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داخلی سازی ۱۱ میلیارد دالر کاالی وارداتی کلید خورد

پوشش ملی زنان ایرانی در قبضه واردات

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : طی جلساتی 
با معاونین وزاتخانه به یک مفهوم مشترک رسیدیم که امسال ۱۱ میلیارد 

دالر از واردات کاالهای سال قبل را داخلی سازی کنیم.
افزایش  با  داخل  تولید  توانمندی های  توسعه  پروژه  بررسی  نشست 
۱۱میلیارد دالری اعتبارات حمایت از ساخت داخل صادرات گرا برگزار 

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به سرپرست وزارت امور 
اقتصادی و دارایی،  شیوه های تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای 

تولیدی کوچک، بزرگ و متوسط را اعالم کرد.
محمد شریعتمداری در نامه ای به سید رحمت اهلل اکرمی در راستای 
اصالح ماده 20 قانون رفع موانع تولید، اعالم کرد که برای حمایت 
از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال جاری، نحوه تسویه 
حساب با واحدهای مختلف تولیدی موافقت شد. این شرایط برای 
تعیین تکلیف تسهیالت ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی واحدهای 
ماشین االت،  واردات  به  نسبت  که  است  بخش خصوصی  تولیدی 
تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده اند. طبق اعالم وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، نحوه تسویه حساب واحدهای تولیدی بزرگ بدین صورت 
است که اصل بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود 
ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل و پس از تقسیط پنج 
ساله با سود ۱5 درصد دریافت می شود. همچنین نحوه تسویه حساب 

وزیر صنعت شیوه تسویه حساب بدهی ارزی تولیدکنندگان را اعالم کرد

شد. رحمانی با برشمردن اهداف این طرح افزود: ایجاد اشتغال و رفع 
بیکاری، رونق صنایع داخلی، افزایش ثروت ملی، جلوگیری از خروج 
ارز از کشور، استمرار و افزایش تولیدات فعلی، صادرات کاال و ارزآوری، 
مقابله با تحریم، تأثیرگذاری در سایر کشورها از طریق ایجاد بازارهای 

مصرف اهدافی هستند که در این پروژه بزرگ ملی دنبال می کنیم .
وی در ادامه با اشاره به اهداف کمی تعریف شده در این پروژه افزود: 
دستیابی به افزایش 700 میلیون دالری در تولید منسوجات، دستیابی 
به افزایش 400 میلیون دالری در تولید پوشاک، هدف گذاری افزایش 
۱00 میلیون دالری در تولید محصوالت چرمی و افزایش ۱50 میلیون 
دالری در تولید چوب و محصوالت چوبی، دستیابی به افزایش ۱00 
میلیون دالری در تولید مبلمان و سایر مصنوعات و افزایش 250 میلیون 
دالری در تولید کاغذ و محصوالت کاغذی از اهداف این طرح به 

شمارمی روند. 
به گفته رحمانی دستیابی به افزایش 2 میلیارد دالری 

مهنـدس میرمحمدتقی دانایی- تولیدکننده پارچه چادر مشـکی در 
ایـران اظهـار کـرد: در تمام سـال هایی کـه چادر به عنـوان حجاب 
رسـمی بانـوان ایران انتخاب شـد هرگز تولید داخلی نداشـتیم و ما 
نخسـتین کارخانـه  در دو سـال اخیر هسـتیم کـه صرفا بـرای این 

محصـول اقـدام به راه انـدازی خط تولیـد کرده ایم.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، دانایـی گفـت: در مدت دو 
سـالی کـه بـه عنـوان تولید کننـده پارچـه چـادر مشـکی در حال 
فعالیـت هسـتیم از حمایت هایـی نظیـر سـرمایه در گـردش بـرای 
خریـد مواد اولیـه ارزانتر، تخفیف در عوارض گمـرک، مالیات کمتر 

و خریـد نهادهـای ذی ربـط محـروم بوده ایم.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت تولیـد ایـن کارخانـه گفـت: مـا در حال 
حاضـر بـا 70 درصـد ظرفیت خـط تولیـد در میدان رقابـت حضور 
داریـم کـه اگر بتوانیم با تمـام ظرفیت خط تولیـد کار کنیم توانایی 
تولیـد ۱0 میلیـون متـر چادر مشـکی در سـال را خواهیم داشـت و 
در نـگاه خوش بینانـه مسـاوی با تأمیـن نیاز 20 درصد بـازار خواهد 

بود.

ادامه در صفحه 2

مدیـر عامل شـرکت نسـاجی حجـاب شـهرکرد ادامـه داد: حداقل 
واردات چـادر مشـکی 50 تـا ۱00 میلیون متر در سـال اسـت، البته 

آمـار دقیقـی در ایـن رابطه وجـود ندارد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه پارچه چادر مشـکی درهیچ کجـای جهان 
اسـتاندارد بین المللـی نداشـته اسـت، گفـت: حـدود دوسـال پیش 

ادامه در صفحه 2توانسـتیم بـرای نخسـتین بـار پیشـنهاد تدویـن 

ارزی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز بدین گونه است که اصل 
بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی به 
نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل می شود و پس از تنفس دو 
ساله بدون سود، با اقساط پنج ساله با سود ۱5 درصد دریافت می شود.

