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انجمن صنایع نساجی ایران در هفته ای که گذشت...
در  کشور  ارزی  سیاست های  تغییر  تردید  بدون 
هفته گذشته و اعالم بسته جدید ارزی مهمترین 
خبری بود که توجه فعالین صنعتی و اقتصادی و 
بخصوص فعالین تشکل های صنعتی کشور را به 
خود معطوف نمود انجمن صنایع نساجی ایران نیز 
در راستای حمایت از اعضای خود و حل مشکل 
تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت که این روزها 
تغییرات  دستخوش  ارزی  سیاست های  تغییر  با 
و  رایزنی ها  است  شده  بسیاری  نگرانی های  و 
از جمله  نشست های متعددی را دنبال نمود که 
و  اتحادیه ها  مشترک  نشست  به  می توان  آن 
تشکل های نساجی و پوشاک در اداره کل صنایع 
نساجی و پوشاک در خصوص درخواست اتحادیه 
تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک جهت 
مورد  پنبه ای  نخ  تن  واردات 20هزار  مجوز  اخذ 
نیاز واحدهای تولید پوشاک اشاره نمود )از محل 

تخصیص ارز کاالهای گروه یک( 
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امور  معاون  با  كاشان  اقتصادی  فعاالن  مشترک  نشست 
اقتصادی استانداری اصفهان و مدیران كل استان در محل 
فرش  صنعت  مسائل  بررسی  محوریت  با  كاشان  اتاق 
فعاالن  و  صنایع  صاحبان  و  شد  برگزار  استان  ماشینی 

اقتصادی به بیان مشکالتشان پرداختند.
به گزارش فصل تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی کاشان در این نشست گفت: صنعت فرش ماشینی از 
جمله صنایعی است که مواد اولیه آن وارداتی است. در آشفتگی 
بازار تولید و اقتصاد کشور واحدهای تولیدی این صنعت ضربه 
بیان کرد: بخشی  از دیگر صنایع بودند. محمود توالیی  پذیرتر 
از صنعت نساجی منطقه کاشان نیازمند گرانول و پروپیلن است 
و برخی از تولید کنندگان به علت کمبود این مواد بعضا واحدهای 
خود را تعطیل کرده اند. توالیی بیان کرد: منطقه کاشان باالی 70 
درصد تولید گالب و عرقیات کشور را به خود اختصاص داده و 
حتی انجمن و اتحادیه آن در این منطقه وجود دارد. هم اکنون به 
علت افزایش قیمت مواد اولیه بطری و pet، این صنعت با مشکل 
مواجه شده است. وی تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی 
صنعتی معتبر و خوش نام را از سوی بانک ها خواستار شد و گفت: 
در یک ماه گذشته نشست هایی با بانک های ملی و سپه برگزار و 
مشکالت واحدها با این دو بانک برطرف شده است. رئیس اتاق 
کاشان با گالیه از برخی قوانین دست و پاگیر در مشاغل روستایی، 
افزود: توانمندی ایجاد شغل در روستاهای این منطقه وجود دارد، 
روستائیان به علت این قوانین با محدودیت هایی مواجه هستند. وی 
همچنین صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی صنعتی در برخی 
شهرک های صنعتی کاشان از سوی شهرداری را خواستار شد و 
گفت: این صنایع پیشتر به علت مزاحمت در شهر به شهرک ها 
انتقال یافته اند و با وجودی که صاحبان صنایع زمین را از شهرداری 
خریداری کرده اند اما هنوز سند مالکیت آنها صادر نشده است. او با 
توجه به خروج اتباع افغانستان خواستار تشکیل کمیته کاری برای 
جایگرین کردن نیروی کار در شهرستان کاشان شد و تصریح کرد: 
فراهم شده  این شهرستان  اشتغال در  با شرایط کنونی فرصت 
ولی کارگران بومی حاضر به انجام کارهایی که اتباع افغانی انجام 
می دادند، نیستند. رئیس اتاق کاشان پیشنهاد فدرالی اداره کردن 
استان ها و بصورت پایلوت به استان اصفهان را مطرح کرد و گفت: 
بر این باوریم با این مدل اداره کردن استان ها، فسادها در مرکز 
کاهش یافته، چون استان ها جسارت، جرات و فضای عمومی برای 

این گونه فسادها را ندارند.

