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گزارش نشست کمیته رنگرزی چاپ وتکمیل  انجمن صنایع نساجی  ایران

گزارش جلسه کمیته ریسندگی پنبه ای انجمن صنایع نساجی ایران

چشم انداز صنایع نساجی

عصر روز یکشنبه 97/07/29 نشست مشترک اعضای کمیته ریسندگی 
پنبه ای انجمن با حضور اعضا در دبیرخانه انجمن برگزار شد. در این نشست 
که با استقبال اعضا برگزار گردید، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص 
تعیین رئیس و دبیر کمیته و رای گیری مکتوب آقای محمد کاردان پور 
به سمت رئیس کمیته و آقای مهندس تورج شهرجردی به سمت دبیر 

کمیته انتخاب شدند. پس از برگزاری انتخابات آقای  محمد کاردان پور 
اداره جلسه را بر عهده گرفت و طی سخنانی به طرح مسائل و مشکالت 
صنعت ریسندگی پنبه ای در تامین مواد اولیه پرداخت و از اعضای کمیته 
خواست تا نسبت به اولویت بندی رئوس مسائل و مشکالت این صنعت 

همکاری کنند تا در هیئت مدیره این کمیته بررسی و پیگیری شود.

تعرفه های مشمول معافیت از پرداخت 
ما به التفاوت ارز افـزایش پیـدا کرد 

فرود عسگری در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح كرد:

 در بخشی از اصالحیه بند 5 مصوبه 29 
مرداد به وزارت صنعت اختیار داده شده 
است که مواردی که در کد اچ اس قرار 
ندارند امکان بازنگری داده شود تا از 
معافیت برخوردار شوند. از 20 فروردین 
امسال که دالر تک نرخی اعالم شد، 
ابالغ  دولتی  سازمان های  از طرف  مختلف  بخشنامه های  مدام 
می شود. یکی از جنجالی ترین این بخشنامه ها »شرط ترخیص 
کاالهای مشمول اخذ مابه التفاوت ارزی« بود. این بخشنامه که 29 
مرداد امسال ابالغ شده بود می گفت کاالهای مشمول اخذ مابه 
التفاوت ارزی با اخذ تعهد از واردکنندگان ترخیص می شوند. البته 
که چند روز بعد، گمرگ راه حلی پیش پای واردکنندگان قرار داد، 
اما واردکنندگان همچنان از پرداخت این ما به التفاوت گله مندند. 
هیئت وزیران ۱۶ مرداد ماه سال جاری مصوبه ای تصویب کرد که 
طی آن فهرست برخی کاالها تعیین و اعالم شد که این کاالها از 
پرداخت مابه التفاوت ارز معاف هستند. با ابالغ مصوبه جدید ۳ هزار 
و ۴79 قلم کاال مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند. 
همچنین در بندهای دیگر این مصوبه این طور آمده بود که »اگر 
کاالیی مشمول فهرست معافیت ها نباشد، وارد کننده کاال می تواند 
به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک، نسبت به 
ترخیص صد در درصد کاالی خود از گمرکات اقدام کند.«، »در 
صورتی که کاالیی مشمول فهرست معافیت ها نیست و واردکننده 
نمی تواند به بانک خود تعهد بدهد و کد رهگیری بانک را ندارد و 
امکان اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
فراهم نیست می تواند موضوع را به گمرک اجرایی اعالم کند. 
با توجه به دستور رئیس کل گمرک ایران در صورت درخواست 
واردکننده و تحت شرایطی، گمرکات ملزم هستند نسبت به ترخیص 
70 درصد کاال اقدام کنند تا صاحب کاال در فرصت مناسب نسبت 
به پیگیری موضوع مابه التفاوت ارز از طریق ارائه تعهد به بانک خود 
و یا اخذ تاییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
اقدام کند.« فرود عسگری، رییس کل گمرک در گفتگو با سایت 
خبری اتاق تهران درباره پرداخت این ما به التفاوت ارز برای ترخیص 
کاال و معافیت ها اعالم کرد: تعداد تعرفه هایی که مشمول معافیت 
از پرداخت ما به التفاوت ارز هستند، افزایش پیدا کرده است. ابتدا 
سه هزار و ۴00 کد تعرفه گمرگی توسط وزارت صنعت اعالم شده 
بود، که بعد تجدید نظر انجام شد و به  سه هزار و ۶۳۴ کد اچ اس 
افزایش پیدا کرد. این کدهای تعرفه ای مشمول معافیت از پرداخت 
ما به التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کاال هستند. عسگری ادامه داد: 
افزایش کد اچ اس برای معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای 
ترخیص کاال باعث شد بخش عمده ای از کاالها که شامل مواد 
اولیه و تجهیزات می شدند، راحت تر از گمرکات ترخیص شوند. او 
تاکید کرد: همچنین در بخشی از اصالحیه بند 5 مصوبه 29 مرداد 
به وزارت صنعت اختیار داده شده است که مواردی که در کد اچ اس 

قرار ندارند امکان بازنگری داده شود تا از معافیت برخوردار شوند.
عسگری همچنین گفت: 25 کاالی اساسی که اصال شامل این 
بخشنامه و پرداخت ما به التفاوت ارز نبودند. مواد اولیه، تجهیزات، 

قطعات، لوازم یدکی هم در این کد اچ اس قرار دارند.

