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وام ، اشتغال ایجاد نمی کند

حسابرسی ده ساله دفاتر بنگاه های بخش خصوصی متوقف شود

وزرا به جای استعفاء ، وزارتخانه عوض نکنند!

گزارش جلسه کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران

معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــی پرداخــت تســهیالت و وام  اجتماعــی گفــت: در شــرایط کنون
ــذاری و  ــرمایه گ ــرای س ــد ب ــذا بای ــد، ل ــاد نمی کن ــتغال ایج اش

ــود.  اشــتغالزایی دنبــال راهکارهایــی دیگــر ب
ــان  ــتغال خراس ــی اش ــروه تخصص ــوری در کارگ ــی منص عیس
رضــوی در مشــهد افــزود: هــم اکنــون رونــد تشــکیل ســرمایه 
ــدف  ــا ه ــه تســهیالت ب ــوب نیســت بطــوری ک ــران مطل در ای
ــه ســرمایه  ــل ب ــای دیگــر تبدی ــا در ج ــتغالزایی پرداخــت ام اش

ــه داد:  ــا،  وی ادام ــزارش  ایرن ــه گ ــود. ب می ش

ــینی  ــرش ماش ــه ف ــای کمیت ــور اعض ــا حض ــور ب ــه مذک جلس
انجمــن، عصــر روز یکشــنبه 97/07/15 تشــکیل گردیــد. پــس از 
توضیحــات مقدماتــی آقــای مهنــدس علــی فرهــی در خصــوص 
ــه  ــخنانی ب ــی س ــور ط ــرداد زکی پ ــای مه ــه، آق ــتور جلس دس

ــرش  ــدگان ف ــادر کنن ــرای ص ــپاری ارزی ب ــان س ــوع پیم موض
ماشــینی اشــاره فرمودنــد و نتیجــه تــداوم ایــن روش را کاهــش 

صــادرات فــرش ماشــینی دانســتند. 
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هزینه فساد از جیب مردم
 پرداخت می شود

دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران:

معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی: 

معاون كسب و كار اتاق بازرگانی تهران عنوان كرد:

افزایش هزینه های ناشی از فساد از 
پرداخت می شود، گفت:  مردم  جیب 
ایران  در  پوشاک  و  نساجی  صنعت 
همواره با چالشی به نام قاچاق دست 
طرح  اجرای  و  کرده  نرم  پنجه  و 
شرایط  در  خارجی  برندهای  ثبت 
فعلی راهکار مناسبی است. مهندس سعید قدیری دبیر اتحادیه 
تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک در میزگرد تخصصی 
محیط سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران با بیان اینکه فساد 
یکی ازمهمترین مشکالت امروز اقتصاد ایران به شمار می رود، 
عنوان کرد: افزایش هزینه های ناشی از فساد همواره از جیب مردم 

پرداخت می شود. 
به گزارش  خبرگزاری فارس،  وی افزود: سرمایه گذار برای باقی 
ماندن در کسب و کار خود باید با اشکال مختلف فساد مواجه است. 
به گفته وی صنعت نساجی و پوشاک ایران به عنوان صنعتی 
کامال رقابتی به دلیل آنکه در دوره هایی از زمان با تمرکز دولتی و 
سازمان های تابعه آن به عنوان متولیان این بخش مواجه بود، این 
تصور را ایجاد کرده که صنعت نساجی در ایران ورشکسته است. 
هرچند نام های بزرگی در این صنعت پس از پیروزی انقالب به 
دلیل سوء مدیریت رو به نابودی رفتند، اما بزرگترین مشکل صنعت 
پوشاک و نساجی در ایران در تمام دوران ها مواجهه با مشکل 
قاچاق بوده است. دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی 
و پوشاک ایران با ارائه آماری از روند تولید و گردش مالی بازار 
پوشاک و نساجی ایران در سال 92 عنوان کرد: در این دوره زمانی 
حجم بازار پوشاک ایران با گردش مالی 12 میلیارد دالری و یا به 
عبارتی سرانه هر فرد معادل با 150 دالر بود. این رقم در سال 
96 نیز تغییر خاصی نداشته است. قدیری، دست دوم و استوک 
بودن کاال در بخش پوشاک و فروش آن تحت عنوان برندهای 
خارجی را به عنوان یک چالش عنوان کرد و گفت: پوشاکی که از 
فصل خود بگذرد تحت عنوان پوشاک استوک و کیلویی فروخته 
می شود که حتی ارزش نخ به کار رفته در آن نیز در چنین معامالتی 
برنمی گردد. در عین حال با استفاده از برندهای تقلبی دوباره در 
بازار ایران سرازیر می شود، به عبارتی پیراهن 100 هزار تومانی 
در بازار تهران بدون عوارض گمرکی و با صرف هزینه 2 دالری 
وارد می شد، اما با افزایش نرخ ارز این فرصت برای واحدهای تولید 
پوشاک و نساجی ایرانی فراهم شد تا بتوانند برای صادرات کار 
کنند، اما به دلیل ضعف ساختار نقدینگی و مالی این واحدها نه 
تنها در حال حاضر کاسه چه کنم را در دست گرفته اند، بلکه به 
دلیل عدم سرمایه گذاری در سال های گذشته این فرصت را از 
دست داده اند. وی در پایان گفت: باید عملکرد سیستمی و فساد 
سیستماتیک را تغییر جهت داد و همپای دنیا، مبارزه ای همه جانبه 
با قاچاق کاال کرد. بر این اساس اجرای درست طرح دستورالعمل 
ثبت برندهای خارجی یکی از راهکارهای موجود برای حمایت از 

صنعت نساجی و پوشاک در داخل کشور است. 