ادامه در صفحه 2

رئیس اتاق كاشان: 

اخـالل در واردات مـواد اولیـه به 
آشفتگی در صنعت فرش ماشینی منجر 

شده است
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که در همین راستا نیز نشست مشترکی 
و  تولید  اتحادیه  نمایندگان  حضور  با 
گروهی  و  پوشاک  و  نساجی  صادرات 
پنبه ای  ریسندگی  کمیته  اعضای  از 
انجمن صنایع نساجی ایران در روز شنبه 
سیزدهم مرداد ماه در محل انجمن برگزار 
گردید و موضوع میزان تولید و مصرف و 
واردات نخ مورد نیاز مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت هرچند که اتخاذ تصمیم 
نهایی در خصوص موافقت انجمن در این 
خصوص به بررسی های بیشتر و اظهار 
ریسندگی  کمیته  و  مدیره  هیئت  نظر 
پنبه ای موکول شد اما حاضرین در این 
نشست بر این مهم اتفاق نظر داشتند که 
موضوع اتحاد و پیوستگی زنجیره تامین 
و تولید محصول در صنعت ریسندگی باید 
بیش از پیش مورد توجه جدی فعالین این 

صنعت قرار گیرد و از اتخاذ تصمیمات بخشی و جزیره ای بدون 
درنظر گرفتن منافع زنجیره تولید پرهیز شود. 

ظهر روز یکشنبه چهاردهم مرداد ماه نیز انجمن صنایع نساجی 
ایران میزبان جمع کثیری از تولیدکنندگان صنعت فرش ماشینی 
بافندگان  این نشست که ریسندگان نخ فرش ماشینی و  بود در 
فرش ماشینی حضور داشتند در خصوص موضوع تامین مواد اولیه 
مورد نیاز این صنعت بحث و تبادل نظر شد و نمایندگان کمیته 
ماشینی  فرش  کمیته  نمایندگان  و  انجمن  بلند  الیاف  ریسندگی 

انجمن به طرح دیدگاه ها و مسائل و مشکالت خود پرداختند. 
عصر روز سه شنبه شانزدهم مرداد ماه نیز انجمن صنایع نساجی 

ایران میزبان اعضای کمیته ریسندگی پنبه ای بود در این نشست 
نیز که با استقبال اعضا برگزار شد در خصوص مسائل و مشکالت 
ناشی از بسته جدید ارزی دولت بحث و تبادل نظر بسیار شد و 
در خصوص اثرات مخرب این تصمیمات در میزان تولید و اشتغال 
فرصت  اولین  در  تا  شد  مقرر  و  شد  نظر  تبادل  و  بحث  صنعت 
های  دیدگاه  انعکاس  خصوص  در  الزم  پیگیری های  ممکن 
انتقادی فعالین صنعت نساجی به بسته جدید ارزی و لزوم توجه 
دولت به تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در جهت حمایت از 
کاالی تولید داخل و حفظ اشتغال و جلوگیری از قاچاق محصوالت 

نساجی صورت پذیرد.    

انجمن صنایع نساجی ایران در هفته ای که گذشت... ادامه از صفحه 1

بهـرام شـهریاری، نائـب رئیس اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجی 
و پوشـاک اظهـار کرد: اهداف اصلی تشـکیل مناطـق آزاد همواره 
مـورد تاییـد صنـف نسـاجی و پوشـاک  اسـت.اما چیـزی که هم 
اکنـون مـا را آزار مـی دهـد، خالء قانونـی و عدم اجـرای صحیح 

قوانیـن مصـوب در این مناطق اسـت.
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، وی ادامـه داد:مراکزی که 
بایـد نقطه ای بـرای افزایش تولید و سـهولت در صادرات کشـور 
محسـوب شـود ایـن روز ها بـه سـبد کاالی وارداتی بـدون مجوز 

تبدیل شـده است.
نائـب رئیـس اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک ضمن 
اشـاره به اثـرات مخرب کاالی همراه مسـافر به تولیدات کشـور، 
ابـراز کرد:داسـتان غـم انگیـز واردات همـراه مسـافری از مناطق 

آزاد ،اشـک تولیدکنندگان را در آورده اسـت.
ورود مسـافران در غالـب گردشـگر و خریـد کاال در ایـن مناطق، 

خبـر از عـدم نظارت مسـئوالن مـی دهد.
وی بیـان کـرد: قوانیـن اعـالم می کننـد افـرادی کـه بـه صورت 
مسـافر وارد مناطـق آزاد می شـوند تنهـا یـک بـار در سـال حـق 
خریـد اجنـاس و حمـل آن بـه  سـرزمین اصلـی را دارنـد ، اما آیا 

هـم اکنـون ایـن قانـون رعایت می شـود؟!
شـهریاری گفـت: اجناسـی کـه  بـدون پرداخـت حـق گمرکی و 
عـوارض  الزم موجـب اختـالل در بازار رسـمی کشـور می شـوند 
ایـن اسـت  از مسـئوالن  را قاچـاق می نامنـد حـال سـوال مـا 
کـه آیـا اثـرات کاالی همـراه مسـافر از ایـن مناطـق بـا قاچـاق 
تفاوتـی دارد؟ کاال هایـی کـه بـدون نظـارت چندیـن و چندبار در 
سـال توسـط یـک یا چنـد نفـر وارد  می شـوند در واقـع آن روی 
سـکه قاچـاق بـه شـمار مـی رونـد. وی ضمـن انتقـاد از عملکرد 
مسـئوالن مربـوط  در اجـرای صحیح اهداف مناطـق آزاد تصریح 

