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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مى توانند کلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجى ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

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

دولت برای تامين مواد اوليه صنايع نساجی برنامه ريزی کند

کمبود مواد اوليه خط قرمز توليد است

انعکاس چالش های صنايع نساجی و پوشاک 

سیدناصر موسوى الرگانى عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى، ، درباره چالش هاى پیش روى صنعت نساجى، گفت: اگرچه 
صنعت نساجى در ایران قدمت چند هزار ساله دارد و از نظر کیفیت 
نیز در رقابت با بسیارى از کشورهاى معتبر از کیفیت بسیار مناسبى 
اما در حال حاضر به دلیل سوء مدیریت مشکالت  برخوردار است 

بسیارى گریبانگیر این صنعت شده است.
از  اینکه تعرفه گذارى براى واردات پنبه توان رقابت را  با بیان  وى 

ــت  ــران ســازمان حمای ــدن و تجــارت از مدی ــر صنعــت، مع وزی
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان خواســت در کنــار برخــورد بــا 
مــواردى چــون فقــدان نــرخ و نبــود فاکتــور، بــه کنتــرل نــرخ 
نهایــى کاالهــا توجــه بیشــترى کننــد و برخوردهــا از مبــدا تولیــد 

و عرضــه باشــد. 
ــى  ــاى نظارت ــى برنامه ه ــت هم اندیش ــى  در نشس ــا رحمان رض
ســال 98 بــا محــور طــرح ویــژه مــاه مبــارك رمضــان، افــزود: 
ــتند  ــاه نیس ــد بى پن ــاس کنن ــازار احس ــف ب ــد در ک ــردم بای م
و ســازمان حمایــت پیگیــر حقــوق آنهاســت، فروشــنده و 
تامین کننــده نیــز بایــد بداننــد بــا آنهــا تعــارف نداریــم و بــا هــر 
تخلفــى برخــورد مى کنیــم. در ایــن شــرایط اســت کــه تخلــف 

ــد. ــش مى یاب کاه

در نشســت اخیــر هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع نســاجى ایــران  
ــى  ــاد مقیم ــر فرش ــه دکت ــورخ 98/2/4 ک ــنبه م در روز چهارش

معــاون امــور صنایــع وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، مهنــدس 
افســانه محرابــى مدیــرکل دفتــر نســاجى، پوشــاك و ســلولزى و 
مهنــدس میرمحمــدى از کارشناســان دفتــر نســاجى و پوشــاك 
ــث  ــت در بح ــتر دول ــت بیش ــد، حمای ــژه آن بودن ــان وی میهمان
مالیــات بــر ارزش افــزوده و مالیــات عملکــرد واحدهــاى صنعــت 
ــکل  ــن تش ــره ای ــت مدی ــاى هیئ ــد اعض ــورد تأکی ــاجى م نس

کارفرمایــى قــرار گرفــت. 
در ایــن نشســت ضمــن بحــث و بررســى در مورد مســائل مربوط 
بــه پنبــه و مشــکالت مربــوط بــه قرنطینــه؛ لــزوم بازگردانــدن 
ــارت  ــران خس ــرى جب ــورس کاال و پیگی ــه ب ــت ب ــقف رقاب س
ــه شــرکت هاى پاییــن دســتى پتروشــیمى متضــرر  وارد شــده ب

ــم غیرکارشناســى و عــودت  ــن تصمی شــده از ای

به صنعت  سوبسید  پرداخت  کرد:  اظهار  است،  گرفته  صنعت گران 
براى  از کشورها  بسیارى  از سیاست هایى است که  نساجى یکى 

حمایت و پشتیبانى از این صنعت به کار گرفته اند.
اینکه  بیان  با  اسالمى  شوراى  مجلس  اقتصادى  کمیسیون  عضو 
ماشین آالت صنعت نساجى کشور قدیمى شده است، خاطرنشان کرد: 
ترکیه و چین صنعت نساجى ایران را نابود کرده اند. به طور مثال دولت 
ترکیه به تولید کنندگان خود اعالم کرده است در صورتى که در ایران 
نمایندگى دایر کنند 75 درصد هزینه این نمایندگى را پرداخت مى کند 
چرا که بازار 80 میلیون نفرى ایران مى تواند سودهاى هنگفتى براى 

آنها به ارمغان آورد.
وى با بیان اینکه نوسازى صنعت نساجى به همکارى دولت نیاز دارد، 
خاطر نشان کرد: متاسفانه تاکنون تمامى دولت ها از ظرفیت باالى این 

صنعت در ایجاد اشتغال غافل بوده اند.
رییس فراکسیون حمایت از صنعت نساجى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: یکى دیگر از چالش هاى پیش روى صنعت نساجى تامین مواد 

اولیه است که باید تدابیر الزم براى رفع این موانع اندیشیده شود.

ادامه در صفحه 2

دکتر رضا رحمانى:

معاون امور صنایع وزیر صنعت در جلسه هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران:

بــه گــزارش گســترش نیوز،  رحمانــى ادامــه داد: متخلفــان دانــه 
ادامه در صفحه 2درشــت نبایــد احســاس امنیــت داشــته باشــند. 

