
ابوالقاسم شيرازی در گفتگو با ايسکانيوز گفت: دولت وظيفه دارد 
و  عرضه  مشکالت  از  يکی  بردارد.  توليدکنندگان  برای  را  موانع 
که  است  پوشاک  خانگی  شوهای  گسترده  حضور  پوشاک  توليد 
دولت بايد با اينها مقابله کند تا پوشاک آلوده (خارجی) به فروش 

نرسد. 
رئيس اتحاديه پوشاک ادامه داد: پوشاکی که در واحدهای صنفی 
عرضه می شود بايد توسط مسئوالن مورد حمايت قرار گيرد و از 
عرضه پوشاک خارج از چارچوب و در خانه که به صورت غيرمجاز 

عرضه می شود جلوگيری و به عمل آيد. 
شيرازی تصريح کرد: توليد کنندگان پوشاک در صورت حمايتهای 
دولت در عرض شش ماه می توانند توليدات خود را ارتقاء بخشيده 
و وضعيت توليد را بازسازی کرده و توليد رقابت پذير داشته باشند 

در شرايط فعلی توليدکنندگان 
سمت  به  حرکت  حال  در  ما 
هستند  دانش بنيان  توليد 
کشور  دانشگاه های  با  و 
همکاری های مشترکی دارند. 

رقابتی  توليد  برای  گفت:  او 
و  اوليه  مواد  به  دسترسی  بايد 
خرج کار راحت شود اما اکنون 
تامين  برای  ما  توليدکنندگان 
اين موارد با مشکل مواجه اند 

که اين امر بر روی قيمت تمام شده توليدات آنها تاثير می گذارد. 
فروشندگان  و  توليدکنندگان  اتحاديه  رئيس 

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنایع نساجـــى ایـــران سال یازدهم  شماره 383  بیست و نهم مرداد ماه 1396
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 (دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمى باشد. )

دغدغه فعلی ما قيمت تمام شده باال است 

ادامه در صفحه 2

 

گسترش،  خبرى  پایگاه  گزارش  به 
و  نساجى  دفترصنایع  مدیرکل 
و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  تجارت 
بین المللى  نمایشگاه هاى  در  حضور 
با  جدید  بازار هاى  به  ورود  جهت 
رویکرد کاهش هزینه، به عنوان یک 
ابزار بازاریابى حرفه اى تلقى مى شود، 
تخصصى  نمایشگاه هاى  برپایى 
شهرستان هاى  در  ماشینى  فرش 

سال  مختلف  فصول  در   . و..  تبریز  کاشان،  همچون  کشور 

داراى اهمیت و ارزش باالیى است. 
از  دعوت  و  اطالع رسانى  بنابراین 
بازدید  و  خارجى  کشور هاى  تجار 
از  کشور ،  از  خارج  نمایشگاه هاى  از 
جهت  در  کلیدى  برنامه هاى  جمله 
تخصصى  نمایشگاه هاى  برپایى 

داخلى است. 
افسانه محرابى به ظرفیت هاى متعدد 
افزود:  و  کرد  اشاره  ماشینى  فرش 
صنعت فرش ماشینى در کشور داراى 

ظرفیت هاى مطلوبى است که اگر مورد حمایت 

نمايشگاه های استانی فرش ماشينی تقويت شوند 

در نشست اول کارگروه قیمت تمام شده انجمن صنایع نساجى ایران 
که با حضور آقایان مهندس جمشید بصیرى، محمد مهدى رئیس زاده، 
حسن نیلفروش زاده و اکبر لباف برگزار شد مهندس بصیري رئیس 
هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در خصوص ضرورت توجه 
به کاهش قیمت تمام شده واحدهاي صنایع نساجی توضیحاتى را ارائه 
نمود و بخش عمده اي از قیمت تمام شده کاالي نساجی را موضوع 
مواد اولیه دانست و به پیشنهادات واصله براي صفر شدن تعرفه مواد 
اولیه پایه خام در صنایع نساجی اشاره نمودو با اشاره به گزارشات مالى 
شرکت هاى عضو انجمن گفت: بررسى ها نشان مى دهد که سهم مواد 

اولیه در قیمت تمام شده در اغلب محصوالت صنایع نساجی باالي 
60درصد مى باشد و اخذ هرگونه تعرفه و عوارضى از مواد اولیه موجب 
افزایش چشمگیرى در قیمت تمام شده مى گردد. مهندس بصیرى در 
ادامه به زنجیره طوالنى تولید کاالى نساجى و پوشاك اشاره نمود و 
تعدد ذینفعان در زنجیره تولید و توزیع محصوالت نساجى از تولید 
الیاف تا پوشاك و سایر منسوجات را یکى دیگر از ویژگى هایى دانست 
که در اظهارنظرهاى کارشناسى باید به آن توجه شود. در ادامه جلسه 
آقاي نیلفروش زاده، انرژي، دستمزد، مالیات ها وسایر هزینه هاى سربار 

را بخش دیگري از قیمت تمام شده محصوالت 

بررسی فاکتورهای موثر در قيمت تمام شده در دستور کار بررسی فاکتورهای موثر در قيمت تمام شده در دستور کار 
انجمن صنايع نساجی ايرانانجمن صنايع نساجی ايران
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مدیر کل صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت:

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان صنف پوشاك :

بر  بازرسی  و  نظارت  تشديد  خصوص  در  برنامه ريزی  جلسه 
سطح عرضه و جمع آوری تابلوی نشان های تجاری خارجی 
پوشاک غيرمجاز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

برگزار شد. 
به منظور تشديد نظارت و بازرسی بر سطح عرضه و جمع آوری 
تابلوی نشان های تجاری خارجی پوشاک غيرمجاز جلسه ای با 
حضور جمعی از مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و مسئوالن دبيرخانه کميسيون های برنامه ريزی، هماهنگی و 

نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانی برگزار شد. 
معاون  زاده  گلستانی  جلسه  اين  در  ايران،  عصر  گزارش  به 
برنامه ريزی، نظارت وهماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه 
ساماندهی  اهميت  دالئل  بيان  ضمن  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
پوشاک در سال جاری، گفت: بيشترين حجم قاچاق در سال 
۹۵ مربوط به پوشاک و حدود ۲/۶ ميليارد دالر بوده است که 
با توجه به مزيت های توليد اين کاال و سابقه  صنعت نساجی 
در کشور، پيشگيری و مقابله با قاچاق پوشاک مورد تأکيد رهبر 

