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صنعت نساجی، عامل ارتزاق یک میلیون اصفهانی

نشست مذکور با دعوت انجمن صنایع نساجی ایران و به منظور پیگیری 
موارد مطروحه در نشست قبلی این کمیسیون - نشست مورخ دوم 
مهر- برگزار شده بود این جلسه رأس ساعت 13:30 روز یکشنبه 29 
بهمن ماه نود و شش ، با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و خیر مقدم دکتر 
ابوالفضل روغنی -رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران- آغاز شد. جلسه مشترک اعضای هیأت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران و نمایندگان تشکل های نساجی و کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با حضور رئیس اتاق 
بازرگانی ایران، مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، مشاور 
وزیر صنعت در امور نساجی و پوشاک، رئیس و اعضای کمیسیون 
صنایع اتاق ایران، نایب رییس کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون 
صنایع نساجی مجلس شورای اسالمی، نمایندگان تشکل های نساجی و 
پوشاک و جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن این صنعت برگزار شد. دکتر 
ابوالفضل روغنی -رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران- در بخش آغازین 
ادامه در صفحه 2این نشست به نقش تشکل های تخصصی در اتاق بازرگانی پرداختند 
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و به خصوص نقش انجمن صنایع نساجی ایران را در بین تشکل های 
نساجی حائز اهمیت دانستند. دکتر روغنی با اشاره مقدماتی به نشست 
مشترک قبلی فعاالن صنعت نساجی در کمیسیون صنایع ابراز امیدواری 
نمود پیگیری های اتاق برای حل مسائل و مشکالت واحدهای نساجی 
مثمرثمر باشد. مهندس جمشید بصیری- رئیس هیات مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران- نیز ضمن خوشامدگویی به حاضرین در این جلسه 
از زحمات و تالش های رئیس و اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران 
قدردانی نمود و با اشاره به طومار امضا شده توسط فعالین صنعت نساجی 
در خصوص مهمترین مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی که در 
نشست اول مطرح شده بود؛ عنوان داشت: بر اساس آمار سازمان تجارت 
جهانی، کل ارزش صادرات نساجی و پوشاک در سال 2016،  725 
میلیارد دالر بود که 281 میلیارد دالر به صنعت نساجی و 444 میلیارد 
دالر به صنعت پوشاک مربوط است؛ در کشور ما کل ارزش صادرات 
صنایع نساجی ) با اغماض( حدود  900میلیون دالر و ارزش کل صادرات 

پوشاک در حدود 50 میلیون دالر محاسبه می شود که 

یک میلیون اصفهانی از صنعت نساجی ارتزاق می کنند.« این جمله، 
مهمترین خبری بود که در نشست هم اندیشی فعاالن صنعت نساجی و 
مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. این نشست همزمان 
با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان برگزار شد و 
صاحب نظران و فعاالن این عرصه به بیان مشکالت و مسائل خود 
پرداختند. به گزارش خبرگزاری برنا؛ رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
صنایع نساجی اصفهان در این نشست گفت: در اصفهان 9100 واحد 
صنعتی مشغول فعالیت هستند که 2200 واحد در زمینه نساجی فعالیت 

می کنند. 
حبیب اهلل شاه کرمی با اشاره به اینکه 57 هزار اشتغال رسمی مستقیم در 
صنعت نساجی اصفهان ایجاد شده است، افزود: مجموعه سرمایه گذاری 
صنعت نساجی نسبت به کل سرمایه گذاری صنعتی در اصفهان، 27 

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان  با 
بیان اینکه فعالیت بیش از هشت هزار واحد نساجی کشور برای 
280 هزار نفر و در مجموع با شاغلین صنعت پوشاک و سایر زیر 

صنعت ها 880 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
شاه کرمی بیان کرد: به صورت کلی اگر به وضعیت سرمایه گذاری 
نگاه کنیم 5 درصد سرمایه گذاری کل کشور به نساجی اختصاص 
دارد و در مقابل 13 درصد اشتغال ایجاد کرده است یعنی با یک 
سرمایه گذاری کم می توانیم یک اشتغال مناسب برای این صنعت 

داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر درگیر صنعت هستند، 
تصریح کرد: وقتی وضعیت نساجی خوب است سایر صنایع هم 
وضعیت خوبی دارند، از این رو وقتی وضع صنعت خوب باشد حال 
استان هم خوب است. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنایع 
نساجی استان اصفهان خاطرنشان کرد: دلیل اینکه وضعیت صنعت 
در استان اصفهان خوب نیست این است که متوسط بیکاری در 
استان 2/6 از متوسط کشور باالتر است، از این رو باید گفت در 
ایران 12/6 درصد بیکاری داریم ولی در استان اصفهان 15/1درصد 

است.
وی ادامه داد: 75 درصد فرش ماشینی و 60 درصد پارچه چاپ 
شده و 90 درصد باند و گاز 50 درصد الیاف مصنوعی کشور در 

