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 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

اثر مجوز واردات کاال بر تولید

مافیای 2/7 میلیارد دالری پوشاک مانع مبارزه با قاچاق می شود

افزایش 18 درصدی صادرات / کاهش 38 درصدی واردات

رئیـس انجمن نسـاجی یـزد با بیان اینکـه با توجه به پتانسـیل های 
داخلـی نیـاز بـه واردات پارچـه و پوشـاک نیسـت، گفـت: واردات در 
بخش نسـاجی اثـرات مخربی بر تولیـد دارد. مجتبی دسـتمالچیان، 
در مـورد مصوبـه واردات 140 میلیـون دالری کاالهـای گـروه 4 به 
مناطـق آزاد، گفـت: واردات پارچـه همیشـه آفـت صنعـت نسـاجی 
کشـور بـوده اسـت و بـا توجـه به اینکـه پارچه هـم جزو ایـن اقالم 
وارداتـی اسـت می توانـد بـه تولیـد در بخش نسـاجی آسـیب بزند. 

بـه گـزارش فارس، رئیس انجمن نسـاجی یـزد با بیـان اینکه وقتی 
واردات کاالهـا از جملـه پوشـاک ممنوع باشـد واحدهـای تولیدی با 
ظرفیـت باالتـری کار می کنند، افـزود: قطعا مجـوز واردات کاالهای 

ــاک  ــاجی و پوش ــع نس ــادرات صنای ــد و ص ــه تولی ــر اتحادی دبی
ایــران در خصــوص برندهایــی کــه بــه کشــور قاچــاق می شــوند 
گفــت کــه مافیــای 2/7 میلیــارد دالری پوشــاک بــا دارا بــودن 

ــا قاچــاق می شــود. ــارزه ب ــع مب 110 فروشــگاه در کشــور مان
بــازار پوشــاک نیــز ایــن روزهــا همانند دیگــر محصــوالت درگیر 
تالطــم شــده اســت و چنــدی پیــش نیــز حمیــد قبــادی، رئیــس 
ــا در ایــن حــوزه اشــاره  ــه وجــود مافی ــاس ب کارگــروه مــد و لب

کــرده بــود.
ــی قدیــری دبیــر  در همیــن ارتبــاط ســعید جالل

مجید فخار با محکوم کردن مصوبه دولت در مورد آزادسازی 
تولیدکنندگان  گفت:  آزاد  مناطق  در  ارز  انتقال  بدون  واردات 
پوشاک صد در صد با آزادسازی مجدد واردات از مناطق آزاد 
یا  تعمدا  افراد تصمیم گیر،  مخالف هستند ونمی دانند که چرا 
سهواً تصمیماتی را اتخاذ می کنند که زمینه ساز تشدیدقاچاق 
است و موجب می شود قاچاقچیان برندهای خارجی گرفته تا 
سایر خرده فروشان بتوانند از این قوانین و دستورالعمل ها برای 

ضربه زدن به تولید داخل استفاده کنند. 
به گزارش عصر اقتصاد، وی افزود: در نظر گرفتن سقف 100 
یک  مشخص،  زمانی  بازه  در  واردات  برای  دالری  میلیون 
از  کشور  تولیدات  برخی  مجدد  که  است  استراتژیک  خطای 
جمله تولیدات پوشاک را تحت الشعاع خود قرار می دهد این در 
حالی است که ضمانتی هم وجود ندارد که در یک بازه زمانی 
مشخص، این واردات صورت گرفته و به ماه های دیگر سال 

تسری پیدا نکند. 
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران  تصریح کرد: 
بر اساس تصمیم دولت، واردات پوشاک جزو کاالهای ممنوعه 
بوده و در گروه 4 قرار می گیرد؛ ضمن اینکه مصوبه مجلس نیز 
وجود دارد که بر مبنای آن، واردات کاالهایی که تولید مشابه 
داخلی دارند، ممنوع شده است؛ بنابراین تصمیماتی همچون 
تصمیم اخیر دولت مبنی بر آزاد شدن واردات از مناطق آزاد 
این  و  کرده  دلسرد  را  داخلی  تولیدکنندگان  ارز،  انتقال  بدون 
ذهنیت را ایجاد می کند که مسئوالن، با تولید داخلی همراه 

نیستند و منافع خود را در واردات می بینند. 
به گفته فخار، متأسفانه این مصوبه نیز، یک شگرد دیگر است 
که برخی قاچاقچیان و واردکنندگان متخلف از آن بهره می برند؛ 
در بازار داخلی به هیچ وجه به کاالهایی همچون پوشاک خارجی 
نیازی وجود ندارد و به اندازه کافی در تمام رسته ها، پوشاک با 
کیفیت تولید می شود؛ ضمن اینکه کارخانجات صنعتی نیز تولید 
را افزایش داده و کیفیت را ارتقا داده اند؛ به طوری که کیفیت 