مساعدت و کمک رسانی به 
هموطنان سيل زده

ابراز همدردى  انجمن صنایع نساجى ایران ضمن 
با مردم سیل زده در مناطق مختلف کشور، در نظر دارد 
اقداماتى را در جهت کمک رسانى به مردم خسارت دیده 

به انجام رساند.
بنا بر مصوبه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران 
انجمن  تا  است  شده  مقرر  ماه،  فروردین  نوزدهم  مورخ 
صنایع نساجى ایران با همکارى و حمایت اعضاى انجمن 
نسبت به جمع آورى کمک هاى مالى و غیر مالى براى 
مناطق سیل زده اقدام نماید تا همچون گذشته (با ساخت 
هنرستان فنى و حرفه اى در زلزله بم و همچنین ساخت 
هنرستان در زلزله ورزقان) بتواند خدمت مناسبى را به 
هموطنان سیل زده کشور ارائه نماید. بدینوسیله شماره 
(شماره  قوامین  بانک   015760500498150 حساب 

 (IR060520000015760500498150 شبا 
بنام انجمن صنایع نساجى ایران جهت واریز کمک هاى 
نقدى معرفى مى گردد (لطفا پس از واریز فیش بانکى 
را به دبیرخانه انجمن (داخلى 101-26200196) اعالم 
وصول فرمایید و از اعضاى محترم درخواست مى گردد 
کمک هاى  براى  هماهنگى  هرگونه  انجام  جهت 
غیرنقدى نیز با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند.

هموطنان سيل زده

ابراز همدردى  انجمن صنایع نساجى ایران ضمن 

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join
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ــراى شــرکت هاى پتروشــیمى  ــت حاصــل شــده ب ــغ هنگف مبال
بــه خزانــه دولــت بــا مســئوالن دولتــى در میــان گذاشــته شــد 
ــذارى  ــه قیمت گ ــه ب ــتار توج ــره خواس ــت مدی ــاى هیئ و اعض

ــورس کاال شــدند. ــزان عرضــه مــواد اولیــه در ب مناســب و می
«حضــور نماینــده انجمــن صنایــع نســاجى ایــران بــا حــق رأى 
در جلســات کمیتــه قیمت گــذارى و تنظیــم بــازار شــوراى 
رقابــت»، «لــزوم دخالــت بیشــتر وزارت صمــت در میــزان 
عرضــه و قیمــت عرضــه محصــوالت پتروشــیمى در بــورس کاال 
ــه  ــواد اولی ــت م ــتر قیم ــدن بیش ــى ش ــادل و رقابت ــاد تع و ایج
ــه توســط بخــش  ــود ک ــواردى ب ــع» ســایر م ــاز صنای ــورد نی م

ــد.  ــرح گردی ــى مط خصوص
ــت  ــت بیشــتر دول ــر حمای ــد ب ــا تأکی ــره ب ــت مدی اعضــاى هیئ
در بازســازى و نوســازى واحدهــاى نســاجى و اجــازه ورود 
ماشــین آالت بــراى واحدهــاى فعــال و تأمیــن ارز مــورد نیــاز و 
تســهیل شــرایط تولیــد و محیــط کســب و کار بــه خصــوص در 
ــظ  ــد ســازمان حف ــى مانن ــا ســایر  ســازمان هاى دولت ــل ب تعام
محیــط زیســت ، ســازمان امــور مالیاتــى، ادارات بــرق منطقــه اى 
ــکالت  ــى و مش ــاف واردات ــه در الی ــر تخلی ــوع کس و...، موض
فــراوان میــان گمــرك و بانــک مرکــزى، نــرخ پایــه صادراتــى 
ــات مذکــور را از مهم تریــن  ــه ماســبق شــدن مصوب و عطــف ب
ــد  ــع نســاجى کشــور دانســتند و اعــالم کردن چالش هــاى صنای
مســائل مربــوط بــه عــدم امــکان عــودت ارز حاصــل از صــادرات 
بــه ســامانه نیمــا و هزینه هــاى باالســرى مربــوط بــه تبدیــل ارز 

ــورد توجــه  ــد م ــه صرافى هــا بای ــوط ب ــى مرب و هزینه هــاى مال
ویــژه متولیــان امــر قــرار گیــرد. 

در نهایــت ضمــن ارائــه پیشــنهاد برپایــى نمایشــگاه دموتکــس 
نمایشــگاه هاى  برگــزارى همزمــان  ایــران و هم چنیــن  در 
ــا  ــرش دســتباف، از مســئوالن خواســتند ت ــرش ماشــینى و ف ف
ــاى  ــت از واحده ــتاى حمای ــر در راس ــاى جدى ت ــت گام ه دول

ــردارد.  ــدى ب تولی
دکتــر مقیمــى پــس از اســتماع مــوارد مذکــور بــه ارائه گزارشــى 
ــوالت  ــه محص ــوط ب ــکالت مرب ــاى مش ــورد پیگیرى ه در م
ــى  ــت و آمادگ ــورس کاال پرداخ ــیمى در ب ــرکت هاى پتروش ش
وزارتخانــه متبــوع خــود را بــراى اعمــال تغییــرات در تعرفه هــاى 
ــکل ها  ــى تش ــاى کارشناس ــرى از دیدگاه ه ــا بهره گی ــى ب گمرک

اعــالم کــرد.
ایــن مقــام مســئول ســپس بــه بیــان مــواردى در زمینــه پیگیرى 
ــع  ــص مناب ــراى تخصی ــت ب ــط زیس ــدوق محی ــوع صن موض
ــکالت  ــازى مش ــه س ــالح و بهین ــراى اص ــور ب ــدوق مذک صن

ــت.  ــاجى پرداخ ــت نس ــى صنع ــت محیط زیس
ــدن و  ــت، مع ــه وزارت صنع ــب ک ــن مطل ــان ای ــن بی وى ضم
ــع نســاجى و پوشــاك دارد؛  ــه صنای ــژه اى ب ــه وی تجــارت، توج
ــد  ــزان تولی ــش می ــده و پای ــام ش ــات انج ــى از اصالح گزارش
ارائــه  شــرکت هاى مصرف کننــده محصــوالت پتروشــیمى 
ــاى  ــازى واحده ــازى و نوس ــعه و بازس ــزوم توس ــر ل ــود و ب نم

ــرد. ــد ک ــاجى تأکی نس

خالصه مذاکرات  هزار و چهاردهمين  نشست 
هيئت   مديره   انجمن صنايع نساجي ايـران
صنايع  انجمن  مديره  هيئت  نشست  چهاردهمين  و  هزار 
محل  در  مورخ ۹۷/۱۲/۱۹  يکشنبه  روز  در  ايران  نساجی 
انجمن صنايع نساجی ايران تشکيل شد و در خصوص موارد 
ذيل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصميم 