۷ معاون شریعتمداری از وزارت 
صنعت می روند 

هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابالغ قانون اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان طی دو ماه آینده باید از 
سمت خود کناره گیری کنند. به گزارش ایسنا، با ابالغ قانون اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هفت معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت باید تا دو ماه آینده از سمت خود در این وزارتخانه 
کنار بروند.  این در حالی است که جایگزین این افراد مشخص 
شده و کمیته انتصابات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات 
خود را در این رابطه به محمد شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن 
و تجارت- اعالم می کند؛ هرچند که با توجه به نقش توسعه ای 
برخی از سازمان های مربوطه و نقش کالن آن در ساختار صنعتی، 
تولیدی، تجاری و اقتصادی کشور نظر دولت و بخش خصوصی نیز 
در این رابطه اخذ خواهد شد. اسامی هفت معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت که با ابالغ قانون اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان طی دو ماه آتی باید سمت خود را در این وزارتخانه به 

افراد دیگری بسپارند، به شرح زیر است:
رئیس هیات عامل سازمان  و  وزیر  معاون  ۱( منصور معظمی؛ 

گسترش و نوسازی صنایع ایران
2( حسن یونس سینکی؛ معاون امور اقتصادی و بازرگانی

3( مجتبی خسروتاج؛ معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه 
تجارت ایران

4( سید ضیاءالدین شجاعی برهان؛ معاون هماهنگی، حقوقی و امور 
مجلس          

5( مهدی کرباسیان؛ معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(

۶( صادق نجفی؛ معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

7( سید محمود نوابی؛ معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان

سایر معاونت های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که با ابالغ 
قانون تغییری در مدیریت آن ها رخ نخواهد داد نیز در ادامه آمده 

است.  
۱( یونس الستی؛ معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها

2( رضا رحمانی؛ معاون طرح و برنامه
3( برات قبادیان؛ معاون آموزش، پژوهش و فناوری
4( جعفر سرقینی؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی

5( محسن صالحی نیا؛ معاون امور صنایع
و  شناسی  زمین  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  لک؛  راضیه   )۶

اکتشافات معدنی
طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه 
علنی دوم مرداد ماه ۹7 در مجلس شورای اسالمی، به تصویب 
رسید و در تاریخ 2۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد و علی 
الریجانی-رئیس مجلس شورای اسالمی- در نامه ای خطاب به 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی-رئیس جمهوری-  قانون 
اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابالغ 

کرد.
همچنین قاضی ناصر سراج -رییس سازمان بازرسی کل کشور- با 
اشاره به تأیید طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
از سوی شورای نگهبان اعالم کرد که دستگاه های مشمول مکلفند 
ظرف مدت ۶0 روز از تاریخ ابالغ این قانون، افراد مشمول را از 
خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. در غیر این صورت با 

متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

با ابالغ قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان
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خالصه مذاکرات  نهصد  و  نود و دومین  
نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 

نساجي ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 992 
در روز یکشنبه مورخ 97/06/18 در محل انجمن 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.
۱- خالصه مذاکرات نشست ۹۹۱ هیات مدیره انجمن مورخ ۹7/0۶/۱۱ 

قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- آقای دکتر شیبانی طی سخنانی با اشاره به کمبود مواداولیه واحدهای 
تولیدی و خطر تعطیلی واحدها از انجمن صنایع نساجی ایران خواست به طور 
جدی پیگیر تامین مواداولیه مورد نیاز واحدهای نساجی از بورس کاال باشد و 
تا اتخاذ تصمیم نهائی در این خصوص حداقل به مدت دو ماه رویه گذشته در 

تامین مواداولیه از بورس پیگیری شود. 
3- آقای الجوردی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی و کفپوش 
از تاریخ ۱5 تا ۱۹ شهریور ماه و حضور گسترده خریداران عراقی و افغانی در 
نمایشگاه و معامالت انجام شده با نرخ های بسیار پایین از انجمن خواست تا 
در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید که در این مورد بحث و تبادل نظر شد 
و با توجه به عدم امکان کنترل قیمت، مقرر شد انجمن در این خصوص 

ورود پیدا نکند.
4- آقای دکتر شیبانی گزارش مختصری از برگزاری نمایشگاه فرش و 
کفپوش ارائه فرمودند و در ادامه آقای مهندس فرهی از انجمن خواست که 
طی مکاتبه رسمی از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران بخواهد 
که در سال آینده نمایشگاه فرش دستبافت، فرش ماشینی و کفپوش را به 
سبک و سیاق نمایشگاههای معتبر بین المللی همزمان برگزار کند و در غیر 

اینصورت شرکتهای عضو از حضور در این نمایشگاه امتناع ورزند. 
5- آقای مهندس مقصودی با اشاره به بررسی ماده واحده ای در مجلس 
شورای اسالمی برای تمدید مهلت بازپرداخت بدهی ها از انجمن صنایع 
نساجی ایران خواست تا مکاتبه ای درخصوص مشمولیت بدهکاران ماده 

20 در این خصوص شود. 
۶- آقای مهندس سجادی بیدگلی با اشاره به موضوع صادرات واحدهای 
فرش ماشینی و عدم وجود بسترهای الزم جهت انتقال ارز حاصل از صادرات 
و همچنین اشاره به صادرات فرش ماشینی برمبنای ریال و مشکالت ایجاد 
شده درخصوص اجرای آئین نامه ها و بخشنامه های جدید ارزی مبنی بر تعهد 
سپاری بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از انجمن خواست تا پیگیری های 

الزم در این خصوص را به عمل آورد. 
همچنین ایشان با اشاره به پیگیری های قبلی از انجمن خواست تا پیگیر 
موضوع تفکیک کد تعرفه های فرش ماشینی و موکت در گمرکات باشد که 
طبق توضیحات آقای مهندس شهالیی این کدها بصورت بین المللی بوده 

است که امکان تغییر آنها وجود ندارد. 
7- آقای مهندس فرهی پیشنهاد نمودند مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت صورت پذیرد تا امکان فروش ارز حاصل از صادرات صنایع نساجی با 
نرخ آزاد فراهم گردد و همچنین مدت زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 