کـرد: عوامـل این جریـان اصل موضـوع را به کل از یـاد برده اند 
و دروازه  واردات اجنـاس را بـه صـورت رسـمی برای سـودجویان 

بـاز کـرده اند. 
ایـن عضـو اتحادیـه تولیـدات و صـادرات نسـاجی و پوشـاک بـا 
اشـاره بـه وضعیـت فعلی ایـن مراکز ابراز کـرد: تنهـا نکته جذاب 
مناطـق آزاد هـم اکنـون خرید و فـروش اجناس وارد شـده بدون 
گمـرک و تزریـق آن هـا بـه بـازار اصلی کشـور اسـت، زمانی که 
بـرای واردات کاال تمـام فیلتر هـای قانونـی از بیـن رفته باشـد به 
جـای رشـد و تعالی در این شـهرها، شـاهد ایجـاد بازارچه هایی با 

اجنـاس وارداتـی بـی کیفیت خواهیـم بود.
وی بـا اشـاره بـه معافیـت هـای اعمالـی بـر مناطـق آزاد، افزود: 
در واقـع بـه جـای اینکـه ماهی گیری را یاد سـاکنان ایـن مناطق 

بدهیـم، ماهـی ضعیـف و بیماری را بـه دستشـان داده ایم.
شـهریاری بـا ابـراز تاسـف از افزایـش تعداد ایـن مناطـق اضافه 
کـرد:  مخالـف افزایش این مناطق نیسـتیم، امـا زمانی که همین 
چنـد منطقـه بـه هدف اصلی خـود نرسـیده اند چطـور می خواهیم 
مناطـق جدیـد را کـه از نظـر کارشناسـی نیـز صحیـح نیسـتند، 

مدیریـت کنیم.
بـا ورود بـه ایـن بحـث پـی می بریـم کـه خـروج ارز، کامـال بی 
صـدا در حـال انجـام اسـت بـدون آن که نهـاد یا سـازمانی آن را 
پیگیـری کنـد و در نهایـت معتقدیـم کـه اگـر وزرا بـرای واردات 
اقـالم مشـابه داخلـی ممنوعیتـی قائـل می شـوند بایـد در ایـن 

مناطـق هـم صـورت بگیرد.
وی در پایـان تصریـح کـرد: در صـورت عـدم واردات رسـمی، 
سـودجویان از طریـق همیـن مناطـق بـه خریـد کاال هـای خـود 
می پردازنـد بنابرایـن سـازمان های نظارتـی اولیـن تیشـه را  بـه 
ریشـه تولیـدات کشـور به خصوص پوشـاک و کفـش خواهند زد.

مرگ خاموش صنعت تولیدی کشور در نتیجه فعالیت غلط مناطق آزاد!

خالصه مذاکرات  نهصد  و  هشتاد و 
ششمین نشست هیئت مدیره انجمن 

صنایع نساجي ایــران

صورتجلسه

نشست 986 هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
انجمن  محل  در   97/05/07 مورخ  یکشنبه  روز  در 
صنایع نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد 
ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ 

تصمیم به عمل آمد.
مدیـره  هیئـت   985 نشسـت  مذاکـرات  خالصـه   -1

شـد.  قرائـت   97/4/31 مـورخ  انجمـن 
2 - آقـای دکتـر شـیبانی گزارش مبسـوطی از نشسـت 
صنعـت  فعالیـن   97/7/6 شـنبه  روز  مـورخ  مشـترک 
نسـاجی بـا وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و معاونیـن 
و مشـاورین و مدیـران کل ایشـان ارائـه فرمودنـد کـه 
تامیـن مواداولیه مـورد نیاز واحدهای داخلـی و همچنین 
حـذف تعرفـه مواداولیه خـام پایه و لزوم تامیـن مواداولیه 
پتروشـیمی مـورد نیاز واحدهای نسـاجی از طریق بورس 
کاال از اهـم مـوارد مطروحـه در این جلسـه بوده اسـت . 
همچنیـن آقـای مهنـدس نیلفـروش زاده بـا اشـاره بـه 
قـول هـای مسـاعدت وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
در نشسـت شـب قبـل بـه مصوبـات امـروز درخصـوص 
ابطـال ثبـت سـفارش هـای انجـام شـده و خارج شـدن 
پنبـه ویسـکوز از گـروه کاالئـی یـک اشـاره فرمودنـد و 
آن را در تضـاد بـا جمعبنـدی جلسـه شـب قبـل بـا وزیر 