به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات هزار وسیزدهمین  نشست هیئت مدیره 
انجمن صنایع نساجى ایران مورخ 97/12/12 قرائت و به امضاء 

حاضرین در نشست مذکور رسید.
گالیه مندى  به  اشاره  با  زاده  نیلفروش  مهندس  آقاى   -2
واحدهاى عضو از سیاست هاى عدم فروش و در نتیجه افزایش 
قیمت نخ هاى فیالمنتى در بازار از هیات مدیره انجمن در این 
خصوص استعالم نظر نمودند که اعضاى محترم نیز نظرات خود 
را در خصوص نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و به تبع آن 
افزایش قیمت محصول نهایى مطرح فرمودند . در ادامه جناب 
آقاى  دکتر کاردان توضیحات مبسوطى را در خصوص قیمت 
تمام شده و قیمت فروش محصوالت واحد تولیدى خود مطرح 
فرمودند و از انجمن صنایع نساجى ایران خواستند که با تشکیل 
تیم کارشناسى از کارشناسان انجمن و وزارت صنعت،معدن و 
تجارت، موضوع قیمت تمام شده و قیمت هاى فروش محصول 
اعالن عمومى  نتیجه  و  بررسى گردد  ایشان  تولیدى  واحد  در 
شود تا از شایعه پردازى در خصوص گران فروشى و کم فروشى 
واردات   براى  سازى  زمینه  جهت  در  داخلى  تولید  واحدهاى 

جلوگیرى به عمل آید.
3- آقاى مهندس شهالیى گزارشى از نشست مشترك با معاونت 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورخ 97/12/15 ارائه 

فرمودند.
4- در خصوص اخبار منتشره در خصوص کمیته کف عرضه 
محصوالت پتروشیمى و عدم دعوت از نماینده انجمن صنایع 
سیزدهمین  مصوبه  به  (عطف  مذکور  کمیته  در  ایران  نساجى 
جلسه کمیته تخصصى پتروشیمى) بحث و تبادل نظر بسیارى 
شد و در نهایت مقرر شد که انجمن صنایع نساجى ایران به طور 
جدى پیگیر موضوع عدم دعوت از نماینده انجمن جهت حضور 
در جلسه مذکور باشد و رونوشت مکاتبات براى مسئولین مربوطه 
در وزارت صنعت و شوراى رقابت ارسال گردد و نتیجه به اطالع 

هیات مدیره محترم رسانده شود.  
مورخ  جلسه  از  گزارشى  زاده  نیلفروش  مهندس  آقاى   -5
97/12/14 صندوق نوآورى و شکوفایى ریاست جمهورى مبنى 
نوآورى در صنایع مختلف و  نیازها و چالش هاى  بر شناسایى 
و  فرمودند  ارائه   بنیان   دانش  نساجى  شناسایى  شرکت هاى 
این  خصوص  صورت  پذیرفت و   تبادل  نظرى در  بحث و 
مقرر  شد   که  دبیرخانه پیگیرى هاى بعدى در این خصوص 

را به عمل آورد.
6- گزارش مالى یازده ماهه انجمن صنایع نساجى ایران به طور 

مکتوب در اختیار هیات مدیره محترم قرار گرفت. 
7- در خصوص عضویت پیوسته شرکت هاى کوچک که شرایط 
عضویت در انجمن را ندارند بحث و تبادل نظر شد، جمع بندى و 

مصوبه اى در این خصوص حاصل نشد.
طبق  مربوطه  مدیران  و  تهران  سامان   بیمه  نمایندگان   -8
قرار قبلى در جلسه حضور یافتند و توضیحاتى را در خصوص 

پوشش هاى بیمه اى مربوطه ارائه فرمودند.
جلسه در ساعت 18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه 

یافت.              

عدم حضور با اطالع قبلى آقایان: على فرهى، عبدالحسین 
اخوان مقدم

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

ادامه از صفحه 1

از مدیــران ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولید کننــدگان 
مى خواهیــم در دفــاع از حقــوق مــردم شــجاعت داشــته  باشــند. 
ــا آن دســته از  ــم ب ــت انتظــار داری ــزود: از ســازمان حمای وى اف
ــن  ــع چندی ــد توزی ــا را در فرآین ــى، قیمت ه ــا دالل ــه ب ــراد ک اف
برابــر افزایــش مى دهنــد، برخــورد کنــد و در برخــورد بــا 

متخلفــان تــرس نداشــته باشــد.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح کــرد: بایــد بــه اتــاق 
اصنــاف و اتحادیه هــا در حــوزه نظــارت فرصــت بیشــترى داده 
ــراى  ــد از اراده الزم ب ــه نشــان داده ان ــن زمین ــا در ای ــود؛ آنه ش

برخــورد بــا متخلفــان برخوردارنــد.
ــط و  ــامانه هاى برخ ــط س ــد توس ــا بای ــت: قیمت ه ــى گف رحمان
یکپارچــه کنتــرل شــود کــه در ایــن زمینــه ســامانه انبــار و تجــارت 
ــر مشــکالت صنایــع در ســال 1397،  ــا مــرورى ب را داریــم. وى ب
ــد حــل ایــن  ــه جهــادى را کلی ــه روحی ــد و توجــه ب افزایــش تولی
مشــکالت دانســت و افــزود: ظرفیت هــاى تولیدى غیرفعالــى وجود 