این صنعت بدلیل ماهیت مشتریان از دو ماه به شش ماه افزایش یابد. 
8- آقای مهندس شهالیی گزارشی از نشست مشترک با انجمن صنایع 
پوشاک ایران مورخ ۹7/۶/۱4 ارائه فرمودند که آقایان دکتر کاردان و دکتر 
شیبانی نیز مهندس شهالیی و مهندس نیلفروش زاده را همراهی نموده اند که 
در جمع بندی مقرر شد تا کمیته سه نفره ای برای تداوم همکاری فیمابین 

معرفی گردند. 
۹- آقای سیدحسن فلک فرسای انجمنی)دسترنج( از اعضای انجمن صنایع 
نساجی ایران و مدیریت شرکت رضا بافت )دسترنج( در جلسه حضور یافتند و 
توضیحات مبسوطی را درخصوص مشکالت ایجاد شده در مورد سهمیه های 
تخصیصی به واحدهای تولید الیاف توسط پتروشیمی ها ارائه نمودند و مقرر 
شد تا انجمن پیرو مکاتبات قبلی با اداره کل صنایع نساجی و پوشاک بطور 
جدی و در اسرع وقت پیگیر موضوع مشکالت ایجاد شده در این خصوص 

باشند. 
۱0- جلسه در ساعت ۱۹/30 با ذکر صلوات بر محمد وال محمد خاتمه 

یافت.
مهندس  آهنگریان،  محسن  مقدم،  محمدرضا  آقایان:  غایبین 

عبدالحسین اخوان مقدم و اكبر لباف

در تولید مواد و محصوالت شیمیایی،  دستیابی به افزایش 700 میلیون 
دالری در تولید محصوالت از الستیک و پالستیک، دستیابی به افزایش 
۶00 میلیون دالری در تولید محصوالت کانی غیرفلزی، دستیابی به 
افزایش ۱/8 میلیارد دالری در تولید فلزات اساسی و رسیدن به افزایش 
۶00 میلیون دالری در تولید محصوالت فلزی فابریکی دیگر اهدافی 
هستند که در این طرح دنبال می شود. افزایش 450 میلیون دالری 
در تولید ماشین آالت، تجهیزات و لوازم خانگی، افزایش ۱50 میلیون 
دالری در تولید ماشین آالت دفتری و حسابداری، افزایش 250 میلیون 

دالری در تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی، رسیدن به تولید 200 
میلیون دالری در حوزه رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و نیز دستیابی 
به افزایش ۱/55 میلیارد دالری در تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر 
تجهیزات حمل و نقل و افزایش ۱00 میلیون دالری در تولید صنایع 

غذایی دیگر اهداف کمی بودند که رحمانی به آن ها اشاره کرد.
در نشست بررسی این طرح معاونین و مدیران کل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نقطه نظرات مثبت و منفی خود و راهکارهای دستیابی به 

اهداف تعیین شده را بیان کردند.

داخلی سازی ۱۱ میلیارد دالر کاالی وارداتی کلید خورد
ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

اسـتاندارد ملـی ایران بـرای تولید چادر مشـکی را به سـازمان ملی 
اسـتاندارد ارائـه دهیم.

تولیدکننـده پارچـه چـادر مشـکی در ایـران تصریـح کـرد: ایـن 
رونـد بـه تدویـن اسـتاندارد ملـی و ابـالغ آن منتهـی شـده اسـت 
و امیدواریـم در سـال جاری بتوانیم ُمهر اسـتاندارد تشـویقی پارچه 

چـادر مشـکی را اخـذ کنیم.
بـه گفتـه دانایـی، تولیـدات ایـن کارخانـه از نظر کیفیـت و قیمت 
کامـال قابـل رقابـت با محصوالت مشـابه وارداتی اسـت و امسـال 

بـا اسـتقبال چشـمگیری از طـرف مردم روبه رو شـده اسـت.
ایـن تولیـد کننده دربـاره اشـتغال زایی ایـن مجموعه اعـالم کرد: 
ایـن مجموعـه در حـال حاضـر 400 نفر نیـرو دارد که حـدود 250 
نفـر از آنها در خط تولید چادر مشـکی مشـغول به فعالیت هسـتند.

وی بـا اشـاره به ضـرورت جلوگیـری از قاچاق کاال، گفـت: قاچاق 
کاال موجـب ناعادالنـه شـدن فضـای رقابـت در ایـن حـوزه شـده 
اسـت، بـه طوری که کارخانـه ما به عنـوان تولیدکننده می بایسـت 
مـواد اولیـه خـود را بـا پرداخت انـواع هزینه هـا و به صـورت کامال 

رسـمی و قانونـی وارد کند، در حالی که عـده ای به راحتی محصول 
نهایـی خـود را از طریـق قاچـاق وارد می کنند.

دانایـی تأکیـد کـرد: تـداوم ایـن رونـد رقابـت ناعادالنه بیـن تولید 
داخلـی و محصـول خارجـی را سـبب می شـود.

وی تصریـح کـرد: از دولت درخواسـت داریم بـرای این کارخانه که 
تنهـا تولیدکننـده پارچـه چادر مشـکی در کشـور اسـت امتیازهایی 
از قبیـل وارد کـردن مـواد اولیـه بـا هزینه هـای مناسـب در نظـر 
بگیرنـد تـا ایـن مجموعه تولیـدی بتوانـد محصول نهایـی اش را با 
قیمـت مناسـب تری در بـازار عرضـه کند. دانایـی اظهار کـرد: اگر 
کاالهایـی کـه وارد کشـور می شـوند مشـمول اسـتاندارد اجبـاری 
شـوند دیگـر شـاهد واردات کاالی نامرغـوب و ارزان قیمـت در 

کشـور نخواهیـم بود.
تولیدکننـده پارچـه چادر مشـکی در ایران در پایـان گفت: علی رغم 
محدودیت هایـی کـه در تأمین مـواد اولیه برای ایـن کارخانه وجود 
دارد  امیدواریـم بـا حمایـت دولـت بتوانیم خط تولیـدی با ظرفیت 

۱0 میلیـون متر دیگر در سـال بـه این کارخانـه اضافه کنیم.

