
موانـع  و  مشـکالت  بررسـی  نشسـت  در  آبـادی  صالـح  علـی 
صادراتـی در حـوزه مالـی و بانکـی در اتـاق بازرگانی کرمانشـاه، 
گفـت: ۸۰۰ ميليـارد تومـان در سـال قبـل از صنـدوق توسـعه 
ملـی سـپرده ريالـی جـذب کرديم کـه نرخ تسـهيالت ياد شـده 
۱۶ درصـد بـود ولـی امسـال نـرخ اين تسـهيالت بـه ۱۱ درصد 

کاهـش پيـدا کرده اسـت.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با صندوق توسعه ملی تصريح 
کرد: مذاکراتی در جريان است که منابع دريافتی از صندوق را در 

قالب " سقف اعتباری " دريافت کنيم.
صالح آبادی تصريح کرد: با صندوق توسعه ملی قرارداد عامليت 
برای سرمايه گذاری و نوسازی در پروژه ها را داريم که در بخش 
ميليون   ۵۰۰ سقف  تا  درصد  شش  سود  نرخ  با  توانيم  می  ارزی 

دالر به تامين مالی آنها بپردازيم.
وی با اشاره به ابزارهای جديد تامين مالی اظهار داشت: ازطريق 
شرکت تامين سرمايه آرمان می توانيم برای شرکت ها در قالب 

انتشار و فروش اوراق بهادار، منابع آنها 
را تامين کنيم.

مديرعامل بانک توسعه صادرات يادآور 
اوراق  بخواهند  صادرکنندگان  اگر  شد: 
عرضه  بورس  در  را  خود  مالی  تامين 
آمادگی  صادرات  توسعه  بانک  کنند، 
برای  را  بهادار  اوراق  ضمانت  پذيرش 

و  مشتريان  درباره  همچنين  آبادی  صالح  داشت.  خواهد  آنها 
اگر  گفت:  کنند،  می  کار  خارجی  بانکهای  با  که  صادرکنندگانی 
بانک توسعه صادرات با بانکهای خارجی موردنظر مشتريان روابط 
کارگزاری داشته باشد، آمادگی داريم خط اعتباری دوساله به آنها 

اختصاص دهيم.
مديرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: نرخ سود تسهيالت از 
منابع بانک بين ۱۶ تا ۱۸ درصد است و سابقه مثبت مشتری تاثير 

مطلوبی در وثايق خواهد داشت.

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنایع نساجـــى ایـــران  سال یازدهم      شماره 381      پانزدهم مرداد ماه 1396
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تخصيص ۳۰۰ ميليارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد در اختيار متقاضيان 
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در  قاچاق  توسعه  علل  مهم ترین  خصوص  در  علیرضایى  راضیه 
حوزه پوشاك اظهار کرد: طى بررسى هاى به عمل آمده، میزان 
ورودى پوشاك قاچاق چندین برابر پوشاك وارداتى و رسمى آن 
است. این عمل به گونه  اى صورت مى گیرد که در سطح عرضه به 
هیچ عنوان پوشاك قاچاق قابل تشخیص نبوده و تفکیک ناپذیر 

است.
به گزارش ایسنا، وى با بیان اینکه حجم عمده پوشاك خارجى 
توسط مسافرین در قالب کاالى همراه مسافر و گاها با پرداخت 
مابه التفاوت ارزش گمرکى به کشور وارد شده، عنوان کرد: این 
پوشاك پس از تجمیع در معرض فروش گذاشته مى شود که طبق 

قانون در حکم قاچاق کاال محسوب مى شود.
بیان  با  رضوى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
اینکه حجم مبادالت غیررسمى پوشاك 2/7 میلیارد دالر برآورد 

شده است، اشاره کرد: این مبلغ 9/5 درصد از حجم کل مبادالت 
غیررسمى و قاچاق را شامل مى شود.

قاچاق  ورود  روش هاى  خصوص  در  علیرضایى 

ورودی پوشاک قاچاق چندين برابر پوشاک وارداتی و رسمی است 

معاون برنامه ریزى و اقتصادى سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى ایران با اشاره به آغاز زمان ثبت نام واحدهاى تولیدى براى 
دریافت تسهیالت بانکى گفت: گام اول براى واحدهاى تولیدى و 

صاحبان طرح هاى صنعتى، ثبت نام در سامانه بهین یاب است.
سازمان  سامانه هاى  از  مى توانند  متقاضیان  افزود:  مقیمى  فرشاد 
صنایع کوچک استانى هم براى ورود به سامانه بهین یاب استفاده و 
ثبت نام کنند. وى افزود: بعد از پایان فرایند ثبت نام و تکمیل مدارك 
غیردولتى ها  و  دولتى ها  شامل  که  استانى  کارشناسان  موردنیاز، 
مى دهند  قرار  موردبررسى  را  طرح  سرمایه گذار،  همراه  به  هستند 
که آیا طرح موردنظر حائز شرایط دریافت تسهیالت است یا خیر؟

معاون برنامه ریزى و اقتصادى سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى ایران گفت: هدف ما این است که با این تسهیالت واحدهاى 
تولیدى بتوانند افزایش تولید داشته باشند یا واحدهایى که خط تولید 

آنها متوقف شده، تولید خود را از سر بگیرند.