پوشاک داخلی با برندهای خارجی برابری می کند. 
با  قانونی  واردات  با  پوشاک  تولیدکنندگان  اظهار داشت:  وی 
پرداخت عوارض و تعرفه مخالف نیستند؛ اما باید توجه داشت 
که همه حرف ما بر روی واردات قاچاق است که شرایطی نابرابر 
را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می آورد؛ اگر چه این احتمال 
نیز وجود دارد که صنعت پوشاک در دانش فنی، تجهیزات و 
در  را  برندهایی  ولی  باشد؛  داشته  را  ماشین آالت کمبودهایی 
تنها  نه  و  دارند  قوی  صنعتی  تولیدکنندگان  که  داریم  ایران 
کیفیت و تنوع آنها با نمونه های خارجی برابری می کند بلکه 

بهتر از رقبای خارجی است. 
اگر قرار است که صنعت پوشاک ایران به جایگاه اصلی که 
شایسته آن هستیم، برسد، الزم است که حمایت شود؛ البته 
این حمایت به این معنا نیست که به این صنعت پول تزریق 
کنیم؛ بلکه همین که تکیه بر تأمین نیازهای داخلی با استفاده 
از پوشاک داخلی باشد، و تولیدکنندگان بدانند که بازار قوی 
دارند، مطمئناً راهگشا بوده و سرمایه گذاری را بیشتر می کند. به 
هرحال تولیدکننده واقعی به دنبال انحصار نیست و تالش دارد 

تا بازار را حفظ نماید.

ــع نســاجی و پوشــاک از افزایــش بیــش  ــر صنای ــر کل دفت مدی
واردات  درصــدی  کاهــش 38  و  درصــدی صــادرات  از 18 
ــش در ده  ــرم و کف ــاک، چ ــاجی، پوش ــوزه نس ــوالت ح محص

ــر داد. ــال 97 خب ــه س ماه

ــال 97  ــه س ــرد 10 ماه ــوص عملک ــی در خص ــانه محراب افس
ــادرات 10  ــار ص ــت: آم ــاک گف ــاجی و پوش ــع نس ــر صنای دفت
ماهــه ســال 97 در محصــوالت حــوزه نســاجی، پوشــاک، چــرم 
و کفــش 260 هزارتــن بــه ارزش 955 میلیــون دالر و واردات در 
ایــن حــوزه 339 هزارتــن بــه ارزش947 میلیــون دالر بــوده کــه 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه لحــاظ وزنــی و 
ارزشــی در صــادرات ایــن حــوزه بــه ترتیــب 18/7 درصــد و 6/5 
درصــد رشــد و در واردات بــه ترتیــب 38/4 درصــد و 36 درصــد 

کاهــش داشــته یافتــه اســت.
ــت  ــع ممنوعی ــرای رف ــان اینکــه ب ــا بی ــاتا، او ب ــزارش ش ــه گ ب
صــادرات کیســه پلــی پروپیلــن و حفــظ پتانســیل ارزآوری 
بیــش از 140 میلیــون دالری ایــن بخــش پیگیــری هــای 
ــی  ــع مشــکالت بانک ــزود: رف ــده اســت، اف ــام ش ــیاری انج بس

و گمرکــی واحدهــای تولیــدی و نهایــی کــردن 

ممنوعـه به مناطـق آزاد بـر بخش های مختلـف تولیـدی تاثیرگذار 
اسـت زیـرا پـس از اینکـه کاال بـه مناطـق آزاد وارد شـد ورود آن به 

سـرزمین اصلی دیگر کار سـختی نیسـت. 
دسـتمالچیان بـا اشـاره بـه ظرفیت کشـور در بخش نسـاجی گفت: 
بـا توجه بـه پتانسـیل ها و قابلیت های ایـن بخش نیازی بـه واردات 
نیسـت و حتـی می توانیـم میـزان صـادرات در این بخش را توسـعه 
دهیـم. او بـا بیان اینکـه در صنایعی کـه امکان تولیـد داخلی فراهم 
اسـت نباید مجـوزی برای واردات داده شـود، گفت: صنعت نسـاجی 
صنعتـی اسـت کـه در دوره تحریـم بهتر از شـرایط عـادی می تواند 

کند.  کار 
زیـرا در شـرایط عـادی کـه مشـکلی بـرای تامیـن ارز وجـود نـدارد 
واردات بـه راحتـی انجـام می شـود بنابرایـن تولیـد از ایـن موضـوع 

آسـیب می بینیـد. 
او بـا تاکیـد بـر اینکه تحریـم تاثیر منفی بر صنعت نسـاجی نـدارد، 
اظهـار کـرد: میـزان اشـتغال در بخـش نسـاجی نسـبت بـه حجـم 
سـرمایه گذاری بسـیار باالسـت و  بـا توسـعه صادرات بـه خصوص 
به کشـورهای همسـایه می توان اشـتغال پایدار در ایـن بخش ایجاد 
کـرد ضمـن اینکه بـازار داخلی هم در صـورت عـدم واردات پارچه و 

پوشـاک بازار بسـیار خوبی اسـت.

