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کاشان متولی نیمی از صادرات نساجی و فرش ماشینی

با گذشت بیش از یک سال از ابالغ و حدود 9 ماه از اجرایی شدن 
دستورالعمل نحوه ثبت برندهای خارجی پوشاک اعضای اتحادیه 
محمد  به  نامه ای   در  ایران  پوشاک  و  نساجی  صادرات  و  تولید 
شریعتمداری، وزیرصنعت، معدن و تجارت از کندی روند اجرای 

این دستورالعمل انتقاد کردند.
مهندس افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
همشهری  روزنامه  با  گفتگویی  ارتباط  همین  در  صنعت  وزارت 

داشته اند که در ذیل می خوانید:

اجرای دستورالعمل ساماندهی برندهای خارجی پوشاک در 
چه مرحله ای است؟

خارجی  برندهای  برخی  فعالیت  گواهی  امسال  اردیبهشت ماه  از 
پوشاک صادر شده است. تا کنون 23برند خارجی پوشاک با دریافت 
گواهی فعالیت، به طور کامل خود را با مواد این دستورالعمل تطبیق 
داده و اکنون 43شرکت خارجی تقاضای دریافت گواهی فعالیت 
تکمیل  مرحله  در  برندها  این  به  گواهی  ارائه  که  کرده اند  ارائه 

مدارک، تطبیق با ضوابط یا بررسی نهایی است. 
از این 23برند تعهد گرفته شده و برندهای مذکور با گذشت 2سال 
از دریافت گواهی فعالیت خود در ایران مهلت دارند تا نسبت به 
تولید داخل معادل 20درصد واردات ساالنه پوشاک تولیدی خود 
سرمایه گذرای  یا  مستقیم  سرمایه گذاری  طریق  از  کشورمان  در 
مشترک با شرکت های ایرانی، اقدام و هر سال معادل 50درصد 

پوشاک تولیدی در ایران را به بازارهای هدف خود صادر کنند.
ساماندهی  دستورالعمل  در  شده  تعیین  دوساله  فرصت  به رغم 
ایران،  در  خود  تولید محصوالت  برای  پوشاک  خارجی  برندهای 
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آغاز تولید پوشاک برندهای خارجی در ایران

از حدود 2 ماه پیش برخی از برندهای خارجی پوشاک قراردادهای 
تولید داخل را منعقد کرده، تولید آزمایشی یکی دو برند اصلی آغاز 

شده و این برندها در حال برنامه ریزی صادرات هستند.

پوشاک  و  نساجی  و صادرات  تولید  اتحادیه  اعضای  گالیه 
ایران از این دستورالعمل چه بوده است؟

و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  اعضای  شکایت  و  گالیه 
ساماندهی  دستورالعمل  اجرای  نحوه  به  مربوط  ایران  پوشاک 
فعالیت  تداوم  مورد  در  بلکه  نبوده  پوشاک  خارجی  برندهای 
برخی فروشگاه های عرضه کننده پوشاک قاچاق یا واردات رسمی 
برندهای خارجی است که بدون دریافت گواهی فعالیت در حال 

عرضه پوشاک واردات رسمی یا قاچاق این برندها هستند.
دریافت  به  موظف  مذکور  برندهای  دستورالعمل  این  براساس 

در  محصوالتشان  عرضه  برای  فعالیت  گواهی 

توالیی، رئیس اتاق کاشان با اشاره به وجودیک هزار و 600 واحد 
از 170 واحد در  تولیدی صنعتی در منطقه کاشان، گفت: بیش 

کاشان صادرات محور هستند.
دانست  محور  صادرات  را  کاشان  اتاق  رویکرد  توالیی،  محمود 
موردنیاز  و فرصت های  آموزش های الزم  تا  و گفت: می کوشیم 
اقتصادی  را برای صادرات کاال در خدمت کارآفرینان و فعاالن 

منطقه قرار دهیم.
او بابیان اینکه 75 درصد از فرش ماشینی کشور در منطقه کاشان 
تولید می شود، تصریح کرد: منطقه کاشان متولی حدود نیمی از 

صادرات نساجی و فرش ماشینی است.
توالیی از گالب، عرقیات گیاهی، اسانس گل محمدی و داروهای 
کرد:  تصریح  و  برد  نام  کاشان  صادرات  دیگر  به عنوان  گیاهی 
ظروف چینی و آرکوپال، مس، انواع لنت خودرو، پتو و سنگ های 
به  کاشان  صادراتی  کاالهای  دیگر  از  بخشی  زینتی  و  تراورتن 

کشورهاست.
رئیس اتاق کاشان، با اشاره به پیشینه این اتاق گفت: اتاق کاشان 
اتاق تهران تأسیس شد و  با  اتاق های کشور هم زمان  اولین  جز 
هم اکنون بیشتر اعضای آن تولیدکنندگان و جزو فعاالن اقتصادی 

کشور محسوب می شوند.
او یکی از علت هایی که کاشان توانسته در همه فراز و نشیب ها 

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 97، به جای گرانی 
سوخت در سال آینده، فروش کشفیات کاالی قاچاق مجاز 
شده و 10 هزار میلیارد تومان از منابع حاصله صرف ایجاد 

شغل در کشور خواهد شد.
بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، تبصره 18 الیحه 
که مربوط به درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل 
و  اشتغال  ایجاد  موضوع  برای  انرژی  حامل های  افزایش 