مقیمى افزود: بعد از تأیید ابتدایى، طرح موردنظر در ستاد تسهیل استان 
با حضور نمایندگان دستگاه هاى اجرایى ازجمله بانک ها، صندوق ها و 
استاندار، مورد ارزیابى نهایى قرار مى گیرد و در صورت تأیید به بانک 

موردنظر براى دریافت تسهیالت معرفى مى شود. 

ثبت نام واحدهای توليدی برای دريافت تسهيالت آغاز شدثبت نام واحدهای توليدی برای دريافت تسهيالت آغاز شد  
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى:

نساجى  ازصنعت  حمایت  فراکسیون  رئیسه  هیئت  انتخابات 
برگزار و ترکیب اعضاى هیئت رئیسه مشخص شد.

سید  اساس  این  بر  ملت،  خانه  خبرگزارى  گزارش  به 
رییس  عنوان  به  فالورجان  نماینده  الرگانى  ناصرموسوى 
نماینده  محمودى  سمیه  همچنین  و  شد  تعیین  فراکسیون 
صادق  سید  اول،  رییس  نایب  عنوان  به  دهاقان  و  شهرضا 
على  دوم،  نایب  عنوان  به  اردستان  نماینده  طباطبایى 
اسماعیلى نماینده نور و محمود آباد و نادر قاضى پور نماینده 
ارومیه به ترتیب به عنوان منشى اول و منشى دوم و اصغر 
سلیمى نماینده مردم سمیرم به عنوان سخنگوى فراکسیون 

حمایت از صنعت نساجى انتخاب شدند.

ترکیب اعضاى هیئت رییسه فراکسیون 
حمایت ازصنعت نساجى مشخص شد

فرش  کارخانه  افتتاح  مراسم  در  زاده  نعمت  محمدرضا 
ماشینى رجال کرمانشاه با بیان اینکه طراحى فرش ایرانى 
سعى  مختلفى  کشورهاى  گفت:  است،  بى نظیر  جهان  در 
کردند تا طراحى فرشى مانند فرش ایران داشته باشند، اما 
این هنر تنها نزد ایرانیان است و همین امر فرش ایرانى را 

در جهان شهره کرده است.
خصوصى  بخش  در  اینکه  بیان  با  وى  ایسنا،  گزارش  به 
گفت:  دارد،  وجود  فرش  تولید  براى  خوبى  ظرفیت هاى 
کشور  در  باید  صنعت  یک  عنوان  به  فرش  تولید  توسعه 

با جدیت پیگیرى شود.
نعمت زاده با اشاره به سفارش بهترین ماشین آالت فرش 
این ماشین آالت  به زودى  بافى از خاج از کشور، گفت: 
وارد صنعت فرش بافى کشور شده و توسعه و رونق این 

صنعت را شاهد خواهیم بود.
ظرفیت  این  ایران  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
فرش  صادرکنندگان  بزرگترین  از  یکى  به  باید  و  دارد  را 

ماشینى جهان تبدیل شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت: 
ايران بايد به يکی از بزرگترين صادرکنندگان 

فرش ماشينی جهان تبديل شود 



 

صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
انجمن  مدیره  هیات  نشست  هشتمین  و  چهل  و  نهصد 
روز  در  اعضا  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجى  صنایع 
انجمن  ساختمان  محل  در   96/05/01 مورخ  یکشنبه 

تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 
کیف  و  کم  از  مختصرى  گزارش  بصیرى  مهندس  آقاى   -1
برگزارى پنجاه و ششمین مجمع عمومى انجمن صنایع نساجى 
ایران در مورخ 96/04/25 در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى ایران ارائه و ارزیابى هایى از نحوه برگزارى مجمع 
و بازخورد آن در بین اعضاى انجمن و مدعوین مطرح فرمودند.

دفتر  از  تلفنى  تماس  به  اشاره  با  بصیرى  مهندس  آقاى   -2
در  تجارت  و  معدن   ، صنعت  محترم  وزیر  زاده  نعمت  آقاى 
خصوص برگزارى جلسه مشترکى در ظهر فردا ( روز دوشنبه 
مورخ 96/5/2)  در محل دفتر وزیر باحضور برخى از فعالین 
صنعت نساجى با موضوع چاره اندیشى در خصوص گرفتاریهاى 
تولیدکنندگان صنعت تولید پارچه هاى رومبلى، به اطالعات جمع 
آورى شده توسط کارشناسان همکار در دبیرخانه در خصوص 
آمارهاى مربوط به ظرفیت هاى تولید و واردات و میزان مصرف 
پارچه هاى رومبلى در کشور  اشاره و از هیات مدیره محترم در 