مصوبه دولت رشته تولیدکنندگان داخلی 
پوشاک را پنبه کرد
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درصــد مجــاز کســر وزن ناشــی از رطوبــت بازیافتــی الیــاف بــا 
ــران و  ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــران، س ــرک ای ــکاری گم هم
بانــک مرکــزی در 10 مــاه گذشــته انجــام شــده اســت. مدیــر 
ــش  ــه پای ــع نســاجی و پوشــاک تشــکیل کمیت ــر صنای کل دفت
ــذار  ــای تأثیرگ ــت کااله ــش قیم ــخ و پای ــاف و ن ــت الی قیم
همچــون نــخ، پنبــه، و ســایر الیــاف مربوطــه بــر قیمــت 
ــزان ســرمایه  ــرآورد می ــی، بررســی و ب ــام شــده کاالی نهای تم
درگــردش مــورد نیــاز واحدهــای صنایــع نســاجی بــه تفکیــک 
منابــع ارزی و ریالــی بــه همــراه الزامــات و ارائــه برنامــه تدویــن 
ــع  ــه جام ــری برنام ــه، پیگی ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ــده ب ش
ــا  ــش ب ــاک و کف ــاجی، پوش ــای نس ــاق کااله ــا قاچ ــارزه ب مب
رویکــرد ســاماندهی واردات، کاهــش قاچــاق و حمایــت از تولیــد 
داخلــی، اصــالح نــرخ پایــه صادراتــی را از دیگــر اقدامــات ایــن 

ــرد. ــوان ک ــال 97 عن ــاه س ــر در 10 م دفت
محرابــی تصریــح کــرد: دســتورالعمل مــاده 7 آییــن نامــه اجرائی 

ــرای کاالهــای  ــا قاچــاق کاال و ارز ب مــاده 13 قانــون مبــارزه ب
ــور  ــه منظ ــاک ب ــوجات و پوش ــی منس ــروه کاالی ــمول گ مش
ــن  ــه، تدوی ــه تهی ــطح عرض ــود در س ــای موج ــت کااله مدیری
و ابــالغ شــد. همچنیــن ابــالغ موافقتنامــه ردیــف متفرقــه 39-
530000 بودجــه ســال 97 جهــت بازســازی و نوســازی صنعــت 
چــرم ســبک و تدویــن دســتورالعمل مربوطــه و قــرارداد عاملیــت 

بانــک پیگیــری شــده اســت.
ــت:  ــد گف ــب عی ــاک ش ــازار پوش ــت ب ــوص وضعی وی در خص
ــازار  ــا ب ــه توانمندی هــای تولیــد داخــل در رابطــه ب ــا توجــه ب ب
ــایر محصــوالت  ــوزه پوشــاک و س ــژه در ح ــه وی ــد ب شــب عی
ــا  ــت ب ــه اس ــاد جامع ــاز آح ــورد نی ــه م ــوزه ک ــن ح ــی ای نهای
ــن  ــون مشــکلی در ای ــی، تاکن ــد داخل ــش تولی ــه افزای ــه ب توج
خصــوص گــزارش نشــده و امیــدوارم بــا همــکاری تشــکل هــا 
ــای نســاجی  ــن پوشــاک و کااله ــای مربوطــه، تأمی و انجمن ه

ــت شــود. ــی مدیری ــه نحــو مطلوب ــه ب ــاز جامع ــورد نی م

خالصه مذاکرات  هزار و دوازدهمین نشست 
هیئت   مدیره   انجمن صنایع نساجي ایـران

هزار و دوازدهمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران در روز یکشنبه مورخ 97/12/05 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.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار ویازدهمیــن نشســت هیــأت 
مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران مــورخ 97/12/05 
قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکــور رســید.
2- درخصــوص اعــزام نماینــده انجمــن صنایــع نســاجی 
ــادل  ــث و تب ــس از بح ــلون پ ــای بارس ــه ایتم ــران ب ای
نظــر، مصــوب شــد کــه آقــای دکتــر کاظمــی بــه عنــوان 

ــد. ــه ایــن نمایشــگاه اعــزام گردن نماینــده انجمــن ب
ــای  ــات اتاق ه ــودن انتخاب ــک ب ــه نزدی ــه ب ــا توج 3- ب
و  تهــران  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع  بازرگانــی 
تبــادل نظــری در خصــوص  شهرســتان ها بحــث و 
چگونگــی حمایــت انجمــن صنایــع نســاجی ایــران 
صــورت پذیرفــت و در نهایــت مقــرر شــد کــه انجمــن از 
کلیــه نســاج هــای نامــزد شــده در انتخابــات اتــاق هــای 

ــد. ــت نمای ــی حمای بازرگان
4- گــزارش جلســه گردهمایــی مــورخ 97/12/01 در 
ــدس  ــای مهن ــا حضــور آق ــاد کشــاورزی ب وزارت جه
کشــاورز معــاون وزیــر در امــور زراعــت بــا حضــور آقایــان 
هــزار جریبــی، مهنــدس کاردان، دکتــر عامــری، مهنــدس 
نیلفــروش زاده، مهنــدس شــهرجردی، بــه منظــور تبییــن 
ــده  ــال آین ــه در س ــت پنب ــای زراع ــه ه ــریح برنام و تش
توســط آقــای مهنــدس نیلفــروش زاده ارائــه گردیــد کــه 
ــه  ــه ب ــن وزارت خان ــت ای ــیار مثب ــرد بس ــی از رویک حاک
توســعه کشــت پنبــه و ســرمایه گذاری هــا بــر روی 
ماشــین آالت و تکنولوژی هــا و بذرهــای پنبــه در کشــور 
بــود در ادامــه آقــای دکتــر عامــری نیــز توضیحاتــی را در 

ــد.  ــه فرمودن خصــوص نشســت مذکــور ارائ
ــع نســاجی و  ــت صنای ــش وضعی ــزارش جلســه پای 5- گ
پوشــاک مــورخ 97/11/27 در محــل دفتــر معاونــت امــور 
صنایــع توســط آقــای مهنــدس شــهالیی ارائــه گردیــد.