ــودن  ــزام آور ب ــر ال ــز ب ــد نی ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس س
بازرســی صرفــاً یکســاله دفاتــر بنگاه هــای بخــش خصوصــی از 
ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی تاکیــد و آن را مصــوب کــرد. 
ــر  ــه اخی ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــران ب ــاق ته ــاون کســب و کار ات مع
ــزام ســازمان  ــر ال ــی ب ــد مبن ــع تولی ــع موان ســتاد تســهیل و رف
ــی  ــتاد فرمانده ــه س ــرای تصویب نام ــه اج ــی ب ــن اجتماع تامی
ــازمان  ــه، س ــن مصوب ــاس ای ــر اس ــت: ب ــی، گف ــاد مقاومت اقتص
تامیــن اجتماعــی مکلــف شــده اســت نســبت بــه اخــذ تعهدنامــه 
از شــرکت های بخــش خصوصــی بــرای ارائــه دفاتــر مربــوط بــه 

ــد.  ــل، خــودداری کن ســالیان قب

رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکه 
ــود را  ــتیضاح می ش ــه اس ــری ک ــت وزی ــه دول ــت ک ــتباه اس اش
ــت  ــت: وزارت صنع ــد، گف ــنهاد کن ــدی پیش ــت جدی ــرای پس ب
ــرار  ــادرات ق ــر ص ــز را ب ــتر تمرک ــر بیش ــال اخی ــد س ــی چن ط
داده و نشــان داد کــه تفکــر صنعتــی نــدارد. ابوالفضــل روغنــی 
ــا بیــان اینکــه در تمــام دنیــا مســئولین بایــد بــه  گلپایگانــی  ب
دلیــل عــدم اجــرای وظایــف از مــردم عذرخواهــی کننــد و فــرد 

ــت:  ــار داش ــد، اظه ــرار دهن ــود ق ــن خ ــته ای را جایگزی شایس
ــه  ــوی ک ــه نح ــت ب ــه نیس ــع اینگون ــران وض ــفانه در ای متاس
ــس  ــدگان مجل ــا نماین ــی و ی ــتم های نظارت ــت سیس در نهای
هســتند کــه وزرا را اســتیضاح و فــرد دیگــری را جایگزیــن آنهــا 

می کننــد. 
بــه گــزارش  خبرگــزاری تســنیم، وی بــا اشــاره بــه اســتیضاح 
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خالصه مذاکرات  نهصد  و  نود و پنجمین  
نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 

نساجي ایــران
نشست 995 هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در 
روز یکشنبه مورخ97/07/08 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.
مورخ  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 994  مذاکرات  1- خالصه 

97/07/01 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- درخصوص مسائل و مشکالت واحدهای نساجی و شرایط 
نامساعد اقتصادی کشور بخصوص مشکالت ارزی بحث و تبادل 

نظر بسیاری شد . 
3-  آقای مهندس شاه کرمی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایان نساجی استان اصفهان در جلسه حضور یافتند و گزارشی 
از مسائل و مشکالت واحدهای نساجی استان اصفهان ارائه فرمودند 

و شرایط کاری را برای واحدها بسیار نامناسب خواندند . 
4- آقای ماشینچی و سرکار خانم ادیبی از شرکت پاالز موکت 
طبق دعوت قبلی در جلسه حضور یافتند و ضمن معرفی واحد خود 
درخواست شرکت مذکور مبنی بر افزایش تعرفه چتایی پلی پروپیلن 
را مطرح نمودند که مقرر شد در صورت تامین نیاز داخل براساس 
ظرفیت تولید این شرکت که معادل 1250 تن معادل 14 میلیون 
متر مربع ساالنه می باشد و با لحاظ نمودن قیمت رقابتی در جهت 
حمایت از مصرف کنندگان داخلی، انجمن صنایع نساجی ایران پیگیر 

موضوع افزایش تعرفه مذکور به نرخ 15 درصد باشد .
5- آقایان مهندس دهقان، مهندس شهرجردی و سرکار خانم 
مهندس تلیکانی به نمایندگی از شرکت نساجی بروجرد از اعضای 
انجمن صنایع نساجی ایران در جلسه حضور یافتند و ضمن معرفی 
واحد مذکور به طرح مسائل و مشکالت آن  پرداختند که مقرر شد 
لیست کاملی از موارد مطروحه بطور مکتوب به دبیرخانه انجمن 

ارسال نمایند. 
6- به پیشنهاد آقای شاه کرمی مقرر شد تا انجمن صنایع نساجی 
ایران طی مکاتبه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش 
عرضه مواداولیه مورد نیاز صنایع نساجی در بورس و به تعادل رساندن 

قیمت عرضه در جهت حمایت از واحدهای تولیدی شود. 
7- مقرر شد تا جلسه مشترک کمیته های الیاف پلی استر و نخ 
فیالمنت انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شود و نظر تخصصی 
این کمیته ها درخصوص راهکارهای خروج واحدهای تولیدی از 
بحران تامین مواداولیه جهت انعکاس به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اخذ شود. 
8- مقرر گردید طی مکاتبه ای موضوع رفع پیمان سپاری ارزی برای 
صادرات به کشورهای عراق و افغانستان از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت پیگیری شود . 
9- موضوع تمدید قراردادهای پرسنل انجمن مطرح گردید که 
مصوب شد تصمیم گیری در این خصوص به هیئت رئیسه محول 

گردد. 
ترخیص  درخصوص  شده  ایجاد  مشکالت  درخصوص   -10
مورخ   97/135225 شماره  نامه  موضوع  وارداتی  ماشین آالت 
97/4/25 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مقرر شد که انجمن 
صنایع نساجی ایران پیگیری های الزم در این خصوص را بعمل 

آورد. 
11- گزا ش کمیته تعیین سهمیه واحدهای مصرف کننده مواد 

پلیمری توسط آقای دکتر کاظمی ارائه گردید. 
12- جلسه در ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد وال محمد خاتمه 