این خصوص ارائه رهنمود خواستند.
اشاره به نشست ساعت قبل ( مورخ  3- آقاى رئیس زاده با 
کل  رییس  کرباسیان  آقاى  حضور  با  گمرك  در   (96/05/01
گمرك به صورتجلسه تهیه شده براى ورود مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهاى نساجى عضو انجمن  با معرفى انجمن از مسیر سبز 
گمرکى اشاره نمود و همچنین از به نتیجه رسیدن درخواست  
کمیته ریسندگى الیاف بلند و منضم شدن مکاتبه مذکور به 
اعمال  و  سهمیه  تخصیص  به  همچنین  و  امروز  صورتجلسه 
محدودیت در واردات پوشاك در کلیه  مناطق ازاد و همچنین 
بازنگرى مجدد در تعرفه ترجیحى با کشور ترکیه اشاره نمود. 
واردات  میزان  خصوص  در  آمارى  زاده  رئیس  آقاى  همچنین 
پتو و نخ از طریق مناطق آزاد به نقل قول از آقاى کرباسیان 
پرداخت و مواردى را در خصوص نوار دوزى پتوهاى رول وارداتى 
و ورود موقت و همچنین موافقت سرکار خانم پیروز بخت با 
اعمال تسهیل در  صدور پروانه استاندارد ورود قبل از واردات 
براى تولیدکنندگانى که قبال مجوز براى  محموله وارداتى مشابه 
اخذ نموده اند و همچنین موضوع نتایج پیگیرى هاى انجمن در 
خصوص موضوع کسر تخلیه روى الیاف ویسکوزو سایر اقالم 
مشابه را به اطالع اعضاى محترم هیأت مدیره رساند که مقرر 
شد انجمن مکاتبات الزم را در این خصوص با اداره کل نساجى 
بابررسى  برساندووزارتخانه  انجام  به  صمت  وزارت  پوشاك  و 
جهت  مربوطه  اخبار  و  رااعالم   موضوع  بگمرك  وتاییدموارد 
استفاده اعضاى محترم انجمن اطالع رسانى شود.درخصوص 
پتو نیزمقررگردید عالوه بر پوشاك ازاقالم ته لنجى و کوله برى 

حذف گردد.
4- آقاى نیلفروش زاده گزارش مبسوطى از نشست مشترك 
با آقاى کرباسیان رئیس کل گمرك ج .ا. ایران و دستور مقام 
معظم رهبرى در خصوص مبارزه با قاچاق کاال در مناطق آزاد و 
حمایت از کاالى ساخت داخل ارائه فرمودند و بر لزوم برگزارى 

نشست هاى مشابه با مسئولین تأکید فرمودند. 
5- آقاى دکتر شیبانى متن منتخبى را در یادبود و بزرگداشت 
مریم میرزاخانى ریاضیدان برجسته و فقید ایرانى قرائت فرمودند. 

غائبین آقایان
عباس  مهندس  حمیدى،  رضا  مهندس  حکیمى،  مصطفى 
بهروز  دکتر  آهنگریان،  محسن  مقدم،  محمدرضا  مقصودى، 

محمدى،غالمرضا علیمردانى.
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بـه گفتـه صالح آبـادی، بعـد از برجام گشـايش های بيـن المللی 
بيشـتری بـرای بانـک ايجـاد شـده اسـت و در حـال حاضـر بـا 
بانک هـای خارجـی روابـط کارگـزاری خوبی برقرار شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: يکـی از ثمـرات برجـام ، افتتـاح حسـاب در 
هزينه هـای  کاهـش  موجبـات  کـه  اسـت  خارجـی  بانک هـای 

مشـتريان را فراهـم آورده اسـت. صالح آبـادی افـزود: در حـال 
حاضـر ۱۸ ميليـون يـورو از سـوی بانک توسـعه صـادرات ايران 
بـه بانـک البالد عـراق خط اعتبـاری داده شـده که قابل اسـتفاده 

اسـت. متقاضيان  بـرای 

تخصيص ۳۰۰ ميليارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد در اختيار متقاضيان 

ورودی پوشاک قاچاق چندين برابر پوشاک وارداتی و رسمی است 
با  رسمى  صورت  به  ورود  با  قاچاق  کاالى  کرد:  بیان  کشور  به 
جعل مدارك، ورود به صورت رسمى و اظهار خالف واقع، ورود 
به صورت غیررسمى، استفاده مکرر از برگ سبز یا پته مسافرى 

و تجارى و همچنین از طریق مناطق آزاد و ویژه وارد مى شود.
ورود  در  عمده  مشکالت  از  دیگر  یکى  اینکه  به  اشاره  با  وى 
در  کم اظهارى  یا  بداظهارى  پوشاك،  جمله  از  قاچاق  کاالهاى 
طبق  عمل  این  کرد:  عنوان  است،  کشور  به  کاال  ورود  هنگام 
بند «ز» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قاچاق تلقى 
کشور  به  را  کالن  قاچاق  سرمنشا  عامل  این  همچنین  مى شود. 
الزم  امکانات  وجود  عدم  آن  دلیل  بزرگترین  که  مى شود  شامل 
طبق  که  است  کوتاه  زمانى  در  ورودى  کاالهاى  کنترل  جهت 
از  کنترلى  دستگاه هاى  چندین  رهبرى  معظم  مقام  فرمایشات 
جمله اسکن و ایکس رى درگمرکات کشور راه اندازى شده و روز 