واردات پوشاک و منسوجات افت کرد
ــار  ــی به ــت ط ــش صنع ــد ارزش واردات در بخ ــترین رش بیش
ســال ۱3۹7 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 
ــو، کک و فرآورده هــای  ــون و تنباک در بخــش محصــوالت توت
ــانه های  ــر رس ــاپ و تکثی ــار، چ ــز انتش ــت و نی ــل از نف حاص
ــز در  ــش ارزش واردات نی ــترین کاه ــوده و بیش ــده ب ــط ش ضب
ــزات حمل ونقــل،  ــی تجهی ــه گروه هــای کاالی مــدت مذکــور ب

ــه اســت. ــق گرفت پوشــاک و منســوجات تعل
ــا  بــه گــزارش فصــل اقتصــاد، محصــوالت توتــون و تنباکــو ب
ــه  ــده و ب ــرو ش ــر ارزش واردات روب ــدی ب ــد ۱38/۹ درص رش
ترتیــب کک و فرآورده هــای حاصــل از نفــت نیــز انتشــار، 
چــاپ و تکثیــر رســانه های ضبــط شــده رشــدی 83/۹ و 
ــزات  ــال تجهی ــن ح ــد. در عی ــه کردن ــدی را تجرب 82/۱ درص
ــدی در ارزش واردات  ــزان 54 درص ــش می ــا کاه ــل ب حمل ونق
ــدت  ــه م ــبت ب ــاری نس ــال ج ــت س ــه نخس ــه ماه ــی س ط
ــزان ارزشــی واردات را  ــت می ــل بیشــترین اف ــال قب ــابه س مش
ــا کاهشــی  ــب پوشــاک ب ــه ترتی ــود اختصــاص داده و ب ــه خ ب
ــدی در  ــی 38/۶ درص ــا کاهش ــوجات ب ــدی و منس 43/8 درص
رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. در مــورد واردات بخــش معــدن 
بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه اســتخراج زغــال ســنگ و لینیــت 
بــا رشــد ارزشــی 23/۱ درصــدی ارزش واردات روبــه رو شــده و 
ــز در  ــادن نی ــزی و اســتخراج ســایر مع اســتخراج کانه هــای فل
میــزان ارزش واردات بــه ترتیــب رشــدی 33.۹ و 44.3 درصــدی 
ــه مــدت  در طــی ســه ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت ب

ــته اند. ــل داش ــال قب ــابه س مش
طبــق آنچــه وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت بــه ایســنا اعــالم 
کــرده، میــزان واردات در بخــش صنعــت طــی ۹0 روز ابتــدای 
ســال جــاری معــادل هشــت میلیــارد و 728 میلیــون دالر بــوده 

کــه در قیــاس بــا واردات ۹ میلیــارد و 700 میلیــون دالری ایــن 
بخــش، نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا کاهشــی ۱0 

درصــدی روبــرو شــده اســت.
هم چنیــن میــزان واردات بخــش معــدن در ســه ماهــه ابتدایــی 
ــا  ــود کــه در مقایســه ب ــون دالر ب ــر 74 میلی ســال جــاری براب
میــزان واردات 55 میلیــون دالری در مــدت مشــابه ســال 
ــش  ــن بخ ــدی واردات در ای ــد 33/7 درص ــاهد رش ــته ش گذش
هســتیم. ایــن درحالــی اســت کــه میــزان واردات وزنــی صنایــع 
ــود کــه  ــن ب ــون و 2۶۹ هــزار ت طــی مــدت مذکــور ســه میلی
نســبت بــه واردات چهــار میلیــون و ۹۱7 هــزار تنــی در مــدت 
مشــابه ســال گذشــته 33.5 درصــد کاهــش داشــته اســت. در 
مــورد واردات وزنــی معــادن در ســه ماهــه ابتــدای ســال جــاری 
نســبت بــه مــدت مشــابه نیــز واردات 20۱ هــزار تنــی بــه 247 
هــزار تــن ارتقــا یافتــه اســت کــه افزایشــی 23/۱ درصــدی را 

نشــان مــی دهــد.

پوشش ملی زنان ایرانی در قبضه واردات

2



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت اشتغال تا پایان سال؛ 
نرخ بیکاری به بیش از ۱5 درصد خواهد رسید