یافت .
میهمانان آقایان:  آقای ماشینچی و خانم ادیبی )پاالز موکت و  آقایان 
مهندس دهقان، مهندس شهرجردی و سرکار خانم مهندس تلیکانی 

)نساجی بروجرد(
غایبین آقایان:   مهندس علی فرهی، محسن آهنگریان

ــرخ ارز و ناپایــداری ایــن نــرخ و همچنیــن تعــدد بخشــنامه ها  ن
ــعه و  ــته و توس ــور دانس ــت کش ــان صنع ــه زی ــات را ب و مصوب

ــت دانســتند.  ــژه دول ــد توجــه وی پیشــرفت صنعــت را نیازمن
آقــای منــزوی زاده مدیــر عامــل قالــی ســلیمان نیز طی ســخنانی 
ــه  ــات کمیت ــات و مکاتب ــن مصوب ــی بی ــوع ناهماهنگ ــه موض ب
ــرش  ــکل های ف ــایر تش ــای س ــا دیدگاه ه ــینی ب ــرش ماش ف
ماشــینی نظیــر اتحادیــه فــرش ماشــینی کاشــان اشــاره نمــود و 
از انجمــن خواســت تــا نهایــت هماهنگــی و همــکاری بــا ســایر 
تشــکل های فــرش ماشــینی را مدنظــر قــرار دهــد و همچنیــن 
ــراق و  ــه ع ــادرات ب ــوع ص ــه موض ــد ک ــنهاد دادن ــان پیش ایش
ــورد  ــدداً م ــپاری ارزی مج ــان س ــت از پیم ــتان و معافی افغانس
ــی  ــه صادرات ــنهادی پای ــای پیش ــرد و نرخ ه ــرار گی ــری ق پیگی
ــری  ــورد بازنگ ــای ارز م ــه نرخ ه ــه ب ــا توج ــینی ب ــرش ماش ف

ــرد. ــرار گی ق
ــی را در  ــی توضیحات ــدس فره ــت مهن ــن نشس ــه ای   در ادام
خصــوص تعامــالت انجمــن بــا ســایر تشــکل ها مطــرح 
فرمودنــد و پــس از آن بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص 
ــدول  ــت ج ــه در نهای ــت ک ــورت گرف ــنهادی ص ــای پیش نرخ ه

پیشــنهادی بــا تحلیــل و تجدیــد نظــر اصالحــی مــورد تصویــب 
کمیتــه مذکــور قــرار گرفــت و مقــرر شــد تــا بــا ســایر تشــکل ها 

ــد.  ــل آی ــه عم ــی ب ــرات و هماهنگی های ــز مذاک نی
همچنیــن اعضــای کمیتــه ایــن  اختیــار را بــه انجمــن تفویــض 
کردنــد کــه تــا ســقف پنــج درصــد ارقــام مذکــور  را در جهــت 

ــر دهــد. ــا ســایر تشــکل ها تغیی هماهنگــی ب
همچنیــن مصــوب گردیــد تــا انجمــن صنایــع نســاجی مکاتبه ای 
را در خصــوص معرفــی نرخ هــای پیشــنهادی جدیــد بــه اداره کل 

صنایــع نســاجی و پوشــاک و گمــرکات کشــور به عمــل آورد.
در ادامــه ایــن جلســه مصــوب گردیــد تــا از وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت درخواســت شــود کــه پیمــان ســپاری ارزی بــرای ورود 
ــد  ــدگان اخ ــد کنن ــی از تولی ــد صادرات ــرای تولی ــی کاال ب موقت
نگــردد. همچنیــن مصــوب گردیــد کــه انجمــن صنایــع نســاجی 
ــه نــرخ ســامانه  ــه طــور جــدی پیگیــر تخصیــص ارز ب ایــران ب
ــی  ــگاه های بین الملل ــدگان در نمایش ــرکت کنن ــرای ش ــا ب نیم
نظیــر دموتکــس باشــد و نهایــت تشــویق های حمایتــی از 
ــی بعمــل   ــی در نمایشــگاه های بین الملل ــدگان ایران شــرکت کنن

آیــد. 

گزارش جلسه کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران

بانک اطالعاتی 3/5 میلیون کاالی ایرانی تهیه شد

صورتجلسه

ــران  ــی شــماره  گــذاری کاال و خدمــات ای مدیرعامــل مرکــز مل
)ایــران کــد( گفــت: بانــک اطالعاتــی 2/5 میلیــون قلــم 
ــک  ــات ی ــه زودی اطالع ــده اســت و ب ــه ش ــی تهی کاالی ایران
میلیــون قلــم کاالی وزارت نفــت نیــز بــه آن اضافــه مــی شــود.  
سیدحســین پاریــاب  گفــت: بــا راه انــدازی ایــن بانــک اطالعاتی 
می تــوان کاالهــا را در هــر لحظــه از زمــان در هــر کجــا ردیابــی 

کــرد.
ــران  ــن کار در ای ــاخت ای ــال 74 زیرس ــد: از س ــادآور ش وی ی
ــه از  ــا بارکــد اختصــاص یافت ــی ب فراهــم شــد و کاالهــای ایران

ــوند. ــی ش ــناخته م ــان ش ــز در جه ــن مرک ــوی ای س
ــن مرکــز دارای 45 نمایندگــی در استان هاســت و  وی گفــت: ای
دریافــت کــد از آن، یکــی از پیــش نیازهــای اخــذ آرم اســتاندارد 

ــود. ــوب می ش محس
مدیرعامل ایران کد بیان داشت: هماهنگی با کدهای »جی. اس 
1« بین المللی یکی از پیش  شرط  های ورود ایران به سازمان جهانی 
تجارت )WTO( است و با تحقق بارکدهای یادشده، ردیابی کاالها 

در داخل یا خارج کشور به سهولت میسر می شود.
به گزارش ایرنا، جی. اسGS1( 1( یک سازمان جهانی غیرانتفاعی، 
غیرسیاسی و غیردولتی باسابقه 45 ساله و متشکل از 150 کشور 
زنجیره  مدیریت  درخصوص  بین المللی  استانداردهای  که  است 

تامین جهانی را وضع کرده  است.
شعار جی. اس1 »زبان جهانی کسب  و کار« است و تسهیل تجارت 
جهانی را رسالت خود می داند. استانداردهای GS1 پرکاربردترین 
استانداردهای جهان محسوب شده و حاصل یک خرد جمعی است.