به روز به میزان آن اضافه خواهد شد.
در  پوشاك  قاچاق  به  گرایش  دالیل  خصوص  در  علیرضایى 
کشور تصریح کرد: پایین بودن قیمت تمام شده پوشاك خارجى 
و قاچاق، پایین بودن ریسک ورود و عرضه آن در کشور، تنوع 
از  ایرانى  پوشاك  کیفیت  عدم  خارجى،  پوشاك  در  مدل  و  رنگ 
حیث جنس، رنگ و مدل، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، 
تبلیغات وسیع پوشاك خارجى از نظر اجراى شو و نمایش لباس، 
تمایل مردم به برندهاى پوشاك خارجى، هزینه باالى تولید در 
کشور، عدم توان رقابت واحدهاى تولیدى به علت فرسودگى و 
بین  از  و  فرهنگى  مشکالت  صنعتى،  ماشین آالت  بودن  قدیمى 
اجتماعى  و  فرهنگى  مشکالت  تجار،  بین  در  قاچاق  قبح  رفتن 
سیاسى  و  اجتماعى  نفوذ  ادارى،  فساد  مرزنشینان،  اقتصادى  و 
با  مشترك  مرز  کیلومتر  از 8511  بیش  وجود  عمده،  قاچاقچیان 
سایر کشورها که 54 درصد آن خشکى، 31 درصد دریایى و 15 
و  سیاسى  اوضاع  نابسامانى  همچنین  و  است  رودخانه اى  درصد 
اقتصادى بیشتر کشورهاى همسایه ایران، مهم ترین علل گرایش 

قاچاق پوشاك به کشور محسوب مى شود.
وى با بیان اینکه در حال حاضر با اعالم ممنوعیت واردات پوشاك 
در کشور موج امیدوارى در صنعت پوشاك ایجاد شده، اظهار کرد: 
طبق دستورالعمل نمایندگى شرکت هاى خارجى پوشاك در ایران 
صرفا اشخاصى مجوز واردات پوشاك را دارند که مفاد 17 گانه 
این دستورالعمل را اجرایى نمایند. از جمله مفاد 17 گانه ماده 3 
این دستورالعمل این است که تولید 20 درصد از ارزش پوشاك 
وارداتى را در سال اول و صادرات 50 درصد از میزان تولید را در 

سنوات بعدى ذکر نموده است.
افزود:  رضوى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 

این موضوع با پیگیرى جدى سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
کشور در حال انجام بوده و قراردادهاى متعددى بین واردکنندگان 

پوشاك برند و تولیدکنندگان برتر در کشور تنظیم شده است.
علیرضایى ادامه داد: از زمان ابالغ این دستورالعمل تاکنون 6 برند 
خارجى پوشاك با رعایت مفاد این دستورالعمل مجوز نمایندگى را 
از مرکز اصناف و بازرگانى ایران اخذ نموده که این برندها عبارتند 
کیکى»، «کوتون»،  واى  سى  ال  پولو»،«  از «بیلسى»، «یواس 

«درى مد» و «دامات» است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر طبق ماده 28 قانون نظام صنفى 
پوشاك  برند  تابلو  نصب  به  اقدام  که  واحدهاى  به  پلمب  اخطار 
ایران  بازرگانان  و  اصناف  مرکز  از  نمایندگى  مجوز  اخذ  بدون 
کرده اند، داده شده، تاکید کرد: تاکنون از 48 تابلوى برند در استان 
35 تابلو غیرمجاز حذف و حدود 3000 ثوب پوشاك خارجى به 
ظن قاچاق به ارزش تقریبى 25 میلیارد ریال از سطح واحدهاى 
صنفى جمع آورى و به سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى 
ارسال و پرونده قضایى به سازمان تعزیرات حکومتى ارسال شده 

است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى ادامه داد: 
در حال حاضر نیز طرح ساماندهى پوشاك برند در سطح استان 
با جدیت پیگیرى شده و به جرات مى توان گفت که هیچ تابلو 

پوشاك برند فاقد مجوز در سطح شهر مشهد وجود ندارد. (!!)
علیرضایى در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با 
قاچاق پوشاك درسال 95 عنوان کرد: تعداد بازرسى 2250 مورد، 
تعداد پرونده هاى متشکله 117 پرونده و ارزش ریالى آن 27 هزار 

و 508 میلیارد ریال بوده است.
وى با اشاره به اینکه آمار تولید واحدهاى پوشاك استان ساالنه 
استان  شرایط  به  توجه  با  کرد:  بیان  است،  تن  هزار   20 حدود 
پوشاك  صنعت  مشهد،  شهر  بودن  زوارى  و  رضوى  خراسان 
اولویت هاى  از  یکى  نساجى  صنعت  نهایى  محصول  عنوان  به 
سازمان  رئیس  است.  گرفته  قرار  سازمان  کار  دستور  در  صنعتى 
این  در  اینکه  بیان  با  رضوى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
راستا استان خراسان رضوى به عنوان یکى از استان هاى پیشرو 
در اجرایى نمودن دستورالعمل داخلى سازى بخشى از محصوالت 
همچنین  کرد:  تصریح  است،  بوده  پوشاك  خارجى  برندهاى 
تسهیالت سرمایه در گردش و بازسازى و نوسازى و رونق تولید 
نیز در دستور کار سازمان بوده که مى تواند نقش موثرى در رفع 
داشته  واحدها  این  ماشین آالت  فرسودگى  و  نقدینگى  مشکالت 

باشد.