6- گــزارش مصوبــه مــورخ 97/11/24 در خصــوص 
شناســه دار شــدن کاالهــای تولیــد داخــل )گــروه کاالیــی 
منســوجات و پوشــاک( توســط آقــای مهنــدس نیلفــروش 

زاده ارائــه گردیــد.
ــون  ــد میلی ــغ یکص ــقف مبل ــا س ــد ت ــوب گردی 7- مص
ریــال جهــت عضویــت در اتــاق هــای مشــترک بازرگانــی 

ــد. ــرکل تخصیــص یاب ــا تشــخیص دبی ب
8- آقــای هــادی حــدادی مدیرعامــل شــرکت پویشــگران 
ــت  ــران جه ــی ای ــاق بازرگان ــاور ات ــوم، مش ــه س عرص
ــره  ــأت مدی ــه هی ــا در جلس ــکل ه ــی تش ــن ارزیاب تبیی

ــد. ــرح فرمودن ــی را مط ــه و مطالب ــور یافت حض
9- آقــای  دکتــر علیرضــا شــکوهی مدیرعامــل شــرکت 
بیمــه نواندیشــان کارآفریــن در ارتبــاط بــا خدمــات 
ــی را  ــد و توضیحات ــور  یافتن ــه حض ــه در جلس ــل ارائ قاب
ــت  ــالع هیئ ــه اط ــه ای ب ــش های  بیم ــوص پوش در خص

ــاندند. ــره رس مدی
10- جلســه در ســاعت 18 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد خاتمــه یافــت.
ــین  ــی: غالمحس ــالع قبل ــا اط ــور ب ــدم حض ع
ــر  ــان، اكب ــن آهنگری ــدم، محس ــوان مق اخ

ــاف لب

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

ادامه از صفحه 1

افزایش 18 درصدی صادرات / کاهش 38 درصدی واردات

ــران  ــع نســاجی و پوشــاک ای ــد و صــادرات صنای ــه تولی اتحادی
در ایــن بــاره بیــان کــرد: در حــوزه پوشــاک مهمتریــن مشــکل 

بحــث قاچــاق پوشــاک اســت.
ــه  ــبه ای ک ــق محاس ــزود: طب ــاد24، وی اف ــزارش اقتص ــه گ ب
ــع  ــک مرج ــوان ی ــا عن ــاق کاال و ارز ب ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب س
ــت  ــرده اس ــالم ک ــاک اع ــاق پوش ــار قاچ ــالم آم ــمی اع رس
چیــزی حــدود 2/7 میلیــارد دالر قاچــاق پوشــاک داریــم، 
درحالــی کــه در مبــادی و گمــرکات رســمی واردات پوشــاک 60 
میلیــون دالر اظهــار گــزارش شــده اســت، یعنــی یــک نســبت 
98 درصــدی بــه 2 درصــدی و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه 
بخــش اعظــم پوشــاک وارداتــی بــه کشــور بــه صــورت قاچــاق 

وارد می شــده اســت.
قاچاق جنبه های فرهنگی-اجتماعی و سیاسی دارد

قدیــری در خصــوص ماهیــت قاچــاق بیــان کــرد: ماهیــت قاچاق 
ــای اقتصــادی، جنبه هــای فرهنگی-اجتماعــی  ــر از بحث ه فرات
و سیاســی دارد، پوشــاک کاالیــی اســت کــه فرهنــگ مــی آورد و 
بخش هــای مختلــف اجتماعــی را درگیــر خــود می کنــد و یــک 
ــک  ــاک ی ــن پوش ــی آورد، بنابرای ــود م ــی را به وج ــبک زندگ س
کاالی عــادی نیســت. دبیــر اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی 
و پوشــاک ایــران بــا اشــاره بــه ســخنان رئیــس کارگــروه مــد و 
لبــاس افــزود: جنــاب قبــادی نیــز درســت گفتــه اســت؛ قاچــاق، 
حــوزه مــد و لبــاس را نیــز مــورد هــدف قــرار داده اســت. مــد و 
ــی و فرهنگــی  ــای اجتماع ــال یکــی از جنبه ه ــه هرح ــاس ب لب
حــوزه پوشــاک اســت و غیــر از ضربه هــای اقتصــادی کــه وارد 
مــی آورد، تولیدکننــدگان نیــز نســبت بــه ایــن مســئله اعتــراض 