تولید در نظر گرفته شده بود، حذف شد.
بر اساس مصوبه کمیسیون، منابع حاصل از  10 هزار میلیارد 
تومان از فروش اموال و کاالهایی که در انبارهای سازمان 
اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال هزینه خواهد 
شد. بر اساس اعالم یکی از اعضای کمیسیون تلفیق این 
در  و  شد  مطرح  گرمسار  نماینده  کاتب  سوی  از  پیشنهاد 
این  به  با وجود مخالفت های مشخص   نمایندگان  نهایت 

طرح رأی دادند.
تصویب این طرح با رأی حداقلی در حالی صورت گرفت که 
بر اساس مباحث مطرح شده از سوی مقامات عالی کشور 
کاالی قاچاق نباید به هیچ طریقی به بازار مصرف وارد شود.
این در حالی است که بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون 
ممانعت  خصوص  در  شده  مطرح  مباحث  برخالف  تلفیق 
در  به سبد مصرف مردم، کاالهای  قاچاق  از ورود کاالی 
قاچاق،  از کاالهای  تملیکی متشکل  اموال  اختیار سازمان 
باید فروخته و منابع آن تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در 

اختیار اشتغال قرار گیرد.
مهرداد بائوج الهوتی، عضو کمیسیون تلفیق ضمن اعالم 
اساسًا  بنده  نظر  به  گفت:  پیشنهاد،  این  با  خود  مخالفت 
اشتغال با پول پاشی ایجاد نمی شود حال آنکه برخی تصمیم 
دارند با پول کاالی قاچاق منابع مالی برای ایجاد اشتغال 

را فراهم کنند.
وی ادامه داد، نکته مهم آن است که ورود کاالی قاچاق به 
بازار مخل تولید بوده و عماًل بازار نحیف کاالی تولید داخل 

را نیز با اخالل مواجه می کند.
تالش  نمایندگان  تلفیق،  کمیسیون  عضو  این  گفته  به 
می کنند در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این طرح 
بگیرند چراکه مشخصاً ورود کاالی قاچاق به بازار مصرف 
مردم عالوه بر آنکه مخل تولید است نمی تواند باعث ایجاد 

اشتغال در کشور شود.

فروش کاالهای مکشوفه قاچاق، 
به جای گران کردن سوخت

اشتغال خود را حفظ کند، آن دانست که تمام واحدهای صنعتی و 
تولیدی کاشان توسط بخش خصوصی و مردم ایجادشده است و 

از هیچ سرمایه دولتی بهره نگرفته است.
اشتغال،  نظر  از  کاشان  منطقه  هم اکنون  توالیی  گفته  به 
توسعه  و  بیمه  زیرپوشش  افراد  شمار  صادرات،  سرمایه گذاری، 
از 15 استان کشور  باوجود شهرستان بودن  فعالیت های صنعتی 

باالتر است.
استان  اختیار مدیران کل  تفویض  از  اتاق کاشان بخشی  رئیس 
کرد:  تصریح  و  شد  خواستار  را  کاشان  شهرستان  به  اصفهان 
تفویض اختیار نه تنها موجب کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت 

می شود بلکه باعث سهولت در کارها و تسریع در 

در نشست فعاالن اقتصادی و كارآفرینان كاشان مطرح شد:
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بازار ایران هستند اما این برندها بدون دریافت گواهی فعالیت با 
نصب تابلو بر سردر اینگونه فروشگاه ها، پوشاک خارجی را آزادانه 
به مشتریان عرضه می کنند. این در حالی است که باید در ابتدا 
پایین  فروشگاه ها  اینگونه  تابلوی  متولی،  دستگاه های  اخطار  با 

می آمده و سپس عرضه پوشاک برندهای خارجی متوقف می شد.
 

بر  مجوز  فاقد  برندهای  پوشاک  از عرضه  جلوگیری  وظیفه 
عهده چه دستگاهی است؟

بازرگانان،  و  اصناف  امور  مرکز  مانند  زمینه چند دستگاه  این  در 
سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها هستند که فعالیت 
غیرقانونی این فروشگاه ها را به اتحادیه های صنفی ذیربط و اداره 
برندهای  غیرقانونی  فعالیت  نوع  این  با  و  کرده  منعکس  اماکن 

خارجی برخورد می شود.
اما اکنون آمار دقیقی از سهم بازار برندهای فاقد گواهی فعالیت که 
محصوالت خود را در فروشگاه های سطح شهر عرضه می کنند، 

ندارم. 
یا حتی ورود  از واردات قاچاق  تولید کنندگان داخلی  علت گالیه 
برندهای خارجی است که گواهی فعالیت  رسمی پوشاک توسط 
پوشاک رسمی  و عرضه  واردات  این دستورالعمل  و طبق  ندارند 

توسط این برندها نیز قاچاق محسوب می شود.

یعنی آماری از سهم بازار برندهای غیرمجاز پوشاک وجود 
ندارد؟

برخی  اکنون  چراکه  نیست  مشخص  دقیق  به طور  آمار  این 
تولید کنندگان داخلی پوشاک نیز محصوالت تولیدی خود را با نام 
پوشاک خارجی در بازار عرضه کرده یا مارک های پوشاک خارجی 
را روی محصوالت خود درج می کنند که این شرایط موجب شده 
تا آمار واقعی و دقیقی از سهم برندهای غیرمجاز پوشاک از بازار 

مصرف کشورمان نداشته باشیم.