معظم انقالب و دولت تدبير و اميد قرار گرفته است. 
وی از برنامه ريزی برای ايجاد شهرک های تخصصی پوشاک، 
برندسازی و اعمال محدوديت های ورود کاالی همراه مسافر 
به مناطق آزاد خبر داد و افزود: ايجاد مکانيزم کنترل و نظارت 
در  توسعه  و  تحقيق  زيرساخت های  ايجاد  فرآيند،  اين  بر 
کارخانجات و تقويت توليدات مشترک با برندهای معروف از 

عوامل مهم احيای اين صنعت هستند. 
گلستانی زاده ادامه داد: تمام دستگاه های ذی ربط بايد با جديت 

به اجرای برنامه های عملياتی پيش بينی شده بپردازند. 
امور  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  مشاور  نصرالهی  گلنار 
صنايع نساجی، پوشاک و چرم نيز به تشريح دستورالعمل نحوه 
عرضه  خارجی  شرکت های  نمايندگی  فعاليت  گواهی  صدور 

کننده پوشاک پرداخت. 
آن  نمايندگان  يا  خارجی  شرکت های  اينکه  بيان  با  وی 
مکلفند ۲۰٪ ارزش وارداتی کاال را در داخل کشور توليد و از 
اين  اجرای  داشت:  اظهار  نمايد،  صادر  را  آن   ٪۵۰ سوم  سال 
برندهای  اصلی  صاحبان  برخی  حضور  به  منجر  دستورالعمل 
خارجی برای توليد و عرضه کاال در کشور شده است. شهرام 
ميرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمايت نيز با اشاره به اينکه 
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعاليت نمايندگی شرکت های 
خارجی عرضه کننده پوشاک در تاريخ ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ توسط 
وزير صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است، گفت: بازرسی 
اين سازمان وسازمان های صنعت، معدن تجارت استان ها برای 
اجرای اين دستورالعمل آموزش های الزم را ديده اند و با تشديد 

اقدامات نظارتی روند اجرای اين دستورالعمل بهبود می يابد. 
و  اصناف  مرکز  رييس  امانت  علی  سيد  جلسه  اين  ادامه  در 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه گواهی 
فعاليت ۱۰ شرکت واردکننده پوشاک صادر شده است، گفت: 
به  بازرگانی  و  اصناف  مرکز  سايت  در  شرکت ها  اين  اسامی 
نشانی www. gatc. ir که به عنوان تنها مرجع تخصصی در 

دستورکار بازرسين قرار دارد، موجود است. 

تشديد برخورد با عرضه کنندگان 
پوشاک خارجی قاچاق 



 

صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
صنایع  انجمن  مدیره  هیات  نشست  پنجاهمین  و  نهصد 
نساجى ایران با حضور اکثریت اعضا در روز یکشنبه مورخ 
96/05/15 در محل ساختمان انجمن تشکیل و موارد زیر 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 
کمیته  جلسه  از  مبسوطى  گزارش  رئیس زاده  آقاى   -1
ریسندگان الیاف پلى استر مورخ 96/05/11 ارائه فرمودند که 
 pet مهمترین موارد آن پیشنهاد کاهش تعرفه واردات بطرى
و نرخ گذارى روى مواد اولیه و محصوالت نهایى و همچنین 
واردات  براى  کنسرسیوم  تشکیل  جهت  هماهنگى  موضوع 

بطرى pet از خارج از کشور بود. 
2- آقاى رئیس زاده با اشاره به نشست مشترکى که با حضور 
کل  اداره  و  زینى  و  زاده  نیلفروش  و  شهالیى  مهندس  آقاى 
نساجى و پوشاك برگزار شده بود به نشست دوم این موضوع 
مى  صمت  وزیر  با  جلسه  بعدى  پیگیرى هاى  به  مربوط  که 
موضوع  و  نمود  اشاره  مورخ 96/05/16  دوشنبه  روز  در  باشد 
پیگیرى مربوط به کارهاى سخت و زیان اور، مالیات بر ارزش 
افزوده، تأمین مواد اولیه و مسائل و مشکالت گمرکى و قاچاق 
مشکالت  اولویت هاى  از  را  پوشاك  و  نساجى  محصوالت 
مدیره  هیأت  محترم  اعضاى  از  و  دانست  نساجى  واحدهاى 
خواست تا موارد مورد نظر خود را به دبیرخانه انعکاس نمایند. 
3- آقاى رئیس زاده ضمن اعالم خبر تشکیل فراکسیون حمایت 
از صنایع نساجى در مجلس شوراى اسالمى از مذاکرات انجام 
شده با حجت االسالم و المسلمین موسوى الرگانى رئیس این 

فراکسیون گزارشى را به اطالع هیأت مدیره رساندند. 
4- آقاى مهندس بصیرى با اشاره به جلسه مورخ 96/05/15 
مربوط به بررسى فاکتورهاى مؤثر در قیمت تمام شده، قیمت 
مواد اولیه و مالیات بر ارزش افزوده را دو فاکتور مؤثر در قیمت 
تمام شده دانستند و از مباحث مطرح شده در خصوص کاهش 
تعرفه مواد اولیه پایه خام و نحوه تعامل با تولیدکنندگان داخلى 
ارائه  گزارشى  برد-برد  سیاست هاى  اتخاذ  و  خصوص  این  در 
فرمودند و تصمیم گیرى نهایى را نیازمند همراهى و اظهار نظر 
هیأت مدیره و جمع بندى آن در جلسات آتى مذکور دانستند. 