نشست مذکور با حضور اعضا کمیته رنگرزی چاپ و تکمیل انجمن  
عصر روز سه شنبه اول آبانماه و در محل دفتر انجمن برگزار شد و پس از 
خیر مقدم و توضیحات مقدماتی آقایان مهندس شهالیی رییس هیئت 
مدیره ومهندس نیلفروش زاده  دبیرکل انجمن وطبق دستور جلسه پس 
از بحث وتبادل نظر آقای مهندس عباس سر شار زاده به سمت رییس 
کمیته و جناب آقای سمائیان به سمت دبیر کمیته مذکور اتخاب شدند 
پس از بحث و تبادل نظر بسیار درخصوص مسایل و مشکالت ارزی 
و همچنین اثرات منفی تا ثیر تحریم هادر تامین مواد اولیه واحدها ی 
رنگرزی چاپ وتکمیل در خصوص مشکالت واحدها در تامین رنگ 
مواد افزودنی آب اکسیژنه و... در سال های اخیر تبادل نظر شد. همچنین 

در خصوص مشکالت واحدها در تامین شابلون ومحدودیت ایجاد شده 
از وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص واردات  این محصول بحث 
وتبادل نظر شد. موضوع مشکالت مالیاتی ایجاد شده برای واحد های 
تولیدی و همچنین مشکالت ارزی ناشی از پیمان سپاری های ارزی  و 
بورو کراسی های زائد دولتی در فرایند واردات از جمله مهمترین مباحث 
مطرح در این نشست بود. همچنین حاضرین پیشنهاد دادند که انجمن 
صنایع نساجی ایران پیگیر موضوع وثائق بانکی برای اخذ تسهیالت 
واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی واحدها باشد و  همچنین موضوع لغو 
هرگونه انحصار در این صنعت اعم از واردات و صادرات و تامین مواداولیه 

را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری نماید. 

در برنامه رادیویی چشم انداز ) کاری از رادیو اقتصاد( مهندس حسن 
نیلفروش زاده- عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران-، دکتر علیمردان 
شیبانی - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران -، دکتر محمدرضا 
منصوری- عضو کمیسیون صنایع و اصل 90 مجلس شورای اسالمی- 
به بیان وضعیت صنعت نساجی و جایگاه این صنعت اشتغال زا در اقتصاد 
کشور پرداختند. در سندی که وزارت صنعت منتشر کرده به عنوان چشم 
انداز دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه 
پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری همراه 
با توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید درج شده است.  دکتر 
علیمردان شیبانی - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران -  98 
درصد کارخانجات نساجی را متعلق به بخش خصوصی دانست و افزود: 
این نکته مزیت بسیار مهمی برای صنعت نساجی به شمار می آید؛ 

همچنین محصوالت این صنعت مورد نیاز تمام افراد جامعه است و ارزش 
افزوده بسیار باالیی دارد.

وی افزود: اغلب بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی با نام حمایت از 
تولید صادر می شوند در حالی که همگی ضد تولید هستند!  

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: آقای مهندس 
شافعی-رئیس اتاق ایران-  در یکی از جلسات پارلمان بخش خصوصی 
ابراز داشت که وظیفه دولتمردان در دوران تحریم، تسهیل فضای کسب 
و کار برای تولیدکنندگان، بازرگانان و فعاالن صنعتی و تولیدی است نه 

این که شرایط را دشوارتر کنند! 
از  اعالم کرده ام که  بارها  یادآور شد: در مصاحبه های مختلف،  وی 
تحریم های خارجی به هر حال عبور می کنیم اما تحریم های داخلی 

ادامه در صفحه 2آسیب های بسیاری به تولید و صنعت وارد می کند. 
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خالصه مذاکرات  نهصد  و  نود و هفتمین  
نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 

نساجي ایــران
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 997 
در روز یکشنبه مورخ 97/07/22 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 99۶ هیئت مدیره انجمن مورخ 
مذکور  نشست  در  حاضرین  امضای  به  و  قرائت   97/07/۱5

رسید. 
ارس  جلفاکاران  شرکت  از  دالویز  آقای  مکاتبه  موضوع   -2
که در صورتجلسه گذشته درج گردیده بود و مقرر شده بود از 
ایشان در جلسه هیئت مدیره دعوت بعمل آید مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در  جلسه آتی هیئت مدیره از 

ایشان دعوت گردد تا در جلسه حضور داشته باشند . 
و  بحث  صادرات  برای  ارزی  سپاری  پیمان  موضوع  در   -۳

تبادل نظر شد.
بهکوش  الیاف  شرکت  مکاتبه  درخصوص  لباف  آقای   -۴
نمایشگاه  های  غرفه  اجاره  قیمت  افزایش  مورد  در  سپاهان 
بین المللی نساجی تهران )تحت عنوان هزینه های پارتیشن 
بندی( و حذف میزان تخفیف اعضای انجمن مطالبی را مطرح 

فرمودند و از دبیرخانه خواستند که موضوع را پیگیری کند . 
5- مصوب شد تا مکاتبه ای با مسئولین مربوطه صورت پذیرد 
تعهد  و  سپاری  پیمان  موضوع  از  نساجی  صنایع  صادرات  تا 
چنانچه  همچنین  و  شود  معاف  نیما  سامانه  به  ارز  بازگشت 
پیشنهاد فوق پذیرفته نشد پیمان سپاری ارزی و تعهد بازگشت 
ارز برای کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان و ترکیه برای 

صنایع نساجی مستثنی گردد . 
پنبه  مدیرعامل شرکت خدمات  ا... محمدی  عطاء  آقای   -۶
را  توضیحاتی  و  یافتند  حضور  جلسه  در  قبلی  قرار  طبق 
درخصوص شکل گیری این شرکت و نحوه تعامل با انجمن در 
اجاره دو اتاق در دفتر سابق انجمن واقع در کوچه کندوان ارائه 
فرمودند و از انجمن صنایع نساجی ایران درخواست نمودند که 
پیرو مکاتبات قبلی نسبت به تمدید حق استفاده شرکت مذکور 
از ملک مورد نظر همکاری نماید که پس از بحث و تبادل نظر 
درخصوص  مالک  وکیل  با  الزم  هماهنگی های  تا  شد  مقرر 
تخلیه ملک توسط انجمن و دریافت سرقفلی احتمالی و تسویه 

حساب نهائی صورت پذیرد . 
بنیه  تقویت  و  سازمانی  چارت  درخصوص  لباف  آقای   -7
تخصصی انجمن مطالبی را مطرح فرمودند که پس از اظهار 
گذشته  مصوبه  به  عنایت  با  و  مدیره  هیئت  اعضای  نظر 
درخصوص مهلت انتخاب دبیرکل تا پایان مهرماه مقرر شد تا 
موضوع چارت سازمانی و سازماندهی تا تعیین دبیرکل و اخذ 