استان اصفهان تولید می شود. 
شاه کرمی گفت: در مقابل همه مشکالتی که وجود دارد باید گفت 
در مجموع 500 هزار ُتن منسوجات مصرف می کنیم که از این 
مقدار 300 هزار ُتن تولید داخل و 210 هزار ُتن آن قاچاق است که 

عامل اصلی رکود در صنعت همین موضوع است. 
وی با بیان اینکه ساالنه 400 میلیون دالر بابت منسوجات قاچاق 
وارد کشور می شود، اظهار داشت: آمار HS می گوید در دنیا هر 
کاالیی از هر مبدأ حمل شود این کد را دریافت کرده و باید مقصد 
را مشخص کنند در آمار یونیدو مطرح می کند که 270 هزار ُتن 
منسوجات به سمت ایران حمل شد اما گمرک مطرح می کند آمار 

ما 47 هزار تن است. 
وی بیان کرد: ما 300 هزار ُتن تولید داخل داریم اما در بازار 30 
درصد آن مارک ایرانی می خورد گفت: کاالی ایرانی کیفیت باال 
دارد اما اتیکت خارجی بر روی آن زده می شود. شاه کرمی با بیان 
اینکه 40 درصد واردات داریم که از نظر ارزش 60 درصد است، 
اضافه کرد: مؤسسه ای بسیار دقیق در دنیا مطرح می کند که در 
ایران 30 هزار میلیارد تومان منسوجات مصرف می شود که 11 
هزار میلیارد تومان آن تولید داخل است و 20 هزار میلیارد تومان 

آن از خارج وارد می شود.

210 هزار تن از منسوجات نساجی 
قاچاق است

درصد است و 25 درصد اشتغال اصفهان نیز به بخش نساجی مربوط 
می شود. وی با تاکید بر اینکه وقتی صنعت نساجی اصفهان فعال باشد، 
همه صنعت اصفهان رونق خواهد داشت، تاکید کرد: همه فعاالن 

اقتصادی اصفهان با صنعت نساجی ارتباط دارند و به 

نشست مشترک اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و نمایندگان 
تشکل های نساجی با کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
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سهم ما از صادرات جهانی نساجی حدود سه دهم درصد و سهم پوشاک 
از تجارت جهانی یک صدم درصد می باشد. وی ادامه داد: در سال 2016 
ارزش صادرات کشور ترکیه 11 میلیارد دالر بود و سهم این کشور از 
کل صادرات جهانی 3/4 درصد بود این رقم در مورد پاکستان 9میلیارد 
دالر )معادل 3/2 درصد از کل صادرات جهانی نساجی( می باشد. به 
گفته مهندس بصیری، در مورد صادرات پوشاک وضع اسفناک تر است؛ 
به طوری که ارزش صادرات پوشاک ترکیه در سال 2016، 15 میلیارد 
دالر و سهم این کشور از صادرات جهانی 3/4 درصد است. رئیس هیأت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: کل صادرات نساجی 
و پوشاک پاکستان در سال 2016، 5/6 میلیارد دالر )معادل 1/3 کل 
صادرات جهانی پوشاک( است یعنی ترکیه 300 برابر و پاکستان 100 
برابر ما در سال 2016، پوشاک صادر کرده اند. مهندس بصیری ادامه 
داد: در حوزه صادرات پوشاک، عالوه بر دو رقیب منطقه ای، می توان 
به بنگالدش با 28 میلیارد دالر ، ویتنام با 25 میلیارد دالر ، اندونزی با 7 
میلیارد دالر و کامبوج با 6 میلیارد دالر صادرات پوشاک در سال 2016 
اشاره کرد این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در سال 
95 ، حدود 44 میلیارد دالر و کل درآمد نفتی    ایران در همین سال 
معادل 41 میلیارد دالر محاسبه شده است؛ در مجموع باید گفت سهم ما 
از بازار صادرات جهانی نساجی و پوشاک بسیار ناچیز است. وی با مقایسه 
آمار فارغ التحصیالن و متخصصین و مدیران زحمتکش و دلسوز صنعت 
نساجی به موقعیت ممتاز جغرافیایی و منابع و ذخایر بی نظیر کشور اشاره 
نمود و تعداد واحدهای نساجی کشور که در حدود 40 واحد در سال 
1332 و بیش از 8 هزار واحد در سال 57 بود اشاره کرد و از برندهای 