این سازمان همواره با نهادهای معتبر جهان ازجمله استانداردهای 
سازمان ملل و سازمان استاندارد جهانی )ISO( درخصوص وضع 

سازمان  با   1 اس  است. همچنین جی.  داشته  تعامل  استانداردها 
جهانی گمرکات )WCO( و سازمان تجارت جهانی )WTO( برای 
ایجاد زبان مشترک و تسهیل تجارت بین الملل قراردادهای مشترک 

امضا کرده است.
ارتبــاط ســازمان جهانــی گمــرکات بــا ایــن ســازمان در 15 ســال 
ــه در  ــه مرحل ــه ب ــه صــورت مرحل ــوده و ب ــگ ب ــته تنگاتن گذش

حــال الزامــی کــردن اســتانداردهای جــی. اس1 اســت.
پاریــاب در ادامــه خاطرنشــان کــرد: همچنیــن اصالــت کاالهــای 
وارداتــی را می تــوان از همیــن طریــق مشــخص کــرد و هنــر- 
ــن  ــه ای ــوان ب ــی را می ت ــتباف ایران ــرش دس ــر ف ــی نظی صنایع
شــیوه از خطــر کپــی کاری توســط دیگــر کشــورها و محصوالتی 
ــه فروشــی  ــر فل ــی را از خط ــای ایران ــران و خرم همچــون زعف
ــران،  ــی. اس1 ای ــازمان ج ــس س ــه رئی ــه گفت ــرد. ب ــظ ک حف
ــی در ورود  ــیت باالی ــه حساس ــن ک ــر چی ــوری نظی ــروز کش ام
ــه  ــا ســالمت مــردم خــود دارد، کاالهــا را ب کاالهــای مرتبــط ب
ــد و  ــی کن ــی. اس1 وارد م ــتاندارد ج ــورداری از اس ــرط برخ ش
نظیــر چنیــن تصمیمــی از ســوی ســازمان هــای غــذا و داروی 
ــده  ــذ ش ــز اخ ــه نی ــن و ترکی ــی، آرژانتی ــره جنوب ــورهای ک کش

اســت.
مرکــز ملــی شــماره گــذاری کاال و خدمــات ایــران )جــی. 
ــات ســازگار  ــه  خدم ــا هــدف ارائ ــران( در ســال 1374 ب اس1 ای
ــای  ــن نیازه ــرای تامی ــی ب ــای جهان ــتانداردها و راهکاره ــا اس ب
ــن ایجــاد شــد. ــره  تامی ــذاری فرآیندهــای زنجی تجــاری و کدگ

پاریــاب تاکیــد کــرد: اگــر ایــران مــی خواهــد عضــوی از جامعــه 
جهانــی باشــد، بایــد از سیســتم کدگــذاری بیــن المللــی اســتتفاده 

کنــد تــا کاالهــای تولیــدی در کشــور هویــت دار شــود.
وی هشــدار داد: در صورتــی کــه ایــران از جــی. اس1 خارج شــود، 
آنــگاه بطــور مثــال ناچــار خواهیــم بــود بــا صــرف هزینــه هــای 
ــره درخواســت  ــه و غی ــارات، ترکی ــر ام ارزی از کشــورهایی نظی
کنیــم تــا از جــی. اس1 آنهــا بــرای کاالهایمــان اســتفاده کننــد.

در ســال 93 مصوبــه شــورای عالــی اطــالع رســانی بــا امضــای 
رییــس جمهــوری، مرکــز ملــی شــماره گــذاری کاالهــا و خدمات 
ایــران را بــه عنــوان یکــی از 12 پایــگاه مرجــع در کشــور معرفــی 
کــرد. اکنــون نزدیــک بــه 90 هــزار شــرکت ایرانــی عضــو جــی. 

هستند. اس1 
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از  خـود  گـزارش  تازه تریـن  پـول  بین المللـی  صنـدوق 
پیش بینـی وضعیـت اقتصـاد ایـران در سـال های پیشـرو را 
منتشـر کـرد. ایـن نهـاد بین المللـی پیش بینـی کـرده اسـت 
رشـد اقتصـادی ایـران در سـال های 97 و 98 منفی باشـد اما 

از سـال 2020 دوبـاره بـه مـدار صعـودی برگـردد.
از  خـود  گـزارش  تازه تریـن  در  پـول  بین المللـی  صنـدوق 
پیش بینـی وضعیـت اقتصـاد ایـران، به ماننـد بانـک جهانـی 
پیش بینـی کـرد رشـد اقتصادی ایران در سـال جاری و سـال 
آینـده منفی باشـد اما از سـال 2020 مجدداً بـه مدار صعودی 

برمی گـردد.
رشـد  پـول،  بین المللـی  صنـدوق  پیش بینـی  اسـاس  بـر 
اقتصـادی ایـران در سـال 2018 منفـی 1.475 درصـد و در 
سـال 2019 منفـی 3.611 درصـد بـرآورد می شـود  اما برای 
سـال 2020 اقتصـاد ایـران می توانـد به رشـد مثبـت 1.061 