دارنــد.
مافیا حتما وجود دارد

ــز  ــاک نی ــوزه پوش ــا در ح ــود مافی ــوص وج ــری در خص قدی
گفــت: در مــورد وجــود مافیــا نیــز بایــد گفــت حتمــا وجــود دارد. 
ــا برندهــای محــرز  ــا قاچــاق کاال و ارز ب ــارزه ب ــرا ســتاد مب اخی
پوشــاک، قاچــاق مبــارزه ای را شــروع کــرد و بــه محــض شــروع 
ــن  ــد و در ای ــاز ش ــا آن آغ ــت ب ــنگینی در مخالف ــا س هجمه ه
ــی  ــل در پ ــه در اص ــی ک ــت، در حال ــم  ریخ ــازار به ــرایط ب ش
برهــم زدن بــازار بودنــد کــه ایــن قصــه ادامــه پیــدا کنــد و بــا 
ــازار دامــن  ــه هــرج و مــرج در ب ــه شــایعه هایی، ب دامــن زدن ب

می زدنــد.
ــاد  ــه از 27 نه ــاق کاال و ارز ک ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــی س وقت

تصمیم گیــر و اجرایــی کشــور تشــکیل شــده اســت و بــا 
ــرای  ــه ای ب ــان هجم ــد و ناگه ــه می کن ــگاه مقابل 110 فروش
ــه  ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــد ب ــود می آی ــا آن به وج ــت ب مخالف
ــول پشــت آن  ــارد دالر پ ــی کــه 2/7 میلی ــان پرقدرت یــک جری
ــا  ــرد ام ــورت بگی ــت ص ــن حرک ــذارد ای ــد نگ ــت می خواه اس
خوشــبختانه ســتاد کوتــاه نیامــد و در حــال اجرایــی کــردن طرح 
ــد اســت. ــی کن ــه خیل ــه دارد؛ اگرچ ــه ادام ــود اســت و مقابل خ

امیدواریم مقابله با قاچاق استمرار پیدا كند
دبیــر اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک ایــران در 
خصــوص دســتورالعمل های مربــوط بــه پوشــاک قاچــاق بیــان 
ــم؛  ــتورالعمل داری ــاک دو دس ــاق پوش ــث قاچ ــا در بح ــرد: م ک
یکــی دســتورالعمل ثبــت نمایندگــی برندهــای خارجــی و 
دیگــری شناســایی کدهــای کاال و رهگیــری اســت. هیچ کــدام 
از ایــن 110 فروشــگاه بــا وجــود اینکــه بارهــا بــه آنهــا تذکــر و 
اخطــار داده شــده و مهلت هایــی در اختیــار آنهــا گذاشــته شــده 
ــفانه  ــت، متاس ــده اس ــد ش ــار تمدی ــز چندب ــا نی ــن مهلت ه و ای
ایــن مــوارد را در دو ســال گذشــته رعایــت نکرده انــد امــا 
خوشــبختانه بعــد از 22 بهمــن اقداماتــی شــروع شــده کــه بایــد 

ــج آن باشــیم. منتظــر نتای
قاچاق پوشاک به فرهنگ تبدیل شده است

ــران  ــاک ای ــاجی و پوش ــادرات نس ــد و ص ــه تولی ــر اتحادی دبی
ــز  ــه کشــور قاچــاق می شــوند نی ــه ب ــی ک درخصــوص برندهای
گفــت: قاچــاق پوشــاک بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــده اســت. 
امــروز برندهایــی در کشــور مــا وارد و معــروف می شــوند کــه در 
کشــور خــود بــزرگ نیســتند و ایــن ضعــف سیســتم های مــا و 

نحــوه نادرســت برخــورد آنهاســت. 
ــی  ــن راحت ــه همی ــا ب ــم ام ــن همــه شــعار فرهنگــی می دهی ای
ــاق وارد  ــی قاچ ــوع آن یعن ــن ن ــه بدتری ــه را ب ــگ بیگان فرهن

کشــور می کنیــم.
قدیــری در پایــان دربــاره مشــکالتی کــه تولیدکننــدگان بــا آنهــا 
مواجهنــد بیــان کــرد: اکنــون تولیدکننــدگان مشــکالتی نیــز در 
تامیــن مــوارد اولیــه دارنــد و همچنیــن ارز بــه آنهــا تخصیــص 
ــد را  ــب عی ــازار ش ــال ب ــن ح ــا ای ــاز ب ــی ب ــود، ول داده نمی ش
ــد شــده اســت  ــه حــدی تولی ــد و ب ــا اشــباع کرده ان دوســتان م
ــام  ــدارد و تم ــود ن ــد وج ــب عی ــرای ش ــی ب ــچ نگران ــه هی ک
ــا  ــد برپ ــا 70 درص ــن 50 ت ــی بی ــا حراج های ــدگان م تولیدکنن

کرده انــد.