پیشنهادات ایشان به تعویق بیفتد . 
نساجی  صنایع  انجمن  مشترک  کمیته  جلسه  گزارش    -  8
توسط  ایران مورخ 97/7/۱8  پوشاک  انجمن صنایع  و  ایران 

آقای مهندس نیلفروش زاده ارائه گردید . 
وارداتی  الرطوبه  الیاف جاذب  تخلیه  9- گزارش جلسه کسر 
مورخ 97/7/۱7 در دفتر مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک ارائه 
گردید که پیشنهادات مکتوب انجمن صنایع نساجی ایران نیز 

برای اداره کل ارسال گردیده است. 
۱0- آقای مهندس شهالیی گزارشی از جلسه کمیته ریسندگی 
پنبه ای مورخ 97/7/۱۶ ارائه فرمودند که مقرر شده است جلسه 
با  مجدداً  رئیسه  هیئت  انتخاب  و  تصمیم  اخذ  جهت  مذکور 

هماهنگی دبیرخانه تجدید شود. 
۱۱- جلسه با ذکر صلوات بر محمد وال محمد خاتمه یافت.

غایب:   دكتر علیمردان شیبانی 

چشم انداز صنایع نساجی ادامه از صفحه 1صورتجلسه

به اعتقاد دکتر شیبانی، نمی توان خود را به سال ۱۴0۴ رساند و به رتبه 
سوم منطقه در صنعت نساجی دست یافت در حالی که بهره بانکی بیش 
از ۱8 درصد است!  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن 
بیان این مطلب که در صنعت نساجی، نیازمند تهیه مواد اولیه باکیفیت 
هستیم، گفت: در کشور ما میزان تولید پنبه )به عنوان یکی از مهم ترین 
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی(، در بهترین حالت ۶0 هزار تن است 
در حالی که نیاز واحدهای نساجی ۱80-200 هزار تن است پس با کمبود 
جدی پنبه مواجهیم، اما با مشکالت بسیاری برای واردات این ماده اولیه 

حیاتی دست وپنجه نرم می کنیم.
وی افزود: تا ۱5 سال پیش، مواد اولیه پتروشیمی را از خارج کشور 
تأمین می کردیم و خوشبختانه با اتکا به همت متخصصین متعهد کشور، 
مجتمع های پتروشیمی راه اندازی شدند اما آرزوی امروز ما )صنعتگران 
نساجی( این است که ای کاش گشایش اعتبار و واردات مواد اولیه 
پتروشیمی مانند گذشته امکان پذیر بود چون مواد اولیه خارجی به مراتب 
آسان تر و سریع تر از مواد اولیه پتروشیمی های داخلی در اختیارمان قرار 

می گرفت. 
اساسی  نیازهای  از  را یکی  تأمین سرمایه در گردش  دکتر شیبانی، 
تولیدکنندگان برشمرد و گفت: امروز قیمت ها، ساعتی گران می شوند و به 

افزایش سردرگمی و آشفتگی تولیدکننده دامن می زنند. 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن اعالم نگرانی 
بابت امرار معاش کارگران گفت: در صورت تداوم شرایط نامساعد فعلی، 
کارخانه ها چاره ای جز تعدیل نیرو ندارند که این امر خیل عظیم بیکاران 
را به وجود می آورد و ناهنجاری های متعدد اجتماعی، اقتصادی و ... در 
پی دارد. به راستی گناه کارگران چیست که به خاطر ندانم کاری برخی 

مسئوالن، بیکار می شوند؟! 
وی در پایان ضمن اشاره به توانمندی های باالی صنعت نساجی مانند 
وجود متخصصین دلسوز و مجرب، بهره گیری از ماشین آالت مدرن و 
به روز، دسترسی به بازار کشورهای همسایه، تأکید کرد: همه ما )بخش 
خصوصی، دولت، مجلس و...(  در یک قایق نشسته ایم اگر خدای ناکرده 

کوچک ترین اتفاقی برای این قایق رخ دهد، همگی غرق خواهیم شد. 
*نیاز سرمایه گذار به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

مهندس حسن نیلفروش زاده- عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران- 
ضمن تأیید سخنان دکتر شیبانی، عنوان داشت: الزمه رشد و ترقی 
صنعت، ایجاد بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف توسعه ای است 
و در این میان مالکیت بخش خصوصی، یکی از مزایای صنعت نساجی 
می باشد در غیر این صورت شاهد وضعیت به مراتب وخیم تر و بدتری 
بودیم. وی تصریح کرد: بخش خصوصی، طبق ضوابط و اصول مشخص 
به فعالیت می پردازد اما اختیارات و امکانات در اختیار دولت و مجلس و 
امثالهم قرار دارد.  به گفته عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران، برای 
رسیدن به رتبه سوم منطقه و پنجاهم جهان، باید یکسری اختیارات و 
امنیت هایی توسط دولت، مجلس و امثالهم به بخش خصوصی اعطا شود. 
وی، سرمایه گذاری را الزمه رشد اعالم کرد و گفت: بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری به امنیت اقتصادی نیازمند است و باید در جریان 
قوانین و مقررات قرار بگیرد تا بتواند حداقل برای یک سال آینده خود 
برنامه ریزی کند، اما متأسفانه در کشور ما قوانین و مقررات گاه به صورت 
روزانه تغییر می کند!  مهندس نیلفروش زاده اذعان داشت: سرمایه گذار به 
امنیت اجتماعی هم نیاز دارد، باید فضای جامعه به نحوی باشد تا قدرت 
خرید مردم روز به روز تحلیل نرود این در حالی است که شاهد کاهش 
بنیه اقتصادی مردم هستیم؛ در این شرایط چگونه می توان به برنامه ریزی 
یا سرمایه گذاری فکر کرد؟!  این صنعتگر تأکید کرد: سرمایه گذار نیازمند 
امنیت سیاسی هم هست، سرمایه گذار باید بداند تا شش ماه آینده عوامل 