دارد کــه پــس از توجــه بــه رونــق تولیــد، بایــد در قــدم دوم آنهــا 
ــد  ــون تولی ــا همچ ــن ظرفیت ه ــى از ای ــم. «برخ ــال کنی را فع
ــه روز،  ــاورى ب ــل فن ــه دلی ــاك و... ب ــى، پوش ــرامیک و کاش س
امــکان فعالیــت دوبــاره را دارد و فقــط بــه بازارســازى نیــاز اســت 
ــى همچــون  ــه دالیل ــع ب ــکان فعال ســازى برخــى صنای ــا ام ام

ــدارد». ــاورى قدیمــى وجــود ن فن
رحمانــى ادامــه داد: واحدهــاى تولیــدى بــه نقدینگــى نیــاز دارنــد 
کــه بایــد بانک هــا ایــن نیــاز را رفــع کننــد. بحــث دیگــر تامیــن 
مــواد اولیــه داخلــى و خارجــى مــورد نیــاز تولیــد اســت کــه در 
ــه و شــرایط  ــزى الزم صــورت گرفت ــد برنامه ری ــه بای ــن زمین ای

بــه طــور برخــط بررســى شــود.
وى اضافــه کــرد: نبایــد شــرکتى بــه ســبب کمبــود مــواد اولیــه 
ــژه  ــه وی ــه واحدهــا ب ــد وضعیــت مــواد اولی تعطیــل شــود و بای
ــردم  ــره م ــى روزم ــا زندگ ــان ب ــه تولیداتش ــم ک ــاى مه واحده

ــرى شــود. ــه لحظــه اى پیگی ســروکار دارد ب
ــه  ــیدگى ب ــراى رس ــزود: ب ــدن و تجــارت اف ــت، مع ــر صنع وزی
ایــن مســائل در وزارتخانــه ســتادهاى شــبانه روزى مختلفــى در 
حوزه هــاى صنعــت و معــدن تشــکیل شــده اســت و اســتان ها 
بایــد بــه موقــع شــرایط واحدهــاى تولیــدى را بــه ایــن ســتادها 

اطــالع دهنــد.
وى افــزود: زمانــى کــه در جنــگ اقتصــادى قــرار داریــم بایــد 
مثــل یــک قــرارگاه ســازماندهى کنیــم و همــه پــاى کار باشــیم.

رحمانــى اضافــه کــرد: رهبــر معظــم انقــالب فرمودنــد از 
ــت،  ــه در وزارت صنع ــم ک ــتفاده کنی ــم اس ــاى تحری فرصت ه
معــدن وتجــارت ایــن توصیــه را جــدى گرفته ایــم کــه یکــى از 

ــش صــادرات اســت. ــا افزای آنه

انعکاس چالش های صنايع نساجی و پوشاک 
معاون امور صنایع وزیر صنعت در جلسه هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران:

کمبود مواد اوليه خط قرمز توليد است
دکتر رضا رحمانى:
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خالصه مذاکرات  هزار و پازدهمين  نشست 
هيئت   مديره   انجمن صنايع نساجي ايـران
صنايع  انجمن  مديره  هيئت  نشست  پانزدهمين  و  هزار 
ايران در روز يکشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۱۸ در محل  نساجی 
انجمن صنايع نساجی ايران تشکيل شد و در خصوص موارد 
ذيل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصميم 

به عمل آمد.
1- آقـاى مهنـدس شـهالیى با اشـاره به پیگیرى هـاى انجام 
شـده در خصـوص ورود پنبـه از کشـور هندوسـتان بـدون نیاز 
بـه گنـد زدایـى مجـدد و قرنطینـه در داخـل کشـور را اعـالم  
فرمودنـد کـه اولیـن محمولـه در روزهـاى پایانى اسـفندماه در 

شـهر کاشـان تخلیه شـده است.
2- پـس از بحـث و تبادل نظر مصوب گردیـد که ماهى یکبار 
از رؤسـاى کمیتـه هـاى تخصصى انجمن دعوت بـه عمل آید 

تا در جلسـات هیات مدیـره حضور یابند.
3- سـرکار خانـم مهنـدس محرابـى مدیـرکل محتـرم دفتـر 
صنایـع نسـاجى ،پوشـاك و سـلولزى وزارت صنعت،معـدن و 
تجـارت طبـق دعـوت قبلى در جلسـه حضـور یافتنـد و ضمن 
ابـراز امیدوارى نسـبت بـه رونق تولید در سـال 98 از همکارى 
انجمـن صنایـع نسـاجى ایـران در پـروژه  ظرفیـت سـنجى و 
نمودنـد.  تقدیـر  یـاب  بهیـن  سـایت  هـاى  آزمایـى  راسـتى 
همچنیـن در ایـن جلسـه در خصـوص مسـایل و مشـکالت 
واحدهـاى نسـاجى در تامیـن ارز بـراى واردات مـواد اولیـه و 
اقـالم مـورد نیـاز واحدهـاى تولیـدى، لـزوم برقـرارى سـقف 
رقابـت در بـورس کاال، موضـوع پنـج درصـد تعرفـه گمرکـى  
پنبـه و همچنیـن مالیـات بـر ارزش افـزوده پنبه، مشـکالت و 
تعهـدات ارزى صادر کننـدگان بـا توجـه بـه نـرخ هـاى جدیـد 
پایـه صادراتـى و همچنیـن موضـوع نمایشـگاه هـاى فـرش 
ماشـینى و دسـتباف و حمایـت دولـت از حضور شـرکت ها در 
نمایشـگاه هـاى بیـن المللـى از جملـه مـواردى بود کـه مورد 
بررسـى قـرار گرفـت و مقـرر شـد انجمـن صنایـع نسـاجى 
ایـران مسـایل و مشـکالت مـوردى واحدهـاى تولیـدى را به 
طور مکتوب از اداره کل صنایع نسـاجى ، پوشـاك و سـلولزى 

نماید. پیگیـرى 
4- آقـاى دکتر شـیبانى گزارش مختصرى از نشسـت نوروزى 
اتـاق بازرگانـى صنایـع و معـادن و کشـاورزى ایـران و اتـاق 