برخورد با عرضه پوشاک داخلی با نام برندهای خارجی
وزارت صنعت به تولیدکنندگان داخلی اعالم کرده است تا نسبت 
تولیدی  پوشاک  روی  خود  نشان  و  نام  و  ایران  ساخت  درج  به 
اقدام کنند. اما در این زمینه نیز مرکز امور اصناف و بازرگانان و 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی نظارت 
و برخورد با چنین تخلفاتی هستند. همچنین  برپایی هرگونه حراج 
پوشاک مانند حراج فصلی، تغییر شغل و... نیازمند دریافت مجوز از 
اتحادیه های صنفی ذیربط و تأیید حراج توسط این تشکل هاست. 
بازرسان  باید  مجوز  فاقد  حراج های  اینگونه  با  برخورد  برای  اما 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، اتحادیه های صنفی 
نیروی  و  اماکن  اداره  با  هماهنگی  با  و  حمایت  سازمان  ذیربط، 

انتظامی به طور مشترک اقدام کنند

انجام امور نیز می شود. او با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران کاشانی 
تالش  همواره  منطقه  در  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  رونق  برای 
آن ها  بیشتر  دلگرمی  موجب  اختیارات  تفویض  گفت:  می کنند، 
این منطقه خواهد شد.  برای سرمایه گذاری و توسعه صنعت در 
توالیی همچنین پیگیری تسریع در تکمیل منطقه ویژه اقتصادی 
را خواستار شد و گفت: اتاق کاشان از 15 سال قبل تالش هایی با 
همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان انجام داده است. او بابیان 
اینکه منطقه ویژه اقتصادی کاشان در استثنایی ترین موقعیت و 
منطقه  در  راه آهن  ایستگاه  وجود  گفت:  دارد،  قرار  کشور  مکان 

ترانزیتی و  به جنوب )جاده  ویژه، قرار گرفتن در کریدور شمال 
استان های تهران )120 کیلومتر(، قم )50  به  نزدیکی  بزرگراه(، 
کیلومتر(، مرکزی، اصفهان و سمنان از دیگر مزیت ها و فرصت 
با  اقتصادی کاشان است. توالیی  سرمایه گذاری در منطقه ویژه 
برای  کاشان  منطقه  در  که  فرصت هایی  و  ظرفیت ها  به  اشاره 
سرمایه گذاران فراهم است، یادآور شد: در حوزه شرکت شهرک ها 
هم اکنون واحدهای صنعتی تولیدی زیادی آماده راه اندازی شده 
از شرکت شهرک ها  ندارند و درواقع سرمایه گذار  برق  اما آب و 

جلوتر است.
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آمارهای منتشر شده گویای این است که در سال گذشته 25 
هزار تن موکت به ارزش بالغ بر 77 میلیون دالر به کشورهای 

مختلف صادر شده است.
در 10 سال گذشته حجم صادرات انواع موکت حدود سه برابر 
رشد داشته و از 8800 تن در سال 1385 به 25 هزار تن در 

سال 1395 رسیده است. 
همچنین از نظر ارزش حجم صادرات موکت در این سال ها 
حدود چهار برابر رشد کرده و در شرایطی که در سال 1385 
درآمد  دالر  هزار   700 و  میلیون   19 محصول  این  صادرات 
رسیده  دالر  میلیون  به 77  گذشته  در سال  رقم  این  داشته، 

است.
را  اوج صادرات موکت  البته می توان سال  ایسنا،  به گزارش 
سال 1393 دانست که در این حوزه بالغ بر 53 هزار و 300 
تن محصول به ارزش بالغ بر 184 هزار و 500 میلیون دالر به 

کشورهای مختلف صادر شده است. 
رقمی که به یکباره در سال 1394 بیش از 50 درصد کاهش 
را تجربه کرد و به 22 هزار تن و ارزشی معادل 81 میلیون 

دالر رسید.
اما در سال گذشته اگرچه صادرات انواع موکت نسبت به سال 
از 81  آن  ارزش  اما  داشته  افزایش  تن  معادل 3000   1394
میلیون دالر به 77 میلیون دالر رسیده است. به عبارت دیگر با 
وجود افزایش حجم صادرات، درآمد این بخش کمتر شده که 
این موضوع گویای کاهش قیمت موکت ایرانی در بازارهای 

جهانی است.

موكت های ایرانی به كجا می روند؟
به  بخش  این  درصد محصول  ارائه شده 49  آمارهای  طبق 
یک  پاکستان،  درصد  شش  افغانستان،  به  درصد   36 عراق، 
شده  صادر  قزاقستان  به  درصد  یک  و  ترکمنستان  درصد 
امارات،  مانند  کشورهایی  گذشته  سال های  در  البته  است. 
آذربایجان، هند، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان نیز دیگر 

مشتری های موکت های ایرانی بوده اند.
در کنار این حجم صادرات در سال گذشته بالغ بر 1100 تن 
انواع موکت وارد ایران شده است که ارزش واردات این بخش 

بالغ بر یک میلیون و 600 هزار دالر بوده است. 
ترکیه، بلژیک، هند، امارات و چین عمده صادرکنندگان موکت 
از آن  البته در سال های قبل  بوده اند.  ایران در سال قبل  به 
و  ایتالیا  و  بلژیک  کویت،  فرانسه،  آلمان،  مانند  کشورهایی 

سوئیس نیز صادراتی در این حوزه به ایران داشته اند.
همچنین در سال 1395 به یکباره واردات انواع موکت رشدی 
حدود 50 درصدی پیدا کرده و از 600 هزار تن در سال 1394 
به 1100 تن در سال 1395 رسیده است. البته با این وجود 
اکثر سال ها  در  موکت  انواع  واردات  ظرف سال های گذشته 
نرخی نزولی داشته است، اما در سال 2016 میالدی در جهان 
بالغ بر هشت میلیارد و 870 میلیون دالر موکت صادر شده 
است. عمده صادرکنندگان این بخش عبارتند از چین، بلژیک، 

آمریکا، هند و هلند.
اما در این سال ها سر راه صادرات موکت ایرانی مشکالتی نیز 
وجود داشته که می توان عمده این مشکالت را به عدم توجه 
بازاریابی  سنتی  شیوه های  از  بهره گیری  و  مشتریان  سالیق 

اشاره کرد.

