صنفى با 169 عنوان برند 

خارجى شناسایى شد. 
اینکه در اواخر سال قبل روند اقدام و اخطار  اشاره به  وى با 
داده  اخطارهاى  با  گفت:  شد،  آغاز  مصادیق  این  با  برخورد  و 
و  کردند  طى  را  شدن  قانونى  روند  برندها  این  از  برخى  شده 
را  خود  غیرمجاز  کاالهاى  تخلف  شدن  متوجه  با  هم  برخى 

جمع آورى کردند.
پوشاك  تابلوهاى  جمع آورى  روند  کرد:  تصریح  پوراحمد نژاد 

خارجى بدون مجوز و فاقد مجوز از هفته آینده در شمیرانات 
سایر  در  مى شود،  آغاز  تهران  در  آینده  هفته  اواسط  از  و 
شناسایى  محدودى  موارد  نیز  تهران  استان  شهرستان هاى 
دریافت  بازخوردهاى  با  اما  شده،  داده  الزم  اخطار  که  شده 
شده در ماه گذشته معلوم شد، بخش زیادى از این واحدهاى 
صنفى اقدام خاصى در جهت اصالح روش نداشته اند و عمال 
باال  بسیار  قیمت  با  برند  عنوان  تحت  را  بى کیفیت  کاالهاى 

عرضه مى کنند. 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران گفت: 
طرح  اجراى  مقدمات  شمیرانات  فرماندهى  گذشته  جلسه   در 
آخرین  از  بعد  غیرمجاز  پوشاك  برندهاى  تابلوهاى  جمع آورى 
اخطار مطرح شد و مقرر شده این طرح از ابتداى هفته آینده در 

شمیرانات آغاز شود.
وى افزود: این طرح تا زمان جمع آورى کلیه تابلوهاى برندهاى 
پوشاك غیرمجاز ادامه دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان تهران هم به عنوان عضو ناظر در کنار مأموران سازمان 

صنعت و سازمان حمایت حضور دارد. 

تابلوهای پوشاک برندهای خارجی فاقد مجوز، هفته آينده برچيده می شود
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دستورالعمل نحوه 
محاسبه بدهى تسهیالت گیرندگان 

از محل حساب ذخیره ارزى 
براساس آئین نامه ماده 20 قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر
براى دریافت اطالعات بیشتر و دریافت فایل مربوطه به 

سایت انجمن صنایع نساجى ایران به نشانى
  www.aiti.ir 

بخش قوانین و بخشنامه (امور ماى و بانکى)
 مراجعه فرمایید.

تبریک

جناب آقاى مهندس عباس مقصودى
مدیریت محترم شرکت فرش نگین مشهد

جناب آقاى زین العابدین زاده
مدیریت محترم شرکت موکت نگین مشهد

جناب آقاى نجفى
مدیریت محترم شرکت الیاف ساویس دلیجان

احتراما انتخاب واحدهاى تحت مدیریت، به عنوان 
واحد نمونه استانى در  روز صنعت و معدن را خدمت 
شما و همکاران محترم تبریک عرض نموده و توفیق 

بیش از پیش شما را از خداوند متعال مسالت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

برنامه  در  رئیس زاده  مهدى  محمد 
گفت:  اقتصاد  رادیو  ایرانى»  «کاالى 
مهمترین  بزرگترین،  زمره  در  نساجى 
است  جهان  صنایع  قدیمى ترین  و 
نقش  و  باال  اشتغالزایى  به دلیل  که 
اجتماعى  و  اقتصادى  صنعتى، 
بیشتر  توجه  مورد  همواره  فوق العاده 
کشورها و اقتصادهاى بزرگ دنیا قرار 

داشته است.
وى اظهارداشت: این صنعت موجب تحول آفرینى تولید در جامعه 
بین  الملل شده و عالوه بر ایجاد ارزش  افزوده باال، توان رقابتى 
به  جهانى  عرصه هاى  در  تولیدى  محصوالت  براى  را  فراوانى 
قدرت  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  دبیرکل  است.  آورده  وجود 
اشتغالزایى باال، ارزآورى، تولید ثروت ملى، نیاز به سرمایه گذارى 
کمتر نسبت به سایر صنایع، ارزش افزوده باال و غیره را از مزایاى 
متنوع صنعت نساجى برشمرد و گفت: بسیارى از کشورهاى جهان 