مشـترك بازرگانـى ایـران و عـراق ارائـه فرمودند.
5- آقـاى مهنـدس فرهـى گـزارش مختصـرى در خصـوص 
صنعـت فرش ماشـینى و بـازار فروش محصـوالت و همچنین 
تامیـن مـواد اولیـه ارائـه فرمودنـد و به پیشـنهاد ایشـان مقرر 
شـد کـه جلسـه آتى کمیته فـرش ماشـینى در اردیبهشـت ماه 

در شـهر کاشـان برگـزار گردد.
6- مقرر شـد تـا دبیرخانـه پیگیرى هـاى الزم بـراى برگزارى  
نشسـت مشـترك با وزیر صنعت،معـدن و تجـارت را از طریق 

معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعت به عمـل آورد.
7- مقـرر شـد تـا دبیرخانـه نسـبت بـه پیگیـرى مشـکالت 
مربـوط به کسـر تخلیه در گمـرکات و بانک مرکـزى پیگیرى 

الزم بـه عمـل آورد.
8- در خصـوص موضـوع کمـک بـه هـم وطنـان سـیل زده 
بحـث و تبـادل نظـر شـد کـه در نهایـت مصـوب شـد انجمن 
بـا صـدور فراخـوان نسـبت بـه معرفى شـماره حسـاب انجمن 
جهـت جمـع آورى کمک هـاى مالـى در ایـن خصـوص اقدام 

. کند
9- جلسـه در سـاعت 18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

یافت. خاتمه 
عـدم حضـور بـا اطـالع قبلـى آقایـان : اکبـر لبـاف ، 

آهنگریـان محسـن 

صورتجلسه

ضروت تشکيل کميته حمايت از توليد و اشتغال کاشان 
زير نظر استاندار اصفهان

مواد اوليه و نقدينگی
 بزرگترين مشکل صنعت فرش ماشينی

رئیــس اتــاق بازرگانــى، صنایــع، معادن و کشــاورزى کاشــان در 
نشســت بــا اســتاندار اصفهــان، پیشــنهاد داد بــا هــدف بررســى 
ــه  ــتغال، کمیت ــد و اش ــه تولی ــران در زمین ــکالت صنعتگ مش
ــاون  ــا مع ــتاندار ی ــر اس ــر نظ ــتغال زی ــد و اش ــت از تولی حمای
ــور اقتصــادى اســتاندار اصفهــان تشــکل شــود. هماهنگــى ام

ــى  ــود توالی ــران، محم ــاق ای ــرى ات ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــان  ــرى کاش ــکالت کارگ ــرد: مش ــوان ک ــت عن ــن نشس در ای
ــا  ــوده و بیشــتر آنه ــاط کشــور ب ــش از ســایر نق ــان بی و اصفه
مربــوط بــه مشــاغل ســخت و زیــان آور اســت کــه کارخانه هــا 

ــر کــرده اســت. ــن گی را زمی
ــه  ــان را از جمل ــرك کاش ــى اداره گم ــاده دسترس ــود ج وى نب
ــمرد و  ــتان برش ــن شهرس ــوالت ای ــادرات محص ــکالت ص مش
افــزود: زمیــن و بودجــه نیــز بــراى ایــن طــرح اختصــاص داده 
شــده امــا بــه علــت وجــود برخــى قوانیــن دســت و پاگیــر ایــن 

ــوز برطــرف نشــده اســت.  مشــکل هن
رئیــس اتــاق کاشــان پاییــن بــودن ســقف اعتبارهــاى بانکــى را 

ــادى و  ــر اقتص ــکالت اخی ــا مش ــت: ب ــان گف ــتاندار اصفه اس
ایجــاد تحریم هــاى ظالمانــه تــالش زیــادى بــراى رفــع 
ــام  ــهیالت انج ــه تس ــق ارائ ــرش از طری ــت ف ــکالت صنع مش

ــت. ــده اس ش
ــى آران  ــهرك صنعت ــد از ش ــیه بازدی ــى در حاش ــاس رضای عب
ــرش، دو مشــکل  ــوزه ف ــائل ح ــرد: در مس ــار ک ــدگل اظه و بی
ــل اســت  ــد داخ ــه تولی ــه ک ــواد اولی ــود دارد. اول م ــده وج عم
ــل  ــه اوای ــبت ب ــواد  نس ــت م ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج و ب
ــش 4  ــهیالت و افزای ــه تس ــا ارائ ــد ب ــعى ش ــته س ــال گذش س
ــن مشــکل  ــاى کشــور ای ــردش بانک ه ــرى ســرمایه در گ براب

جوابگــوى رونــق تولیــد در ایــن شهرســتان ندانســت و تصریــح 
کــرد: اختیــارات برخــى مدیــران از جملــه در اداره هــاى خدمــت 

رســان کــم اســت.
ــى اســتان اصفهــان  ــر از همکارى هــاى اداره دارای ــا تقدی وى ب
ــن همــکارى در ماه هــاى گذشــته کــم شــده  ــوان کــرد: ای عن
ــده مالیاتــى ایــن شهرســتان هنــوز مــورد رســیدگى  و 20 پرون

قــرار نگرفتنــد.
توالیــى همچنیــن بــه وجــود برخــى مشــکالت زیرســاختى در 
ــود  ــا وج ــد: ب ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک ــى اش ــهرك هاى صنعت ش
اینکــه ســرمایه گذار وجــود دارد امــا بــه علــت مشــکالت 

ــت. ــر نیس ــرمایه گذارى میس ــکان س ام
ــه آزادراه قم-کاشــان- ــود جــاده دسترســى ب ــن نب وى همچنی