درصـد دسـت یابد.
در ایـن گـزارش تصریـح شـده اسـت کـه بـه دلیـل کاهش 
ارزش ریـال برابـر دالر، تولید ناخالص داخلی ایران برحسـب 
دالر از 430 میلیـارد و 82 میلیـون دالر در سـال 2018 بـه 
333میلیـارد و 603 میلیـون دالر در سـال 2019 کاهش پیدا 
می کنـد، امـا در سـال 2020 بـه حـدود 341 میلیـارد دالر 

افزایـش خواهـد یافت.
 هم چنیـن سـرانه درآمـد ایرانیـان از 5هـزار و 221.9 دالر تا 
پایـان امسـال بـه 4هـزار و 52.1 دالر تـا پایـان سـال 2020 
کاهـش خواهـد یافـت. از سـوی دیگـر قـدرت خرید سـرانه 
ایرانیـان نیـز از 20هـزار و 69 دالر در سـال 2018 به 19هزار 

و 914 دالر در سـال 2020 خواهـد رسـید.
طبـق ایـن گزارش، نسـبت سـرمایه گذاری به تولیـد ناخالص 
داخلـی ایـران در سـال های 2018 تا 2020 بـه ترتیب معادل 
39.106، 39.156 و 38.738 درصـد خواهـد بـود. هم چنیـن 
نسـبت پس انـداز خانوارهـا بـه تولیـد ناخالص داخلـی در این 
سـه سـال بـه ترتیـب معـادل 40.453، 39.414 و 38.738 

درصـد خواهـد بود.
البتـه صنـدوق بین المللـی پـول پیش بینـی کـرده اسـت نرخ 
تـورم ایـران در سـال های 2018 تـا 2020 به تدریج کاهشـی 
شـود و از 34.119 درصـد در سـال 2019 بـه 24.20 درصـد 

در سـال 2020 برسد.
طبـق ایـن برآوردهـا جمعیـت ایران تـا پایان سـال 2020 به 
84.149 میلیـون نفـر افزایـش خواهـد یافـت و نـرخ بیکاری 
امسـال بـا تغییـری اندک در مقایسـه بـا سـال 2017، معادل 

12.8 درصـد خواهـد بود.

رشد اقتصادی ایران از سال۲۰۲۰ 
مثبت می شود

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
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گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران منتشر شد

بطــور مثــال 12 ســال پیــش میــزان صــادرات فــرش دســتباف 
ایــران پنــج هــزار مــورد در ســال بــود و در ایــن مدت تســهیالت 
زیــادی بــرای برپــا کــردن دار قالــی بــه بافنــدگان فرش داده شــد 
امــا صــادرات آن کاهــش یافتــه اســت. بایــد ابتــدا بــازار فــرش 
ایجــاد شــده و رونــق یابــد و پــس از آن اگــر فعالــی خواســت دار 

قالــی بزنــد بــه او وام ارائــه شــود. 
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی همچنیــن بــر لــزوم 
گســترش رســته فعالیت هایــی کــه ظرفیــت اشــتغالزایی در دوره 
ــته  ــم رس ــرد: در دوره تحری ــان ک ــد و بی ــد تاکی ــم را دارن تحری
ــیمی،  ــش، پتروش ــان، کف ــاک، مبلم ــد پوش ــی مانن فعالیت های
آی.تــی و گردشــگری می تواننــد رونــق گرفتــه واشــتغال ایجــاد 
ــد، در عــوض برخــی از فعالیت هــا ماننــد صنعــت خــودرو و  کنن
لــوازم خانگــی دچــار رکــود مــی شــوند. اینــک کــه بــا تحریــم 
ــه و  ــق گرفت ــتغالزا رون ــای اش ــته فعالیت ه ــد رش ــم بای مواجهی

توســعه یابنــد. 
ــع  ــتر مناب ــون بیش ــه اکن ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای وی گف
ســنتی اشــتغال بــه ســمت خدمــات و کشــاورزی برمــی گــردد. 
ــتغال و دارای  ــته های پراش ــه رس ــول را ب ــر پ ــه اگ ــی ک در حال

ــم  ــش خواهی ــم دچــار مســئله و چال ــود ندهی ــق در دوره رک رون
شــد. منصــوری افــزود: مصــرف ســاالنه پوشــاک در ایــران 15 
میلیــارد دالر اســت کــه نیمــی از آنهــا از طریــق قاچــاق تامیــن 
مــی شــو لــذا رونــق و گســترش تولیــدات در ایــن بخــش نیازمند 

حمایــت اســت. 
ــی اشــاره  ــه اشــتغال حمایت ــه اقدامــات در زمین ــن ب وی همچنی
و بیــان کــرد: طبــق هماهنگــی انجــام شــده ســه هــزار میلیــارد 
ــاد  ــداد، بنی ــه ام ــی همچــون کمیت ــای حمایت ــه نهاده ــان ب توم

ــد.  شــهید و بهزیســتی اختصــاص مــی یاب
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــه برخــی چالش هــا در حــوزه اشــتغالزایی خراســان  اجتماعــی ب
رضــوی نیــز اشــاره و بیــان کــرد: بــاال بــودن ســهم 79 درصــدی 
منابــع در حــوزه کشــاورزی و پاییــن بــودن ســهم چهــار درصدی 

خدمــات از ایــن منابــع مطلــوب و رضایــت بخــش نیســت. 
وی افــزود: اکنــون بخــش تولیــد کشــاورزی ظرفیــت جدیــدی 
بــرای اشــتغالزایی نــدارد لــذا منابــع بایــد بــه ســمت بخش هــای 
ــوزه کشــاورزی ســوق  ــراوری ح ــی و ف ــی، تکمیل ــع تبدیل صنای

یابنــد.