موکت ایرانی در بازارهای 
جهانی ارزان شد

آغاز تولید پوشاک برندهای خارجی در ایران

از  تعدادی  گفت:  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
با  ظهر  از  بعد  و  خارج  مرز  از  روز صبح  هر  مرزی  خانواده های 
حجمی از پوشاک خارجی وارد کشور می شوند، روزانه 2هزار تا 2 

هزار 500نفر از این طریق پوشاک به کشور وارد می کنند.
کشور  به  پوشاک  واردات  افزایش  خصوص  در  قاضی پور   نادر 
طی سال های اخیر، اظهار داشت: یکی از عوامل افزایش واردات 
آقای  وزارت  دوران  در  است که  ترجیحی  تعرفه  نظر گرفتن  در 
نعمت زاده اعمال شد و دلیل دیگر این میزان از افزایش واردات 
پوشاک این است که در مرز بازرگان و رازی هر فرد با خروج از 

مرز می تواند 3 میلیون پوشاک وارد کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
واردات  برای  افراد  این  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
تعدادی  گفت:  شده اند،  اجیر  سرمایه داران  برخی  توسط  پوشاک 
از خانوادهای مرزی هر روز صبح از مرز خارج و بعد از ظهر با 
حجمی از پوشاک خارجی وارد کشور می شوند، روزانه 2هزار تا 2 

هزار 500نفر از این طریق پوشاک به کشور وارد می کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
می توان مناطق آزاد را نیز یکی دیگر از افزایش واردات پوشاک 
خارجی به کشور دانست، ادامه داد: باید مرزها به منظور جلوگیری 
از واردات پوشاک بسته شود و تعرفه واردات پوشاک خارجی را 

روایتی تازه از تراژدی واردات پوشاک!!

کاشان متولی نیمی از صادرات نساجی و فرش ماشینی
در نشست فعاالن اقتصادی و كارآفرینان كاشان مطرح شد:

افزایش دهیم. وی ادامه  داد: نباید اجازه داد هر فرد با خروج از 
کشور اجازه واردات 80 دالر پوشاک را داشته باشد و همچنین 
با  از کشور خارج شوند،  افراد هر روز  تا  اجازه داد  افراد  به  نباید 
داخلی  پوشاک  تولیدات  در  را  رونق  این مشکالت می توان  رفع 

ایجاد کرد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان، 
پوشاک  تولید  عمده   مرکز  پالسکو  ساختمان  کرد:  خاطرنشان 
کشور بود و با احیاء آن می توانیم توان تولید گذشته را به دست 

آوریم.
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ابالغ رسته فعالیت های دارای اولویت اشتغال در هر استان کشور
رسته فعالیت های دارای اولویت اشتغال در هر استان کشور از سوی وزارت 
کار ابالغ شد تا تسهیالت بانکی به طرح های توجیهی مبتنی بر این 

رسته ها هدایت شوند. 
یکی از تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای »برنامه اشتغال 
فراگیر« شناسایی ظرفیت های پراشتغال کشور بود که بر همین اساس 
رسته فعالیت های منتخب هفته گذشته نهایی و به تفیک 31 استان کشور 
تحت عنوان »طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو(« از سوی 
این وزارتخانه به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری های 

هر استان ابالغ شد.
فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال به تفکیک هر استان:

1-استان آذربایجان شرقی:
فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال

و  آجیل  خودرو-  قطعات  چرمی-  مصنوعات  و  كفش  پوشاک- 
خشکبار- صنایع دستی- فرآورده های دامی )گوشت، طیور(- صنایع 
گردشگری-  دستبافته ها-  و  دستبافت  فرش  تبدیلی-  و  غذایی 

زنبورداری
2-آذربایجان غربی:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
فرآورده های لبنی- بازرگانی و پخش و لجستیک- گیاهان داروئی- 

پوشاک - صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزی
۳- اردبیل:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
دامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک و سنگین( - گیاهان داروئی - 
کشت گلخانه ای- صنایع غذایی و تبدیلی - صنایع پوشاک و نساجی- 
گردشگری   - ورزشی  خدمات  دستی-  صنایع  چوبی-  مصنوعات 

)بومگردی و طبیعی( - خدمات بازرگانی - زنبور داری و تولید عسل
۴-اصفهان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
و  دستبافت  فرش  مجموعه سازی-  و  قطعه سازی  پوشاک- 
دستبافته ها- صنایع دستی - محصوالت گلخانه ای- پرورش و فراوری 
مرغ گوشتی- ساخت زیورآالت طال و جواهر - خدمات حمل و نقل بار 
بین شهری - چاپ و نشر و خدمات بسته بندی- مدیریت انرژی - تولید 

محصوالت پالستیکی - خدمات گردشگری
۵-البرز:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
خدمات شهری )اجتماعی و سرگرمی و بوم گردی(- صنایع تبدیلی و 
پوشاک- محصوالت گلخانه ای- فرآورده ها و  تکمیلی کشاورزی- 
محصوالت آردی- قطعات خودرو- فرآورده های دامی )گوشت، طیور(- 
خدمات ورزشی- حمل و نقل، لجستیک و انبارداری- چاپ و نشر و 
بسته بندی- فرآورده های لبنی- صنایع پائین دست پتروشیمی )رنگ 