صاحب نام در عرصه ملی و بین المللی این صنعت یاد کرد. 
مهندس بصیری در ادامه سخنان خود به صادرات چشمگیر محصوالت 
نساجی پیش از انقالب و حتی در سال های اولیه بعد از انقالب نیز 
پرداخت و با انتقاد از عدم توجه جدی به این صنعت در کشورمان به 
حمایت ها و برنامه ریزی های جدی شایر کشور ها بخصوص کشورهای 
همسایه اشاره نمود و رشد 2/6درصدی کشور ترکیه در صنعت پوشاک و 
یا پیشرفت های صنعت نساجی ازبکستان را نتیجه توجه ویژه این دولت ها 
به صنایع نساجی و پوشاک خود دانست. رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران، بازار 80 میلیونی داخل و 300 میلیونی کشورهای 
همسایه و وفور منابع انسانی و انرژی در کشور را از پتانسیل های ویژه 
این صنعت برای پیشرفت و اشتغال زایی برشمرد. و اذعان داشت: هیأت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران پس از بحث و بررسی های بسیار، 
راهکارهای عملی برای برون رفت از وضعیت کنونی را مورد نظر قرار داد 
که طی طوماری به امضای فعاالن این صنعت رسیده و برای مقامات و 
مسئولین مملکت ارسال شد که متأسفانه هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده 
است. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن اشاره به 
برخی مشکالت موجود در این صنعت، راهکارهایی که از سوی انجمن 
مطرح شده را مورد توجه قرار داد. او گفت: کاهش تعرفه مواد اولیه پایه، 
اجرای کامل قانون مالیات  بر ارزش افزوده ، استمرار مبارزه با قاچاق 
منسوجات و پوشاک، کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی و اجرای درست 
قانون مشاغل سخت و زیان آور طبق مصوبات شورای عالی حفاظت را 
از جمله مهم ترین راهکارهایی دانست که انجمن برای رفع چالش های 
این صنعت مطرح کرده است. ایشان پیوستن به سازمان جهانی تجارت 
را مهم ترین موضوعی دانست که می تواند به رفع چالش های صنعت 

نساجی کشور کمک کند. و یادآور شد: این صنعت طی چندین دهه به 
عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع ایران شناخته می شد و حتی تولیدات 
خود را به کشورهای اروپایی نیز صادر می کرد اما متأسفانه در حال حاضر 
مورد بی مهری قرار گرفته و بخش قابل توجهی از ظرفیت های آن بدون 
استفاده رها شده است مهندس بصیری در پایان سخنان خود به لزوم 
توجه جدی تر مسئوالن به حل و فصل مسائل و مشکالت این صنعت 
و ارائه راه حل های عملی برای خروج از بحران و رکود فعلی تأکید کرد.

به صنعت نساجی بی مهری شده است
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی -رئیس فراکسیون صنایع 
سهم  تبیین  به  سخنانی  طی  اسالمی-  شورای  مجلس  نساجی 
اشتغالزایی صنایع نساجی در کشور پرداخت و با اشاره به صادرات صنایع 
نساجی ایران به کشورهای اروپایی در سال های نه چندان دور، به 
بی مهری های انجام شده به صنایع نساجی گالیه نمود. وی که در 
نشست مشترک هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و نمایندگان 
تشکلهای نساجی با اعضای کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران سخن 
می گفت با انتقاد صریح و شفاف از قرارداد تعرفه ترجیحی با کشور 
ترکیه این قرارداد را برای صنعت نساجی کشور بسیار مهلک دانست  
و این موافقت نامه تجارت ترجیحی که چندی پیش  بین ایران و ترکیه 
به امضا رسید را پشت پای محکمی به صنعت نساجی کشور توصیف 
کرد و گفت: موضوع صنعت نساجی و چالش هایی که در این بخش 
وجود دارد از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته و بر 
همین اساس ستادی برای مبارزه با قاچاق کاال در مجلس شکل گرفته 
که مقابله با پدیده قاچاق به ویژه منسوجات که بیشترین حجم قاچاق 
را به خود اختصاص می دهد در اولویت برنامه ها قرار داده است. وی 
تأکید کرد: در حال حاضر بیشترین میزان قاچاق در حوزه پوشاک از 
طریق مناطق آزاد انجام می شود و در ادامه به پیگیری های مستمر 
برای هماهنگی با مسئوالن گمرک، وزارت صنعت و مسئولین مناطق 
آزاد خبر داد و ابراز امیدواری نمود این پیگیری ها منجر به کاهش حجم 
واردات بی رویه و قاچاق در این صنعت شود. الرگانی به مشکالت 
عدیده واحدهای نساجی برای بحث مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و 
هم چنین پیگیری های جدی فراکسیون برای کاهش مالیات بر ارزش 
افزوده برای صنایع نساجی از 9 درصد به 3 درصد نیز اشاره کردو گفت 
با توجه به پتانسیل های این صنعت در کشور و مزیت های نسبی و 
ارزش افزوده باالی آن و نقش حائز اهمیت این صنعت در اشتغالزایی 
کشور بسیار ضروری است که مورد حمایت همه جانبه قرار گرفته و 
از طرفی نوسازی  بازنگری شود.  این حوزه  به  سیاست های مربوط 
تجهیزات و ماشین آالت این صنعت نیز در دستور کار قرار گیرد. وی 
در ادامه توجه حضار را به ظرفیت ها و پتانسیل های فراکسیون هفتاد 
نفری حمایت از صنعت نساجی کشور در مجلش شورای اسالمی جلب 
نمود و حمایت از صنعت نساجی را حمایت مستقیم از اشتغال زایی در 
کشور دانست و از تشکل های نساجی بخصوص انجمن صنایع نساجی 
ایران خواست تا این فراکسیون را در شناسایی و پیگیری برای حل 
مشکالت یاری کنند. در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران مطرح شد 
بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای نجات صنعت نساجی مهیا شود 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از انجمن نساجی خواست 
که مشکالت صنعت را اولویت بندی کرده و راهکارهای کارشناسی 
دهند..  قرار  اجرایی  متولیان  اختیار  در  پیشنهادی  بسته  قالب  در  را 
غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور نیز با حضور 
در این نشست برای آسیب شناسی وضعیت صنعت نساجی توسط مرکز 
تحقیقات اتاق ایران اعالم آمادگی کرد و گفت: در این حوزه تشکل های 
فعال می توانند به کمک مرکز تحقیقات اتاق ایران بیایند تا مطالعه دقیقی 
در مورد وضعیت این صنعت انجام شود. زمانی که مشکل و چالش 
موجود را ریشه یابی کنیم، می توانیم راهکار مناسبی برای آن ارائه دهیم. 
وی در ادامه به موضوع قرارداد تجارت ترجیحی که چندی پیش بین 
ایران و ترکیه امضا شد، اشاره کرد و گفت: ایران جزو کشورهای است 
که کمترین قراردادهای تجارت ترجیحی را با همسایه های خود دارد. 