وام ، اشتغال ایجاد نمی کند
معاون وزیر تعاون: 

ــدی از  ــت جدی ــرای پس ــود را ب ــتیضاح می ش ــه اس ــری ک وزی
ــه  ــر کابین ــروز تغیی ــفانه ام ــرد. متأس ــاب ک ــت انتخ ــوی دول س
ــت  ــر سیاس ــت تأثی ــی تح ــائل فن ــه مس ــه ب ــدون توج ــم ب ه
قــرار گرفتــه اســت. رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی 
ــرده  ــالم ک ــن اع ــش از ای ــت پی ــه دول ــالم اینک ــا اع ــران ب ای
بــود مــا تمــام برنامه ریزی هــا را بــرای گزینه هــای پیــش 
روی کشــورهای اروپایــی و همچنیــن آمریــکا تهیــه کرده ایــم، 
ــارج شــد  ــام خ ــکا از برج ــی آمری ــرد: متاســفانه وقت ــح ک تصری
دولــت هیــچ برنامــه ای بــرای مدیریــت اوضــاع نداشــت و حتــی 
جــو روانــی در اقتصــاد کشــور ایجــاد و مشــکالتی در بازارهــای 

ــد. ــی بوجــود آم معامالت
روغنــی تصریــح کــرد: وزارت صنعــت در طــول چنــد ســال اخیر 

ــه  ــاس تصویب نام ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب ــن حاجی پ هوم
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، حسابرســی 10 ســاله دفاتــر 
شــرکت های بخش خصوصــی متوقــف شــده اســت، افــزود: 
ســازمان تامیــن اجتماعــی صرفــاً مجــاز بــه انجــام بازرســی دفاتر 
ــی  ــرکت های بخش خصوص ــی ش ــال مال ــن س ــدارک آخری و م
شــده اســت. تــداوم بررســی دفاتــر شــرکت های بخــش 
ــاق  ــای ات ــا پیگیری ه ــه ب ــد ک ــی رخ می ده ــی در حال خصوص
ــا  ــر بنگاه ه ــاله دفات ــک س ــا ی ــی صرف ــران، بررس ــی ته بازرگان
ــه ســازمان  در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی تصویــب و ب
تامیــن اجتماعــی توســط معــاون اول رئیس جمهــور ابــالغ شــده 

بــود. 
ــوی  ــترده ای از س ــادات گس ــر انتق ــای اخی ــن رو در ماه ه از همی
ــر  ــی ب ــی مبن ــدی بخش خصوص ــای تولی ــکل ها و واحده تش
ــازمان  ــوی س ــرکت ها از س ــاله ش ــر 10 س ــه دفات ــیدگی ب رس
ــه طــوری کــه تولیدکننــدگان  تامیــن اجتماعــی مطــرح شــده ب
ــاق تهــران و برگــزاری  ــه ات ــان طــی گزارش هایــی ب و کارآفرین
ــد  ــد کرده ان ــا تاکی ــاق، باره ــن ات ــری در ای ــت های همفک نشس
ــوی  ــه از س ــا ک ــاله بنگاه ه ــر 10 س ــه دفات ــیدگی ب ــه رس ک

ســازمان تامیــن اجتماعــی همچنــان ادامــه دارد، اخــالل جــدی 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــن بخش ه ــب و کار ای در کس
ــورد  ــدداً م ــوع مج ــن موض ــران، ای ــاق ته ــب کار ات ــاون کس مع
بررســی همه جانبــه در اتــاق تهــران قــرار گرفــت و چنــد 
نشســت ویــژه بــا مســئوالن ســازمان تامیــن اجتماعــی و 
مکاتبــه بــا معــاون اول رییس جمهــور بــه عنــوان رییــس ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، برگــزار شــد و تاکیــد بــر اجــرای 
مصوبــه مــورد درخواســت رســیدگی فــوری قــرار گرفــت و توقف 
رســیدگی بــه دفاتــر 10 ســاله بنگاه هــا، بــه عنــوان درخواســت 

بخــش خصوصــی مطــرح شــد. 
ــه  ــن جلس ــاه و هفتمی ــاله در پنج ــن مس ــزود: ای ــور اف حاجی پ
ــوب  ــرح و مص ــز مط ــد نی ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس س
ــن اجتماعــی  ــد شــود کــه ســازمان تامی ــاز هــم تاکی ــا ب شــد ت
فقــط مجــاز بــه بازرســی دفاتــر و مــدارک آخریــن ســال مالــی 
شــرکت های بخــش خصوصــی اســت و موظــف اســت اقدامــات 
ــرکت های  ــر ش ــاله دفات ــی 10 س ــه حسابرس ــوط ب ــاری مرب ج
مــورد اشــاره در مصوبــه را در هــر مرحلــه ای کــه باشــد، متوقــف 

کنــد.

حسابرسی ده ساله دفاتر بنگاه های بخش خصوصی متوقف شود
معاون كسب و كار اتاق بازرگانی تهران عنوان كرد:

ــرار داده و  ــی ق ــارت و بازرگان ــر تج ــز را ب ــود تمرک ــت خ فعالی
عملکــرد آن نشــان می دهــد تفکــر صنعتــی در ایــن وزارتخانــه 
نیســت. ضعیف تریــن معاونــت در بخــش صنعــت فعالیــت 
می کنــد و بعــد تجــاری پررنگ تــر از احیــاء واحدهــای تولیــدی 

و صنعتــی اســت. 
اگــر کســی می خواهــد ایــن بــار ســکاندار وزارت صنعــت شــود 
ــل  ــه ح ــه ای روشــن ب ــا برنام ــته و ب ــی داش ــر صنعت ــد تفک بای

ــردازد. مشــکالت بپ
ــد  ــر جدی ــرای وزی ــد ب ــت می توان ــه دول ــرد: البت ــح ک وی تصری
ــا  صنعــت از بخــش خصوصــی مشــورت و همفکــری بگیــرد ت
در نهایــت فــرد صالحــی مســئولیت ایــن وزارتخانــه را برعهــده 

بگیــرد.