دانسـتند . 
3- پـس از اسـتعفای آقایـان مهنـدس رضـا حمیـدی از 
ریاسـت هیئـت مدیـره و دکتـر شـیبانی از نایـب رئیـس 
هیئـت مدیـره نسـبت بـه انتخابات سـمت هـای هیئت 
رئیسـه رای گیـری شـد و پـس از رای گیـری مخفـی 
کتبـی آقـای مهنـدس محمدجعفـر شـهالیی نـژاد بـه 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و آقـای مهنـدس علـی 
فرهـی بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و سـید 
رضـا الجـوردی بـه سـمت خزانـه دار انجمـن انتخـاب 

گردیدنـد . 
و  تجـار  بـه  مجـوز  صـدور  موضـوع  درخصـوص   -4
بازرگانـان بـرای واردات مواداولیـه مـورد نیـاز واحدهای 
تولیـدی بحـث و تبـادل نظـر شـد و نظـرات موافـق و 
مخالـف در ایـن خصـوص مطـرح شـد و مقـرر شـد تـا 
انجمـن اسـتراتژی مشـخصی در ایـن گونـه مـوارد در 

جهـت حمایـت از تولیـد اتخـاذ نمایـد . 
افزایـش  درخصـوص  را  توضیحاتـی  لبـاف  آقـای   -5
قیمـت مواداولیه مـورد نیاز واحدهای نسـاجی بخصوص 
مواداولیـه پتروشـیمی مـورد نیـاز صنعـت نسـاجی ارائـه 

فرمودنـد . 
6- آقـای مهنـدس اخـوان مقـدم پیشـنهاد فرمودند که 
انجمـن مذاکراتی را با سـفارت کشـور هندوسـتان برای 
تامیـن مالـی برای خریـد مواداولیه با روپیه از این کشـور 

داشـته باشد . 
7- دعـوت نامه مدیرکل دفتر صنایع نسـاجی و پوشـاک 
بـرای بررسـی کمبـود و افزایـش قیمت نخ در کشـور در 
سـاعت 10 صبـح روز دوشـنبه 97/5/8 در طبقـه نهـم 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت قرائـت گردید . 
8- مکاتبـه مدیـرکل دفتر صنایع نسـاجی و پوشـاک به 
شـماره 60/112008 مـورخ 97/5/1 بـه ریاسـت محترم 
انجمـن درخصـوص افزایش قیمـت نخ قرائـت گردید. 

9- جلسـه در سـاعت 19 بـا ذکر صلوات بـر محمد و آل 
محمد خاتمـه یافت . 
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جای خالی مصرف کنندگان واقعی محصوالت پتروشیمی در 
سامانه بهین یاب

ارز رانتی به »صادرات قاچاق« دامن زد

محصوالت پتروشیمی به دالالنی فروخته می شوند که از سامانه 
بهین یاب مجوز دارند، ولی مصرف کننده واقعی که قادر به تأمین 
نیاز خود از طریق این سایت نیست ناچار می شود مواد اولیه مورد 

نیاز خود را دو برابر قیمت جهانی از بازار سیاه تهیه کند.
افزایش نرخ ارز در حالی تمامی بازارها و در پی آن اقتصاد کشور را 
تحت تاثیر خود قرار داده است که در این میان صنایع مختلف از 
جمله صنعت پتروشیمی و نیز بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه 

از حواشی و پس لزره های آن در امان نیستند.
باور  به  که  است  حالی  در  این  تسنیم،   خبرگزاری  گزارش  به 
کارشناسان با تدبیر برخی امور، فراهم آوردن شرایط و بسترهای 
جلوگیری از رانت و تخلف و نیز نظارت بر این فرایندها می توان 
اوضاع و شرایط بازارهای مختلف را تحت کنترل قرار داده و حواشی 

ناشی از مشکالت اقتصادی را کاهش داد.
با  نیز  ایران  اتاق  نمایندگان  هیئت  تازگی ها عضو  اساس  این  بر 
انتقاد از کمیاب شدن و افزایش قیمت شدید محصوالت پتروشیمی 
تغییر  همواره  صنعت  فعاالن  درخواست  گفته،  داخلی  بازار  در 
بوده  بهین یاب  سایت  در  محصوالت  این  تخصیص  معیارهای 
است، اما متولیان امر تمایلی به این کار ندارند و بخش عمده این 
محصوالت در بورس کاال به افرادی غیر از مصرف کنندگان واقعی 
پتروشیمی خوراک  واحدهای  که  است  در شرایطی  این  می رسد. 
به دست  باال  بسیار  با قیمت  آنها  اما محصوالت  ارزان می گیرند 
تولیدکنندگان پائین دستی می رسد؛ چرا که ظاهرا نرخ فروش این 
محصوالت در بورس بر مبنای دالر 4200 تومان محاسبه می شود 
اما آنچه در عمل اتفاق می افتد این محصوالت در بورس کاال بین 
10 تا 30 درصد باالتر از این نرخ به فروش می رسد و در بازار آزاد 
نیز حدود 50 تا 80 درصد باالتر از قیمت جهانی به مصرف کننده 

واقعی عرضه می شود.
این اتفاق در شرایطی رقم می خورد که طبق قانون، محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال باید به کسانی فروخته شود که مجوز 
بهین یاب دارند؛ اما از آنجایی که مجوزهای بهین یاب واقعی نیست، 
اغلب  که  شده اند  میدان  وارد  خرید  متقاضیان  از  بزرگی  گروه 
مصرف کننده نیستند و مصرف کننده واقعی مجبور است محصول را 

دو برابر قیمت جهانی از بازار آزاد تهیه کند.