مافیای 2/7 میلیارد دالری پوشاک مانع مبارزه با قاچاق می شود
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محمـد حسـین کاویانی مدیر عامـل صندوق پنبه ، دربـاره آخرین 
میـزان واردات پنبـه از ابتدای سـال تا کنون اظهار کرد: بر اسـاس 
آمـار گمـرک از ابتـدای فروردین تـا پایان بهمن، 50 هـزار و 500 
تن پنبه وارد کشـور شـده، در حالیکه این میزان در سـال گذشـته 

تـا پایان اسـفند 66 هزار تن بوده اسـت.
بـه گـزارش فصل اقتصاد،  وی افزود: مقایسـه آمـار واردات پنبه با 
سـال گذشـته نشـان می دهد که حـدود 15 هزار تن پنبـه تا پایان 

اسـفند برای تامین نیاز صنایع نسـاجی باید وارد شـود.
مدیـر عامـل صنـدوق پنبـه نیـاز سـاالنه صنایـع نسـاجی را 120 
هـزار تـن اعـالم کـرد و افزود: در شـش ماهـه دوم سـال، ماهانه 
حداقـل 5 تـا 6 هـزار تـن پنبـه بـرای تامین نیـاز صنایع نسـاجی 
بایـد وارد کشـور شـود و در غیر این صورت با کمبـود پنبه در بازار 

روبـرو خواهیـم بود.
ایـن مقـام مسـئول درباره علل کاهـش تولید پنبه در سـال زراعی 
97-96 بیـان کـرد: امسـال عملکـرد تولید پنبه ناشـی از شـرایط 

جوی و خسـارت آفت کـرم غوزه در برخی 
اسـتان ها بـه ویـژه خراسـان و گلسـتان 

حداقـل 15 درصـد کاهش یافته اسـت.
بـه گفتـه وی، بـا توجه به قیمت مناسـب 
کـه  مـی رود  انتظـار  در سـال 97،  پنبـه 
کشـاورزان برای سـال زراعی آینده سطح 
کشـت بیشـتری به پنبه اختصـاص دهند.

کاویانـی ادامـه داد: بـا توجـه بـه حجـم 
مناسـب بارندگی در اسـتان های گلسـتان 
و خراسـان، شـاهد افزایـش سـطح زیـر 
کشـت پنبـه در ایـن مناطق خواهیـم بود 
کـه ایـن امـر در کنار واردات بذور مناسـب موجب شـده تـا نیاز به 

واردات پنبـه در سـال زراعـی آینـده کاهـش یابـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران در زمـره تولیـد کننـدگان پنبه در 
جهـان بـه شـمار مـی رود، اظهـار کـرد: ایـن درحالـی اسـت کـه 
واردات و قاچـاق بـی رویـه پوشـاک، تعطیلـی و نیمـه تعطیلـی 

بسـیاری از صنایـع نسـاجی را بـه همـراه داشـته اسـت. 
مدیـر عامـل صندوق پنبـه در ادامه افـزود: علی رغم مـازاد تولید، 
مجـوز واردات پنبـه در سـال 82 صادر شـد که در نهایـت این امر 

موجب شـد تا کشـاورزان رغبتی به کشـت پنبه نداشـته باشـند.
کاویانـی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکه پتانسـیل خودکفایـی تولید 
پنبـه در کشـور وجـود دارد، تصریح کرد: اگر قیمـت تضمینی پنبه 
هماننـد سـایر محصـوالت کشـاورزی مناسـب باشـد، بـه سـبب 
افزایـش سـطح زیـر کشـت پنبه، صـد درصد نیـاز کشـور از تولید 
داخـل تامیـن خواهد شـد چـرا که پتانسـیل تولید و صـادرات پنبه 

در کشـور وجود دارد.

واردات 50 هزار و 500 تن پنبه در سال 97

بنگاه های کوچک و متوسط 3 میلیارد دالر صادرات کردند

پوشاک برند سهم عمده کاالی قاچاق 
را به خود اختصاص داده است

یک اقتصاددان گفت: بیشتر کاالهای قاچاق، پوشاک برند 
هستند که معموال قشرهای خاصی این کاالها را مصرف 

می کنند.
برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت و گو با موضوع 
قاچاق کاال و ایجاد ظرفیت برند سازی و با حضور جعفر 

قادری اقتصاد دان و استاد دانشگاه به روی آنتن رفت.
به  باید  که  مباحثی  از  یکی  گفت:  آغاز  در  قادری  جعفر 
صورت جدی در کشور مورد توجه قرار گیرد، قاچاق کاالی 
خارجی در داخل کشور است، به دلیل آنکه این کاالها به 
صورت قاچاق وارد کشور می شوند، استانداردهای الزم را 
پشت سر نمی گذارند و الزاماتی که وارد کننده باید مورد 
توجه قرار دهد و همچنین حق و حقوقی که باید به دولت 

پرداخت کند، انجام نمی شود.
از  را  فرصت ها  عمال  قاچاق  کاالی  کرد:  تصریح  وی 
تولید کننده می گیرد. بیشتر کاالهای قاچاق، پوشاک برند 
هستند که معموال قشرهای خاصی این کاالها را مصرف 
می کنند و متاسفانه افرادی در جامعه وجود دارند که حاضر 
هستند برای پوشیدن برندهای خاص، مبالغ قابل توجهی 