بررسی پیش بینی های گوناگون نشان می دهند با وجود اینکه بانک 
مرکزی رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری را ۱.8 درصد اعالم 
کرد، این روند در روزهای دیگر سال ادامه نخواهد یافت و امسال رشد 
اقتصادی کشور منفی خواهد شد. منفی شدن رشد اقتصادی کشور در 
گام نخست اشتغال را متاثر می کند که بررسی های دیگر نشان می دهند 
در هر حال نرخ بیکاری تا پایان سال جاری با افزایش 25 واحد درصدی 
به بیش از ۱5 درصد بالغ می شود. به گزارش تعادل، روز یک شنبه 
در حالی بانک مرکزی جمهوری اسالمی خبر از رشد ۱.8 درصدی 
اقتصادی کشور داد، بسیاری از کارشناسان آن را جزو آخرین آماری 
دانستند که از رشد مثبت اقتصادی خبر می دهد. وضعیت اقتصادی 
کشور از آغاز زمستان سال گذشته رو به وخیم تر شدن حرکت کرد 
و جهش های مداوم قیمت ارز در کنار خروج امریکا از برجام شرایط را 
به گونه ای دگرگون کرد که پیش بینی های قبلی نهادهای معتبر از اقتصاد 
کشور زیر سوال برود. بطور مثال صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
در آخرین گزارش های خود رشد اقتصاد ایران در سال جاری میالدی 
را به ترتیب 3.7 درصد و 4.۱ درصد پیش بینی کرده بود. این گزارش ها 
در شرایطی منتشر شد که تصور این دو نهاد مهم بین المللی از ادامه 
ثبات در اقتصاد کشور بود ولی با توجه به اتفاقات اخیر به نظر می رسد 
گزارش های بعدی این دو، با تغییرات مهمی از پیش بینی های اقتصادی 
ایران همراه باشد.مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارشی که از  
روند بخش حقیقی اقتصاد ایران داده بود، دو سناریو را برای نرخ رشد 
اقتصادی کشور تا پایان سال جاری پیش بینی کرده است. سناریوی 
اول منوط به همکاری اتحادیه اروپا با ایران برای حفظ برجام است. 
از نظر مرکز پژوهش ها چنانچه اروپا این مسیر را در پیش بگیرد رشد 
اقتصادی کشور تا پایان سال جاری 0.5- درصد خواهد بود. این در حالی 
است که اگر نرخ رشد اقتصادی امسال و بر اساس سناریوی همکاری 
اروپا، بدون نفت محاسبه شود، نرخ رشد به ۱.۹ درصد بالغ می شود. 
در سناریوی دیگر، اروپا خود را کنار متحد قدیمی خود یعنی ایاالت 
متحده قرار می دهد و ضمن تمکین از کاخ سفید، مانند سال های ۹۱ و 
۹2 سیاست های امریکا را پیش ببرد. در این صورت رشد اقتصادی تا 
پایان به 2.8- خواهد بود و نرخ رشد بدون نفت نیز 0.8 درصد می شود. 
ادامه روند سال جاری در سال ۱3۹8 وضعیت رشد اقتصادی در کشور 
را سخت تر می کند و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی برای سال 
آینده بین 3.8- تا 5.5- باشد. بررسی ها نشان می دهند بخش نفت و گاز 
که در سال ۱3۹5 سهم مهمی در رشد اقتصادی دو رقمی داشت. آن 
زمان بخش نفت و گاز رشدی چند ده درصدی داشت که به دلیل توافق 
هسته ای ایران با کشورهای 5+۱ بود. حاال پیش بینی می شود چنانچه 
اروپا با  امریکا همراهی نکند، 500 هزار بشکه از فروش نفت کشور 
کاسته شود که به معنای رشد ۱0- درصدی بخش نفت خواهد بود و 
اگر اروپا با ایاالت متحده همراه شود، فروش نفت یک میلیون بشکه و 
رشد این بخش ۱8- درصد منفی خواهد بود. از سوی دیگر در بخش 
صنعت و در صورت اینکه سناریوی اول رخ دهد، 22.5 درصد از تولید 
خودروسازی در سه ماهه دوم امسال کم شده و سایر صنایع هم افت 
2.5 درصدی را تجربه می کنند. در سناریوی دوم تولید خودرو در کشور 
45 درصد افت خواهد کرد و صنایع دیگر نیز کاهش رشد سه درصدی 
را از سر خواهند گذراند. مجموع رشد بخش صنعت از محل تحریم های 
امریکا در سناریوی اول 0.5- درصد و در سناریوی دوم 3- خواهد بود. 
در بخش ساختمان نیز که یکی از بخش های اشتغال زا در اقتصاد ایران 
محسوب می شود و از سال گذشته پس از چند سال رکود تورمی بازار 
آن با رونق نسبی روبرو شد، وضعیت سختی به وجود خواهد آمد. باید 
مدنظر داشت براساس آمار بانک مرکزی از خرداد ۹۶ تا خرداد ۹7 قیمت 
مسکن در کشور حدود 50 درصد افزایش داشت که این افزایش قیمت 
خود از عوامل اصلی بازگشت رکود به بازار مسکن محسوب می شود. در 
هر حال چنانچه اروپا به همکاری خود با ایران ادامه دهد و دولت هم 
با درآمدهای بیشتر نفتی خود 4۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را 
بپردازد، رشد بخش مسکن 4- خواهد بود و چنانچه اروپا و امریکا علیه 

ایران متحد شوند، رشد اقتصادی این بخش 8- خواهد شد.
افزایش نرخ بیکاری قطعی است

ابعاد این رشد منفی اقتصادی و بازگشت بحران به اقتصاد کشور که 
همراه با تورمی باال خواهد بود، ابعاد گوناگون زندگی مردم را دستخوش 
تغییراتی جدی می کند. میزان مصرف در کشور به شدت لطمه خواهد 
دید. بررسی وضعیت بازار کار در ایران نشان می دهد که با وجود افزایش 
اشتغال در سال های ۹3 تا ۹7 اوال این اشتغال نیاز بازار را برطرف نکرد و 
هر فصل به تعداد بیکاران افزوده شد. عالوه بر این از آن جایی که بخش 
اصلی اشتغال های ایجاد شده در کشور در کارگاه های زیر چهار نفر یا 
به شکل کارکن مستقل بوده، هر نوسانی در بازار می تواند بخش زیادی 
از این مشاغل را به تعطیلی کشاند. باید توجه داشت مشاغل کوچک 
هر چند با هزینه ای کم اشتغال زا هستند ولی در بحران ها از آن جایی 

که سرمایه ناچیزی دارند توانایی کمتری برای مقاومت خواهند داشت.
نرخ بیکاری به بیش از 15 درصد خواهد رسید