پتروشیمی  محصوالت  معامالت  وضعیت  بررسی  دیگر  سوی  از 
در بورس نشان می دهد حجم عظیمی از درخواست ها برای خرید 
که  است  از سوی کسانی  کاال  بورس  در  پتروشیمی  محصوالت 
از بهین یاب مجوز تخصیص گرفته اند، اما متأسفانه بخش زیادی 
برای  بهین یاب  سایت  عملکردی  ایراد  به واسطه  مجوزها  این  از 
و  نیستند  مواد  این  مصرف کننده  واقعاً  که  می شود  کسانی صادر 
فقط به عنوان فعال این حوزه شناخته می شوند اما فعالیتشان رصد 

می شود.
در این زمینه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد 
است: برای رفع معضالت در این حوزه، باید صادرات محصوالت 
پتروشیمی توسط خود واحدهای پتروشیمی انجام شود که چنین 

اتفاقی نمی افتد.
عظیم  حجم  تا  شود  اصالح  بهین یاب  سامانه  باید  همچنین 
متقاضیان خرید در بورس را ساماندهی کند و فقط مصرف کنندگان 
واقعی بتوانند وارد بورس شوند؛ اما وزارت صنعت تمایلی به اصالح 

فرایند این سامانه ندارد.
به گفته این مقام مسئول، وزارت صنعت عالقه ای به اصالح فرایند 
ندارد و با وجود این که در طول سه سال اخیر بارها این درخواست 
از سوی فعاالن صنعت داده شده، آنها هرگز حاضر به تغییر سامانه 
نیستند؛ در حالی که نقایص سامانه فعلی حجم عظیمی از رانت و 

فساد ایجاد کرده است.
عالوه بر این شامل برق مصرفی واحد تولیدی، پرداخت هزینه های 
تأمین اجتماعی نیروی کار و شاخص پرداخت مالیات ارزش  افزوده، 
در  پتروشیمی  واقعی محصوالت  برای شناسایی مصرف کنندگان 
نیستند  حاضر  امر  متولیان  اما  کرده ایم  معرفی  بهین یاب  سایت 
اینکه  بهانه  به  بگیرند  را در شاخص ها در نظر  اینها  از  هیچ کدام 
به اطالعات دسترس ندارند. این در شرایطی است که همه این 
اطالعات قابل دسترسی است اما اراده ای در وزارت صنعت برای این 
کار وجود ندارد؛ در نتیجه همچنان محصوالت پتروشیمی در حالی 
به دالالن و سوداگرانی فروخته می شوند که از سامانه بهین یاب 
مجوز دارند، اما مصرف کننده واقعی که قادر به تأمین نیاز خود از 
طریق سایت بهین یاب نیست ناچار می شود مواد اولیه مورد نیاز خود 

را تا دو برابر قیمت جهانی از طریق بازار سیاه تهیه کند

و  قیمتگذاری  بورس،  در  پتروشیمی  نحوره عرضه محصوالت 
تحویل این محصوالت به صنایع پایین دستی با دستورالعمل دولت 

مشخص شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه ای به 
اتاق های سراسر کشور، دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی را به منظور اطالع رسانی به 

فعاالن اقتصادی ارسال کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف ایجاد ثبات و آرامش 
در بازار محصوالت پتروشیمی در12 محور صادر شده است، به 

شرح زیر است:
1. نحوه تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی خارج از بورس 
در قالب قراردادهای فیمابین و با احتساب نرخ تسعیر ارز موضوع 
هیئت   1397/3/24 مورخ  ه  35549/ت55464  شماره  مصوبه 

محترم وزیران
2. سازو کار تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی قابل عرضه در 
بورس کاالیی ، معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی 
در خلیج فارس ) هر کدام پایین تر باشد( ضربدر نرخ تسعیر ارز 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و امکان رقابت حداکثر تا 

5 درصد در بورس
3. ضرورت رعایت نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به مجتمع های 
پتروشیمی در فروش خوراک بین مجتمعی با هدف جذب و هدایت 
سرمایه گذاری به سمت تولید گرید های دارای کمبود در داخل 

کشور
4. تعیین و الزام رعایت کف عرضه محصوالت پتروشیمی توسط 
مجتمع های پتروشیمی )حداقل معادل تقاضای واقعی سال گذشته 