نشست مشترک اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و نمایندگان 
تشکل های نساجی با کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

باید اذعان کرد این قرارداد تجارت ترجیحی که در دولت قبل بین ایران 
و ترکیه به امضا رسید، نکاتی دارد که برای بخش خصوصی قابل باور 
نبود. این قرارداد مشکالت بزرگی را برای صنعت کشور شکل داد. در 
این رابطه طبق نظرسنجی ها و مطالعاتی که صورت گرفته بیشترین 
ضربه به صنعت پوشاک و صنعت قطعه سازی خودرو وارد آمد. از طرفی 
میزان برد ترکیه از این قرارداد بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون دالر 
ارزیابی شد این در حالی است که میزان عایدی ایران از این قرارداد 
بالغ بر 38/2 میلیون دالر بوده است. رئیس اتاق ایران به موضوع قاچاق 
به ویژه در حوزه صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی 
با روش های پلیسی نمی توان با پدیده قاچاق مبارزه کرد در این حوزه 
باید به سراغ فرمول های اقتصادی برویم؛ قاچاق باید غیراقتصادی شود. 
در حال حاضر به شرایطی رسیده ایم که محصوالت قاچاق به راحتی 
وارد کشور شده و هیچ مقاومتی در برابر آن صورت نمی گیرد. شافعی 
ادامه داد: در مورد صنایع دو نوع مشکل وجود دارد، یکی از این مشکل ها 
اجتماعی و دیگری به حوزه اقتصاد مربوط می شود. زمانی که یارانه ها 
هدفمند شد یکی از اهداف اجرای این قانون، نوسازی صنایع و استفاده 
آنها از تکنولوژی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش بهای تمام شده 
محصوالت تولیدی بود اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشد چراکه 

قانون به درستی اجرا نشده است. 
طبقه  بزرگ ترین  گفت:  نیز  اجتماعی  مشکالت  مورد  در  وی 
مصرف کننده در کشور طبقه متوسط بوده که در حال حاضر این طبقه به 
دو دسته تجزیه شده، دسته اول که کوچک هم هستند باال رفته و فقط 
کاالی خارجی مصرف می کنند و دسته دوم که گسترده تر بوده، پایین 
آمده و قدرت خرید آن چنانی ندارند و به مصرف کاالهای بنجل ارزان 
خارجی روی می آورند. رئیس اتاق ایران همچنین از دخالت دستگاه های 
اجرایی در فعالیت یکدیگر انتقاد کرد و گفت: در خصوص تجارت چندین 
دستگاه اعمال نظر می کنند تا آنجا که متولی اصلی قادر به تصمیم گیری 
نیست. بنابراین پیشنهاد می کنم با حضور فعاالن حوزه، اولویت های 
صنعت نساجی شناسایی شده و در قالب یک بسته پیشنهادی همراه 
با راهکارهای منطقی و کارشناسی در اختیار متولیان و مسئوالن اجرایی 

قرار گیرد.
ضرورت تشکیل كمیته فنی برای بررسی مسائل و مشکالت 
صنایع نساجی و پوشاک در زیرمجموعه كمیسیون صنایع اتاق 

بازرگانی
پوشاک  و  نساجی  دفتر صنایع  مدیرکل  محرابی-  افسانه  مهندس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت- که در نشست مشترک هیات مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران و نمایندگان تشکلهای نساجی با اعضای 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت در ادامه این برنامه 
طی سخنانی به موضوع پیگیری های انجام شده در اداره کل نساجی و 
پوشاک و هم چنین تشریح فعالیت های انجام شده درخصوص کاهش 
میزان قاچاق منسوجات و پوشاک و همچنین محدودیت واردات از 

مناطق آزاد پرداخت. 
مهندس افسانه محرابی- مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت- نیز در ادامه این برنامه طی سخنانی به موضوع 
پیگیری های انجام شده در اداره کل نساجی و پوشاک و هم چنین تشریح 
فعالیت های انجام شده درخصوص کاهش میزان قاچاق منسوجات و 