ساختمانی،  فرآورده های پالستیکی(  مصنوعات چرمی
۶- ایالم:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
گردشگری و صنایع دستی- دام و  طیور- حمل و نقل باری و مسافری- 
صنایع تبدیلی کشاورزی- فرش دستبافت و دستبافته ها- محصوالت 

گلخانه ای - دامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک و سنگین(
۷-بوشهر:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
گردشگری و صنایع دستی- کشت گلخانه ای- صنایع غذایی و تبدیلی- 
شیالت آبزیان و صیادی- بازرگانی، پخش و لجستیک/ خرما- مدیریت 

انرژی- خدمات فنی و مهندسی
۸-تهران:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
پوشاک- كفش و مصنوعات چرمی- قطعات خودرو- محصوالت 
گلخانه- فرآورده های لبنی- گردشگری سالمت- خدمات ورزشی- 
مبلمان و مصنوعات  انرژی- خدمات سالمت و پزشکی-  مدیریت 
چوبی- قطعات الکتریکی- خدمات شهری )اجتماعی، سرگرمی(-چاپ 

و نشر و خدمات مرتبط.
۹-چهارمحال و بختیاری:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
دامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک و سنگین( - فرش- شیالت 
و آبزی پروری- صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی- خدمات 
فنی و مهندسی و مشاوره ای- کشت گلخانه ای- گیاهان دارویی- 

گردشگری )طبیعت گردی( - صنایع دستی
1۰-خراسان جنوبی:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
فرش دستبافت و دستبافته ها- زعفران و گیاهان دارویی- فرآوری و 

پرورش طیور- گردشگری )بومگردی(- حمل و نقل و ترانزیت- تجهیزات 
استخراج معدنی )زغال سنگ و سنگ ساختمانی(- صنایع دستی- فرآوری 

محصوالت دامی
11-خراسان رضوی

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
فرش  خودرو-  قطعات  چرمی-  مصنوعات  و  كفش  پوشاک- 
دستبافت و دستبافته ها- پالستیک- صنایع دستی- محصوالت 
دامی )گوشت، زنبور عسل( - فرآورده های لبنی- گردشگری- صنایع 
گیاهان  و  زعفران  چوبی-  مصنوعات  و  مبلمان  تبدیلی-  و  غذایی 
دارویی- گردشگری سالمت- خدمات بازرگانی و بازریابی- محصوالت 
گلخانه ای- جواهرات و سنگ های قیمتی- خدمات حمل و نقل- خدمات 

فنی و مشاوره ای کشاورزی
12-خراسان شمالی:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
و  دستبافت  فرش  دارویی-  گیاهان  )بومگردی(  گردشگری 
دستبافته ها- تولید محصوالت گلخانه ای- صنایع تبدیلی کشاورزی- 
صنایع پالستیک- پرورش و اصالح نژاد دام )سبک و سنگین( - پرورش 

طیور- پوشاک
1۳-خوزستان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
آبزیان-   پرورش  دستی-  صنایع  پتروشیمی-  دست  پائین  صنایع 
فرآورده های لبنی- بازرگانی، پخش- گردشگری سالمت- خدمات حمل 
و نقل- صنایع تبدیلی مواد غذایی- خدمات فنی مهندسی کشاورزی- 
فرآوری خرما- گیاهان، گل و میوه های گلخانه ای-پوشاک - مدیریت 

انرژی - گردشگری طبیعت گردی - محصوالت دامی )گوشت، طیور(
1۴- زنجان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
و گردشگری-  تکمیلی کشاورزی- صنایع دستی  و  تبدیلی  صنایع 
فرش دستبافت و دستبافته ها- كفش و مصنوعات چرمی- تولید 
محصوالت ریخته گری آهن و فوالد )سرب، روی و مس( منسوجات و 

پوشاک- پرورش و اصالح نژاد دام- زیتون
1۵-سمنان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
قطعات خودرو- صنایع دستی- گردشگری و طبیعت گردی- اسکان و 
پذیرایی مسافرین زوار )با محوریت جاده مواصالتی(- تولید و فراوری پسته 

و خشکبار
1۶-سیستان و بلوچستان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
بسته بندی- خدمات بازرگانی و توزیع و پخش و انبارداری- حمل و نقل 
و ترانزیت- تولید خرما و میوه های گرمسیری- شیالت و تولید فرآوری 

آبزیان و صیادی- تولید صنایع دستی- پوشاک
1۷- فارس:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
گردشگری، صنایع دستی- گردشگری سالمت- صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی- محصوالت گلخانه ای- خدمات فنی و مهندسی- تولید و 

فرآوری گیاهان دارویی - فرش دستبافت و دستبافته ها
1۸- قزوین:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
و  دستبافت  فرش  بندی-  بسته  گردشگری-  زیتون-  كفش- 
دستبافته ها- صنایع تبدیلی و تکمیلی )انگور، خشکبار( - بازرگانی و 
لجستیک- صنایع دستی- خدمات فنی و مهندسی- طیور- قطعات 

خودرو - شیرینی سنتی
1۹- قم:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
مبلمان و  گردشگری و صنایع دستی-كفش ماشینی و دمپایی- 
مصنوعات چوبی- فرش دستیافت و دستبافته ها- سوهان- صنایع 
غذایی و تبدیلی- چاپ و نشر و صنایع فرهنگی- پسته- محصوالت 