این موارد حاکی از آن است که حدود 47 درصد از شاغالن اضافه شده 
در بازار کار زن بوده و به همین دلیل ساختار بازار کار کشور دستخوش 
تحوالتی جدی است چرا که بطور کلی عمدتا در ایران زنان تنها ۱7 
درصد از شاغالن کشور را تشکیل می دادند. از مجموع افزایش اشتغال 
طی ۱2 فصل منتهی به تابستان ۹۶، بیشتر مشاغل ایجاد شده در بخش 
خدمات و بنگاه های بسیار کوچک بوده که سهمی تنها 35 درصدی از 
پوشش بیمه را برای شاغالن جدید خود فراهم کردند. همچنین در 
حالی که ۹ درصد از شاغالن بازار کار در سال های گذشته اشتغال ناقص 
داشتند، یعنی کمتر از 44 ساعت در هفته کار می کردند اما از مجموع تمام 
اشتغال ایجاد شده در سال های ۹3 تا ۹۶ بیش از 30 درصد اشتغال ایجاد 
شده کمتر از زمان مقرر کار بوده است. این عوامل نشان می دهند اشتغال 
ایجاد شده در سال های اخیر، تفاوت های چشمگیری با ساختارهای کار 
کشور طی دهه قبل از آن دارد. از یک سو شاهد حضور پر رنگ تر زنان 
و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر اشتغال 
ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش شرکتی و کارخانه ای بلکه 
توسط بخش غیر شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی، 
عمده فروشی، حمل و نقل و واسطه گری بوده است. همچنین اشتغال 
ایجاد شده در مدت زمان مورد بحث، از جنسی است که نمی توان آن را 
به فعالیت های اقتصادی دولت، به خصوص سیاست هایی که با عنوان 

سیاست های اشتغال زایی یاد می شود نسبت داد. 
چرا که مثال برای ایجاد چند ده هزار شغل توسط هر یک از دستگاه هایی 
دولت مانند وزارتخانه ها، تطابق مناسبی با ویژگی های اشتغال های ایجاد 
شده ندارد زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد امکان دسترسی به 
این منابع را ندارند. نکته دیگری که از میانه دهه 80 سبب نگرانی 
بیشتر برای بازار کار ایران شده، روند افزایش نرخ بیکاری افراد دارای 
تحصیالت دانشگاهی است. در حالی که در سال ۱384 تنها 20 درصد 
از بیکاران کشور تحصیالت دانشگاهی داشتند، این رقم تا سال گذشته 
به 4۹.5 درصد رسید. این میان مرکز پژوهش ها دوباره دست به یک 
اقتصادی کشور  اگر وضعیت  آنها مدعی هستند  پیش بینی می زند. 
بی ثبات شود، با توجه به روندی که از میانه دهه قبل آغاز شد و در چهار 
سال گذشته هم تشدید شده، نرخ بیکاری به ارقامی بیش از ۱5 درصد 
خواهد رسید. هنگامی که رشد اقتصادی کشور برای دو سال پیاپی و با 
وجود اجرای هر سناریویی منفی خواهد بود، نمی توان وضعیت بی ثبات 

را کتمان کرد.
مرکز پژوهش های مجلس هر چند رقم نهایی خود را اعالم نکرد ولی 
می توان این محافظه کاری را جزو نگرانی های کارشناسان آن دانست. 
آنها باور دارند »اگر نیروی اصلی پیشران اعتراضات اخیر، وضعیت 
اقتصادی کشور بوده است، به این معنا که اگر اعتراضات به عنوان 
واکنشی به تورم ۱0 درصدی و نرخ بیکاری ۱2 درصدی تحلیل شود، 
قابل تصور نیست در یک تورم چند ده درصدی و بروز بحران دوقلوی 
بانکی و ارزی و افزایش شدید نرخ بیکاری واکنش های چه شدتی 

خواهند داشت.«

معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت 
معـدن و تجـارت اسـتان آذربایجـان شـرقی گفـت: از ابتدای 
شـهریور امسـال، بارنامـه حمـل کاالهـای اساسـی تنهـا از 

طریـق سـامانه جامـع انبار هـا صـادر می شـود.
بـه گـزارش شـاتا، غالمعلی راسـتی در جلسـه تبیین سـامانه 
داشـبورد گزارشـات مدیریتـی سـامانه انبار هـا افزود: سـامانه 
جامـع انبار در گام نخسـت طبق بندهـای 5 و ۶ قانون مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز توسـط وزارت صنعـت و بـا هـدف ثبت 

مشـخصات محـل انبـار کاالهای اساسـی ایجاد شـد.
وی ادامـه داد: در گام بعـدی و از چنـد روز گذشـته میـزان 
انبـارش کاالهـای اساسـی و نقـاط انبـارش نیز قابـل رصد و 
کنتـرل اسـت و نهایتا مشـخص می شـود چه کاالیـی، به چه 

میـزان و بـه کجا حمل شـده اسـت.
وی هـدف از ایـن اقـدام را برنامـه ریـزی صحیـح و دقیـق 
دولـت بـرای تامیـن کاالهـای اساسـی عنـوان کـرد و افزود: 
وجـود چنیـن سـامانه هایی جنبه مدیریتـی داشـته و اقدامات 
نظارتـی دسـتگاه های مختلف نظیر بهداشـت، دامپزشـکی و 

نیـروی انتظامـی همچنـان بـه قوت خـود ادامـه دارد.
غالمعلـی راسـتی همچنیـن با اشـاره بـه اینکه سـامانه جامع 
انبارهـا بـا دیگـر سـامانه هـا در ارتبـاط اسـت، گفـت: ایـن 
سـامانه بـرای دریافـت کدپسـتی با سـامانه شـرکت پسـت، 
بـرای ارسـال و دریافـت پیامـک بـه مخابـرات و همچنیـن 
بـه سـامانه سـازمان  نقـل  و  بارنامـه حمـل  بـرای صـدور 

راهـداری کشـور متصـل اسـت.
معـاون سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان بـا تاکیـد 
بـر ایـن موضوع که ظـن احتـکار در واحدهـای انبـاری فاقد 
مشـخصات در سـامانه جامـع انبارهـا وجـود دارد؛ از صاحبان 
چـه  هـر  خواسـت  تجـاری  و  صنعتـی  صنفـی،  انبار هـای 
سـریع تر نسـبت بـه ثبت مشـخاصات محـل انبار خـود اقدام 

. یند نما
گفتنـی اسـت، در حـال حاضـر مشـخصات 5۱0 هـزار واحـد 
انبـاری در کل کشـور و 33 هـزار واحـد انبـار عمومی اسـتان 

در سـامانه جامـع انبـار ثبت شـده اسـت.