به عالوه 20 درصد(
5. اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات

محصوالت  عرضه  کف  رعایت  به  صادرات  شدن  منوط   .6
پتروشیمی

7. الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق تکمیل و به روزرسانی 
اطالعات مندرج در سامانه بهین یاب )تعیین سهمیه معادل تقاضای 

واقعی سال گذشته به عالوه 20 درصد(
نهایی صنایع  واحدهای مصرف کننده  به  8. تخصیص سهمیه 
تبدیلی جهت رفع نیاز محصول نهایی در قالب تولید کارمزدی 
صنایع پایین دستی با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصویب کمیته تخصصی ذیل کارگروه تنظیم بازار

بر عرضه، تقاضا، قیمت و  9. پیش بینی سازو کارهای نظارتی 
مصرف محصوالت پتروشیمی

10. مشمول قیمت گذاری شدن محصوالت صنایع پایین دستی 
و  تعیین  هیئت  داخل  تولید  کاالی  قمیت گذاری  طبق ضوابط 
تثبیت قیمت ها و ضرائب سود مصوب هیئت عالی نظارت مستقیما 
توسط شرکت ها بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس 
و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش 
قیمت های غیرمتعارف توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت 

31 استان و سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان.
توسط  پتروشیمی  محصوالت  اولیه  مواد  فروش  امکان   .11
شرکت های پتروشیمی با عقد قرارداد یک ساله با صنایع پایین دستی 
به تشخیص شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمت کشف شده در 
بورس، یک دهم کارمزد مصوب بورس با تصویب سازمان بورس 
و اوراق بهادار و الزام بورس کاال به ایجاد دسترسی برای سازمان 
صنایع  ملی  شرکت  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان  حمایت 
پتروشیمی و سایر مراجع با تشخیص کارگرروه تنظیم بازار به 
منظور امکان رصد و پایش عملکرد سهمیه بگیران، رعایت کف 

عرضه تعیین شده، جلوگیری از واسطه گری و برخورد با تخلفات.
12. تشکیل کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت.

بخشنامه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ كرد:

حسین سالح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

تدویـن  در  قطـع  بایـد  به طـور  کـه  مهمـی  نـکات  از  یکـی 
سیاسـت های جدیـد ارزی موردتوجـه قـرار بگیـرد، مشـورت بـا 
کارشناسـان اقتصـادی، به ویـژه فعـاالن در حوزه تجـارت خارجی 

. ست ا
متاسـفانه نقطه ضعفـی کـه در سیاسـت های چنـد مـاه گذشـته 
مشـاهده کردیـم، ایـن بـود کـه تصمیم ها بیشـتر پشـت درهای 
بسـته گرفتـه می شـد و بـدون توجـه بـه پیامدهـای تصمیم های 

گرفتـه شـده  بـه صـورت آزمـون و خطـا عمل می شـد. 
در واقـع مدیریت منابع ارزی باید از یک سـو براسـاس منابع ارزی 
در اختیـار و ازسـوی دیگـر براسـاس پیش بینـی از تحریم هـای 
بازبینـی  اسـاس  همیـن  بـر  نیـز  سیاسـت ها  و  باشـد  پیـش رو 
شـود. ازسـوی دیگـر، دو موضـوع قیمت گـذاری و  تامیـن ارز بـا 
یکدیگـر متفـاوت اسـت. یکـی از اشـتباه های اسـتراتژیک که در 
قیمت گـذاری رخ داد و بایـد درحال حاضـر موردتوجـه قـرار بگیرد 
این اسـت که مکانیسـم تعیین نرخ بـر عهده بازار ثانویه گذاشـته 
شـود و میـزان ورودی هـای ایـن بـازار گسـترده  شـود. عـالوه بر 
ایـن باید بـرای کاالهای اساسـی، اسـتراتژیک و نهاده های دامی 

و کشـاورزی مکانیسـم جدایی بـرای قیمت گـذاری در نظر گرفته 
 . شود

وجـود ارز رانتـی همـواره با ایجاد فسـاد همراه اسـت و زمانی که 
گفتـه شـد فقط بـه طیفـی از کاالهـا، ارز ارزان قیمـت اختصاص 
داده می شـود، شـاهدیم کـه برای نخسـتین بار پدیـده »صادرات 

قاچـاق« در کنـار واردات قاچاق توسـعه یافته اسـت. 
پتروشـیمی ها  صـادرات  از  حاصـل  ارز  گرفـت  تصمیـم  دولـت 
از ارائـه در بـازار ثانویـه مسـتثنا شـود و برهمیـن اسـاس آمـار 
حاصـل از صـادرات پتروشـیمی ها و میـزان ارزی کـه ازسـوی 
پتروشـیمی ها بـه دولـت برگردانـده شـده حاکـی از آن اسـت که 
ارز ارائه شـده تنهـا 10درصـد میـزان صـادرات اسـت و مشـخص 
نیسـت 90درصـد مابقـی کجاسـت. بنابرایـن باید کنتـرل دقیقی 
در ایـن حـوزه انجـام شـود. در ایـن میان، تصـور نمی کنـم تغییر 
مدیریـت بانـک مرکـزی نیـز باعـث بهبود شـود. بانـک مرکزی 
تصمیم گیرنـده اصلـی نبـوده و اگر قرار اسـت تغییـری هم لحاظ 
شـود بایـد در بدنـه دولـت و حاکمیـت و تغییـر نـگاه آنهـا لحاظ 