بیرونی چه تأثیراتی در روند اقتصادی کشور خواهند داشت. 
وقتی تغییرات، ناگهانی و خلق الساعه شکل می گیرند، سرمایه گذاری چه 

توجیهی دارد؟! 
وی یادآور شد: سال 97 چه اتفاقی افتاد که به طور ناگهانی، سیاست های 
و  ریخت  به هم  را  و صنعتی  اقتصادی  معادالت  تمام  پولی کشور 
تولیدکننده برای اداره واحد تولیدی، به سرمایه در گردش سه برابری  
نیاز پیدا کرد! سوال اینجاست که چطور می توان در مقابل این تغییرات 

دوام آورد؟ 
در ادامه دکتر محمدرضا منصوری- عضو کمیسیون صنایع و کمیسیون 
اصل 90 مجلس شورای اسالمی- طی ارتباط تلفنی با برنامه رادیویی 
چشم انداز اظهار داشت: از دیرباز تاکنون، صنایع نساجی کشور خوش 

 نام و مطرح بوده است اما به دلیل همگام نشدن با تکنولوژی های 
جدید، بسیاری از واحدهای فعال این صنعت دچار رکود شدند و برخی 
کشورها مانند ترکیه گوی سبقت را از ما ربودند؛ پس الزم است به سمت 
بهره گیری از تکنولوژی های مدرن حرکت کنیم تا به رشد و توسعه در 
صنعت نساجی دست یابیم؛ اگرچه نیازمند سرمایه گذاری های کالن در 
این بخش هستیم. دکتر محمدرضا منصوری- عضو کمیسیون صنایع 
و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی- گفت: تولیدکنندگان 
نساجی باید از خود بپرسند چرا موفق به صادرات محصوالت خود 
نمی شوند؟ باید مسائل تولید مانند استفاده از تکنولوژی های به روز ، توجه 
به نوآوری و خلق محصوالت مبتنی بر نیاز و سلیقه بازار را به صورت 
ریشه ای و در کنار آموزش نسل جوان لحاظ نماییم. به گفته مهندس 
حسن نیلفروش زاده- عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران- حجم 
تولید فرش ماشینی در ایران حدود ۱00 میلیون متر مربع است و میزان 
صادرات آن در سال ۱۳9۶، حدود ۴00 میلیون دالر بود. در این محصول 
هم هنر ایرانی وجود دارد و هم از تکنولوژی های روز استفاده می شود، 
این محصول رقیب چندانی در منطقه ندارد و از ترکیه هم جلوتر هستیم 
اما فعاالن فرش ماشینی، علی رغم سرمایه گذاری های باال و واردات 

ماشین آالت مدرن، معطل مواد اولیه هستند. 
متأسفانه قیمت مواد اولیه طی مدت بسیار کوتاه، افزایش پیدا می کند 
در حالی که منابع مالی سرمایه گذار بخش خصوصی باید اجازه تحمل 
تغییرات ۶-۴ درصدی افزایش قیمت مواد اولیه را بدهد نه تغییرات 
۳00 درصدی را!  وی خطاب به عضو کمیسیون صنایع گفت: چه 
اتفاقی در بودجه 97 افتاده که پس از گذراندن سال9۶ و آغاز سال 97، 
یک باره با تغییرات سرسام آور قیمت مواد اولیه و ... مواجه شدیم؟ برخی، 
تحریم های بین المللی را عامل اصلی این وضعیت می دانند اما به اعتقاد 
من نقش تحریم در این زمینه بیشتر از 20-۱0 درصد نیست. واقعیت 
این است که سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های ما نادرست است. عضو 
هیئت مدیره انجمن نساجی ایران تصریح کرد: میزان وابستگی صنعت 
نساجی به پتروشیمی بسیار باالست و از ۴50 هزار تن مواد اولیه مورد 
نیاز، حدود 200 هزار تن از طریق پتروشیمی های داخل تأمین می شود 
اما مجتمع های پتروشیمی کشور، نیازهای داخلی را تأمین نمی کنند و 
صادرات را ترجیح می دهند. چطور حاکمیت نمی تواند مانع این جریانات 

شود؟! 
به گفته مهندس حسن نیلفروش زاده- عضو هیئت مدیره انجمن نساجی 
ایران- این مطلب صحت چندانی ندارد. متأسفانه شبکه پتروشیمی کشور 
از مقررات تبعیت نمی کند و باید دقیق تر به موضوع ارائه مواد اولیه و 
وجود شرکت های صوری نگاه کرد.  دکتر محمدرضا منصوری- عضو 
کمیسیون صنایع و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی- در جمع 
بندی پایانی صحبت هایش گفت: عمده مشکل فعلی، عدم توانمندی و 
آموزش نیروهای انسانی است. دنیا به سرعت در حال حرکت به سوی 
رشد و توسعه است ولی مباحث آموزشی در کشور ما، متعلق به سال های 

دور است که باید به صورت ریشه ای حل و فصل شوند.
مهندس حسن نیلفروش زاده- عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران- 
مسائل مورد اشاره دکتر منصوری در زمینه بهره گیری از تکنولوژی های 
روز  و آموزش نیروی انسانی را مورد تأیید قرار داد و گفت: واقعیت این 
است که هنوز مسائل کوچکتر را حل نکرده ایم تا به موضوعات کالن تر 

مانند آموزش نیروی انسانی بپردازیم.  
وی ادامه داد: اهداف کّمی و کیفی برای سند چشم انداز ۱۴0۴ تدوین شده 