گلخانه ای- محصوالت دامی )گاو، گوسفند، شتر، طیور( - پالستیک
2۰-كردستان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
صنایع دستی- زنبورداری- لجستیک و حمل و نقل باری- گردشگری- 
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی- تولید پوشاک- پرورش و فرآوری 

طیور
21-كرمان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
فرش دستبافت و دستبافته ها- قطعات الکتریکی- زعفران و گیاهان 

دارویی- محصوالت گلخانه ای- خرما- پسته -گردشگری

22- كرمانشاه:
فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال

صنایع دستی- گردشگری )بوگردی، سالمت(- گیاهان دارویی- صنایع 
غذایی و تبدیلی کشاورزی- بازرگانی و تجارت وابسته به مرز- پرورش و 

اصالح نژاد دام سبک و سنگین
2۳-كهگیلویه و بویراحمد:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
سایر  و  )گلیم  صنایع دستی  کشاورزی-  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
دستبافته ها(- شیالت و آبزیان و سردابی )قزل آال( - گردشگری )طبیعت 
گردی(- فرآورده های لبنی- دامپروری )پرورش و اصالح نژاد دام سبک 

و سنگین( و تولید گوشت- زنبور داری تولید عسل
2۴-گلستان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی- صنایع دستی- شیالت و آبزیان- 
گردشگری- خدمات ورزشی- فرآورده های لبنی- محصوالت دامی 

)گوشت، زنبور، طیور(
2۵- گیالن:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
پوشاک- صنایع غذایی و آشامیدنی- خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای 
کشاورزی- گردشگری و طبیعت گردی- صنایع دستی- خدمات بازرگانی 
و توزیع و پخش کاال- شیالت و آبزی پروری- پرورش طیور سنتی و 

صنعتی- شالیکوبی- کشت و فرآوری زیتون- کشت و فرآوری چای
2۶-لرستان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
پوشاک- صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی- گیاهان دارویی- پرورش 
زنبورداری-  طیور(-  )گوشت،  دامی  محصوالت  سردآبی-  ماهیان 

فرآورده های لبنی- گردشگری
2۷-مازندران:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
پوشاک- فرآوری و بسته بندی طیور- مبلمان و مصنوعات چوبی- 
گردشگری و صنایع دستی )طبیعت گردی، بومگردی(- شیالت و آبزیان- 
فرآوری و بسته بندی مرکبات و صنایع تبدیلی- محصوالت گلخانه ای )گل 

و گیاه(- محصوالت دامی )گوشت، زنبور( - فرآوری های لبنی
2۸- مركزی:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
قطعات خودرو- قطعات الکتریکی- محصوالت گلخانه ای- پرورش 
طیور- الیاف مصنوعی و عایق های رطوبتی- صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی- انار و صنایع وابسته- تجهیزات نفت و گاز - تجهیزات ریلی- 

پرورش دام سنگین
2۹-هرمزگان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
تولید و فرآوری و بسته بندی شیالت )پرورشی و صیادی(- صنایع تبدیلی 
کشاورزی- گردشگری و صنایع دستی- حمل و نقل و لجستیک- تولید، 
فرآوری و بسته بندی دام و طیور )شتر، بز، مرغ گوشتی(- تولید و فرآوری 
و بسته بندی خرما- خدمات فنی و مهندسی- استخراج و فرآوری مواد 
معدن )گچ، سنگ آهن، شن و ماسه( - کشت و فرآوری صیفی جات- 

کشت و فرآوری مرکبات
۳۰-همدان:

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
كفش و مصنوعات چرمی- مبلمان و صنایع چوبی- صنایع تبدیلی و 
تکمیلی کشاورزی )گردو و کشمش( - گردشگری و خدمات آن- صنایع 
دستی-  پالستیک و الستیک- تولید پوشاک- فرآوری و بسته بندی 

مواد غذای- سفال
۳1-یزد

فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال
کاشی و سفال- فرش دستباف- محصوالت گلخانه ای- گردشگری- 
صنایع دستی- نساجی و پوشاک- صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی- 
طال و جوهرات- صنایع برق و الکترونیک- شیرینی سنتی، قند و نبات- 
الستیک و پالستیک- دام و طیور متقاضیان راه اندازی کسب و کار و 
مشاغل برای استفاده از تسهیالت، باید طرح توجیهی خود را مبتنی بر 
ظرفیت استان به دستگاه اجرای مرتبط با طرح خود ارائه دهند. پس از ارائه 
طرح به دستگاه  اجرایی مرتبط با فعالیت، در صورتی که طرح توجیهی در 
»فهرست رسته های در اولویت توسعه اشتغال استان« وجود داشته باشد 
به کمیته  فنی در اداره کل کار استان برای بررسی ارجاع داده می شود. در 
صورت مطابقت طرح توجیهی با شرایط و ضوابط برنامه اشتغال فراگیر 
مبنی بر اشتغالزا بودن، ظرفیت اتصال به بازار و سایر موارد، متقاضی برای 

دریافت تسهیالت به بانک عامل معرفی خواهد شد.
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 26200196
فکس: 26206905

کدپستی: 1915654773

تبریک
جناب آقای مهندس علینقی خاموشی

امین الضرب  لوح  و  نشان  دریافت  بدین وسیله  احترامًا 
در  بازرگانی  اتاق  فعال  و  صنعتی  پیشکسوت  به عنوان 
را  الضرب  امین  کارآفرینی  نشان  اهدای  دوره  دومین 
تبریک عرض نموده و موفقیت بیش از پیش حضرتعالی را 

از درگاه خداوند متعال مسألت داریم.