وزرا به جای استعفاء ، وزارتخانه عوض نکنند!
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تولید پنبه به 55 هزارتن می رسد
درباره   ، ایران  پنبه  صندوق  عامل  مدیر  کاویانی  حسین  محمد 
آخرین وضعیت تولید پنبه اظهار کرد: امسال پیش بینی می شود 
نساجی  صنعت  مصرف  قابل  شده  تصفیه  پنبه  تولید  میزان  که 
همانند سال گذشته به 50 تا 55 هزارتن برسد. وی نیاز ساالنه 
صنایع نساجی را 120 هزارتن اعالم کرد و افزود: طبق سنوات 
گذشته با احتساب تولید داخل 60 تا 65 هزارتن پنبه مورد نیاز 
اقتصاد،  فصل  گزارش  به  شود.  کشور  وارد  باید  نساجی  صنعت 
ابتدای سال 30 هزارتن  اینکه در شش ماه  با اشاره به  کاویانی 
مساعد  در صورت شرایط  کرد:  است،بیان  وارد کشور شده  پنبه 
اقتصادی پیش بینی می شود که 30 هزارتن پنبه دیگر وارد کشور 
گلستان  استان  در  پنبه  برداشت  آغاز  از  مسئول  مقام  این  شود. 
اول  از  نیز  واردبیل  فارس،سمنان  استان های  گفت:  و  داد  خبر 
بتدریج برداشت خود را شروع خواهند کرد. وی سطح زیر  آبان 
کشت پنبه را 74 هزار هکتار اعالم کرد و افزود: سطح زیر کشت 
پنبه نسبت به سال های قبل تفاوت چشمگیری نداشته است. به 
گفته کاویانی امسال در استان های گلستان و خوزستان به سبب 
شیوع آفت تا حدودی تولید پنبه دچار آسیب شده است،درحالیکه 
دراستان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و فارس به عنوان 
اشاره  با  کاویانی  است.  مناسب  تولید،عملکرد  مراکز  ترین  مهم 
به اینکه ایران در زمره تولید کننده پنبه در جهان به شمار می 
رویه  بی  قاچاق  و  واردات  که  است  درحالی  کرد:این  رود،اظهار 
پوشاک ،تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از صنایع نساجی را به 

همراه داشته است. 

در جهـت افزایـش حجـم مبـادالت بازرگانـی ایـران و ترکیـه و 
تسـهیل آن، دبیـر اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و ترکیـه از 
احتمـال راه انـدازی بانـک مشـترک میـان دو کشـور خبـر داد و 
اقتصـادی دو  بـرای همکاری هـای  اعـالم کـرد: نقشـه راهـی 
کشـور آغاز شـده و دو کشور خواسـتار توسـعه همکاری در زمینه 
داروهـای بیوتکنولـوژی و همـکاری در مبادالت دارویی هسـتند. 
ابراهیمـی، گفـت: در مرحلـه اول بـرای سـرعت  سـید جـالل 
بخشـی در امـر مبـادالت تجـاری، تشـکیل صنـدوق ضمانـت 
صـادرات ایـران- ترکیـه ضـروری اسـت و ایـران اخیراً پیشـنهاد 
تشـکیل یـک بانـک مشـترک بـرای توسـعه روابط تجـاری بین 
ایـران و ترکیـه کـرده اسـت کـه البتـه این پیشـنهاد مـورد توجه 
و نیـاز اسـت، چراکـه می توانـد گره گشـای مشـکالت تجـاری و 

آسان سـازی روابـط بیـن دو کشـور باشـد.
وی افـزود: بـرای ایجـاد بانـک مشـترک بیـن ایـران و ترکیـه 
حداقل شـش ماه وقت الزم اسـت سـهامداران و کثرت سـهام دو 

طـرف در بانک هـای مرکـزی دو کشـور تثبیـت شـود. 
از طرفـی ایجـاد صنـدوق مشـترک سـرمایه گذاری و ضمانـت 
صـادرات کـه هرگونـه خریدوفـروش را تضمیـن کنـد، یکـی از 
روش هـای خـوب بـرای اجراسـت همان طـور که در حـال حاضر 
از پیشـنهاد های آلمـان برای حفـظ روابط تجاری بـه روش تهاتر  

یـا پایاپای اسـت. 
ابراهیمـی اظهـار کـرد: ایـران و ترکیه تالش هـای مضاعف برای 
افزایـش حجم مبـادالت تجاری صنعتـی خود آغـاز کرده اند و در 
حـوزه اقتصـادی، بانکـی و خرید مواد پتروشـیمی، مـواد معدنی و 
همچنیـن قطعـات صنعتـی روابـط خـود را توسـعه می دهند. وی 
افـزود: ایـران و ترکیـه برای حل مسـائل تجاری و توسـعه روابط 
اقتصـادی  همکاری هـای  راه  نقشـه  مشـترک،  کمیسـیون های 
را بـرای طـرح پروژه هایـی بـا قابلیـت اجـرا در اقتصـاد مشـترک 
آغـاز کرده انـد کـه کمیسـیون تجـارت ترجیحی، تجـارت مرزی، 
کمیسـیون حمل ونقـل گمرکـی، روابـط بانکـی و ... از آن جملـه 
اسـت. به طـور مثـال ایجـاد شـهرک صنعتـی مشـترک در حوزه 

ایران و ترکیه بانک مشترک تأسیس می کنند
مـرزی کـه برای اسـتقرار صنایـع، ایجـاد صنایع مشـترک المنافع 
و همچنیـن اسـتفاده از فرصت های مشـترک کـه موردنیاز هر دو 
کشـور اسـت از جمله این اهداف اسـت. جلب و جذب سـرمایه از 
هـر دو سـو و جلب سـرمایه گذاری خارجـی در پروژه های صنعتی 
در شـهرک صنعتـی مشـترک یکـی دیگـر  از اهداف ایـن پروژه 