است اما باید دانست برنامه مذکور به چه بسترهایی برای اجرا نیاز دارد. 
صنعت نساجی دارای شاخه های متعددی مانند سیستم پنبه ای است. 
حجم تولید محصوالت سیستم پنبه ای در کشور ما ۴00 هزار تن است 
در حالی که حجم تولید پنبه در داخل کشور 50-۴0 هزار تن بیشتر 
نیست. برای رفع این کمبود، قوانین و مقررات بسیار سخت و غیرمنطقی 
وضع شده تا مجبور شویم از کشورهای خاص مانند ازبکستان پنبه وارد 
کنیم. دولت در راستای جبران کسر مواد اولیه یا باید به صورت مستقیم 
وارد میدان شود و یا به بخش خصوصی اجازه واردات آزادانه پنبه از 
کشورهای مختلف جهان را بدهد. عضو هیئت مدیره انجمن نساجی 
ایران اعالم کرد: در بخش تولید پارچه به حدود 2 میلیارد متر مربع پارچه 
نیاز داریم اما فقط ۶0 درصد این نیاز توسط واحدهای داخلی رفع می شود. 
همان طور که مشاهده می کنید با کسری بسیار بزرگی مواجهیم که جز 
با سرمایه گذاری برطرف نخواهد شد پس باید بستر سرمایه گذاری های 

کالن در صنعت نساجی مهیا شود و تنگ نظری ها را کنار بگذاریم.
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 آمـار منتشـر شـده از سـوی گمـرک ایران نشـان مـی دهد 
کـه در شـش ماهـه نخسـت امسـال ارزش صـادرات ایـران 
بـه کشـور کـره جنوبـی 8۴۴ میلیـون دالر بوده اسـت که از 
نظر ارزشـی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته ۶۱ درصد 

کاهـش نشـان مـی دهد.
صـادرات ایـران بـه کـره جنوبـی در شـش ماهـه نخسـت 
امسـال نسـبت بـه سـال گذشـته ۶۱ درصـد و صـادرات بـه 

ترکیـه در مـدت مشـابه 2۱ درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
بـه گـزارش پول نیـوز، آمـار منتشـر شـده از سـوی گمـرک 
ایـران نشـان مـی دهـد کـه در شـش ماهه نخسـت امسـال 
ارزش صـادرات ایـران بـه کشـور کـره جنوبـی 8۴۴ میلیون 
دالر بـوده اسـت کـه از نظر ارزشـی نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته ۶۱ درصـد کاهـش نشـان مـی دهد.
برایـن اسـاس وزن کاالهای صادر شـده به کـره جنوبی یک 
هـزار و ۶00 هـزار تـن بـوده اسـت و سـهم صـادرات به این 
کشـور ۳.۶ درصـد از کل صادرات ایـران را به خود اختصاص 
داده اسـت. از سـوی دیگـر وزن کاالهای صادر شـده به این 
کشـور ۶8 درصـد نسـبت بـه شـش ماهه اول سـال گذشـته 

۶8 درصد کاهش داشـته اسـت.
همچنیـن صـادرات بـه ترکیـه نیـز در مـدت مشـابه 7۳۶ 
میلیـون دالر بـوده اسـت که از نظر ارزشـی نسـبت بـه دوره 

مشـابه سـال گذشـته 2۱ درصـد اُفـت داشـته اسـت.
سـهم صـادرات بـه ایـن کشـور از کل صـادرات ایـران ۳.2 
درصـد بـوده و از نظـر وزنـی ۱0۳۱ هـزار تـن بـوده اسـت. 
همچنیـن وزن کاالهای صادر شـده به این کشـور 5۱ درصد 
نسـبت به شـش ماهه اول سال گذشـته کاهش داشته است.

دبیـر اتحادیه تولیدکننـدگان و صادرکنندگان صنایع نسـاجی 
و پوشـاک بـا اعـالم اینکه ممنوعیـت واردات پوشـاک باعث 
شـده تا بهانه عدم برگزاری جلسـات دسـتورالعمل ساماندهی 
عرضـه کننـدگان پوشـاک خارجـی ایجـاد شـود، گفـت: باید 
فکـر اساسـی برای تامین مـواد اولیه واحدهای تولیدی شـود.

براسـاس  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  قدیـری  جاللـی  سـعید 
اظهـار  اسـت،  ممنـوع  پوشـاک  واردات  کاال  اولویت بنـدی 
داشـت: برخـی تصـور می کنند چـون واردات پوشـاک ممنوع 
اسـت پـس حجم قاجـاق پوشـاک هـم کاهش پیـدا می کند 
در حالـی کـه همچنـان قاچـاق پوشـاک صـورت می گیرد و 

خبـری از برخـورد نیسـت.
بـه گـزارش تسـنیم، دبیـر اتحادیه تولیـد و صادرات نسـاجی 
پوشـاک  واردات  ممنوعیـت  اینکـه  اعـالم  بـا  پوشـاک  و 
باعـث شـده تـا بهانـه عدم برگـزاری جلسـات دسـتور العمل 
سـاماندهی عرضـه کننـدگان پوشـاک شـرکت های خارجـی 
در کشـور ایجـاد شـود، افـزود: در حـال حاضـر بازار پوشـاک 
همچنـان بـا قاچـاق کاال روبه رو اسـت و اگـر در تامین مواد 
اولیـه واحدهـای تولیدی داخلی مسـاعدتی انجام شـود خطر 
افزایـش قاچاق در سـطح بـازار و تعطیلی واحدهـای تولیدی 

بـه وجـود خواهـد آمد.
وی تصریـح کـرد: رونـد تامین مـواد اولیه واحدهـای تولیدی 
بسـیار کنـد اسـت که همیـن امـر در کنار نوسـانات نـرخ ارز 
، عـدم ترخیـص کاالهـا از گمـرکات بـر حجـم مشـکالت 

واحدهـای تولیـدی اضافـه کرده اسـت.