جناب آقای علی محمد رجالی
مدیریت محترم گروه صنعتی ظریف مصور

احترامًا بدین وسیله دریافت نشان و لوح امین الضرب در 
را  الضرب  امین  کارآفرینی  نشان  اهدای  دوره  دومین 
تبریک عرض نموده و موفقیت بیش از پیش حضرتعالی را 

از درگاه خداوند متعال مسألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران 
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مسعود کمالی اردکانی گفت: در هشت ماهه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، در فرش دستباف 28 درصد، محصوالت 
مختلف نساجی 23 درصد، پوشاک 32 درصد، پوست و چرم 14.5 
درصد و فرش ماشینی و موکت 10 درصد رشد داشته ایم. مدیرکل 
دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی سازمان توسعه 
تجارت ایران با بیان این که طی هشت ماهه سال جاری صادرات 
محصوالت نساجی از رشد 18 درصدی برخوردار بوده است گفت: 
صادرات گروه نساجی و چرم شامل 279 میلیون دالر محصوالت 
نساجی و پوشاک، 117 میلیون دالر صادارت کفش، پوست، چرم و 
512 میلیون دالر صادرات فرش دستباف و ماشینی مجموعاً 908 
میلیون دالر بوده است که  از لحاظ ارزشی 18 درصد و از نظر وزنی 
4 درصد رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری برنا؛ مسعود کمالی 
اردکانی  با بیان این که در همه محصوالت نساجی دارای رشد بوده 
ایم اذعان کرد. در طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه صادرات 
فرش دستباف به آلمان و ژاپن 66 درصد رشد، صادرات محصوالت 
نساجی به ترکیه 45 درصد رشد، صادرات پوشاک به افغانستان 37 
درصد رشد و صادرات پوست وچرم به هند با 157 درصد رشد همراه 
بوده است. گفتنی است، مهمترین بازارهای صادراتی ایران در این 
گروه محصوالت شامل کشورهای ایاالت متحده، آلمان، ژاپن، 

عراق، افغانستان، ترکیه، هند، ایتالیا و پاکستان می باشد.

رشد 18 درصدی صادرات محصوالت 
نساجی و چرم

تولید طالی سفید به 45 هزارتن می رسد

گزارشی از برگزاری دومین دوره اعطای تندیس و نشان امین الضرب

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: پیش بینی می شود امسال تولید پنبه 
تصفیه شده در کارخانجات پنبه پاک کنی به 45 هزارتن برسد.

محمد حسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه با اشاره به اینکه 
اظهار  است،  نساجی  نیاز صنایع  مورد  پنبه  ساالنه 100 هزارتن 
کرد: ساالنه حدود 40 تا 50 هزارتن نیاز صنایع نساجی از تولید 

داخل و مابقی از طریق واردات تأمین می شود.
آخرین  به  اشاره  با  وی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش   به 
وضعیت تولید طالی سفید، افزود: پیش بینی می شود امسال تولید 
هزارتن  به 45  کنی  پاک  پنبه  کارخانجات  در  تصفیه شده  پنبه 

برسد.
کاویانی ادامه داد: براساس آمار گمرک تا تاریخ 25 آذر حدود 50 
هزارتن پنبه وارد کشور شد و در اختیار صنایع نساجی قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق پنبه با اشاره به اینکه نرخ جهانی پنبه نسبت 
نساجی  صنایع  اساس  براین  کرد:  بیان  است،  پایین تر  داخل  به 
برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود چاره ای جز واردات ندارند در 
حالیکه با حمایت از کشاورزان به سهولت امکان تأمین نیاز کشور 

از تولید داخل وجود دارد.
جهاد  وزارت  تضمینی،  خرید  قانون  براساس  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی با بررسی های صورت گرفته از هزینه تولید محصوالت 
کشاورزان  رضایت  مورد  تضمینی  نرخ های  کشاورزی،  مختلف 

نرخ،  اعالم  از  پس  که  می دهد  پیشنهاد  اقتصاد  شورای  به  را 
کشاورزان بر حسب شرایط زمین، رعایت تناوب کشت و امکاناتی 
بیشتری  درآمد  که  محصوالتی  تولید  به  دارند   اختیار  در  که 

برایشان دارد، اقدام می کنند.
تضمینی  نرخ خرید  ساله  افزایش هر  اینکه  به  اشاره  با  کاویانی 
تولید  زمینه  آنکه در  با وجود  بیان کرد:  نیست،  سیاست درستی 
امکان  سهولت  به  سطح  واحد  در  عملکرد  افزایش  امکان  پنبه 
تأمین  مناسب،  بذرهای  توزیع  مستلزم  امر  این  اما  است،  پذیر 
آنها  تا  است  کشاورزان  به  یارانه  تخصیص  و  تولید  هزینه های 

رغبت بیشتری به امر تولید داشته باشند.
مدیرعامل صندوق پنبه با اشاره به ضرورت واردات پنبه، افزود: 
اگرچه تا قبل از سال 82 مخالف واردات پنبه بودیم، اما در شرایط 
کنونی برای تأمین نیاز صنایع نساجی چاره ای جز واردات وجود 

ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات در شرایط 
کشاورزان  از  حمایت  با  کرد:   بیان  نیست،  پذیر  امکان  کنونی 
قدیم  روزگاران  به  بازگشت  و  صنایع  نیاز  درصدی   100 تأمین 

دور از انتظار نیست.
به گفته وی کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد در واحد 

سطح تأثیر بسزایی در رغبت کشاورزان به امر تولید دارد

طی هشت ماهه سال جاری صورت گرفت؛ 

به گزارش وزارت صمت، در مراسم دومین دوره اهدای نشان کارآفرینی 
»امین الضرب« به مناسبت 134 سالگی تاسیس اتاق تهران در تاالر 
وحدت با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و جهاد 
کشاورزی، تندیس »امین الضرب« به 3 نفر و نشان »امین الضرب« به 
7 نفر از برترین های کارآفرینی، افراد خالق در عرصه کار و پیشکسوتان 

اهدا شد.
محمد شریعتمداری در مراسم اهداء نشان امین الضرب به کارآفرینان در 
تاالر وحدت گفت: 85 هزار واحد صنعتی در ایران مشغول به کار هستند.