اصفهــان بــراى شــهرك هاى صنعتــى، نمایشــگاه بیــن المللــى 
و ورزشــگاه 15 هــزار نفــرى کاشــان را مــورد اشــاره قــرار داد و 
بیــان کــرد: 70 درصــد شــرکت هــاى ایــن شهرســتان خــارج از 
محــدوده شــهرك هــا هســتند در حالــى کــه شــهرك صنعتــى 
ــت اهللا  ــوم آی ــت مرح ــر در دول ــش ت ــه پی ــان ک ــوم کاش س
هاشــمى رفســنجانى تصویــب شــده بــود، هنــوز اجرایــى نشــده 

اســت.
شهرســتان هاى  صنعتگــران  و  تولیدکننــدگان  از  جمعــى 
ــه نمایندگــى از ســایر واحدهــا  ــز ب کاشــان و آران و بیــدگل نی
ــه در  ــود از جمل ــته هاى خ ــه خواس ــع در ادام ــان صنای و صاحب
زمینــه پیگیــرى اختصــاص بطــرى بــراى تولیدکننــدگان گالب 
و عرقیــات گیاهــى، تامیــن آب، گازرســانى، تامیــن پســت 
ــرق، مشــکل تملــک و ایجــاد جــاده دسترســى شــهرك هاى  ب

ــد. ــرح کردن ــه را مط ــى منطق صنعت

ــا حــدودى برطــرف شــود و مشــکل دوم مشــکل نقدینگــى  ت
ــى  ــکل ناش ــت: مش ــنا وى گف ــزارش ایس ــه گ ــت. ب واحدهاس
ــاد  ــه اقص ــر علی ــکا ب ــه آمری ــاى ناجوامردان ــاد تحریم ه از ایج
ایــران اســت کــه مشــکالتى را بــراى صنعــت ایجــاد کــرده و 
ــت  ــا مدیری ــد ب ــود و بای ــل مى ش ــه ح ــول داد ک ــوان ق نمى ت
ــى  ــاى داخل ــام ظرفیت ه ــم و از تم ــع کنی ــئله را رف ــن مس ای

ــم. ــتفاده کنی ــت اس ــراى پیشــبرد صنع ب
وى بــه حــوزه گردشــگرى اشــاره کــرد و گفــت: ارزان تریــن راه 
ــراى رشــد کشــور توســعه و رونــق صنعــت پــاك و ســودآور  ب
ــت  ــازى درس ــگ س ــا فرهن ــد ب ــه بای ــت ک ــگرى اس گردش
بتوانیــم بــه جــذب گردشــگران خارجــى اقــدام کنیــم و در کنــار 
آن زیــر ســاخت هاى گردشــگرى را تامیــن کنیــم و در ایــن راه 

از کمــک ایرانیــان خــارج از کشــور نیــز اســتفاده کنیــم .
اســتاندار اصفهــان  بــه شــعار ســال اشــاره کــرد و گفــت: رونــق 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــى م ــى و اصول ــکل عمل ــه ش ــد ب ــد بای تولی
گیــرد و تصمیــم دولــت همراهــى بیشــتر بــا بخــش صنعــت بــه 
خصــوص تولیــد کننــدگان و شــنیدن مشــکالت و در حــد تــوان 
ارائــه راهــکار بــراى بــرون رفــت صنعــت از مشــکالت اســت. 
ــه  ــى الزم ــرایط فعل ــر در ش ــت گ ــت و صنع ــت از صنع حمای

ــى و رشــد اقتصــاد کشــور اســت. پویای

رئیس اتاق بازرگانى صنایع، معادن و کشاورزى کاشان:
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در برنامه تلویزیونى بارکد، مسائل مربوط به تولید موکت در کشور 
مورد بحث و بررسى قرار گرفت. این برنامه که از شبکه ایران کاال 
پخش شد، میزبان دکتر علیمردان شیبانى -عضو هیئت مدیره انجمن 
صنایع نساجى ایران و مهندس رضا اهللا وردى - مدیرعامل گروه 
صنایع نساجى نگین رز- بود. دکتر علیمردان شیبانى-عضو هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجى ایران و مدیرعامل گروه صنعتى موکت 
همدان- گفت: پیش از انقالب، بیش از 4-3 کارخانه تولید موکت در 
ایران وجود نداشت اما پس از سال 1359 به بعد، مجوز راه اندازى 11 
کارخانه تولید موکت (هر کدام با ظرفیت سالیانه 2 میلیون و 250 هزار 
متر مربع موکت در مناطق محروم کشور) صادر و به این ترتیب براى 

اولین بار بخش خصوصى وارد میدان تولید موکت شد. 
دکتر شیبانى ضمن یادآورى این نکته که مدیریت 95 درصد واحدهاى 
حجم  است،  متعهد  و  توانمند  خصوصى  بخش  اختیار  در  نساجى 
تولید انواع موکت در کشور را  صد تا 120 میلیون متر مربع و تعداد 
کارخانه هاى فعال تولید موکت را حدود 30 واحد برآورد کرد و گفت: 
خوشبختانه میزان تولید فعلى موکت، پاسخگوى نیاز بازار داخلى است 
و در صورت وجود شرایط مناسب براى صادرات، امکان حضور موکت 

باکیفیت ایرانى در بازارهاى بین المللى میسر مى باشد.  
این صنعتگر نساجى تصریح کرد: به دلیل حجیم بودن موکت، واردات 
آن از کشورهایى مانند چین از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نیست. 