خصوص  در  را  توضیحاتى  شهالیى  مهندس  آقاى   -5
هزینه هاى پنهان تحمیلى توسط دولت و سازمانها و نهادهاى 
زیرمجموعه دولت ارائه فرمودند که مقرر شد در جلسه کمیته 
قیمت تمام شده مورد بررسى قرار گیرد که جلسه آتى کمیته 
روز پنج شنبه مورخ 96/05/19 ساعت 10 صبح برگزار خواهد 

شد. 
6- آقاى مهندس بادامچى و دکتر عامرى توضیحات مبسوطى 
ارائه  صنعت  و  اقتصاد  بر  آن  تأثیر  و  ارز  نرخ  خصوص  در  را 

فرمودند.
از  واصله  دعوتنامه  به  اشاره  با   بصیرى  مهندس  آقاى    -7
شهر  مجموعه  در  ماشینى  فرش  نمایشگاه  برگزارى  مجرى 
از  شرکت  سزده  حضور  و  ماه  مرداد   20 لغایت   17 از  آفتاب 

اعضاى انجمن در این نمایشگاه خبر دادند. 
8- آقاى مهندس بادامچى توضیحات مبسوطى را در خصوص 
ارائه  آن  بعدى  اتفاقات  و  نخ  مشهد  تولیدى  واحد  تعطیلى 
به  صنایع  حوزه  در  دولت  متخذه  سیاستهاى  از  و  فرمودند 

خصوص صنعت نساجى و پوشاك انتقاد نمود. 

 غائبین آقایان
محمدى،  بهروز  دکتر  مقدم،  محمدرضا  فرهى،   على  مهندس 
مهندس عباس مقصودى، محسن آهنگریان، سیدرضا الجوردى، 

غالمرضا علیمردانى.
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نمايشگاه های استانی فرش ماشينی تقويت شوند 
و  ارزآورى  صادرات،  بخش  در  مى توان  شود  واقع  جانبه  همه 
اشتغالزایى نیز به آن اندیشید. چرا که پارامترهاى الزم در راستاى 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى را دارد و با کمى حمایت مى تواند 

تاثیرات مثبتى در ارتقاى وضعیت اقتصادى کشور داشته باشد. 
وى سپس پارامترهاى حضور موفق در این زمینه را بر شمرد و 
ادامه داد: عواملى همچون طراحى، کار بر روى برندینگ، تبلیغات، 
تامین مواد اولیه، کار بر روى بازار هاى خارجى و صادرات هدفمند 
باید همواره در کانون توجه فعاالن این عرصه باشد. ضمن اینکه 
نگاه فناورانه، حمایت از طراحى به روز و امنیت نیروى کار نیز در 

این زمینه تاثیرگذار خواهد بود. 
و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  دفترصنایع  مدیرکل 
فرش  تولید  در  طراحى،  عامل  کرد:  تصریح  همچنین  تجارت 
هنر  و  ذوق  چراکه  است  اساسى  و  کلیدى  نقش  داراى  ماشینى 
بنابراین  است.  کرده  زبان زد  جهان  در  را  فرش  صنعت  ایرانى، 
سرمایه گذارى هاى  جذب  همچنین  و  قوت  نقاط  این  بر  تکیه  با 
مشترك و ارتقاء فناورى هاى نوین، مى توان فرش هایى با طرح ها 
و تنوع منحصر به فرد که روح هنر ایرانى را در خود جاى داده و 

براساس سلیقه مصرف کننده باشد را تولید کرد. 
وى در ادامـه شـرکت در نمایشـگاه هاى خارجـى را کلید کسـب 
تجربـه عنـوان کرد و افـزود: برخـى رویدادهاى نمایشـگاهى در 
کشـورهاى آلمـان، ترکیه و چیـن در رابطه با انـواع فرش برگزار 
مى شـود کـه بـه نظـر مـن حضـور و بازدیـد از آنهـا بـراى تجار 

مـا ضرورى اسـت. 
وزارت  سیاسـت هاى  خـود  صحبت هـاى  ادامـه  در  محرابـى 
صنعـت معـدن و تجـارت بـراى توسـعه تولیـد و صـادرات ایـن 
محصـول را برشـمرد و گفـت: در ایـن سـال ها همـواره تبـادل 
مـورد  در  خصوصـا  بازرگانـى  اتاق هـاى  طریـق  از  اطالعـات 
کشـور هاى همسـایه را براى توسـعه صادرات فرش ماشـینى در 

دسـت اقـدام داشـتیم. ضمـن اینکـه شـرایط مسـاعدى را جهت 
بازدیـد تجـار خارجـى از شـهر ك هاى صنعتى همچون کاشـان، 
آران و بیـدگل -کـه واحدهـاى فـرش ماشـینى در آنهـا فعـال 
هسـتند- فراهـم کردیـم. صـادرات انـواع کفپـوش ماشـینى در 
سـال 95 بـه ارزش 316 میلیـون دالر بوده کـه معادل 40 درصد 
صـادرت کل نسـاجى و پوشـاك کشـور اسـت. ایـن آمـار خوبى 

اسـت امـا نیـاز بـه افزایـش آن داریم. 
وى همچنین افزود: عقد قراداد با شرکت هاى تولیدکننده فرش 
ماشینى نیز از دیگر برنامه هاى ما جهت بازاریابى واحد هاى تولید 
و صادرات فرش ماشینى است که در این راستا، سازمان توسعه 
پرداخت  به  نسبت  الزم  همکارى  داشته  اعالم  ایران  تجارت 
یارانه نمایشگاهى جهت شرکت تولیدکنندگان فرش ماشینى در 
نمایشگاه هاى بین المللى ازجمله دموتکس را پرداخت خواهد کرد. 
تولیدکنندگان فرش ماشینى باید ضمن تامین بازار داخلى، با در 
نظر داشتن نیاز و شناخت بازار هاى خارجى، صادرات محور عمل 
کنند. در واقع نیاز داریم با شیوه هاى بازار یابى نوین، ضمن حفظ 
بازار  همسایگان خارجى، به دنبال ایجاد بازار هاى صادراتى جدید 

در اروپا باشیم. 
و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  دفترصنایع  مدیرکل 
تجارت در پایان گریزى هم بر لزوم به روز رسانى ماشین آالت 
در  سرمایه گذارى  و  توسعه  اظهارکرد:  و  زد  ماشینى  فرش  حوزه 
نیاز  یک  امروز  کشور  ماشینى  فرش  صنعت  ماشین آالت  حوزه 
در  فناورى  انتقال  به  نسبت  سریع تر  چه  هر  باید  و  است  حیاتى 
اروپایى  شده  شناخته  کشورهاى  با  ماشین آالت  ساخت  حوزه 
رایزن هاى  تقویت  با  شک  بدون  کرد.  اقدام  بلژیک  همچون 
تجارى، آموزش درست فعاالن بازاریابى بین المللى و تسهیل در 
بروکراسى سفر بازرگانان ایران به کشور  هاى هدف مى توان نقش 

و سرعت بازاریابى خارجى را تقویت کرد. 