حمل کاال به شرط ثبت مشخصات 
انبار در سامانه دولت

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در
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چرا پتروشیمی ها ارز خود را به بازار عرضه نمی کنند؟
به رغم صدور بخشنامه های متعدد مبنی بر مکلف کردن شرکت های 
پتروشیمی به عرضه ارز خود به سامانه نیما، شرکت های پتروشیمی 
همچنان از اجرای دستورالعمل ها تخطی می کنند و بر خالف تعهد 
خود، ارز حاصل از صادرات را به این سامانه تحویل نمی دهند. شمس 
اردکانی از دالیل این رویکرد می گوید. بیش از یک ماه از اجرای 
بسته جدید ارزی توسط بانک مرکزی می گذرد. بر اساس این بسته، 
در  را  از صادرات خود  ارز حاصل  پتروشیمی موظفند  شرکت های 
سامانه نیما عرضه کنند. به رغم صدور بخشنامه های متعدد مبنی 
بر مکلف کردن شرکت های پتروشیمی به عرضه ارز خود به این 
سامانه، شرکت های پتروشیمی همچنان از اجرای دستورالعمل ها 
را  از صادرات  ارز حاصل  تعهد خود،  بر خالف  تخطی می کنند و 
به سامانه نیما تحویل نمی دهند. طبق گفته رئیس جمهور، میزان 
صادرات غیرنفتی حدود 40 میلیارد دالر در سال است که با توجه 
باید 20 میلیارد دالر به بانک  به گذشت حدود شش ماه از سال 
مرکزی و سامانه نیما تحویل داده می شد که این اتفاق نیفتاده است. 
حسن روحانی طی سخنانی در جشنواره شهید رجایی کسانی که ارز 
صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار نمی دهند، خائنان کشور 
تلقی کرد. مجتبی خسروتاج  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و رئیس سازمان توسعه تجارت هم گفته است با توجه به آمارهای 
موجود از صادرات غیرنفتی ماهانه حداقل باید ۱.5 میلیارد دالر ارز 
به سامانه نیما برمی گشت و طی چهار ماهه گذشته ۶ میلیارد دالر 
می رسید که این موضوع اتفاق نیفتاده است. بر همین اساس رضا 
نوروززاده معاون وزیر نفت در نشست خبری اعالم کرد پتروشیمی ها 
باید تا پایان سال ۶/۹ میلیارد دالر ارز به بازار عرضه کنند. موضوعی 
که به اعتقاد علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی، صنایع 
پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران شدنی نیست و این سوال مطرح 
است که با توجه به موانع موجود در مسیر حمل و نقل  و تبادالت 
اقتصاد  با همکاری آمریکا برای تحت فشار قرار دادن  بانکی که 
کشور ایجاد شده، ارز آوری برای فعاالن صنعت پتروشیمی قرار است 
به چه شکل صورت بگیرد؟ او در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق 
ایران« می گوید: شرکت  های پتروشیمی از ظرفیت های صادراتی 
بسیار خوبی برخوردار هستند و در این نکته هیچ شکی وجود ندارد، 
شرکت های  توسط  ارزآوری  تداوم  از  مانع  ثانویه  تحریم های  اما 
پتروشیمی می شود. به گفته شمس اردکانی، انتقال پول و حمل و 
نقل در شرایط فعلی برای فعالیت پتروشیمی ها بسیار مهم هستند. 
اما این دو حوزه تحت تاثیر تحریم های ثانویه، به مانعی برای تداوم 
فعالیت شرکت های پتروشیمی تبدیل شده اند. او در ادامه افزود: قاچاق 

محصوالت پتروشیمی از دیگر چالش های فعاالن این عرصه است 
که صادرات را دچار مشکل کرده است. در بیشتر موارد شاهدیم که 
حتی به جای پول مجدد کاالی قاچاق به کشور وارد می شود. شمس 
اردکانی اردکانی مشکل را در چگونگی وارد کردن ارز به کشور می 
داند و می گوید: معتقدم بیش از اینکه از سوی مسئوالن به روش های 
مختلف تأکید می شود تا پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات خود را 
این  فعاالن  اندیشیده شود که  تدابیری  باید  بازار عرضه کنند،  به 
صنعت بتوانند اصال ارز حاصل از صادرات را به دست بیاورند. رئیس 
کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران در پاسخ 
به این سؤال که مهم ترین دلیلی که شرکت های پتروشیمی از عرضه 
ارز حاصل از صادرات خود به بازار ممانعت می کنند چیست گفت: بر 
اساس قانون تجارت شرکت ها موظف به حفظ مصلحت شرکت خود 
هستند و برای حفظ این مصلحت مجازند تا هر بخشنامه ای را که 
در تضاد با منفعت و مصلحت شرکت است، رعایت نکنند. مصلحت 
شرکت هم در این  نیست که وقتی ارزش کاال یا خدماتی در بازار 
برای نمونه ۱2 هزارتومان است، به قیمت 4 هزار تومان بفروشد. در 
صورتی که شرکتی اقدام به چنین کاری کند، سهامداران می توانند با 
استناد به خیانت  در امانت، مدیران شرکت را محاکمه کنند. شمس 
اردکانی تأکید کرد: متأسفانه گاهی افرادی بر سرکار هستند که از 
قانون تجارت اطالع درستی ندارند و به این نکته توجه نمی کنند که 
اساس فعالیت شرکت ها بر قانون تجارت مبتنی است نه بخشنامه ای 