. د شو
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وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

مروری بر صنعت نساجی و پوشاک ترکیه
مهمترین  از  یکی  جهانی  تولیدکنندگان  میان  در  همچنان  ترکیه 
کشورهای تولید کننده در صنعت نساجی و پوشاک در جهان محسوب 
می شود. صنعت نساجی و پوشاک این کشور ششمین تامین کننده 

بزرگ جهان و سومین تامین کننده عمده در اتحادیه اروپا می باشد.
کننده  تولید  کشورهای  مهمترین  از  یکی  همچنان  ترکیه  امروزه، 
نساجی و پوشاک در جهان محسوب می شود. بعد از وسایل نقلیه، 
پوشاک از بهترین محصوالت صادراتی ترکیه می باشد که 9.4 درصد 
از کل صادرات کشور را شامل می شود. در بین پوشاک صادراتی، 
سهم پوشاک تهیه شده از بخش بافندگی حلقوی برابر با 8/8 میلیارد 
دالر )5/5 درصد از کل صادرات(، و سهم پوشاک تهیه شده از بخش 
از کل  درصد   3/8( دالر  میلیارد  با 6.0  برابر  پودی  تاری  بافندگی 
صادرات( در سال 2017 می باشد. صادرات در هر دو بخش نساجی 
و پوشاک ترکیه در سال 2017 به میزان قابل توجهی رشد داشته و 
به ترتیب 2/5 و 3/0 درصد افزایش یافته است. رهبران صنعت پیش 
بینی کرده اند که این میزان رشد در سال 2018 بیشتر خواهد بود. سال 
گذشته، صادرات نساجی به حدود 10 میلیارد دالر و صادرات پوشاک 
به حدود 17 میلیارد دالر رسیده است. رئیس انجمن صادرکنندگان 
بخش  در  را  صادرات  افزایش 8-10درصد   استانبول،  در  پوشاک 
پوشاک در سال 2018پیش بینی نموده است.طبق اطالعات سازمان 
تجارت جهانی )WTO(  در سال 2016، صنعت پوشاک ترکیه با 
سهم 3.39درصد ، ششمین تامین کننده بزرگ جهان و سومین تامین 
کننده بزرگ اتحادیه اروپا می باشد. 4.06درصد  سهم صادرات پوشاک 
تهیه شده از بخش حلقوی و  2.73 درصد سهم صادرات پوشاک تهیه 

شده از بخش تاری پودی در جهان به ترکیه اختصاص دارد. 
نقاط قوت صنعت نساجی و پوشاک تركیه

صنعت نساجی و پوشاک ترکیه با رعایت استانداردهای باال نقش 
موثری در تجارت جهانی دارد و با توجه به کیفیت باال و طیف وسیع 
محصوالت می تواند در بازارهای بین المللی رقابت نماید. ترکیه نه تنها 
پوشاک آماده را صادر می کند؛ بلکه پارچه نیز به جهان صادر می نماید. 
کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، روسیه، آلمان، رومانی و بلغارستان و 
غیره مهمترین بازارهای صادرات پارچه ترکیه هستند. در طی مدت 36 
سال، از سال 1980 تا 2018، تولید و صادرات این صنعت از کاالهای 
با ارزش افزوده کم به کاالهای تولید شده با ارزش افزوده باال و مد روز 

تغییر یافت. )شکل 1(
در سال 2014، ارزش کل صادرات پوشاک 16/26 میلیارد دالر آمریکا 

بود. تقریبا 80٪ از پوشاک صادر شده، پوشاک پنبه ای می باشد.
پوشاک حاصل از بافندگی حلقوی با ارزش صادراتی 10/02 میلیارد 
دالر، سهم 61.66 درصدی از کل صادرات پوشاک را به خود اختصاص 

داده است پوشاک حاصل از بافندگی تاری پودی با ارزش صادراتی 
6/23 میلیارد دالر سهم 38.34 درصدی را به خود اختصاص داده 