شده  تمام  قيمت  ما  فعلی  دغدغه  اينکه  بيان  با  پوشاک  صنف 
باال است، اظهار کرد: دولت بايد کمک کند که توليدکنندگان به 

راحتی مواد اوليه خود را وارد کنند. 
در  حضور  برای  خود  توليدکنندگان  به  ترکيه  دولت  افزود:  او 
کشورهای ديگر کمک می کند و حتی برای حضور در بازار ايران 

نيز شرايط الزم را برای توليدکنندگان خود فراهم آورده است. 
دولت  پيشنهادی  گزينه  درباره  همچنين  پوشاک  اتحاديه  رئيس 
برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برخالف تصوری که 
او  می شود  بازرگانی  بخش  به  شريعتمداری  بيشتر  توجه  درباره 
در  او  سوابق  و  می دهد  اهميت  توليد  به  و  است  توليدی  فردی 

بخش توليد بيشتر از بازرگانی است. 

کشور  این  تجارى  مرکز  در  ترکیه  برندهاى  حضور 
در ایران سم مهلک است

شـيرازی در پاسـخ بـه سـوال تسـنيم مبنـی بـر افتتـاح مرکـز 
تجـاری ترکيـه در ايـران گفت: اتحاديه پوشـاک به طور رسـمی 
بـه افتتـاح مرکز تجـاری ترکيـه در ايـران اعتراض کرده اسـت. 
توليدکننـده مـا امروز به مثابـه يک نهاد ضعيف اسـت و اقدامات 
اين چنينـی بـه نفـع توليـد داخـل نيسـت. او گفت: مسـئولين در 
پاسـخ بـه اعتـراض مـا چنين گفتنـد که ترکهـا تنهـا می خواهند 
محصـوالت خـود را در ايـران معرفـی کننـد اگر چنين نيز باشـد 
مـا موافـق اين امـر نيز نيسـتيم. آيا ترکهـا نيز شـرايط حضور ما 

را در بـازار خـود فراهـم می کنند؟
رئيس اتحاديه پوشاک اضافه کرد: برندهای اروپايی مشکلی برای 

توليدکنندگان داخلی ايجاد نمی کنند زيرا شرايطی فراهم می کند 
که از دانش و تجربيات آنها استفاده شود اما برندهای ارزان قيمت 

و کم کيفيت ترک برای مملکت ما سم است. 
او تصريح کرد: اگر امروز از دانش اروپايی برای باال بردن کيفيت 
کاالهای خودمان و حضور در بازارهای جهانی بهره بگيريم بسيار 
مهم است و آنها با توجه به قيمتی که دارند رقيبی برای توليدات 
ما  برای  چين  و  ترکيه  برندهای  اما  نمی آيند  حساب  به  داخلی 
از  بيشتر  پوشاک  عرضه  شد:  يادآور  شيرازی  است.  مهلکی  سم 
در  که  طوری  به  است  همراه  رکود  با  صنعت  اين  و  تقاضاست 
سال  تمام  در  و  گذاشتند  فوق العاده  فروش  همه  فعلی  شرايط 

محصوالت خود را به صورت فوق العاده به فروش می رسانند. 
او همچنين درباره برخورد با کاالی قاچاق در سطح عرضه گفت: 
آيا حمايت از توليدکننده به اين معنی است که برويم در سطح 
عرضه با کاالی قاچاق مبارزه کنيم. اگر فروشگاه های ما کاالی 
قاچاق می فروشند اين به معنی آن است که توليد به اندازه کافی 

نيست و بايد آن را تقويت کنند. 

80 درصد از پوشاك مصرفى کشور خارجى است
اگر  افزود:  پوشاک  فروشندگان  و  توليدکنندگان  اتحاديه  رئيس 
افزايش توليد اتفاق نيفتد تا نياز جامعه به خوبی تامين شود و از 
طرفی نيز به يکباره با واردات آن برخورد شود قيمت پوشاک در 
بازار داخلی افزايش می يابد و پوشاک قاچاق در شوهای خانگی به 
فروش می رسند. بايد توجه داشت که در شرايط فعلی ۸۰ درصد 

پوشاک موجود در بازار خارجی است. 
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ادامه از صفحه 1

بررسی فاکتورهای موثر در قيمت تمام شده در دستور کار انجمن صنايع نساجی ايرانبررسی فاکتورهای موثر در قيمت تمام شده در دستور کار انجمن صنايع نساجی ايران
نساجی دانست ولى با اشاره به سهم باالى مواد اولیه از قیمت تمام 
شده خواستار تمرکز بیشتر بر نقش قیمت مواد اولیه بعنوان مهمترین 

عامل در کاهش قیمت محصول شد. 
در ادامه این نشست تعریف مواد اولیه مورد بحث و تبادل نظر قرار 
قرار  استفاده  مورد  خام  بصورت  که  اي  اولیه  مواد  کلیه  و  گرفت 
مى گیرند و هیچ عملیاتی بر روي آن صورت نگرفته است بعنوان 
مواد اولیه موردنظر قرار گرفت. (از جمله مواد اولیه طبیعی و مصنوعی 
شامل پنبه، پشم، ابریشم، کنف، پلی استر، ویسکوز، اکریلیک بامبو،پلی 
پروپیلن و انواع چیپس و. .. ) همچنین پس از بحت و تبادل نظر در 
خصوص امکان سنجی تولید وتأمین این مواد اولیه در داخل کشور 
و لزوم حمایت فراگیر از تولید داخل و اتخاذ سیاست هاى برد- برد 
در این زمینه، روشهاي تعاملی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و 
تجربیات انجمن صنایع نساجی در این خصوص مورد بازنگري قرار 
گرفت و بر روي کاهش تعرفه برخی از مواد اولیه نظیر ویسکوز که 