که یکی پس از دیگری صادر می شود.
به اعتقاد شمس اردکانی صنعت پتروشیمی به نظام رگوالتوری نیاز 
دارد و این نظام به عنوان تنظیم مناسبات بین شرکت های پتروشیمی 
و شرکت هایی که در زنجیره ارزش افزوده قرار می گیرند، باید برقرار 

شود.
ایران در  اقتصاد فعال گفت: مزیت نسبی  الزامات   به  اشاره  با  او 
بسیار  با دیگر کشورهای منطقه  مقایسه  و در  پتروشیمی  صنعت 
باالست. به شرطی که این صنعت را قبول داشته باشیم و دست 
از خود آزاری برداریم . صنعت برق کشور هم از مزیت های قابل 
توجهی برخوردار است و این فرصت فراهم است تا برق کشور را با 
کشورهای منطقه تبادل کنیم. اما تحقق همه اینها در گروی ایجاد 
یک نظام رگوالتوری است تا جلوی تشتت آرا در حوزه های مختلف 
گرفته شود. به اعتقاد شمس اردکانی همانطور که در قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار هم تاکید شده، دولت باید تالش کند 
انجمن های صنفی، حرفه ای و کارفرمایی تخصصی در  از طریق 

پتروشیمی وارد اصالح امور این حوزه شود.

سـازمان اطالعـات مرکـزی ایـاالت متحـده سـالنامه ای بـه نـام 
اطالعـات  جهـان )World Factbook( دارد کـه بـه عنـوان 
مرجعـی بـرای شـناخت کشـورهای دنیا منتشـر می شـود و البته 
سـایت آن نیـز هـر هفته بـا اطالعات جدیـد، تکمیل مـی گردد.

ایـن سـالنامه در قالـب 2 یـا 3 صفحـه، داده هـای جمعیتـی، 
جغرافیایـی، ارتباطـی، دولتـی، اقتصـادی و نظامی 2۶7 کشـور را  
جمـع آوری مـی کند. در اینجا بر اسـاس داده های این سـالنامه، 
مـی توانیـد »بـا ارزش تریـن صـادرات« هر یـک از کشـورهای 

دنیـا را ببینید.
بـه طـور مثـال، خاورمیانـه و آسـیای مرکـزی منبـع تغذیـه دنیـا 
در زمینـه صـادرات نفـت، پتروشـیمی و گاز هسـتند. اروپـا شـبیه 
اسـت کـه در آن دسـتگاه هـای  بـرای کل جهـان  کارگاهـی 

ماشـینی و موتـوری سـاخته مـی شـوند.
از  مخلوطـی  التیـن  امریـکای  برتـر،  اقتصـاد  گـزارش  بـه 
فرآورده هـای خوراکـی و نفتـی را به سـایر نقاط جهـان صادر می 

با ارزش ترین صادرات کشورهای جهان

»پایگاه خبری اتاق ایران« در گفت وگو با شمس اردكانی بررسی كرد

کنـد و امریـکای شـمالی به تولید پوشـاک، کاالهای سـرمایه ای 
و دسـتگاه ها و قطعـات موتوری اش می نازد. آسـیا در این نقشـه، 
مرکـز تولید دنیا نشـان داده شـده که پوشـاک، محصوالت چوبی 
و نیمـه رسـانا ها را بـه تولیـد می رسـاند. آفریقـا هـم بـه خاطـر 
منابـع طبیعـی غنـی اش بـه خصـوص فلـز و نفـت، در دیـدرس 

قـرار می گیـرد. 
بخـش بزرگـی از ایـن قاره، درآمد خـود را از فـروش طال، نفت و 

می کنند. الماس کسـب 
قطعـات  پوشـاک،  امریـکای شـمالی  ارزش تریـن صـادرات  بـا 
ماشـینی و حمـل و نقلـی، و نیـز تولیـدات مرتبـط بـا الکترونیک 

. ست ا
دریـای  حـوزه  و  مرکـزی  امریـکای  صـادرات  ارزشـمندترین 
کارائیـب نیـز »پوشـاک، نفت، خوراکی ها و نوشـیدنی ها« اسـت. 
ارزشـمندترین صـادرات امریکای مرکزی و حـوزه دریای کارائیب 

»پوشـاک، نفـت، خوراکی هـا و نوشـیدنی ها« اسـت.

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

مدیرعامل:  محمدرضا نجارزادگان
محل كارخانه:  بروجن

زمینه  فعالیت: نخ فیالمنتی پلی استر نیمه 
آرایش یافته با فرآیند بچ )از چیپس یا گرانول(

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت هشت بهشت کیش را به مدیران 
آن واحد به ویژه جناب آقای محمدرضا 

نجارزادگان خوش آمد عرض نموده و موفقیت روز افزون ایشان و 
شرکت هشت بهشت کیش را آرزومند است. 

مدیرعامل: احمد مهتدی تبریزی
محل كارخانه: مشهد

زمینه  فعالیت: انواع نوار تزیینی اعم از تزیینات 
پرده و منزل و صنایع دستی و ترمه و پوشاک

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت شرکت نوارهای گالبتون آریا

 را به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای احمد مهتدی تبریزی 
خوش آمد عرض نموده و موفقیت روز افزون ایشان و شرکت 

نوارهای گالبتون آریا را آرزومند است. 

مدیرعامل: سیدعلی موسوی
محل كارخانه: جلفا - منطقه آزاد ارس

زمینه  فعالیت: تولیدکننده منسوجات بی 
بافت اسپان باند

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت الکا آذربافت ارس را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقای سیدعلی موسوی 

خوش آمد عرض نموده و موفقیت روز افزون ایشان و شرکت الکا 
آذربافت ارس را آرزومند است. 

شركت هشت بهشت كیش

شركت نوارهای گالبتون آریا

شركت الکا آذربافت ارس

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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