پوشاک و همچنین محدودیت واردات از مناطق آزاد پرداخت. 
این مقام مسئول در ادامه به لزوم تشکیل کمیته فنی مسائل و مشکالت 
صنایع نساجی و پوشاک در زیرمجموعه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
و بسته حمایت از تولید اشاره نمود که برای تولید 510 هزار تن پوشاک 
تسهیالتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد و بازسازی و نوسازی مدنظر 

قرار شده است. 
وی به پیگیری های انجام شده برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده و 
مشوق های کارفرمائی نیز اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد با همکاری و 
حمایت تشکل های نساجی و اتاق های بازرگانی بتوان به نتیجه مطلوب 
رسید. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به پیگیری های اداره کل برای تخصیص ارز مبادله ای برای 
تامین مواداولیه و خرید ماشین آالت و تامین مواداولیه پتروشیمی مورد 
نیاز واحدهای نساجی اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد تا گام های موثری 

برای حل و فصل واحدها برداشته شود.
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ادامه از صفحه 1

نوعی یک میلیون اصفهانی از صنعت نساجی ارتزاق می کنند.
صنعت نساجی می تواند بیکاری اصفهان را صفر كند

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی اصفهان در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه بیکاری در اصفهان 2/5 
درصد بیشتر از سایر استان ها است، گفت: صنعت نساجی می تواند این 
خال را جبران کند و بیکاری اصفهان را به صفر برساند. وی با بیان 
اینکه استان اصفهان تاثیرگذارترین استان در صنعت نساجی است، ادامه 
داد: با وجود فعالیت های شاخص اصفهان در صنعت نساجی، گاهی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی در ارتباط با این صنعت 
گرفته می شود که اصفهان را درگیر نمی کند. شاه کرمی نخستین معضل 
صنعت نساجی اصفهان را قاچاق دانست و افزود: ساالنه 250 هزار تن 
کاالی قاچاق نساجی وارد کشور می شود؛ اگر جلوی قاچاق کاال در 
صنعت نساجی گرفته نشود، این صنعت به بدترین شکل ممکن نابود 
می شود. وی فرار سرمایه گذاران را نیز یکی دیگر از معضالت اصفهان 

عنوان کرد.
تالش برای رفع مشکالت نساجی توسط نخبگان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز در این 
نشست هم اندیشی گفت: شرکت نمایشگاه ها توانسته تمامی نخبگان و 
دست اندرکاران بخش نساجی را گرد هم جمع کند تا بتوانند مشکالت 
و مسائل را مطرح کنند و این مشکالت به یاری خدا و همت مسئوالن 
برطرف شوند. علی یارمحمدیان افزود: اگر مشکالت در حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی در اصفهان و ایران وجود دارد، همه ما مسئول 
هستیم و باید برای رفع این مشکالت تالش کنیم. وی با تاکید بر 
اینکه درد فعاالن صنعت نساجی، درد همه جامعه است، ادامه داد: 
تالش می کنیم رسالت اجتماعی خود را انجام دهیم تا گامی برای رفع 

مشکالت برداریم.
قاچاق بی رویه در صنعت نساجی را كنترل كنید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز در این 
نشست هم اندیشی از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست 
قاچاق بی رویه در صنعت نساجی را کنترل کنند. عبدالوهاب سهل آبادی 
با تاکید بر اینکه اصفهان روزگاری به اندازه ای در صنعت نساجی فعال بود 
که منچستر ایران توصیف می شد، افزود: از تمامی مسئوالن می خواهیم 
شرایطی ایجاد شود که برند صنعت نساجی اصفهان دوباره احیا شود. 
وی تاکید کرد: فعاالن صنعت نساجی اصفهان با تمام مشکالتی که 
دارند، همچنان بسیار فعال و خوب فعالیت می کنند؛ مسئوالن هم باید 
از این فعاالن حمایت کنند و شرایط تسهیل کارکرد آنها را فراهم کنند.

فریادهای فعاالن بخش خصوصی شنیده نمی شود
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست 

گفت: صنعت نساجی اصفهان هنوز می تواند به عنوان مهد صنعت 
نساجی کشور مطرح باشد. مجتبی مال احمدی با تاکید بر اینکه مسئوالن 
می دانند ریشه و علل مشکالت گریبانگیر حوزه صنعت چیست، اما 
اقدامی انجام نمی دهند، افزود: شعارهای خوبی از سوی مسئولین مطرح 
می شود اما اراده ای که باید برای قدرت گرفتن بخش خصوصی وجود 
داشته باشد، مشاهده نمی شود. وی با تاکید بر اینکه فریادهای فعاالن 
بخش خصوصی و بخش صنعت کشور شنیده نمی شود، تصریح کرد: 
نیاز به هم افزایی در جمع مسئوالن داریم تا این مشکالت مرتفع شود. 
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: مدیران 
بخش خصوصی در شرایطی که باید در کارخانه ها و شرکت های خود 
برای ارتقای کیفیت و افزایش کمیت تولید وقت بگذارند، مجبور هستند 
که در ادارات دولتی دنبال نامه ها و امور پیش پا افتاده بدوند. به گفته 
وی، مدیران دولتی می دانند تا زمانی که بخش خصوصی در اقتصاد 
نقش اساسی ایفا نکند، شرایط نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه روز به روز 
بدتر می شود و آنوقت ستادهای ویژه و کارگروه ها هم کاری از پیش 