ثبت نام واحدهای توليدی برای دريافت تسهيالت آغاز شدثبت نام واحدهای توليدی برای دريافت تسهيالت آغاز شد  
پرداخت  براى  بانک ها  در  چالشى  درصورتى که  کرد:  تأکید  وى 
طرح هاى  تجمیع  با  مى کنیم  سعى  باشد،  داشته  وجود  تسهیالت 
سرپرستى هاى  با  مشکالت  امکان  حد  تا  استان  هر  در  مشکل دار 
بانک ها برطرف شود. مقیمى گفت: واحدهایى هم که در طرح رونق 
سال گذشته موفق به دریافت تسهیالت نشدند امسال در روند دریافت 
تسهیالت قرار مى گیرند. وى افزود: سال گذشته 20 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت در نظر گرفته شده بود که بسیارى از واحدها موفق 

به دریافت نشدند اما امسال با افزایش میزان منابع، 30 هزار میلیارد 
تومان براى واحدهاى تولیدى در نظر گرفته شده که 10 هزار میلیارد 
تومان از این میزان براى نوسازى واحدهاى تولیدى اختصاص مى یابد. 
وى افزود: تاکنون و در روزهایى که ثبت نام آغاز شده شش هزار واحد 
تولیدى و طرح صنعتى براى دریافت تسهیالت در سامانه بهین یاب 
ثبت نام کرده اند که 56 درصد از این تعداد جزء واحدها و طرح هاى 

داخل شهرك هاى صنعتى هستند.
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۱- استراتژی های صادراتی 
صنايع نساجی و پوشاک ايران

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

براى کسب اطالعات بیشتر
 26200196 - داخلى 117

۲- ماليات ها و صنعت

استان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
وضعیت  برخالف  گفت:  زنجان 
نساجى در کشور، صنعت نساجى در 
مدرن  و  جوان  زنده،  زنجان،  استان 

است.
سجاد نباتچیان اظهار کرد: در ایران 
طوالنى  قدمت  از  نساجى  صنعت 
مهم ترین  از  یکى  و  بوده  برخوردار 

کشور  کنونى  شرایط  در  به ویژه  است.  اشتغال زا  بخش هاى 
از  حاصل  ارزى  درآمدهاى  افزایش  و  بیکارى  بحران  رفع  که 
است.  کشور  اقتصادى  اهداف  مهم ترین  از  غیرنفتى  صادرات 
اهمیت  است.  برخوردار  خاص  اهمیت  از  صنعت  این  به  توجه 
حتى  که  است  به گونه اى  پوشاك  و  منسوجات  تولید  صنایع 
مى توان اذعان کرد که مسیر صنعتى شدن کشورهاى پیشرفته 
از رشد و توسعه صنایع نساجى آن ها نشأت گرفته و در واقع 
تولید منسوجات مختلف راه را براى صنعتى شدن آن ها هموار 

کرده است. 
وى افزود: صنعت نساجى استان زنجان، صنعتى جوان، پویا و 
مدرن است و این صنعت در استان موقعیت خوبى نسبت به 

استان هاى دیگر دارد.
سرمایه گذارى  براى  استان  نسبى  مزیت  به  اشاره  با  نباتچیان 
آب  خاطر  به  زنجان  استان  کرد:  خاطرنشان  نساجى،  صنعت 
و هوایى که دارد هزینه سرمایه گذارى در آن پایین تر از دیگر 

استان ها است و این صنعت رونق خوبى دارد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان یادآور شد: پیشرفت 
که طى  این سرعت، موجب مى شود  استان با  این صنعت در 
یک دهه آینده زنجان از استان اصفهان که قطب مهمى در 
صنعت نساجى کشور است، پیشى گیرد، البته باید این صنعت 

در استان حمایت شود چون شکننده است.
وى تصریح کرد: چند واحد صنعت نساجى در استان راه اندازى 
خود  دستگاه هاى  نصب  حال  در  هم  دیگر  واحد  چند  و  شده 
هستند و وضعیت صنعت نساجى در استان زنجان امیدوار کننده 
است و این صنعت نیاز به سرمایه گذار دارد تا توسعه یافته و 
استان  در  را  پایدار  اشتغال  کشور،  نیاز  تامین  عالوه  بر  بتواند 

ایجاد کند.
از  یکى  نساجى  صنعت  در  اشتغال  کرد:  اظهار  نباتچیان 
پرکاربردترین اشتغال ها است و در حال حاضر در استان زنجان 
اشتغال زایى در صنعت نساجى موقعیت خوبى دارد و خوشبختانه 
در استان زنجان درصد اشتغال در صنعت نساجى خوب است.

صنعت نساجی در زنجان جوان و 
مدرن است

چند سالى است که مدام خبر ورشکستگى تولیدکنندگان پوشاك 
به گوش مى رسد و دلیل عمده آن واردات و قاچاق این کاال از 
است  حالى  در  ورشکستگى  این  است.  ترکیه  چون  کشورهایى 
که در سال 95 خانوارهاى ایرانى به طور متوسط حدود 25 هزار 

میلیارد تومان صرف خرید پوشاك نموده اند.
مدتى است که سایه سنگین ورشکستگى بر پیکر صنعت پوشاك 
افتاده است و روزانه درب تعدادى از سالن هاى تولید پوشاك بسته 
و کارکنان این بخش خانه نشین مى شوند. این در حالى است 
که محاسبات آمارى نشان مى دهد که ما ایرانى ها کم به پوشش 
هایمان اهمیت نمى دهیم و ساالنه هزینه هاى هنگفتى را خرج 

خرید لباس، کفش و غیره مى کنیم.
به گزارش تابناك اقتصادى، طبق آمار مربوط به هزینه و درآمد 
و  شهرى  خانوار  هر   ،95 سال  در  ایران  آمار  مرکز  خانوارهاى 
روستایى به صورت متوسط به ترتیب 21,8 میلیون تومان و 9,7 