تولید داخل ندارند (به تعرفه صفر) اتفاق نظر وجود داشت. 
در ادامه جلسه آقاي لباف در خصوص هزینه هاى مالی مربوط به 
تامین نقدینگی و نقش آن در افزایش قیمت تمام شده محصول 
در  را  مذکور  مالی  هزینه هاى  و  فرمودند  مطرح  را  مواردي  نهایی 

افزایش قیمت بسیار موثر دانستند. 
آقاي نیلفروش زاده در ادامه بحث، با ارائه مستنداتى هزینه مالیات بر 
ارزش افزوده را که باید معادل 9 درصد از مصرف کننده نهایى اخذ 
گردد و مابه التفاوت آن با نه درصد از خرید مواد اولیه از تامین کننده 
باشد را بدلیل ضعف دولت در اجراى صحیح و کامل این قانون و 
عدم توان اخذ مالیات از کل زنجیره تولید معادل تحمیل هزینه 11/5 
درصدى به تولیدکننده قانونمند عنوان نمود و با تحلیل هزینه هاى 
مربوط به انرژي و مزد و سایر هزینه هاى سر بار عمده ترین بخش 
قیمت تمام شده را هزینه هاى خرید مواد اولیه و مالیات بر ارزش 

افزوده دانست. 
دومین جلسه کارگروه قیمت تمام شده روز پنجشنبه مورخ 96/5/19 
بصیرى  جمشید  مهندس  آقایان  حضور  با  صبح  ساعت 10  راس 
رئیس هیات مدیره انجمن و آقایان مهندس شهالیى، بادامچى، دکتر 
عامرى ونیلفروش زاده اعضاى محترم هیأت مدیره انجمن صنایع 

نساجى تشکیل شد. 
مهندس شهالیى با اشاره به مواردى از قبیل قوانین حاکم بر بازار 
تولید  به  دولت  توسط  تحمیلى  هزینه هاى  برخى  و  کار  و  کسب 
کنندگان داخلى و سایر فاکتورهاى موثر بر قیمت تمام شده که در 
حیطه مدیریت کارفرمایان است کا هش قیمت تمام شده را نیازمند 
توجه به هر دو بخش دانست و با ارائه مصداق هایى در این خصوص 
به نارسایى هاى موجود اشاره نمود و تحلیل هایى را در خصوص تاثیر 
مستقیم سیاستگذارى هاى دولت در اصالح و اجراى قوانین و نقش 

مستقیم آن بر کاهش قیمت تمام شده تولید داخل ارائه نمود. 
مهندس شهالیى با اشاره به کنوانسیون بین المللى قرنطینه که به 
تصویب مجلس شوراى اسالمى نیز رسیده است بخش عمده اى 
از مشکالت موجود در حوزه تأمین مواد اولیه پنبه براى واحدهاى 
پیشنهاد  و  دانست  مرتبط  قانون  این  اجراى  عدم  به  را  ریسندگى 
پیگیرى جدى این موضوع را از طرف انجمن صنایع نساجى ایران 
ارائه نمود. مهندس شروین بادامچى نیز با اشاره به قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و عدم اجراى صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و 
مشکالت بسیارى از قبیل بعضا عدم پرداخت این مالیات توسط تامین 
کنندگان و مصرف کنندگان به موضوع وجود اجناس قاچاق در بازار 
و عدم پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده توسط تامین کنندگان 
و عرضه کنندگان کاالى قاچاق به اختالف حداقل 9 درصدى بین 
کاالى تولید داخل و اجناس قاچاق در بازار پرداخت و عدم اجراى 
کامل این قانون را نیز براى واحدهاى تولید داخل مشکل ساز دانست 
و به فرار مالیاتى واحدهاى مختلف و ترجیح جنس قاچاق و بدون 
شناسنامه به جنس قانونى تولید داخل اشاره نمود و یکى از مهمترین 
مشکالت را وجود واحدهاى تولیدى با عملکرد غیر قانونى دانست 
که عمال هزینه هاى قیمت تمام شده آنها بسیار کمتر از واحدهایى 

با عملکرد قانونى است. 
مهندس شهالیى نیز در ادامه این موضوع به تعاریف مالیات بر ارزش 
افزوده در قانون مذکور پرداخت و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کل 
زنجیره تولید و مصرف و همچنین اخذ این مالیات از کاالى وارداتى 

بدلیل افزایش توان رقابتى تولید کنندگان تاکید کرد. 
حسن نیلفروش زاده نیز در ادامه بحث با ارائه مصداق هایى از تاثیر 
فاکتورهاى مختلف بر قیمت تمام شده به مشکالت ایجاد شده براى 
واحدهاى تولیدى در خصوص عدم توان اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
از مصرف کنندگان و تامین کنندگان اشاره نمود که عمال سبب شده 
هزینه هاى مذکور در افزایش قیمت تمام شده بیش از 9 درصد باشد. 
نیلفروش زاده با اشاره به هزینه هاى تحمیلى به تولید کنندگان بدلیل 
تامین  امتناع  به  دولت  توسط  قانون  کامل  و  صحیح  اجراى  عدم 
کنندگان و بازار در اعمال خرید و فروش ها در دفاتر مالى و قانونى خود 
اشاره نمود که موجب شده تا کلیه هزینه هاى مذکور به تولیدکنندگان 

داخلى که قانونمند عمل مى کنند تحمیل شود. 
اطالعى  کم  به  اشاره  با  بادامچى  مهندس  نشست  این  ادامه  در 
مشکالت  بر  مالیاتى  موضوعه  قوانین  به  نسبت  تولیدکنندگان 
عدیده اى که این کم اطالعى براى تولیدکنندگان در سالهاى آتى به 
همراه خواهد داشت اشاره نمود و از انجمن صنایع نساجى خواست تا 
نسبت به افزایش سطح اطالعات و آموزش هاى مربوطه براى اعضا 