صنعتى شدن خود را مدیون صنایع نساجى و پوشاك مى دانند.
را  دانشگاهى  التحصیالن  فارغ  اشتغال  و  بیکارى  ادامه  در  وى 
توسعه  افزود:  و  کرد  عنوان  کشور  در  مهم  دغدغه هاى  جمله  از 
صنایع کوچک و متوسط مانندنساجى، پوشاك و غیره از مهمترین 

راهکارها براى مقابله با پدیده بیکارى است.

تولید  مصاحبه  این  در  رئیس زاده 
ترین  افزوده  ارزش  با  را  پوشاك 
و  دانست  نساجى  صنایع  در  رشته 
اظهار داشت: این رشته صنعتى ضمن 
ارزش افزوده  باالترین  از  برخوردارى 
در بین صنایع نساجى، قدرت ارزآورى 
اشتغال  ایجاد  در  ممتاز  و  شگرف 
دوستدار  عنوان  به  اکنون  هم  پایدار 
محیط زیست در دنیا شناخته مى شود.

 وى گفت: صنعت نساجى یک صنعت پویا، ریشه دار و مقاوم است 
پابرجا  توانسته  تنها  نه   کشور  اقتصادى  شرایط  سخت ترین  در  و 

بماند بلکه توانسته با قدرت به فعالیت ادامه دهد.
 دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران در بخش دیگرى از سخنان 
در  مشکى  چادر  تولید  اى  ریشه  معضالت  به  اشاره  ضمن  خود 
کشور افزود: منابع مالى، توجه به صنایع بزرگ و غفلت از توسعه 
بى  واردات  دشمنان،  ظالمانه  تحریم هاى  دستى،  پائین  صنایع 

رویه، قاچاق و غیره از جمله این موارد است.
رئیس زاده یادآورشد: در حال حاضر ایران بیشترین میزان مصرف 
چادر مشکى را در بین کشورهاى منطقه و حتى جهان به خود 
اختصاص داده بنابراین مى طلبد دولتمردان حمایت هاى جدى به 

جهت رشد و بالندگى از این صنعت داشته باشند.

اشتغال پايدار در گرو توسعه صنعت نساجی 
رئيس زاده در گفتگو با راديو اقتصاد مطرح کرد: 

همین یک ماه پیش بود که کارخانه نخ مشهد پس از 25 سال 
پوشاك،  و  نساجى  واحدهاى  تعطیلى  خبر  شد.  تعطیل  فعالیت 
البته خبر تازه اى نیست. تعطیلى پیاپى واحدهاى تولیدى صنعت 
وضعیت  از  نشان  افتاده،  اتفاق  گذشته  سالهاى  در  که  نساجى 
نابسامان این صنعت دارد. وضعیتى که انگار کسى نمى خواهد 

براى بحران این صنعت چاره اندیشى کند.
به گزارش بولتن نیوز، تقریباً به هر مغازه اى که مراجعه کنید، بیش 
از نیمى از کاالى عرضه شده، یا محصول چین است یا ترکیه. به جز 
بعضى از مغازه ها که بخشى از آن ها البته برگ سبز دارند و قانونى 
فاکتور  هم  قابل مالحظه اى  تعداد  کرده اند،  وارد  خارجى  کاالى 
خرید ندارند. این یعنى کاال به طریق قاچاق واردشده است. یک 
حساب سرانگشتى نشان مى دهد که بیش از نیمى از پوشاکى که در 
مغازه هاى لوکس عرضه مى شود، از طریق چمدانى و بدون پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکى واردشده است. البته نباید فراموش کنیم 
که بخش عمده اى از این قاچاق از طریق مناطق آزاد و یا به طور 

غیرقانونى از گمرکات و مبادى ورودى کشور وارد مى شود.