کاهش 82 درصدی صادرات 
ایران به کره و ترکیه

واردات پوشاک ممنوع شد ولی 
قاچاق متوقف نشد

 وزیر پیشنهادی صنعت در جمع فعاالن بخش خصوصی گفت: برای 
استفاده از فرصت هایی که در همین شرایط بد اقتصادی در کشور وجود 
دارد باید اتاق ایران و بخش خصوصی بیشتر پای کار باشد، کمربندها را 

محکم تر کنید و از امروز شما به ما بگوئید که چه کار کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کسی که 
امروز به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع 
فعاالن بخش خصوصی حاضر شده، سال ها در مجلس و دولت با بخش 
خصوصی تعامل داشته و جزو اعضای اتاق بازرگانی نیز بوده است بر این 
اساس می توان امیدوار بود پس از رأی اعتماد مجلس به ایشان، تعامل 
سازنده ای میان بخش خصوصی و وزیر صنعت برای حل مشکالت 

موجود شکل بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غالمحسین شافعی، خطاب به 
رضا رحمانی، کاندیدای وزارت صنعت، معدن و تجارت، که برای ارائه 
برنامه های خود و پاسخ به سؤاالت فعاالن بخش خصوصی به اتاق ایران 
آمده بود، تاکید کرد: جمع حاضر، نمایندگان فعاالن بخش خصوصی در 
بخش های مختلف هستند که به عنوان یک نیروی مطلع، قوی و دارای 
تجربه های ذی قیمت، خارج از حوزه منافع شخصی، آمادگی دارند در 
راستای منافع ملی مشاور و همکار دولت و به ویژه وزارت صنعت باشند.

شافعی ابراز امیدواری کرد در شرایط خطیر فعلی، بخش خصوصی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند جفایی که سال هاست بر تولید 
رفته است، متوقف کنند و برای جبران مافات در مورد بخش های مولد 

گام بردارند.
در ادامه حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفت: یکی از 
عمده ترین موضوعاتی که در شورای گفت وگوی مطرح می شود، بهبود 
محیط کسب و کار و رفع موانع تولید است که اغلب باید با همکاری 
وزارت صنعت انجام شود اما با وجود اینکه وزیر صنعت طبق قانون 
عضو ثابت این شوراست و باید همواره حضور داشته باشد، تقریباً در 
اغلب جلسات با کم لطفی وزاری سابق مواجه بودیم. از جناب رحمانی 
می خواهیم متعهد باشد که در کسوت وزیر، در جلسات حضور مؤثر 

پیدا کند.
دغدغه های فعاالن بخش خصوصی

در جریان این نشست، ابتدا فعاالن بخش خصوصی به بیان مسائل و 
مشکالت عمده در حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداختند و با اشاره 
به برنامه کاری منتشر شده از سوی رحمانی، توجه او به مسائل مطرح 
شده را خواستار شدند. گرفتار شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
روزمرگی از جمله موارد مورد اشاره حضار بود. به گفته آن ها حال صنعت 
خوب نیست و نوسانات نرخ ارز و بخشنامه های دولتی که متناسب با 
این نوسانات به کرات صادر می شود، عماًل باعث سردرگمی صنعتگران 

شده است.
فعاالن بخش خصوصی با گالیه از ناهماهنگی موجود در تیم اقتصادی 
دولت، تصمیمات اتخاذ شده در حوزه های تولید، صادرات و واردات را 
به دور از برنامه ریزی دانستند و از رحمانی خواستند به این موضوع 

رسیدگی کند.
در این میان صادرکنندگان نیز که در جریان تحوالت ارزی با مطرح 
شدن پیمان سپاری ارزی در مضیقه قرار گرفته اند از وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت خواستند برای برداشتن الزام پیمان سپاری ارزی 
شرایطی مهیا کند که از فرصت کاهش ارزش پول ملی برای توسعه 
صادرات استفاده شود. آنها پیشنهاد کردند رحمانی در جلسه رأی اعتماد 
اعالم کند که همه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده پس از 
تحوالت ارزی که به محدودیت تجارت خارجی انجامیده است را لغو 

می کند.
تولیدکنندگان نیز از وزیر پیشنهادی درخواست کردند در برنامه ریزی های 
وزارت متبوع خود جایی برای شرکت های کوچک و متوسط باز کند و 
توجه ها و حمایت هایی که فعاًل فقط معطوف با بنگاه های بزرگ شده 
است را به سمت شرکت های کوچک و متوسط سوق دهد. آنها خواستار 
شفاف سازی در مورد موضع وزارت صنعت در حمایت از بنگاه های 
اقتصادی شدند تا مشخص شود که اولویت حمایت با بنگاه های بزرگ 
است یا بنگاه های کوچک و متوسط قرار است مورد حمایت قرار گیرند.

تیم كاری من همین بخش خصوصی است
رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پس از شنیدن نظرات فعاالن بخش خصوصی، گفت: به نظر من برآیند 
ذهنی کسانی که در این جلسه صحبت کردند با اعتقادات من فاصله ای 
ندارد. از سوی دیگر عملکرد من برای بخش خصوصی ناشناخته نیست.

رحمانی با بیان اینکه در شرایط فعلی هیچ کس نمی تواند ادعا کند که 
می تواند مشکالت را به تنهایی حل کند، افزود: راهی جز متوسل شدن به 
قدرت مردم و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای برون رفت از 

مشکالت وجود ندارد و این مبنای باور من است.
او با اشاره به اینکه 7 نفر از معاونان فعلی وزارت صنعت بازنشسته هستند، 
اظهار کرد: در برنامه من تأکید شده که کار را به جوانان می سپارم اما از 
همه پیشکسوتان و فعاالن بخش خصوصی نیز برای مشاوره استفاده 

خواهم کرد.
رحمانی تشکیل اتاق های فکر و استفاده از ظرفیت های موجود به ویژه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را از برنامه های اساسی 
خود عنوان کرد که با باال بردن میزان اثربخشی آنها، می تواند به بهبود 

روابط دولت و بخش خصوصی و حل مشکالت موجود کمک کند.
رحمانی گفت: در وزارت صنعت اتاق های فکر، صنعت، معدن، تجارت و 
بازرگانی، صادرات و ارز، و کارگروه فناوری و آینده پژوهی ایجاد خواهد 
شد که افرادی از بدنه کارشناسی وزارت صنعت و بخش خصوصی در 
آن به بررسی حوزه موردنظر می پردازند و اثربخشی آنها نیز برای تهیه 

بخشنامه و دستورالعمل های مربوطه باال خواهد بود.
به گفته رحمانی، ایجاد این اتاق های فکر به معنای گسترش ساختار 