ى انجمن اقدام نماید. 
مهندس شهالیى نیز با اشاره به لزوم اتحاد بیشتر اعضاى انجمن و 
همگرایى بیشتر تولید کنندگان در اتفاق نظر بر اجراى قانون و اتخاذ 
تصمیم هاى یکپارچه در اعالم موضع نسبت به مسائل و مشکالت 
ایجاد شده براى واحدهاى تولیدى از انجمن خواست تا بعنوان تشکل 
صنفى کارفرمایى این صنعت نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم نماید. 
دکترمحمد على عامرى نیز با اشاره به قوانین و مقررات موجود و 
مقایسه تولید و صنعت در دهه هاى گذشته به عدم وجود توان اجرایى 
و تخصصى در صنعت و تولید کشور اشاره نمودو ظرفیت هاى الزم در 
اجراى کارشناسى و تخصصى قوانین موجود را بسیار ضعیف دانست 
و با اشاره به تشکیل فراکسیون حمایت از صنعت نساجى در مجلس 
شوراى اسالمى، ظرفیت قانونى ایجاد شده در مجلس را براى حل و 

فصل مشکالت صنعت نساجى قابل تامل و پیگیرى دانست. 
مهندس جمشید بصیرى نیز در جمع بندى و جهت دهى موارد مطرح 
شده با اشاره به دستور جلسه و فاکتورهاى موثر بر قیمت تمام شده 
به پیشنهاد ات عملى براى کاهش قیمت تمام شده و ارائه طریق در 
این خصوص اشاره نمود و از اعضاى محترم خواست تا با اسناد و 
مدارك به تحلیل و توجیه راههاى کاهش قیمت تمام شده بپردازند 
تا در مراجع قانونى امکان اثبات و پیگیرى معقول وجود داشته باشد. 

مهندس شهالیى با اشاره به موضوع پیگیرى الیحه مالیات بر ارزش 
بر  نمایندگان  کامل  اشراف  و  اسالمى  شوراى  مجلس  در  افزوده 
موضوع مذکور و فشارهاى وارده به تولید کنندگان، به لزوم تمرکز 
و  نمود  اشاره  موضوع  این  به  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  بیشتر 
موفقیت هاى انجمن در خصوص ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیررا مدیون تمرکز و پیگیرى مجدانه و مدون انجمن و سایر تشکلها 

دانست. 
کاالى  شده  تمام  قیمت  بر  موثر  هزینه هاى  نشست  این  ادامه  در 
هزینه هاى  اولیه،  مواد  پرسنلى  انرژى،  هزینه هاى  از  اعم  تولیدى 
استهالك مورد بحث و تبادل نظر و تحلیل مقایسه اى قرار گرفت 
بعنوان  انجمن  عضو  ازواحدهاى  برخى  هزینه هاى  سرفصل  و 
مصداق هاى موضوعى مورد توجه اعضاى محترم کمیته قرار گرفت 
که نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که بخش قابل مالحظه اى 
از قیمت تمام شده را مواد اولیه مصرفى تشکیل مى دهد که این رقم 

در بخش صنعت ریسندگى پنبه اى در حدود 70 در صد مى باشد. 
در ادامه این نشست به موضوع حمایتهاى دولت ها در کشورهایى 
مانند ترکیه و ازبکستان اشاره شدو تعرفه هاى حمایتى در تامین مواد 
اولیه، تامین انرژى و.. . مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد 
تا در فاکتورهاى قیمت تمام شده واحد هاى داخلى موضوع مقایسه اى 

با کشورهایى نظیر ترکیه بعنوان کشور رقیب در صنعت نساجى نیز 
مد نظر قرار گیرد. 

مهندس بصیرى در جمع بندى مباحث مطرح شده در کارگروه و 
همچنین در جمع بندى نظرات و پیشنهادات مدیران و کارفرمایان 
صنایع نساجى به موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه هاى 
گمرکى از مواد اولیه اشاره نمود و مهمترین مشکل واحدهاى تولید 
داخل را در این موضوعات دانست و پس از آن موضوع برابرى نرخ 
ارز و آزاد سازى نرخ ارز توسط آقاى نیلفروش زاده مطرح شد که عدم 
اعمال نرخ تورم داخلى بر نرخ ارز در طول سالهاى گذشته مشکالت 
بسیارى را براى رقابت با کاالى خارجى ایجاد نموده است. نیلفروش 
زاده همچنین به موضوع باال بودن نرخ تسهیالت بانکى براى تولید 
کنندگان داخلى اشاره نمود و هزینه هاى مالى و بانکى بانکها ى 
خارجى را بسیار ارزان تر و سهل تر از بانکهاى داخلى دانست و این 
موضوع را یکى از دالیل کاهش قیمت تمام شده رقباى خارجى 
دانست. ایشان با اشاره به تجربیات قبلى در خصوص نرخ ارز، تغییرات 
نرخ ارز را نسخه موقتى و شوك مقطعى به بازار دانست. مهندس 
بصیرى در ادامه بحث به نشست مشترك خود با جامعه اقتصاددانان 
اشاره نمود و موضوع اقتصاد و نسخه هاى علمى براى بهبود اوضاع 
اقتصادى را در شرایط فعلى بسیار مبهم و نامعلوم دانست و لذا از 
اعضاى کارگروه خواست با تمرکز بر آنچه که امروز مشکل اصلى 
واحدهاى تولیدى است و مى توان روى آن به نتیجه مطلوب رسید 
موضوع را جمع بندى نمایند تا در کوتاه مدت امکان ادامه فعالیت و 

حیات واحد هاى تولیدى فراهم شود. 
مهندس بصیرى با اشاره به باال بودن قیمت تمام شده واحدهاى 
تولید داخل نسبت به رقباى خارجى و عدم امکان رقابت در بازار 
صادراتى در خصوص مشوق هاى صادراتى که در دهه هشتاد درحدود 
بیست درصد به صادرکنندگان پرداخت مى شد از حاضرین اظهار نظر 
خواست و مهندس بادامچى و شهالیى در موافقت و مخالفت با این 
موضوع و تاثیر آن بر رقابتى شدن تولید داخل توضیحاتى را مطرح 

فرمودند. 
دکتر عامرى نیز در ادامه بحث به موضوع بهره هاى بانکى اشاره 
نمود و لزوم تاسیس بانک تخصصى براى صنعت را یاد آور شد و 
همچنین به موضوع پیشنهاد تخصیص تامین اجتماعى صنعتى و راه 
اندازى صندوق بیمه تامین اجتماعى براى بخش صنعت اشاره نمود 
و در خصوص موضوع مالیات پیشنهاد داد که مالیات بر ارزش افزوده 
بخش صنایع نساجى و پوشاك نسبت به سایر کاالها پایین تر باشد. 