قاچاق آنالین!
به جز تجارت غیرقانونى کارگو ها، ورود چمدانى هم عامل دیگرى 
است که پوشاك قاچاق را در کشور گسترش داده است. مدتى 
که  کاالهایى  است.  گرفته  رونق  هم  آنالین  فروش  که  است 
مى رسند،100  فروش  به  پیامک  و  تلگرام  اینستاگرام،  طریق  از 
به  طریق  این  از  که  پوشاکى  بیشترین  هستند.  قاچاق  درصد 
فروش مى رسد، از ترکیه به صورت قاچاق وارد ایران شده است. 
هیچ گونه عوارض و حقوق گمرکى براى  این کاالها هم طبیعتاً 
آن ها پرداخت نشده است. فروشنده این کاالها کافى است که یک 
کارت بانکى بین المللى نظیر ویزا کارت یا مستر کارت داشته باشد 
و یک صفحه در شبکه هاى اجتماعى. شما به عنوان خریدار عکس 
پوشاك را مى بینید و سفارش مى دهید. هزینه حمل بار و ارسال 
آن تا درب منزل هم به عهده شماست. فروشنده کاال را از سایت 
موردنظر باکارت بانکى خود خریدارى کرده و از طریق واسطه ها 
مى کنند،  کشور  وارد  کاال  غیرقانونى  طریق  از  که  کارگوهایى  و 
محصوالت سفارش گرفته را وارد مى کنند.متأسفانه هیچ نظارتى 

هم بر این بخش طبق قانون جرائم رایانه اى صورت نمى گیرد. 
شبکه هاى  در  که  تبلیغاتى  از  انبوهى  میان  در  اگر  آنکه،  جالب 
هم  کاله بردارى  مى گیرد،  صورت  پوشاك  خرید  براى  اجتماعى 

شده باشد، دست خریدار براى احقاق حق خود کوتاه است.

قاچاق پدیده اى اقتصادى است؟
قاچاق کاال مثل هر پدیده اقتصادى دیگرى ریشه ها و مشوق هاى 
منفعت طلبانه دارد. حتماً عواملى وجود دارد که ریسک قاچاق را براى 
قاچاقچیان داراى توجیه اقتصادى مى کند. گاهى ریشه در تعرفه هاى 
قاچاق  عامل  داخل  تولید  باالى  قیمت  گاهى  و  دارد  غیرواقعى 
مى شود. درواقع قاچاق بیش و پیش از آن که اقدامى مجرمانه باشد، 
عکس العمل طبیعى عده اى از انسان ها در قبال وسوسه منفعت بیشتر 
با دور زدن محدودیت ها و پذیرفتن خطرهاست. اما درست در مقابل 
این ریسک، اعمال محدودیت هاى بیشتر و سختگیرى هاى افزون تر 
براى کاستن از قاچاق نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه پیامدهایى 
معکوس به دنبال دارد. شاید زمان آن رسیده است که بجاى اعمال 
محدودیت ها و سخت گیرى هاى ناکارآمد براى جلوگیرى از ورود 
کاالهاى قاچاق، حمایت بیشتر از تولید داخل و کاهش هزینه هاى 

تحمیلى به آنها بپردازیم.

کسب وکار پررونق فروشنده هاى پوشاك اینترنتى
وضعیت قاچاق کاال در کشور به گونه اى شده که از یک پدیده 
فرعى و حاشیه اى به موضعى در متن اقتصاد تبدیل شده است. 
برخى آمار و ارقام حکایت از آن مى کند که از مجموع 80 میلیارد 
دالر واردات ساالنه کاال، حدود 20 میلیارد دالر یا 25 درصد آن 
به صورت قاچاق وارد کشور مى شود. هرچند که گمرك اخیراً از 
کاهش این رقم خبر داده است، اما سؤال این است که چه اتفاقى 

در قوانین و سیاست ها افتاده که این کاهش واقعى باشد؟
طریق  از  نمى توان  را  کاال  قاچاق  مقدار  این  که  است  روشن 
کولبران و یا با استفاده از قاطر وارد کشور و یا از کشور خارج 
کرد. به همین دلیل است که برخى اعتقاد بر آن دارند که بخش 
مهمى از آن ها از مبادى قانونى و گمرکى کشور وارد مى شود، 

ولى مسیر ضوابط قانونى را طى نمى کند.

کسب وکار پررونق فروشنده های پوشاک اينترنتی/بازار قاچاق پوشاک چگونه سکه شد؟
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