نیست بلکه به نوعی از استفاده از ظرفیت موجود خواهد بود.
واردکنندگان  و  صادرکنندگان  و  دولت  اختالف نظرهای  درباره  او 
نیز گفت: باید قبول کرد که کشور در شرایط غیرعادی است، دولت 
دغدغه هایی دارد و بازرگانان نیز خواسته هایی، پس باید شرایطی فراهم 
آوریم که مشکالت را به بحث بگذاریم و بهترین راه هایی که متناسب 
با شرایط موجود است را برگزینیم. راه هایی که هم دغدغه های دولت را 

رفع می کند و هم مانع فعالیت بخش خصوصی نمی شود.
رسالت بزرگ من تغییرات است

 رحمانی گفت: زمانی که دالر ۳ هزار تومان بود در اتاق تهران یکی از 
دوستان می گفت اگر دالر به 5 هزار تومان افزایش پیدا کند ما چه ها که 
در حوزه صادرات نمی کنیم، اما حاال دالر به ۱5 هزار تومان هم رسیده 
و ما فقط درگیر تبعات آن شده ایم درحالی که مزیت این اتفاق نیز باید در 

حوزه صادرات و جذب گردشگر موردنظر قرار بگیرد. 
او ادامه داد: برای استفاده از فرصت هایی که در همین شرایط بد اقتصادی 
در کشور وجود دارد باید اتاق ایران و بخش خصوصی نیز بیشتر پای کار 
باشد، کمربندها را محکم تر کنید و از امروز شما به ما بگوئید که چه کار 
کنیم. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه رایزنان 
بازرگانی باید کاماًل درشان رایزن بازرگانی باشند و نه کارمند، اظهار 
کرد: باید در این حوزه اصالحاتی انجام دهیم و مقرر کنیم که رایزنان 
نمایندگان تام االختیار باشند یا آدم ها را عوض کنیم و از ظرفیت بخش 
خصوصی بهره ببریم. به گفته او، پیشکسوتان بخش خصوصی که در 
رابطه تجاری با کشورهای مختلف بسیار قابل احترام هستند می توانند 
به عنوان رایزنان بازرگانی مورداستفاده قرار گیرند و مأموریت پیدا کنند 

که روابط تجاری ایران با کشورهای هدف را بهبود بخشند.
رحمانی ادامه داد: حتی من اعتقاد ندارم که حتی سازمان توسعه تجارت 
باید دولتی و رئیس آن کارمند دولت باشد پس باید به فکر اصالحات 
باشیم و رسالت بزرگ من نیز تغییرات است. او تأکید کرد: ما اگر کسی 
را به عنوان رایزن انتخاب می کنیم انتظار داریم فعال باشد و مسئولیتی 
که بر عهده گرفته است را به نحو احسن به انجام برساند. رحمانی در 
پایان جلسه، پیشنهاد پور فالح برای واگذاری اختیار مراسم روز ملی 
صادرت به اتاق ایران را پذیرفت و گفت: من هنوز رأی اعتماد مجلس 
را نگرفته ام و قدرتی برای تصمیم گیری در این مورد ندارم اما اگر امروز 
به عنوان وزیر اینجا نشسته بودم اعالم می کردم این مراسم از امروز 
متعلق به شماست که صاحب اصلی آن هستید و بروید برای مراسم 

سال آینده برنامه ریزی کنید.

بخش خصوصی کمربندها را محکم کند و به دولت راهکار ارائه دهد 
دكتر رضا رحمانی در نشست با فعاالن اقتصادی: 

3



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 26200196
فکس: 26206905

کدپستی: 1915654773

ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

آران و بیدگل ساالنه 100 میلیون دالر فرش ماشینی صادر می کند
اسماعیل بایبوردی روز یکشنبه در دیدار با صاحبان صنایع آران و 
بیدگل بیان کرد: بر اساس آمارهای گمرکی در ۶ ماهه نخست سال 
جاری نزدیک به 5۶ میلیون دالر فرش ماشینی از این شهرستان صادر 
شده که با در نظر گرفتن ۶ ماهه دوم سال پیش، این رقم در یک سال 

گذشته به ۱00 میلیون دالر می رسد.
وی با اشاره به فعالیت ۶00 کارخانه تولید فرش ماشینی در آران و 
بیدگل افزود: ورود جدی بخش خصوصی به عرصه تولید و اقتصاد در 
این شهرستان، نرخ بیکاری را به نزدیک پنج درصد رساند که نشان 
می دهد مردم منطقه، اعتماد به نفس را جایگزین اعتماد به نفت کردند.

فرماندار آران و بیدگل با تاکید بر نقش بسیار مهم شهرک های صنعتی 
در توسعه این شهرستان اضافه کرد: تک محصولی بودن هم فرصت و 
هم تهدیدی محسوب می شود که باید با برقراری ارتباط بین صنعت و 

دانشگاه، تهدیدها را به کمترین میزان ممکن برسانیم.
وی تاکید کرد: باید از شرکت های دانش بنیان در زمینه فرش ماشینی 
آران و بیدگل کمک گرفته شود تا صنایع بتوانند با علم روز به توسعه و 

رشد تولید خود کمک کنند. 
بایبوردی، توسعه گردشگری را نیز موجب رونق صنعت فرش ماشینی 
برشمرد و تصریح کرد: باید با ایجاد نمایشگاه های فرش در نقاط تجمع 
گردشگران و فراهم کردن زمینه بازدید از کارخانه ها، آنها را در کنار 

آشنا کردن با فرآیند تولید به خرید نیز ترغیب کرد. 
وی همچنین با اشاره به تحقق 9۴ درصدی اشتغال در یکسال گذشته 
عنوان کرد: یک هزار و ۶97 شغل پیش بینی شده بود که نزدیک به 
یک هزار و 599 فرصت شغلی ایجاد شد و باید تالش کنیم تا این 

آمار افزایش یابد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل هم در ادامه گفت: 

 رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان تهــران گفت: 
نمایندگــی پوشــاک خارجــی کــه اکثــرا در شــمال شــهر مســتقر 
ــد  ــد و نمی توانن ــکان واردات ندارن ــدام ام ــن اق ــا ای ــتند ب هس
ادعــای نمایندگــی کننــد و بــه زودی اجنــاس موجــود آنهــا تمــام 

می شــود و فرصتــی بــرای فــروش پوشــاک داخلــی اســت.
ــارت  ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع ــس س ــی رئی ــداهلل صادق ی
اســتان تهــران در کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
ــی در  ــناد الکترونیک ــرح اس ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــتان ب اس
ــا قاچــاق کاال و ارز  ــارزه ب ــرای مب واردات و صــادرات کاالهــا ب
از ســوی دســتگاه ها گفــت: در حــال حاضــر هــر کاالیــی کــه 
وارد کشــور می شــود شناســه دارد و وارد کننــده بایــد کاال را در 
ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کنــد تــا بتوانــد ســایر مراحــل ورود 

ــد. ــام ده ــع کاال را انج و توزی
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، وی افــزود: همــه انبــار کاالهــا 
ــی  ــای واردات ــتند و کااله ــه دار هس ــتند و شناس ــتر هس رجیس

آغاز ممنوعیت فروش پوشاک خارجی و برند
ــده آن دارای  ــل کنن ــه حم ــایل نقلی ــه وس ــوند ک ــه می ش بیم
ــا از  ــرل کااله ــات کنت ــب عملی ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــه باش شناس
ــی  ــرده فروش ــه خ ــا مرحل ــد ت ــا مقص ــرک ت ــیر گم ــدا، مس مب

نظــارت می شــود.
صادقــی بــا اشــاره بــه اجــرای سیاســت جدیــد ارزی و مزایــای 
آن تصریــح کــرد: تــک نرخــی شــدن نــرخ ارز قــدرت اقتصــادی 
ــرار داده  ــه ق ــه بهین ــی در نقط ــه بین الملل ــور را در عرص کش

اســت. 
ــا  ــران ب ــدن و تجــارت اســتان ته ــت مع ــس ســازمان صنع رئی
بیــان اینکــه بــا تصمیــم جدیــد واردات ۱۴00 قلــم کاال ممنــوع 
شــده اســت گفــت: برخــی از ایــن کاالهــا، اقالمــی هســتند کــه 
ــدام  ــن اق ــا ای ــاق کاال و ارز هســتند و ب ــا قاچ ــارزه ب ــدف مب ه
ــه  ــاق ب ــای قاچ ــزه ورود کااله ــرخ ارز انگی ــش ن ــار افزای در کن
حداقــل کاهــش یافــت و حمایــت از اجــرای ایــن تصمیــم بــه 

نفــع تولیــد داخــل اســت. 
وی بــا اشــاره بــه ممنوعیــت واردات پوشــاک خارجــی تصریــح 
کــرد: نمایندگــی پوشــاک خارجــی کــه اکثــرا در شــمال 
ــد  ــکان واردات ندارن ــدام ام ــن اق ــا ای ــتند ب ــتقر هس ــهر مس ش
ــاس  ــه زودی اجن ــد و ب ــی کنن ــای نمایندگ ــد ادع و نمی توانن
موجــود آنهــا تمــام مــی شــود و فرصتــی بــرای فــروش پوشــاک 

ــی اســت. داخل
ــی و  ــای خارج ــای کااله ــی ه ــرد: نمایندگ ــوان ک ــی عن صادق
ــا  ــاف و ب ــاق اصن ــی ات ــا هماهنگ ــد ب ــالم برن ــندگان اق فروش
ــت  ــرده اس ــف ک ــی تعری ــام صنف ــون نظ ــه قان ــی ک اختیارات
می تواننــد کاالهــای بــا کیفیــت تولیــد داخــل را عرضــه کننــد.

ــران در  ــتان ته ــارت اس ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع ــس س رئی
پایــان گفــت: برخــی برندهــای پوشــاک مــی تواننــد بــا تولیــد 

ــد. ــروش کاال ی پوشــاک کنن ــه ف ــدام ب ــی اق مشــترک داخل

این شهرستان دارای 800 واحد صنعتی است که 8.7 درصد از مجموع 
صنایع استان اصفهان را شامل می شود. مجتبی محلوجی افزود: میزان 
اشتغال در بخش صنعت آران و بیدگل بر اساس آمارهای سال گذشته 
نزدیک به ۱۶ هزار و 800 نفر بوده و پنج صادرکننده نمونه استانی و 

یک صادر کننده نمونه ملی از این شهرستان داشتیم.
وی با اشاره به افزایش صادرات فرش ماشینی آران و بیدگل از ۳7 
میلیون دالر در ۶ ماهه نخست سال گذشته به 57 میلیون دالر در 
سال جاری بیان کرد: ۶ منطقه و یک شهرک صنعتی زیر نظر وزارت 
صمت در این شهرستان داریم و یک شهرک جدید با 20 واحد نیز راه 

اندازی شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل با اشاره به زنجیره 
تولید فرش ماشینی در این شهرستان عنوان کرد: برنامه آتی توسعه 
صنایع پایین دستی فوالد است تا منطقه از حالت تک محصولی خارج 
شود. آران و بیدگل با جمعیت افزون بر ۱0۳ هزار نفر در فاصله ۶ 

کیلومتری کاشان و 2۱5 کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

محترم  رییس  محمدی  بهروز  دکتر  آقای  جناب 
هیئت مدیره شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان

جناب آقای احمد طاهری، مدیریت محترم شرکت 
نوین بافان پرنگ

جناب آقای مجتبی الوان کاریان، مدیرعامل محترم 
شرکت فرش قیطران طالیی

کسب عنوان صادرکننده نمونه  سال 1397 را به 
شما تولیدکنندگان و افتخارآفرینان صنایع نساجی 
کشور، تبریک عرض نموده و تداوم موفقیت های 
شما گرامیان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

انجمن صنایع نساجی ایران

تبریک بمناسبت 
انتخاب صادرکنندگان نمونه

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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