دکتر عامرى ترکیه را تجربه موفقى براى صنایع نساجى و پوشاك 
دانست و پرداخت یارانه به کشاورز براى تولید پنبه را بزرگترین مشوق 
پنبه کاران ترك دانست و به لزوم حمایت بیشتر دولت از پنبه کاران 
داخلى با پرداخت یارانه نقدى تاکید کرد تا قیمت تمام شده مواد اولیه 

مصرفى بتواند به قیمت جهانى نزدیک شود. 
دکتر عامرى با اشاره به نقش اتوماسیون، مدیریت و بهره ورى، عمده 
ترین موضوع موثر بر قیمت تمام شده را مواد اولیه مصرفى و هر آنچه 
موجب افزایش قیمت مواد اولیه شود از جمله عوارض و تعرفه ها و 

سایر موارد دانست. 
در جمع بندى موارد مطرح شده در جلسه موضوع مواد اولیه، ارزش 
افزوده و هزینه هاى مالى و بانکى جزو مهمترین فاکتورهاى قیمت 
تمام شده در نظر گرفته شد که هر موضوعى که باعث افزایش این 
فاکتورها شود بطور مستقیم موجب افزایش قیمت تمام شده محصول 
نهایى و غیر رقابتى شدن آن مى شود لذا در جمع بندى نهایى پیشنهاد 
شد که نسبت به کاهش تعرفه هاى گمرکى براى تامین مواد اولیه، 
کاهش مالیات بر ارزش افزوده از رقم فعلى و یا اجراى صحیح و کامل 
این قانون براى کل زنجیره تولید و مصرف و همچنین نحوه حمایت 
در خصوص تسهیالت بانکى درصنایع نساجى بررسى و پیگیرى 
بعمل آید تا قیمت تمام شده کاالى تولیدى رقابت پذیر شود و با 
افزایش مشوق صادراتى و حمایت بیشتر از صادرات منجر به رونق 

بازار و افزایش سرمایه گذارى جدید در صنعت شود. 
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در خرداد 96؛ 
نقدینگى 1314 میلیارد تومان شد 

بانک مرکزی با انتشار گزيده آمارهای اقتصادی 

در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدينگی را بيش 

از  ۱۳۱۴ ميليارد تومان اعالم کرد. 

نشان  مرکزی  بانک  آماری  بررسی های  نتايج 

سال  اسفندماه  به  نسبت  نقدينگی  که  می دهد 

گذشته ۴/۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال 

 ۲۴/۱  ،(۹۵ خرداد  به  نسبت   ۹۶ (خرداد  قبل 

درصد افزايش يافته است. 

ميليارد  هزار  دوره ۱۶۴۷/۱  اين  در  پول  حجم 

ريال با ۲۰/۷ درصد رشد نسبت به خرداد ماه 

 ۲۴/۶ با  نيز  شبه پول  حجم  و  بوده  قبل  سال 

درصد رشد، ۱۱۵۰۲ هزار ميليارد ريال است. 

ساماندهى  براى  مرکزى  بانک  جدید  اقدام  از  رحیمى  مسعود 
صدور چک هاى بى محل و یکپارچه سازى ظاهر چک هاى بانکى 
خبر داد و گفت: بانک مرکزى به منظور افزایش امنیت چک و 
جلوگیرى از صدور چک هاى بالمحل، طرحى را به شوراى پول 
و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در 

مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایى مى کنند. 
مدیرکل ریالى و نشر بانک مرکزى افزود: در این طرح، مشخصات 
و  شده  یکپارچه  نوشتارى  موارد  و  محتوا  ابعاد،  چک،  ظاهرى 
وجه تمایز تمامى چک هاى موجود در نظام بانکى، تنها لوگوى 
بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز 
مى شوند. وى تصریح کرد: این امر باعث مى شود که ضریب ارتباط 
نیروى انسانى کمتر شده و یکسرى ضرایب امنیتى برگه هاى چک 
شامل طراحى، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتى متناسب با 
استانداردهاى روز دنیا لحاظ شده است و یکسرى فیچرهایى که 
قبال فقط روى اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک هاى 
بانکى و دسته چک نیز رعایت مى شود. رحیمى گفت: نکته مهم، 
بررسى صالحیت و اهلیت متقاضى دسته چک به صورت کامل و 
جامع است؛ به خصوص اینکه بررسى صالحیت به صورت متناوب 
و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردى افراد نیز مورد توجه قرار 
مى گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوى است که 
بر خالف گذشته که امکان شخصى سازى و صدور دسته چک 
از سوى بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطى 

چک صادر مى شود که صالحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد 
منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور 

تا وصول، قابلیت پیگیرى دارد. 
این مقام مسئول در بانک مرکزى خاطرنشان کرد: حتى گیرنده 
به  منحصر  شماره  ارسال  با  مى تواند  آن،  پذیرش  از  قبل  چک 
فرد(شماره شناسه استعالم) به سامانه استعالمات بانک مرکزى 
که بر روى هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته 
چک را مشاهده نماید؛ به این معنا که با ارسال این شماره از 
طریق ارسال پیامک، تماس تلفنى گویا یا پرتال بانک مرکزى 
مى توان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک 

سرقتى، مفقودى یا داراى امضاى جعلى را از بین برد. 
مدیرکل ریالى و نشر بانک مرکزى ادامه داد: حتى پذیرنده چک 
سابقه  شماره،  این  ارسال  با  نهایى،  پذیرش  از  پیش  مى تواند 
مختصرى از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتى را مشاهده 
کرده و عمال با این کار، فروشنده کاال و خدمت، از مشخصات 
فرد مطلع شده و مدارك احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا 
مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین 
ریسک مبادله کاهش یابد. وى افزود: در حال حاضر شش بانک 
کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته اند و 
بر اساس کارگروهى که در بانک مرکزى شکل گرفته و ابالغیه 
شهریورماه امسال، این طرح در  صادره، مقرر است تا پانزدهم 

تمامى بانکهاى کشور عملیاتى شود. 