را پرداخت کنند.
زیادی در  امکان  و  اینکه ظرفیت  بیان  با  اقتصاددان  این 
دارد که کاالهای کیفی بخصوص در حوزه  کشور وجود 
اظهار  باشد،  پاسخ گو  را  نیاز کشور  تولید شود و  پوشاک 
داشت: دولت باید تسهیالت الزم را قائل شود تا برندهای 
در  موثرتر  حضور  برای  را  زمینه  کشور  در  شده  شناخته 
کشور داشته باشند و به مرور بتوانند اعتماد سازی کنند و 

مردم بیشتر به سمت خرید از آنها سوق پیدا کنند.
داخلی  تولیدات  در  برندسازی  ایجاد  عدم  از  انتقاد  با  وی 
برندهای  است،  شده  سبب  موضوع  این  داشت:  اظهار 
بازار داخل حضور موثر و قابل توجهی داشته  خارجی در 
در  ندهیم  اجازه  مختلف  اشکال  به  باید  البته  و  باشند 
و  هستیم  محروم  بین المللی  رقابت های  از  که  شرایطی 
تولید کننده داخلی امکان تولید با هزینه پایین و استفاده از 
فناوری های روز را ندارد. در این میان ورود کاالی قاچاق 
شرایط غیر رقابتی را برای تولید کننده داخلی ایرانی فراهم 

می کند.
قاچاق  با  مبارزه  زمینه  در  باید  نظارتی  دستگاه های  همه 
در  ویژه  به  موضوع  این  و  کنند  عمل  توان  حداکثر  با 
زمینه پوشاک اهمیت بیشتری دارد. همچنین در کنار این 
موضوع، باید حمایت های الزم از تولید کننده داخلی جهت 
ایجاد برند صورت گیرد تا شاهد رشد و توسعه کشور باشیم.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  صنعت  وزیر  معاون 
دالری  میلیارد  سه  صادرات  از  ایران  صنعتی  شهرک های 
داد که  تاکنون خبر  امسال  آغاز  از  بنگاه های کوچک و متوسط 
انجام  سازمان  این  مجموعه  زیر  صادراتی  واحد  هزار  دو  توسط 

شده است.
»محسن صالحی نیا« در نشست خبری در محل سازمان صنایع 
کنسرسیوم   60 افزود:  ایران  صنعتی  های  شهرک  و  کوچک 
صادراتی و 58 شرکت مدیریت صادراتی تاکنون در این سازمان 
تشکیل شده که بیشتر در عرصه های غذایی، خشکبار، سنگ و 
پوشاک فعالیت دارند. به گزارش ایرنا،  به گفته این مقام مسئول، 
983 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که 561 مورد 
ویژه  منطقه   9 و  ناحیه صنعتی  مورد   412 آن شهرک صنعتی، 
اختیار  در  اراضی  داد: 147 هزار هکتار  ادامه  است. وی  صنعتی 
بنگاه های کوچک و متوسط زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی ایران است که تاکنون 59 هزار هکتار آن 
به ثبت رسیده و در حال فعالیت هستند و بقیه نیز در حال اجرای 

طرح برای تولید هستند.
صالحی نیا خاطرنشان کرد: حدود 43 هزار واحد تحت مدیریت 
این  در  نفر  هزار   875 که  هستند  فعالیت  مشغول  سازمان  این 
واحدها جذب شده و مشغول به کار هستند. معاون وزیر صنعت 
چهار  کوچک،  و  خرد  واحدهای  درصد   93 از  بیش  شد:  یادآور 
بزرگ هستند  واحدهای  بنگاه های متوسط و سه درصد  درصد 
که بر مبنای سطح اشتغال طبقه بندی شده اند. وی بیان داشت: 
امسال 22 درصد واحدها با رکود در تولید مواجه شدند که شامل 
حدود 10 هزار واحد می شود، همچنین 13 هزار واحد تا 50 درصد 
ظرفیت، 13 هزار واحد با 50 تا 70 درصد ظرفیت و هفت هزار 

واحد با بیش از 70 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
حال  در  واحدهای  درصد   70 حدود  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
بهره برداری کشور در شهرک های صنعتی مستقر هستند که باید 

نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های مختلف از جمله آب،برق، 
فیبر نوری، گاز، اینترنت و غیره در آنها اقدام کرد.

برای  الزم  شرایط  ایجاد  سازمان  این  هدف  کرد:  تاکید  وی 
بنگاه های کوچک و متوسط به منظور استقرار و توسعه تولیدات و 
فعالیت های این واحدهاست. صالحی نیا تأکید کرد: بیشترین نیاز 
راستا  این  در  و  است  نقدینگی  و  مالی  منابع  بنگاه ها جذب  این 
ملی  توسعه  صندوق  منابع  همچنین  و  بانک ها  داخلی  منابع  از 

استفاده می شود.
وی گفت: این هدف تا رسیدن به 40 هزار میلیارد تومان منابع 
برای واحدهای کوچک و متوسط و جذب آنها ادامه خواهد یافت 

تا بتوان با تزریق مناسب نقدینگی به واحدها کمک کرد.
یارانه  تومان  میلیارد   47 تخصیص  از  همچنین  نیا  صالحی 
بالعوض در سال 97 برای بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد 
که از طریق مراکز مشاوره ای، کلینیک های کسب و کار و غیره 
تخصیص یافته تا این واحدها به سمت تولید و فعالیت سوق یابند.