میلیون تومان براى بخش غیرخوراکى خود هزینه نموده است. 
از این میزان هزینه براى بخش غیرخوراکى، هر خانوار شهرى 
صرف  را  درصد   9 حدود  روستایى  خانوار  هر  و  درصد   5 حدود 
خرید پوشاك و کفش نموده است. بنابراین در سال 95 هر خانوار 
شهرى 1,1 میلیون تومان و هر خانوار روستایى 800 هزار تومان 

را به طور میانگین صرف خرید پوشاك و کفش نموده اند.
حال طبق سرشمارى سال 95 تعداد خانوارهاى ایرانى حدود 24,1 
خانوار  میلیون   18,1 تعداد  این  از  که  است  بوده  خانوار  میلیون 
اند.  کرده  مى  زندگى  روستاها  در  خانوار  میلیون  و 6  شهرها  در 
بنابراین با ضرب تعداد خانوار در هزینه هاى پوشاك و کفش، در 
سال 95 کل خانوارهاى شهرى به صورت میانگین حدود 20 هزار 
میلیارد تومان و کل خانوار روستایى حدود 5 هزار میلیارد تومان 

براى پوشاك و کفش خود هزینه نموده اند.
این یعنى کل خانوارهاى ایرانى در سال 95 حدود 25 هزار میلیارد 
تومان صرف خرید پوشاك و کفش کرده اند. این رقم به آنچه 
مرکز  ثبتى  آمارهاى  و  آمارى  طرح هاى  معاون  زاهدیان  علیرضا 
یک  طى  کفش  و  پوشاك  خرید  هزینه هاى  پیرامون  ایران  آمار 
است.  نزدیک  تقریبًا  کرده،  اعالم  ایرانى  خانوارهاى  توسط  سال 
زاهدیان طى مصاحبه اى در 3 اردیبهشت 96 گفت: خانوارهاى 
ایرانى سالى 20 هزار میلیارد تومان صرف خرید پوشاك و کفش 

میکنند اما سهم تولید در این بخش اندك است. 

سئوالى که در این بین مطرح مى شود این است که با این میزان 
هزینه ساالنه در بخش پوشاك و کفش چرا باید تولیدکنندگان 
صنعت پوشاك و کفش ما ورشکست شوند؟ چرا باید کارکنان این 
بخش از کار بیکار شده و به دنبال کار دیگرى بروند و یا خانه 

نشین شوند؟
از  پوشاك  قاچاق  و  واردات  سئوال  این  پاسخ  ترین  عمده  شاید 

کشورهاى دیگر چون ترکیه، چین، ایتالیا و ... مى باشد. 
با  مبارزه  مرکزى  ستاد  سخنگوى  خورشیدى  قاسم  که  گونه  آن 
خبرى  نشست  جریان  در   96 ماه  تیر   12 در  ارز  و  کاال  قاچاق 
به مناسبت پانزدهمین سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقالب 
درباره تشکیل ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره نمود 
از 12 میلیارد و 100 میلیون دالر قاچاق کاال در سال 95، پوشاك 
با 2 میلیارد و 544 میلیون دالر قاچاق صدرنشین کاالهاى قاچاق 

بوده است.
این آمار تنها مربوط به پوشاك قاچاق مى باشد. در اظهار نظر 
دیگرى، محمدجواد صدق آمیز رئیس مرکز پژوهش هاى صنف 
اتحادیه پوشاك در اسفند ماه 95 عنوان نمود که ساعتى 6 کانتینر 
که  شود  مى  ایران  وارد  ترکیه  از  پوشاك  کانتینر  روزانه 137  و 

نشان دهنده حجم وحشتناك ورود پوشاك به ایران است.
با کنار هم قرار دادن آمار این گزارش به این نتیجه خواهیم رسید 
صنعت  از  را  بسیارى  سهم  پوشاك،  خارجى  تولیدکنندگان  که 
پوشاك کشور ما مى برند و روز به روز این موضوع عرصه را بر 
تولیدکنندگان داخلى تنگ و تنگ تر مى کند تا جایى که خیلى 
از آن ها مجبور مى شوند درب کارگاه هاى تولیدى خود را ببندند.

حال ناخوش صنعت پوشاک با وجود هزينه هزاران ميلياردیحال ناخوش صنعت پوشاک با وجود هزينه هزاران ميلياردی
 ايرانی ها برای خريد پوشاک ايرانی ها برای خريد پوشاک  

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان: 

على لشگرى با اشاره به اینکه صادارت انواع کفش در 4 ماهه 
است،  داشته  درصدى  تا 35  رشد 30  ارزشى  لحاظ  از  امسال 
اظهارداشت: آمار واردات رسمى در سال گذشته نشان مى دهد 
که بازار شاهد رشد سه و نیم برابرى واردات کفش نسبت به 