عضو جدید

شرکت اطمینان کویر بیدگل
مدیرعامل: امیرحمزه حیدریان بیدگلى

سابقه فعالیت شرکت: 4 سال
محل کارخانه: بیدگل

زمینه فعالیت: فرش ماشینى و گلیم فرش
عضویت  ایران  نساجى  صنایع  انجمـن 

شرکت اطمینان کویر بیدگل را به مدیران آن واحـد به ویژه جناب آقاى 
روزافزون  موفقیت  و  نموده  عرض  تبریک  بیدگلى  حیدریان  امیرحمزه 

ایشان و شرکت اطمینان کویر بیدگل را آرزومند است. 

امنيت چک ها زير چتر نظارت بانک مرکزیامنيت چک ها زير چتر نظارت بانک مرکزی

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از بانک هاى این کشور 
به دلیل عدم کاهش نرخ بهره بانکى انتقاد کرد و آنها را به تالش 
براى کسب درآمد باال از طریق دریافت نرخ باالى بهره بانکى 

متهم کرد. 
کشور  این  اقتصادى  فضاى  از  ترکیه اى  بانک هاى  گفت:  وى 
ضمن  کرده اند؛  سوءاستفاده  هنگفت  سود  به  رسیدن  جهت  در 
که  زمانى  و  نمى کنند  حرکت  بانکدارى  صحیح  جهت  در  اینکه 
نشان  اعالم مى کنیم نرخ بهره بانکى را کاهش دهند، مقاومت 
مى دهند و از سپرده گذارى ها همچون ابزارى براى کاله بردارى 
از مشتریان خود استفاده مى کنند. رئیس جمهور ترکیه گفت: سود 
بانک ها، معنى دار است و در سال گذشته پس از پشت سر گذاشتن 
بحران سیاسى، سود بانک ها 40 درصد و این رقم براى امسال 

تقریبًا به 2 برابر افزایش خواهد یافت که این یک فاجعه است و 
نشان مى دهد که یک مشکلى وجود دارد. به گزارش المانیتور نرخ 
بهره بانکى و سوددهى بانک ها همواره یک موضوع مشکل ساز 
کارشناسان اقتصادى را به دنبال  در اقتصاد ترکیه بوده و انتقاد 

داشته است. 
مرکزى  بانک  که  هستیم  باور  این  بر  گفت:  همچنین  اردوغان 
سال   2 طى  دهند.  پایان  رویه  این  به  باید  دولتى  بانک هاى  و 
فعاالنه  را  کشور  این  بانک هاى  ترکیه اى،  مسئولین  گذشته، 
تشویق به اعمال نرخ پایین بهره بانکى کرده اند تا از این طریق 
اقتصاد ترکیه از رویارویى با بحران فاصله بگیرد. در حال حاضر 
بانک هاى ترکیه اى از مؤسسات مالى خارجى وام دریافت و از پول 
آن براى دادن وام با بهره باال به مشتریان خود استفاده مى کنند. 

هشدار اردوغان به بانک های ترکيه 
رئیس جمهور ترکیه به عدم کاهش نرخ سود بانکى در این کشور اعتراض کرد:

شرکت های نساجی و توليدکننده پوشاک چينی فعاليت خود را در کره 
شمالی هر روز افزايش می دهند. اين شرکت ها با اهدف بهره بردن از 
نيروی کار ارزان قيمت در کره شمالی کارخانه تأسيس کرده و محصوالت 

خود را با برچسب «توليد چين» در کره شمالی توليد می کند. 
به گزارش اکوفارس، کارگزاران و شرکت های واقع در مرز چين 
با کره شمالی اعالم کردند که اين محصوالت در کره شمالی با 
برچسب «ساخت چين» توليد شده و سپس به ديگر نقاط جهان صادر 
می شود. استفاده شرکت های چينی برای توليد پوشاک ارزان قيمت 
و فروش آنها در سراسر جهان نشان می دهد به ازای هر دری که به 
موجب تحريم های سازمان ملل به روی کره شمالی بسته می شود، 
در ديگری به روی اين کشور باز می شود. تحريم های سازمان ملل 
که با هدف محدود کردن فعاليت های موشکی و هسته ای اين کشور 
اعمال می شود، شامل صادرات پوشاک نمی شود. به گفته يک فعال 
تجاری کره ای چينی در مرز داندونگ چين، آنها از سراسر جهان 
سفارش دريافت می کنند. شهر داندونگ در مرز چين با کره شمالی 
واقع شده و بخش قابل توجهی از مبادالت دو کشور از طريق مرز 
اين شهر انجام می شود. در حال حاضر بسياری از واسطه های فروش 

پوشاک از چين به ديگر کشورهای جهان نظير آمريکا، ژاپن، کره 
جنوبی، کانادا و روسيه و اتحاديه اروپا در شهر داندونگ حضور دارند. 
بنا به گفته برخی از اين واسطه ها مشتريان در ديگر نقاط جهان 
متوجه نمی شوند که محصول آنها در کره شمالی توليد شده است. 
پس از زغال سنگ، پوشاک دومين صادرات کره شمالی محسوب 
می شود و در سال ۲۰۱۶ اين کشور ۷۵۲ ميليون دالر پوشاک صادر 
کرده است. صادرات کره شمالی در سال ۲۰۱۶، ۴/۶ درصد افزايش 
يافت و به ۲/۸۲ ميليارد دالر رسيد. شکوفايی صنعت توليد پوشاک 
در کره شمالی نشان می دهد که چگونه اين کشور محروم توانسته 
است خود را با تحريم های بين المللی و محدوديت های موجود وفق 
دهد. از سوی ديگر تداوم فعاليت شرکت های چينی و همکاری دو 
کشور در صنعت پوشاک نشان می دهد علی رغم فشارهای آمريکا بر 
پکن برای کاهش مراودات اين کشور با کره شمالی، پيونگ يانگ 
همچنان به چين به عنوان يک راه حل برای دور زدن تحريم های 
بين المللی نگاه می کند. در نيمه نخست سال ۲۰۱۷ نيز صادرات 
چين به کره شمالی با ۳۰ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته به ۱/۶۷ ميليارد دالر افزايش يافت. 

بخشی از پوشاک چين در کره شمالی توليد می شود 
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