وی بیان داشت: امسال به 6 هزار و 700 واحد صنعتی کوچک و 
متوسط تسهیالت برای ارتقای تولید و فناوری اختصاص یافت تا 
به اصالح ساختارشان بپردازند که از این محل ایجاد حدود 115 

هزار نفر اشتغال پیش بینی شده است.
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عضو جدید

عضو جدید

مدیرعامل: شهال تلیکانی
محل كارخانه: قم

زمینه  فعالیت: مواد تعاونی و رنگ های 
نساجی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
آن  مدیران  به  را  شیمی  روین  شرکت 

واحد به ویژه سرکار خانم شهال تلیکانی خوش آمد عرض نموده و 
موفقیت روزافزون ایشان و شرکت روین شیمی را آرزومند است. 

مدیرعامل: مهسا دالوری
محل كارخانه:  دلیجان

دو  استیپل  الیاف  انواع  زمینه  فعالیت: 
جزئی و نخ فیالمنت آرایش یافته و نیمه 

آرایش یافته
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 

شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان را به مدیران آن واحد به ویژه 
سرکار خانم مهسا دالوری خوش آمد عرض نموده و موفقیت 
روزافزون ایشان و شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان را آرزومند است.

مدیرعامل: علیرضا معجل
محل كارخانه:  قزوین

زمینه  فعالیت:  رنگرزی پارچه
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت ورت باف ایران را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقای علیرضا معجل 

خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت ورت 
باف ایران را آرزومند است.

شركت روین شیمی

شركت الیاف پرسپولیس دلیجان

شركت ورت باف ایران

ف
سمتنام و نام خانوادگیشهرردی

مدیریت محترم شرکت آرتا نقش تاکجناب آقای کمال فتحی بیطرفاردبیل1

مدیریت محترم شرکت فرش افشار زرینهجناب آقای عزیز بکتاشارومیه2

شرکت پشم بافی گل نثارجناب آقای اصغر اخوان مقدماصفهان3

مدیریت محترم گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور جناب آقای محمدرضا رجالیاصفهان4

مدیریت محترم گروه صنعتی الیاف سازان بهکوشجناب آقای اکبر لبافاصفهان5

 ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وجناب آقای رحیم بنا موالییالبرز6
کشاورزی البرز

 ریاست محترم هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع جناب آقای یداله مالمیرالبرز7
همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز

 مدیریت محترم شرکت تعاونی تولیدی پوشاک خوشجناب آقای فرامرز احمدی نژاداهواز8
پوش

 ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان وجناب آقای مسعود بنابیانتبریز9
صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی

مدیریت محترم شرکت فرش ستاره کویر یزدجناب آقای احمد صادقیانتهران10

 مدیریت محترم شرکت تولیدی صادراتی پوشاکجناب آقای محمود ضرابیزنجان11
مهیار زنجان

مدیریت محترم شرکت حریر سمنانجناب آقای عباس سرشار زادهسمنان12

مدیریت محترم شرکت بازرگانی ابریشمیجناب آقای مسعود ابریشمیکاشان13

مدیریت محترم شرکت بهتابانجناب آقای مصطفی اصفهانیانکاشان14

 ریاست محترم اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینیجناب آقای خلیل اله  افشاریکاشان15
کاشان

 ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وجناب آقای محمود توالییکاشان16
کشاورزی کاشان

مدیریت محترم شرکت صنایع پشم کاشانجناب آقای سیدعلی دیانتکاشان17

عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایرانجناب آقای سیدجواد سجادی بیدگلیکاشان18

مدیریت محترم شرکت صنایع فرش سپهر کاشانجناب آقای احمد فرهیکاشان19

عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایرانجناب آقای سیدرضا الجوردیکاشان20

مدیریت محترم شرکت آهار تکمیل شایستهجناب آقای مرتضی محبوبیکاشان21

 مدیریت محترم شرکت نساجی نقش آفرین کویرجناب آقای عبدالرحیم مفیدیکاشان22
بیدگل

مدیریت محترم شرکت پارسیان حریر البرزجناب آقای نیما بصیری تهرانیقزوین23

مدیریت محترم شرکت فرش مشهدجناب آقای رضا حمیدیمشهد24

مدیریت محترم شرکت مهتا رنگ طوسجناب آقای غالمعلی رخصتمشهد25

مدیریت محترم شرکت حریر نام کویرجناب آقای مجتبی دستمالچیانیزد26

ریاست محترم هیئت مدیره شرکت فرش کبیر یزدجناب آقای احمد میرزا دانشیانیزد27

مدیریت محترم مجتمع صنعتی یزدجناب آقای رضا نعمت اللهییزد28

انتخاب شایسته شما عزیزان در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که نشان از حسن سابقه و تجربیات ارزشمندتان 
دارد را تبریک عرض نموده و موفقیت و پیشرفت بیش از پیش صنایع نساجی کشور را از خداوند متعال مسألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

تبریک به منتخبین خانواده بزرگ نساجی کشور در  نهمین دوره 
انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join
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