وى در مورد وضعیت بهره گیرى صنعتگران از ماشین آالت و تجهیزات 
تولید موکت بیان داشت: در اغلب بخش هاى صنایع نساجى کشور، 
از مدرن ترین و جدیدترین ماشین آالت روز دنیا استفاده مى شود البته 
طى چند سال اخیر به دلیل تحریم با محدودیت هاى بسیارى در زمینه 

واردات ماشین آالت صنعتى روبرو شده ایم.  
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران،  خودتحریمى ها را 
به مراتب مخرب تر از  تحریم هاى خارجى دانست و گفت: نمى توان 
قوانین و مقرراتى که هیئت حاکمه وضع مى کند را به اصطالح دور زد 

یا در مقابل آن ایستاد.
به گفته دکتر شیبانى، تا ده سال پیش صد درصد مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهاى نساجى از ایتالیا، اتریش، آلمان، ترکیه، کره جنوبى و ... تهیه 
مى  شد اما با همت واالى جوانان بى نظیر، مجتمع هاى پتروشیمى یکى 
پس از دیگرى راه اندازى شدند و در زمینه تولید مواد اولیه پتروشیمى 
به خودکفایى رسیده ایم اگرچه به دلیل نحوه نادرست تقسیم مواد اولیه 
به کارخانه هاى پایین دستى، تهیه مواد اولیه به یکى از بزرگ ترین 
مشکالت صنعت نساجى تبدیل شده است. مدیرعامل گروه صنعتى 
موکت همدان یادآور شد: طبق قانون بسیار مترقى مجلس شوراى 
اسالمى، نرخ فروش مواد اولیه پتروشیمى به صنایع پایین دستى باید 
فوب منهاى پنج درصد خلیج فارس باشد به این ترتیب صنعتگر ایرانى 
مى تواند پنج درصد ارزان تر از رقیب خارجى، مواد اولیه مورد نیاز را تهیه 
کند اما متأسفانه اولین اقدام براى اجرا نشدن قانون مذکور این بود که 
اعالم شد تولیدکنندگان حق دارند در خرید از بورس کاال، 10 درصد 
با همدیگر رقابت کنند، یعنى یک تولیدکننده، مواد اولیه را به قیمت 

A تومان و دیگرى با قیمت A تومان به عالوه ده درصد مى خرد! 
اقدام بسیار نادرست دیگر به تعبیر دکتر شیبانى، برداشتن سقف رقابت 
در بورس کاال بود که مشکالت فراوانى براى تهیه مواد اولیه به وجود 

آورد. 
* مزیت ها و نقاط ضعف خود را بشناسیم

مهندس رضا اله وردى- مدیرعامل گروه صنایع نساجى نگین رز- نیز 
در این مصاحبه تلویزیونى عنوان داشت: تا 5-4 سال پیش، الیاف 

پلى پروپیلن به عنوان ماده اصلى موکت مورد استفاده قرار مى گرفت اما 
تولید انبوه انواع محصوالت یک بار مصرف ( مانند بطرى هاى یک بار 
مصرف) به ایجاد زباله هاى بیشمارى منتهى شد و به همین دلیل برخى 
شرکت ها تصمیم گرفتند مواد حاصل از بازیافت بطرى هاى یک بار 
مصرف را به مواد اولیه تولید موکت تبدیل کنند. وى، صنعت نفت 
و پتروشیمى ایران را  به «سرچشمه آبشار ارزش افزوده صنایع در 
کشور» تشبیه کرد و گفت: صنایع نساجى، مواد اولیه مورد نیاز را از 
واحدهاى پتروشیمى دریافت مى کنند. در آبشار ارزش افزوده، اگر مواد 
اولیه در اختیار کارخانه هاى تولید الیاف قرار بگیرد، بالفاصله تبدیل به 
موکت مى شود و ارزش افزوده آن چندبرابر افزایش پیدا مى کند. در 
صورت تداوم حرکت این آبشار، الیاف وارد بخش ریسندگى، بافندگى 
و در نهایت واحدهاى تولید پوشاك مى شود. با یک محاسبه ساده 
متوجه خواهیم شد که اگر 10میلیارد دالر کاال را ابتداى آبشار ارزش 
افزوده قرار دهیم، در انتهاى آن 100 میلیارد دالر برداشت خواهیم کرد 
اما تصمیم گیران و متولیان امر اجازه نمى دهند این آبشار به صورت 
طبیعى حرکت خود را ادامه دهد چون ارز حاصل از صادرات مواد اولیه 
پتروشیمى به سرعت بازمى گردد. مهندس اله وردى یادآور شد: نیازمند 
بین المللى  در سطوح  دانشگاهى  و مستعد  نیروهاى جوان  آموزش 
بتوانند تحلیل هاى  و  افق دید نسل جوان، جهانى شود  تا  هستیم 
بین المللى ارائه دهند، باید بهره ورى نیروى کار در واحدهاى صنعتى 
جدى گرفته شود. فضاى کسب و کار کشور مورد ساماندهى قرار گیرد 
و مزیت ها و نقاط ضعف خود را بشناسیم. به اعتقاد مدیرعامل نگین رز، 
یک تاجر ازبک یا تاجیک به ایران مى آید و اعالم مى کند مى خواهد 
کاال را با ارز رایج ایران یعنى ریال خریدارى کند اما به جاى این که 
ریشه درخت ریال را در کشورهاى همسایه گسترش دهیم، کامًال 
معکوس و به زیان منافع ملى کشور عمل مى کنیم! وى از دولتمردان 
خواست هنگام تصمیم گیرى براى صنعت، از نظرات صنعتگران و 