است.
ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه مدیـرکل شـهرک های صنعتـی ترکیه 
در بازدیـد و مذاکـره بـا رایـزن اقتصادی ایـران و ترکیه خواسـتار 
ادامـه مذاکـرات و به نتیجه رسـانیدن هرچه سـریع تر ایـن پروژه 
شـده اند، گفـت: ایـن مذاکـرات عـالوه بر شـکوفا کـردن صنعت 
و تجـارت در حوزه مرزی دو کشـور، تأثیر شـگرفی در شـهرهای 

اطـراف مـرز هر دو کشـور بـه وجود مـی آورد. 
همچنیـن قرار اسـت کـه به زودی کمیسـیون مشـترک اقتصادی 
در شـهر آنـکارا برگـزار شـود کـه نقشـه راه آن بررسـی جوانـب 
طریـق  از  کشـور  دو  بازرگانـی  توسـعه  در  اقتصـادی  مختلـف 
تعرفه هـای ترجیحـی، حـذف دالر از سیسـتم مبـادالت بازرگانی، 
اسـتفاده از سـوآپ ارزی، اسـتفاده از پول هـای ملـی دو کشـور، 
بررسـی نحـوه ضمانت نامه هـای تجاری برای جایگزین سـوئیفت 
)پیغام گیـر بانکـی( یـا نحـوه اسـتفاده از پیغام های جدیـد به جای 
سـوئیفت و ایجاد مراکز اعتباری مشـترک از جمله اهداف اسـت.

دبیـر اتـاق مشـترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشـاره به پیشـنهاد 
مدیـرکل شـهرک های صنعتـی ترکیه که برای سـرعت بخشـی 
بـه امـر فـوق، مبنـی بـر اینکـه هیئتـی از کارفرمایـان مطـرح 
ترکیـه، از مناطـق مختلـف ترکیـه بـه ایـران اعـزام شـود تـا بـا 
ایجـاد ارتبـاط بیـن صنعت گـران شـهرک های صنعتـی ایـران و 
شـناخت کمبودهـا، ارتبـاط بیـن صنایـع مسـتقر در شـهرک های 

صنعتی در کشـور را میسـر سـازند.
صنعتـی  شـهرک های  نقـش  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  ابراهیمـی 
مشـترک  همایش هـای   ،SME حـوزه  تجـارت  توسـعه  در 
شـهرک های صنعتـی می تواننـد نقـش اساسـی در بـاال رفتـن 
باشـد. داشـته  توسـعه صنعـت  و  دو کشـور  تجـاری  مبـادالت 
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انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه در سال های  وی با 
اخیر افزود: این درحالی است که هم اکنون هر کیلو محصول با 
نرخ 5 تا 5 هزار و 200 تومان توسط بخش خصوصی خریداری 
می شود که انتظار می رود با این وجود سطح زیر کشت پنبه برای 
سال زراعی آینده افزایش و نیاز به واردات کاهش یابد. کاویانی 
پنبه در کشور وجود  پتانسیل خودکفایی تولید  اینکه  به  اشاره  با 
دارد،بیان کرد: اگر قیمت تضمینی پنبه همانند سایر محصوالت 
کشاورزی مناسب باشد،به سبب افزایش سطح زیر کشت پنبه ، 
که  چرا  شد  خواهد  تامین  داخل  تولید  از  کشور  نیاز  درصد  صد 
مقام  این  دارد.  وجود  کشور  در  پنبه  صادرات  و  تولید  پتانسیل 
مسئول در ادامه افزود: با توجه به آنکه پنبه تولیدی کشاورزان 50 
تا 55 درصد باالتر از قیمت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری 
رغبت  کشاورزان  برای  تواند  می  امر  این  رو  این  از  شود،  می 
کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت را باال برد. کاویانی با اشاره 
به ضرورت تناسب قیمت میان نخ و پنبه با لباس تولیدی صنایع 
نساجی گفت: صنعت نساجی یکی از اشتغال زا ترین صنایع در 
رویه  بی  قاچاق  دلیل  به  متاسفانه  که  رود  می  شمار  به  کشور 

پوشاک با تمام ظرفیت خود کار نمی کند.
مدیرعامل صندوق پنبه در پایان با اشاره به تاثیر افزایش کیفیت 
کرد:  تصریح  پوشاک  غیرقانونی  و  قانونی  وارداتی  کاهش  در 
صنایع نساجی با افزایش کیفیت تولید محصوالت خود می تواند 
رغبت خریداران را به خرید لباس داخلی افزایش دهد که این امر 

در کاهش واردات پوشاک تاثیر بسزایی دارد.

در انتخابات هیئت مدیره انجمن مذکور که با حضور نمایندگان 
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان البرز آقایان بوستانی فر 
و احمدیه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان البرز برگزار شد ترکیب اعضای هیئت مدیره و بازرسین 

انجمن به شرح ذیل مشخص گردید. 

هیئت مدیره:
1- آقای یداله مالمیر _ شرکت ایران راکتیو 

2- آقای سیروس چیت ساز _ شرکت چیت ساز 
3- آقای مصطفی جواد زاده _ شرکت گلرنگ 

4- آقای غالمحسن غروی _ شرکت نساجی طوس 
5- آقای حسن جریته _ شرکت حامد پایدار 

6- آقای بهروز خیری _ شرکت جامه پوش آرا
7- آقای محمد جواد فرج الهی _ شرکت آران فرساد 

 بازرسین:
1- آقای حبیب چیت ساز _ شرکت چیت ساز 

2- آقای مهرداد دهستانی _ شرکت تریکو مهرداد 
دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و 

چرم استان البرز
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