سال 94 بوده است.
براساس  اینکه  بیان  با  وى  تسنیم،  خبرگزارى  گزارش  به 
 350 از  ایران  به  کفش  صادرات  میانگین  جهانى  آمارهاى 
رسیده  دالر  میلیون   250 به  گذشته  سال   4 در  دالر  میلیون 
است، افزود: این رقم نشان مى دهد مسیر قاچاق کفش به ایران 
به سمت واردات رسمى رفته است. رئیس هیئت مدیره جامعه 
واردات  مدیریت  براى  اینکه  بر  تأکید  با  ایران  کفش  صنعت 
دهند،  انجام  را  الزم  اقدامات  گمرکات  باید  کشور  به  کفش 
تصریح کرد: برخى با کم اظهارى قوانین را دور زده و به راحتى 

با کمترین هزینه کاالهاى خود را وارد کشور مى کنند.
اشتغال 500  ظرفیت  کشور  کفش  صنعت  اینکه  اعالم  با  وى 
این  از  الزم  حمایت هاى  شرط  به  گفت:  دارد،  را  نفرى  هزار 

صنعت حتى امکان افزایش دو برابرى اشتغال 500 هزارى هم 
در این صنعت وجود دارد. لشگرى اضافه کرد: متأسفانه برخى 
به صورت قانونى زیره و رویه کفش را وارد و در داخل کشور 
آنها را مونتاژ مى کنند که این موضوع یک تهدید براى شاغلین 

صنعت کشور به شمار مى آید.
وى با بیان اینکه به صورت کلى 75 درصد بازار کشور در اختیار 
کفش هاى  بخش  در  اما  افزود:  قراردارد،  داخلى  تولیدکنندگان 

ورزشى سهم تولیدکننده داخلى فقط 50 درصد بازار است.

واردات رسمی کفش به کشور ۳/۵ برابر شد 
رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران:
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دستور العمل اجرایى طرح کارورزى
دانش آموختگان دانشگاهى

جهت دریافت اطالعات بیشتر به وب سایت 
انجمن صنایع نساجى ایران به نشانى 

www.aiti.ir
بخش اطالع رسانى مراجعه فرمایید.

اصفهان یکى از قطب هاى نساجى کشور که به منچستر ایران در 
دهه هاى اخیر شهره بود به دلیل واردات پارچه و لباس در سال هاى 
اخیر و از دست رفتن کارخانه هاى نساجى بعد از انقالب سبب شد 
تا این صنعت افولى را در طول حیات خود تجربه کند که همچون 

سابق نتواند روى پاى خود بایستد.
به گزارش  تابناك، اکثر کارخانه هاى نساجى این استان که در سطح 
شهر اصفهان هم وجود داشت، یا به تملک دولت درآمده است یا 
به زمین هاى بالاستفاده در شهر تبدیل شده است که یکى از این 
کارخانه هاى معروف که حدود سى سال پیش صدها کارگر را تامین 
معیشت مى کرد حاال قرار است به موزه بزرگ اصفهان تبدیل شود. 
منچستر ایران هم مانند بسیارى از شهرهاى کشور به محل عرضه 
قاچاق تبدیل شده است و در بازار پارچه فروش هاى این شهر خبرى 

از تولیدات داخلى نیست. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در فصلى که فصل 
برداشت پنبه داخل کشور نیست، باید تعرفه واردات پنبه کاهش داده 

شود تا مواد اولیه با قیمت پایین تر در اختیار تولیدکننده قراربگیرد.
رمضانعلى سبحانى فر، درخصوص مشکالت صنعت نساجى کشور، 
چرا  است،  استراتژیک  صنعت  یک  نساجى  صنعت  داشت:  اظهار 
که بعد از مواد غذایى محصوالت صنعت نساجى، کاالى ضرورى 
محسوب مى شود. نماینده مردم سبزوار، جغتاى، جوین و خوشاب 
در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه باید به محصوالت صنعت 
نساجى به عنوان یک کاالى ضرورى و پرمصرف که همه از آن 
نساجى  بازار  حاضر  حال  در  اگر  گفت:  کرد،  مى کنند،نگاه  استفاده 
و پوشاك کشور را در دست بگیریم مى تواند چندین هزار نفر شغل 

ایجاد کنیم که متاسفانه این اتفاق نمى افتد.
وى با اشاره به اینکه تجهیزات قدیمى این صنعت باید مکانیزه و 
به روز شود، گفت: کسانى که تجربه کار در این صنعت را دارند باید 

وارد این عرصه شوند.
این نماینده مردم در مجلس شوراى اسالمى با تاکید بر اینکه عدم 
توجیه اقتصادى فعالیت صنعت گران قدیمى در این عرصه فرسوده 
بودن تجهیزات است، بیان کرد: این عدم به روز رسانى تجهیزات 
هزینه هاى سر بارى را که شامل افزایش پرسنل، هزینه برق مصرفى 

زیاد و کندى کار مى شود به تولیدکننده تحمیل مى کند.
سبحانى فر با اشاره به اینکه باید در بحث تولید این محصول حمایت 
بیشترى انجام شود، افزود: در داخل کشور بهترین پنبه تولید مى شود 
کاهش  به  باتوجه  نمى شود،  انجام  الزم  حمایت هاى  آن  از  ولى 

نزوالت آسمانى و کمبود آب زمین هاى تحت کشت پنبه باید به 
شیوه هاى جدید و نوین آبیارى شود تا سطح زیر کشت این محصول 