وی افزود: بزرگ مردان ما چه در شرایط تحریم، رکود و پسابرجام برای 
رسیدن به مقصدشان تالش کرده اند. ومن هم در احیاء مجدد اتاق 
بازرگانی تهران تالش کرده ام. وی ادامه داد: امید است با همکاری 
دولت، مجلس و اتاق های بازرگانی فضای کسب و کار را ارتقاء ببخشیم. 
وی تاکید کرد: ایجاد فضای کسب و کار مهم ترین نیاز امروز جامعه 

است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که ایجاد سهولت در فضای 
کسب و کار بزرگ ترین نیاز جامعه است خاطرنشان کرد: در شرایط 
امین  پسابرجام،  و  تحریم  و  رکود  از  اعم  فعلی  اقتصادی  مختلف 
الضرب های زمان ما برای رسیدن به مقصد نهایی تولید از حرکت باز 

نیستادند.
محمد شریعتمداری در دومین مراسم نشان اهدای امین الضرب که 
18 دی در تاالر وحدت برگزار شد گفت: در حال حاضر 85 هزار واحد 

صنعتی کوچک و بزرگ در ایران مشغول به کار هستند.
او با اشاره به این  که با وجود مشکالت در کشور، امیدهای فروانی 
داریم تصریح کرد: از این تعداد، واحد های صنعتی هم وجود دارد که با 
مشکالت و مقررات دست و پا گیری مواجه اند اما واحدهای فعالی هم 

داریم که در سطح بین المللی درخشیده اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار كرد كه راز ماندگاری بزرگ 
مردانی چون امین الضرب در اثر بخشی و از خودگذشتگی شان 

است.
غالمحسین شافعی گفت: این جلسه برای بزرگداشت کارآفرینان و 
یاد مرحوم امین الضرب برگزار می شود. حاج محمد حسن امین الضرب 
از مهم ترین کارآفرینان قرن 19 و نخستین سرمایه گذار در بخش 

خصوصی بود.

وی افزود: او اولین کارخانه بلورسازی و چینی سازی را تاسیس کرد و 
قصد داشت که نخستین کارخانه ذوب آهن را هم بسازد که به مرحله 
عمل نرسید و بعدها افراد دیگری در این مسیر گام برداشتند. موضوع 
مهم در مورد این شخصیت این است که نه قدرت امین الضرب و نه 

مکنت او باعث ماندگاری اش نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حاج محمد حسن امین الضرب 
کارآفرینی بود با مسئولیت اجتماعی به معنای عام. او در عین حال از آزاد 
اندیشان عصر خود به شمار می رفت. در واقع اندیشه های امین الضرب 

بود که باعث ماندگاری اش شد.
شافعی گفت: امین الضرب در وصیت نامه اش می گوید که باید با اشخاص 
فقیر و پیر مراعات کرد، تند نرویم و با کمال آرامی حرکت کنیم. صبر 
پیشه کنیم و شکیبا باشیم و با مردم با احترام برخورد کنیم. باید پرسید راز 
ماندگاری چنین افرادی چیست؟ امروز مصادف است با سالروز درگذشت 
غالمرضا تختی. آیا جاودانگی تختی به خاطر مدال های طالیش بود؟ 
خیلی ها بودند که از تختی بیشتر مدال گرفتند اما ماندگار نشدند. راز 

ماندگاری این انسان های بزرگ را باید از خودگذشتگی شان دانست.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این مراسم گفت: 
امید یعنی، کارآفرینی که توانسته در شرایط رکود رشد کند.کارخانه های 
هستند.  ایران  ملی  افتخارات  از  کارآفرینان  و  خصوصی  بخش 
کارخانه های بخش خصوصی با وجود رکود حاکم بر کشور توانسته اند 

هزاران شغل برای جوانان ایجاد کنند.
در این مراسم علی اصغر حاجی بابا )بنیانگذار صنایع ریخته گری و 
فروآلیاژ ایران(، علی نقی خاموشی)رییس دو دوره اتاق ایران(، منصوره 
اتحادیه )مترجم زندگی نامه امین الضرب(، علی محمد رجالی )بنیانگذار 
ظریف مصور(، محمد رضا رستمی)مدیر عامل مارال صنعت جاوید 
صادرکننده ماشین آالت سنگین و کشنده(، حسام آرماندهی )خالق 
استارت آپ کافه بازار و سایت دیوار( و هاله حامدی فر )مدیرعامل 

شرکت دارویی سیناژن( لوح و نشان »امین الضرب« دریافت کردند.
تجلیل از خانواده شهید عباسی از شهدای حرم نیز از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.
فضلی  مهدی  میهن(،  )بنیانگذار  پایداری  ایوب  به  مراسم  این  در 
)مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ( و محمد جواد ظریف )وزیر امور خارجه 

کشورمان( نیز تندیس »امین الضرب« اهدا شد.
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