نخواهند برد.
بخش خصوصی، همه كاره صنعت نساجی باشد

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک نیز در 
این نشست هم اندیشی گفت: نساجی اصفهان در سال های اخیر دوران 
بدی را گذرانده است؛ البته اکنون ظرفیت ها فعال شده اند و توسعه پیدا 
کرده اند. گلنار نصراللهی با بیان اینکه بازسازی کارخانجات نساجی در 
دستور کار قرار گرفته و بخش نساجی پس از آغاز این بازسازی ها 
پیشرفت کرده است، افزود: نساجی برای پیشرفت باید انعطاف داشته 
باشد و بخش خصوصی هم بیش از بخش دولتی انعطاف پذیر است؛ 
بنابراین نساجی باید توسط بخش خصوصی اداره شود. وی با تاکید بر 
اینکه تجارت باید در خدمت تولید باشد نه تولید در خدمت تجارت، ادامه 
داد: با دستور اکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه معاونت وزارتخانه 
موظف شده اند طرح های نوسازی و بهسازی به بهترین شکل ممکن 

انجام شود. در بازسازی ها هم، صنعت نساجی در اولویت است.
تاثیر باالی نمایشگاه در توسعه صنعت نساجی

مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
در این نشست تاثیر برگزاری نمایشگاه در توسعه صنعت نساجی را 
بسیار باال دانست و گفت: اصفهان موفق شده گام های مهمی در حوزه 
صنعت نمایشگاهی بردارد و در این زمینه، برگزاری نمایشگاه صنعت 
نساجی گامی روبه جلو بوده است. افسانه محرابی افزود: تعامالتی با 
گمرک، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و... داشته ایم تا مشکالت فعاالن 
صنعت نساجی برطرف شود. وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی هم 
سرمایه بری پایینی دارد و هم از ارزآوری باالیی برخوردار است، ادامه 

صنعت نساجی، عامل ارتزاق یک میلیون اصفهانی

داد: این صنعت همیشه تاثیر بسیار زیادی در توسعه و رشد اقتصادی 
کشورها داشته است. مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اینکه آینده صنعت نساجی بسیار امیدوار کننده 
است و تالش می کنیم پیشرفت این صنعت را تسریع کنیم، تاکید کرد: 
صنعت نساجی می تواند مشکالت مرتبط با بیکاری و رونق اقتصادی را 
مرتفع کند. فقط باید شرایطی ایجاد شود که برای بهبود شرایط فعاالن 
این صنعت، برنامه ریزی شود. وی با تقدیر از عوامل اجرایی در برگزاری 
نشست هم اندیشی فعاالن صنعت نساجی و مدیران سازمان صنعت 
معدن وتجارت استان اصفهان بویژه اتاق بازرگانی اصفهان و شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان گفت: با اجرایی شدن بسته حمایتی 
شرایط خوبی برای صنعتگران و کارآفرینان عرصه تولید و اشتغال صنعت 
نساجی، رفع بیکاری و رونق اقتصادی کشور ایجاد خواهدشد. مدیرکل 
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت،  معدن و تجارت، صنعت 
نساجی و پوشاک را صنعتی با ارزآوری و ارزش افزوده باال در کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه دانست. محرابی،  با تاکید بر اینکه تهیه 
و اجرایی شدن بسته حمایتی صنعت نساجی یک فرآیند خاصی دارد 
گفت: برای تهیه این بسته حمایتی با تمامی دستگاه ها و سازمان های 
مرتبط نیز که درگیر این صنعت هستند عالوه بر پیگیری و هماهنگی، 
بحث و بررسی، تعامل و هم افزایی می شود تا وارد عمل شوند. محرابی، 
با تاکید بر پیگیری های مستمر و مضاعف خانم نصراللهی- مشاور 
وزیر صنعت معدن و تجارت- را در بررسی و رسیدگی به مشکالت 
این صنعت، از وی تقدیر کرد و گفت: تصور وی اینست که با اجرایی 
شدن بسته حمایتی آینده خوبی برای این صنعت رقم خواهد خورد. وی، 
همچنین تالش همه مسووالن مرتبط در این عرصه برای از بین بردن 
مشکالت موجود را یادآورشد و گفت: جلسه ای در اسفندماه با حضور 
رئیس سازمان توسعه تجارت، معاونت امور بازرگانی داخلی، رئیس  
مناطق آزاد، رئیس گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی، معاونت امور 
صنایع و  نمایندگان مجلس در خصوص رفع مشکالت صنایع نساجی 
برگزار خواهد شد. به گفته وی، با  اجرایی شدن بسته حمایتی صنعت 
نساجی و صفرشدن مالیات بر ارزش افزوده برای صنعتگران، کارآفرینان 
و تولیدکنندگان این صنعت خیلی از مشکالت کم خواهدشد. مدیر کل 
دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
صادرات انواع کفپوش نسجی ماشینی در 9 ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه آن در سال گذشته از نظر وزنی افزایش 7 درصدی و از 
نظر ارزش دالری رشد 8 درصدی داشت.محرابی گفت: انواع کفپوش 
نسجی ماشینی در 9 ماهه نخست امسال  48 هزار ُتن به ارزش269 
میلیون دالر صادر شد که این رقم در مدت مشابه آن در سال 95 از نظر 
وزنی 45 هزار ُتن به ارزش ارزش249  میلیون دالر بود. وی، واردات 
انواع کفپوش نسجی ماشینی را نیز طی 9 ماهه سال جاری 1700 تن 
و به ارزش 3.2 میلیون دالر یادآورشد و افزود: رفع موانع تولید، رقابتی 
نمودن تولیدات داخلی کشور در مقابل کاالی وارداتی و افزایش حقوق 
ورودی انواع کفپوش نسجی از 40% در سال 95 به ماخذ 55% در 
سال 96 از اقدامات انجام شده در راستای حمایت از تولید انواع کفپوش 
نسجی بوده است. به گفته وی، فرش ماشینی نیز با تولید 75 میلیون 
مترمربعی رشد چهاردرصدی در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه آن در سال گذشته داشته است. مدیر کل دفتر صنایع نساجی و 
پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: 72 میلیون مترمربع 