است. )جدول 1(
تی شرت و پلیور، مهم ترین محصوالت صادراتی در بخش پوشاک 
از صادرات  درآمد حاصل  می باشند.  حلقوی  بافندگی  از  تهیه شده 
تی شرت و پلیور به ترتیب 2/93 میلیارد دالر و 1/62 میلیارد دالر در 
سال 2016 بوده است.کت و شلوار زنانه، لباس دو تکه، ژاکت، کت و 
شلوار پسرانه، لباس مجلسی خانم ها، دامن، لباس مجلسی چند تکه، 
لباس های مردانه و پسرانه ، کت و شلوار پسرانه، شلوار، لباس کودک، 
شلوار کار و بند شلوار، شلوارک و غیره مهمترین محصوالت صادراتی 
صادرات  ارزش  سال 2016  در  می باشد.  ترکیه  پوشاک  بخش  در 
»لباس های زنانه و دخترانه«، لباس مجلسی، دامن و غیره برابر با 
2/27 میلیارد دالر  و ارزش صادراتی »لباس های مردانه و پسران، 
کت و شلوار پسرانه، لباس کار، شلوارک و غیره« برابر با 1/51 میلیارد 

دالر بوده است.
رقابت در صنعت نساجی

گرچه صنعت نساجی ترکیه در طول سال های متمادی با رشد پایدار 
مواجه است، اما با توجه به اینکه این کشور در حال رقابت با چین 
می باشد، با چالش مواجه شده است و مزایای خود را به دلیل هزینه 

پایین نیروی کار در چین از دست می دهد.
باید  خود،  رقابتی  جایگاه  حفظ  برای  ترکیه  داخلی  تولید کنندگان 
طرح های خالقانه تر و نوآورانه ای را ایجاد کنند که گروه های با درآمد 
باال را هدف قرار دهند. از آنجایی که این بخش نیز تحت تاثیر منفی 
برای  اروپا  اتحادیه  تصمیم 
آزاد  تجارت  توافقنامه  بستن 
با کره جنوبی و هند می باشد. 
رقابت،  افزایش  به  پاسخ  در 
با  دارد  قصد  ترکیه  دولت 
برنامه  مانند  برنامه هایی  ارائه 
کمک های   Turquality
کنندگان  تولید  به  بیشتری 
این  دهد.  ارائه  خود  داخلی 
برنامه ها به طور خاص تولید 
کنندگان داخلی را برای رقابت 
تقویت می نماید.  دولت ترکیه 
از  برای  را  زیادی  نگران های 
بین بردن مشکالت باقی مانده 
در صنعت نساجی و پوشاک 
دارد. بنابراین، در آینده نزدیک، 
ترکیه ممکن است قوی ترین 
رقیب برای کشورهای رقیب 

خود باشد

معاون  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، از اصالح 
27 مورد دستورالعمل مربوط به صنایع کوچک خبر داد و گفت: طرح 
ملی توسعه تولید پوشاک با حمایت بانک کشاورزی، صندوق های 
ضمانت صنایع کوچک و صندوق تعاون در حال انجام است. به 
گزارش شاتا، فرشاد مقیمی افزود: با پشتیبانی انجمن پوشاک ایران، 
شرکت ملی پشتیبان و شرکت استانی ایجاد شده و به ثبت رسید و 
در این زمینه استان کرمانشاه به عنوان پایلوت طرح انتخاب شد و 
هفته آینده نیز تسهیالت پرداختی رونمایی می شود. معاون سازمان 
صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران ادامه داد: در این طرح 50 
میلیارد تومان کمک دولتی پرداخت می شود و به زودی با عملیاتی 
شدن طرح در داخل شهرها فروشگاه هایی بدین منظور دایر می شود. 
وی با اشاره به بیمه صنایع کوچک گفت: ازابتدای سال 2400 قرارداد 
در حوزه صنایع کوچک به ارزش 4 میلیارد تومان بسته شده است. 
مقیمی با اشاره به برگزاری همایش 21 مرداد وروز صنایع کوچک 
افزود: دراین همایش از واحدهای صنعتی برتر، کار آفرینان برتر و 
شرکت های مدیریت صادرات تقدیر می شوند و 10 کارگاه آموزشی 

نیز پیش بینی شده است.

اجرای طرح ملی توسعه تولید 
پوشاک با حمایت بانک کشاورزی

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

جدول 1: میزان صادرات پوشاک تركیه )میلیون دالر( 

تبریک
جناب آقای دکتر علیمردان شیبانی 

عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
احترما انتخاب حضرتعالی بعنوان عضوهیئت مدیره 
عرض  تبریک  را  انگلیس  و  ایران  بازرگانی  اتاق 
از  را  حضرتعالی  پیش  از  بیش  موفقیت  و  نموده 

خداوند متعال مسالت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران 

شکل 1: پنج بازار برتر برای صادرات محصوالت پوشاک تركیه 
)ارزش به میلیون دالر(. مقادیر ذكر شده در دایره های پایین 

جدول، روند تغییرات سالیانه را مشخص می نماید.

جناب آقای محمود زینی مدریریت محترم شركت الیکو  درگذشت 
خواهر گرامی تان و جناب آقای محمدرضا طاهری بناب مدیریت محترم 
شركت اطلس بهدیس درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و 
برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت
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