افزایش یابد و بذر مرغوب پنبه در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
وى با بیان اینکه باید تعرفه واردات مواد اولیه صنعت نساجى کاهش 
یابد، ادامه داد: وقتى که موارد اولیه این صنعت در کشور وجود ندارد 
باید کارى کنیم که مواد اولیه ارزان به دست تولید کننده برسد، 
این عمل باعث افزایش میزان تولید صنعتگران نساجى مى شود، 
مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده این صنعت باید در انتهاى مسیر 
دریافت شود. سبحانى فر با تاکید بر اینکه این صنعت زنجیره تولید 
بزرگى دارد که عامل اشتغال زایى فراوانى مى شود، بیان کرد: این 
ریسى،  نخ  پنبه،  فرآورى  کارخانجات  کشاورزى،  شامل  زنجیره 
پارچه بافى، رنگرزى، آماده سازى، دوخت و در انتها شامل پخش و 
توزیع محصول نهایى مى شود. نماینده مردم سبزوار، جغتاى، جوین 
و خوشاب در مجلس در خصوص آثار منفى قاچاق در رکود این 
صنعت، اظهار داشت: وقتى که مواد اولیه گران به دست تولید کننده 
برسد قیمت نهایى محصول تولید شده افزایش مى یابد اما در مقابل 
قیمت محصول مشابه خارجى بسیار پایین تر است، همین مسئله 
باعث واردات پوشاك قاچاق و غیرقاچاق به کشور مى شود که چرخه 

بزرگ تولید در این بخش را معیوب مى کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى با تاکید 
بر اینکه توصیه ما به مسئولین اجرایى کشور براى خارج کردن این 
صنعت از رکود توجه به بخش تولید پنبه به عنوان مواد اولیه این 
صنعت و در اختیار قراردادن بذر مرغوب است، خاطرنشان کرد: در 
فصلى که فصل برداشت پنبه داخل کشور نیست تعرفه واردات پنبه 
را کاهش دهد تا مواد اولیه با قیمت پایین تر در اختیار تولیدکننده 

قرار بگیرد.

منچستر ايران؛ مهد پارچه های قاچاق!  

تسلیت

برادران گرامى جناب آقاى دکتر مهدى کرباسیان؛ 
معاونت محترم وزیر صمت و ریاست محترم سازمان 
کرباسیان؛   مسعود  دکتر  آقاى  جناب  و  ایمیدرو 
ریاست کل محترم گمرك جمهورى اسالمى ایران 

محترم  حضور  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  احتراماً 
شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و براى 
آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر مسألت 

داریم. 
انجمن صنایع نساجى ایران

یکى از معضالتى که امروز نظام بانکى با آن روبه رو شده، کمبود 
نقدینگى است. از آنجایى که بیشتر بانک ها با محدودیت منابع 
روبه رو هستند تالش مى کنند تا به مشتریان خوش حساب خود 
بانک ها  گفت  مى توان  ترتیب  این  به  کنند.  پرداخت  تسهیالت 
در بخش ارائه تسهیالت خود دیگر نمى توانند همچون گذشته 

فعالیت کنند.
به گزارش صمت، در شرایط ویژه اقتصادى وقتى موقعیت براى 
افزایش سود فراهم مى شود باید به طور حتم به دنبال سود بیشتر 
رفت. در این میان باید فکر کرد چه صنعتى مى تواند حاشیه سود 
بیشترى داشته باشد تا به آن حوزه وارد شد. از آنجایى که چند 
شاخص هاى  دیگر  در  و  داشت  منفى  رشد  مسکن  حوزه  سالى 
بود،  نگرفته  شکل  مطمئنى  سود  حاشیه  نیز  اقتصادى  کالن 
بنابراین پس از بازار سرمایه جایى که مطمئن تر و پرسودتر از 
همه بود، سود سپرده بانک ها بود. این مسئله آنقدر جذاب است 
که باعث شده مردم ترجیح دهند منابع اندك و سرگردان خود 
را در بانک ها و موسسه هاى مالى بگذارند. بانک ها و موسسه ها 
کنند  استفاده  مختلف  ابزارهاى  با  و  راه ها  از  کرده اند  سعى  هم 
با  ترتیب  این  به  کنند،  جذب  را  بیشترى  منابع  و  مشترى  تا 

شروع  مختلف  عنوان هاى 
و  کرده  سرمایه گذارى  به 
قرار  یکدیگر  با  رقابت  در 
دالیلى  از  یکى  گرفتند.اما 
به  بانک ها  شد  باعث  که 
از  دور  به  و  خودمختار  شکل 
دستورات بانک مرکزى عمل 
نظارتى  نظام  ضعف  کنند، 
مسئله  مثال  طور  به  است. 
به  بانک ها  نداشتن  توجه 

محاسبات در استمهال بدهى ها یکى از مواردى است که در اتاق 
بازرگانى مورد اعتراض است.

بانک ها با محاسبات خود به صورت سود روز شمار به نوعى از حالت 
عملیات بانکى بدون ربا خارج شده اند و به دور از فعالیت اصلى خود 
پیش رفته اند. بنابراین خواستار آن هستیم این رویه بانک ها اصالح 
شود و بانک مرکزى به عنوان یک نهاد نظارتى با قدرت بیشترى 
با این مسئله برخورد کند. هرچند وقتى تعداد بانک ها زیاد مى شود، 

دیگر ابزار نظارتى موجود کافى به نظر نمى آید.

بانک مرکزی جدی تر عمل کندبانک مرکزی جدی تر عمل کند  
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران:
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