میزان تولید فرش ماشینی در 10 ماهه سال 95 بوده است.
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سازمان توسعه تجارت اعالم کرد بر اساس اطالعات واصله 
از رایزن بازرگانی ایران، دولت عراق 64 کاال را در فهرست 
و  است  داده  قرار  داخلی  تولید  از  کاالهای مشمول حمایت 
در آینده احتمااًل شامل افزایش تعرفه واردات به این کشور 
خواهند شد. کت و شلوار - کاله نظامی - پنبه طبی - کفش 
کفش   - نساجی  مواد   - الیاف   - -پنبه  سجاده   - نظامی 
ایمنی - فرش ماشینی - پارچه پلی استری - پتو - پارچه 
در  مواردی است که  از جمله  زنانه  و  مردانه  خام - جوراب 
این لیست دیده می شود. دولت عراق به تازگی فهرستی از 
کاالها را مشمول حمایت از تولید داخل قرار داده است که 
در آینده نزدیک می توانند مشمول افزایش تعرفه وارداتی به 

کشور عراق شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اقتصاد ایران توانایی بزرگتر شدن 
را دارد و در این راستا تمام توان خود را برای برداشتن موانع پیش رو به 
کار خواهم بست. محمد شریعتمداری در دیدار با جمعی از کارآفرینان 
با مبارک خواندن تشکیل مجمع کارآفرینان و توجه مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی به این تشکل، تصریح کرد: البته از نظام بندی 
مناسب و درستی در ایجاد تشکل ها و اتحادیه ها برخوردار نیستیم و با 
دوری از تعدد و پراکندگی باید به سمت تشکیل اتحادیه و تشکل واحد 

بزرگ برای هماهنگی بیشتر پیش برویم.
به گزارش شاتا،  شریعتمداری با بیان اینکه کارگروه مشترکی میان 

اقتصاد ایران توانایی بزرگتر شدن را دارد

احتمال افزایش تعرفه واردات 
64 کاال به عراق

تشکل  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
کارهای  انجام  برای  کارآفرینان  مجمع 
به  باید  گفت:  می شود،  تشکیل  مشترک 
سمت حمایت تمام قد از بخش خصوصی 
و تشکیل شرکت های بزرگ به خصوص 
در حوزه صادرات برای بزرگترکردن کیک 
که  چرا  کنیم  کت  حر  کشور  اقتصادی 
دارد.  را  بزرگتر شدن  توانایی  ایران  اقتصاد 
مشکالت  برخی  وجود  به  اشاره  با  وی 
موجود علیرغم همه تالش های انجام شده 
در کشور، افزود: تمام توان خود را برای برداشتن موانع پیش رو به کار 
خواهم بست و از صنعتگران انتظار دارم تا از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بخواهند که مسایل و مشکالت پیرامونی این بخش را حل و 
فصل کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری بازنگری قانون 
تجارت در دوران وزارت بازرگانی خود، اضافه کرد: این قانون که در آن 
زمان به مجلس تقدیم شد همچنان راکد مانده است و پس از شروع 
مسؤولیتم در وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازبینی و تدوین 

مجدد آن برای تصویب در مجلس شورای اسالمی اقدام کرده ام.
سازمان توسعه تجارت اعالم كرد:

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

گلنار نصراللهی  در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
نساجی اصفهان با اشاره به قانون 1343 حمایت از واحدهای صنعتی 
و ابالغیه جدید معاون اول رئیس جمهوری در این خصوص اظهار 
داشت: امیدوارم واحدهای صنعتی ما هیچ گاه از این قانون استفاده 
نکنند. وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی افزود: پلی اکریل یکی 
است.  بوده  روبه رو  با مشکالتی  در اصل 44  است که  مواردی  از 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وضعیت پلی اکریل 
نباید به وضعیت صنعت نساجی گره بخورد، تصریح کرد: در بحث 
با  شرکت  این  و  داده  رخ  مشکالتی  شرکت  این  خصوصی سازی 
مشکل روبه رو شده که البته راه حل هایی برای خروج از مشکالت این 
شرکت وجود دارد و امیدواریم با کمک مقامات استان  راهکارها هر چه 
سریع تر اجرایی شوند. وی بیان کرد: می توانستیم به جای اینکه 900 
میلیون دالر صادرات در صنعت نساجی داشته باشیم 2 یا 3 میلیارد 
دالر صادرات داشته باشیم اما در حال حاضر 90 هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری  در صنعت نساجی وجود دارد که 95 درصد آن مربوط 
به بخش خصوصی بوده که تمامی این موارد از مزیت های صنعت 
نساجی است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 
قسمت هایی کوتاهی کردیم که اکنون به دنبال جبران آن هستیم، 
بیان کرد: در بخش پوشاک باید به مد و طراحی توجه می کردیم که 
در این راستا کوتاهی صورت گرفته است اما وزارت صنعت و وزارت 
ارشاد در تالش هستند تا فضاسازی هایی در این راستا انجام داده و 
بعد از آن بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند. وی خاطرنشان 
کرد: تمام مطالبی که بخش های خصوصی در سمینارها عنوان کردند 
سبب شده که صنعت نساجی مورد توجه قرار بگیرد، از این رو باید 
گفت تمام حواس متوجه صنعت نساجی است. نصراللهی با بیان اینکه 
باید این مطلب که صنعت نساجی دارای توجیه اقتصادی نیست را 
از ذهن ها پاک کنیم، گفت: با دلیل و مدرک می گوییم که صنعت 
نساجی دارای توجیه است، ما با تعداد 2 میلیون و 200 هزار دوکی 
که در صنایع نساجی داریم به نسبت صادرات خوبی انجام می دهیم.

70 درصد صنعت فرش ماشینی كشور در كاشان است
وی افزود: یکی از رشته های بزرگ در صنعت نساجی فرش ماشینی 
است که حدود 70 درصد آن در کاشان در حوزه استحفاظی اصفهان 
است که مواد اولیه آن ها الیاف اکریلیک بوده و  100 هزار ُتن الیاف 
اکریلیک وارد می کنند.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار 
داشت: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براین اساس هستیم 
که آن  چه در داخل با کیفیت مناسب تولید می شود را استفاده کنیم 

از این رو معتقدم که واردات نخ و پارچه باید تا حدودی محدود شود 
و انجمن ها و تشکل های صنعت نساجی باید تالش و پیگیری های 
چه  بدانیم  دقیق  بطور  تا  کنند،  بیشتر  خصوص  این  در  را  خود 
محصوالتی در داخل تولید می شود و چه محصوالتی باید وارد شود. 
وی بیان کرد: براساس برآوردهای ما در زمینه صنعت نساجی اگر 
قصد رفع نیاز 90 درصدی تولید داخل را داشته باشیم حداقل نیازمند 
2/5 میلیارد دالر سرمایه گذاری در داخل کشور هستیم. مشاور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آمار واردات ماشین آالت صنعت 
نساجی نشان می دهد که ساالنه حدود 250 میلیون دالر واردات 
ماشین آالت داریم گفت: در 9 ماهه سال گذشته 170 میلیون دالر 
و 9 ماهه سال جاری 300 میلیون دالر واردات ماشین آالت داشتیم 
که این آمار نشان دهنده افزایش 2 برابری ماشین آالت است. وی 
ادامه داد: توجهات به سمت سرمایه گذاری در صنعت نساجی است 
اما از طرفی جای نگرانی دارد چرا که برخی از واردات مربوط به 

ماشین آالت دست دوم است.
گمرک را برای نخستین بار در مناطق آزاد مستقر كردیم

نصراللهی با بیان اینکه اقدامات مثبت و خوبی در وزارت خانه برای 
محدودسازی واردات بی رویه چه از طریق قانونی و چه از طریق 
قاچاق انجام شده است، گفت:  یکی از مهمترین این اقدامات اجرای 
دستورالعمل مربوط به ساماندهی ثبت نمایندگی برندهای خارجی 
و همچنین استقرار گمرکات در مناطق آزاد و ایجاد محدودیت و 
ثبت واردات محصوالت نساجی در این مناطق می باشد. مشاور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بحث بازسازی و نوسازی در 
کل صنایع با اولویت صنعت نساجی در دستور کار وزارت خانه است 
از این رو طرح آن آماده شده و سازمان های توسعه ای آماده هستند تا 

مواردی که بخش خصوصی نیاز دارد به آن ها کمک کنند.

70 درصد صنعت فرش ماشینی کشور در کاشان است
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:
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