کارشناسان صنعتى و اقتصادى استفاده نماید.
*تله انحصارطلبى واحدهاى پتروشیمى

دکتر محمد ذره بینى- مدیرعامل شرکت ماهوت- در تماس تلفنى 
با برنامه بارکد اظهار داشت: مجتمع هاى پتروشیمى، رفع نیازهاى 
کوتاه مدت خود را در اولویت قرار مى دهند و توجه چندانى به نیاز 
صنایع اشتغال زاى پایین دستى مانند نساجى نشان نمى دهند. در واقع 
با نوعى «سودجویى بدون مسئولیت» مواجهیم. به گفته وى، صنعت 
موکت در «تله انحصارطلبى واحدهاى پتروشیمى» گیر افتاده و گوش 
شنوایى براى شنیدن مسائل و مشکالت صنعتگران نساجى در این 
زمینه وجود ندارد! در بخش دیگر برنامه بارکد، مصاحبه هاى کوتاهى 
با تعدادى از فعاالن صنعت نساجى کشور انجام شد. مهندس حسن 
نیلفروش زاده - دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران- گفت: با توجه 
به مزیت نسبى مواد اولیه تولید موکت در کشور، زنجیره تولید آن کامل 
و ظرفیت کارخانجات آن مازاد بر مصرف داخلى است ولى متأسفانه 
در بخش تهیه مواد پتروشیمى (که ماده اولیه صنعت موکت را تشکیل 
مى دهند) با کمبود جدى مواجهیم. وى تصریح کرد: صادرات موکت 
عمدتاً به کشورهاى اطراف ایران مانند عراق، افغانستان، آذربایجان و 
... صورت مى گیرد. به دلیل وجود مشکالت مربوط به سیستم بانکى، 
کشورهاى مذکور تمایلى به گشایش اعتبار ندارند و صادرات به شیوه 
ریالى است. مهندس شیدا میرجاللى- کارشناس تحقیقاتى انجمن 
صنایع نساجى ایران- نیز تأمین به موقع مواد اولیه، تهیه سرمایه در 
گردش، قدرت خرید پایین مردم و به روز نبودن ماشین آالت تولید 
موکت را از مهم ترین مشکالت این صنعت در کشور دانست. وى 
افزود: از یک طرف با رونق تولید و افزایش سرمایه در گردش واحدهاى 
صنعتى و از طرف دیگر افزایش قدرت خرید مردم ، مى توان به توسعه 

صنعت موکت امیدوار بود. 
مهندس حمید عریان - معاون انجمن صنایع نساجى ایران- در پاسخ 
به این سوال که آیا واردات موکت به تولید داخلى آسیب وارد مى کند 
یا خیر؛ گفت: ایران در تولید موکت ، خودکفاست و بخش عمده اى 
از این محصول صادر مى شود به همین دلیل رغبتى براى واردات 
موکت وجود ندارد؛ ضمن این که موکت یک کاالى حجیم و واردات 
آن مشکل است. وى، ورود ماشین آالت روز دنیا از مهم ترین راهکار 

توسعه صنعت موکت اعالم کرد. 

خودکفايی کشور در توليد موکت خالصه مذاکرات  هزار و شانزدهمين  نشست 
هيئت   مديره   انجمن صنايع نساجي ايـران

هزار و شانزدهمين نشست هيئت مديره انجمن صنايع 
نساجی ايران در روز يکشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۵ در محل 
انجمن صنايع نساجی ايران تشکيل شد و در خصوص 
موارد ذيل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ 

تصميم به عمل آمد.
و  هـزار  و  وچهاردهمیـن  هـزار  مذاکـرات  خالصـه   -1
پانزدهمیـن  نشسـت هیـأت مدیـره انجمن صنایع نسـاجى 
ایـران مـورخ97/12/11 و 98/1/18  قرائـت و بـه امضـاء 

حاضریـن در نشسـت مذکـور رسـید.
2- آقاى مهندس شـهالیى با اشـاره به مجموعه انتشـارات 
اتـاق بازرگانى صنایع، معادن و کشـاورزى ایران در خصوص 
راهنمـاى مدیریـت تشـکل هاى اقتصـادى از هیـات مدیره 
محتـرم خواسـتند که ضمن مطالعـه کتب مجموعـه مذکور 
پیشـنهادات عملى خود براى اصالح اساسـنامه را در جلسات 

آتى هیـات مدیره مطـرح فرمایند.
3- آقاى مهندس شـهالیى با اشـاره به تعطیلى روز یکشنبه 
98/02/01 بـه اطالع رسـاندند که جلسـه هیـات مدیره روز 
چهارشـنبه سـاعت 14 با حضـور دکتر مقیمـى معاونت امور 

صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجارت برگـزار مى گردد.
4- آقاى مهندس شـهالیى با اشـاره به جلسـه پایانى مربوط 
بـه اعمال اصالحات در سـایت بهین یـاب در وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت به نشسـت مشـترك مـورخ 98/01/19 با 
آقـاى دکتـر مقیمى معاون امـور صنایع وزیـر صنعت، معدن 
و تجـارت اشـاره فرمودنـد و گـزارش مختصـرى از نشسـت 
مذکـور را ارائـه فرمودنـد ایشـان بـا اشـاره بـه موضـوع باال 
بـودن قیمت فروش چیپس پلى اسـتر در داخل و مشـکالت 
عدیـده تولیـد کننـدگان در تامیـن ارز واردات مـواد اولیـه از 
قـول مسـاعد ایشـان در حل مشـکالت مذکور خبـر دادند .

5- آقـاى دکتـر شـیبانى  بـا اشـاره به نشسـت مشـترك با 
معـاون امور صنایـع وزارت صنعت، معدن و تجـارت گزارش 
مختصـرى از پیگیـرى انجـام شـده در خصـوص معرفـى و 
حضـور نماینـده انجمن صنایع نسـاجى ایران با حـق راى در 
جلسـات کمیته تعییـن قیمت محصـوالت پتروشـیمى ارائه 
فرمودنـد کـه متاسـفانه تـا امـروز، هنوز دسـتور آقـاى دکتر 
مقیمـى مبنـى بـر معرفـى نماینـده انجمن بـا حـق راى در 

جلسـات مذکور اجرایى نشـده اسـت.
مـورخ  اى  پنبـه  ریسـندگى  کمیتـه  جلسـه  گـزارش   -6
98/01/19 توسـط آقـاى مهنـدس نیلفروش زاده ارائه شـد.
7- آقـاى مهنـدس نیلفـروش زاده در خصـوص موضـوع 
مکاتبه اداره کل صنایع نسـاجى ، پوشـاك و سـلولزى مبنى 
بـر بررسـى درصـد تغییـرات قیمـت محصـوالت نسـاجى 
مـواردى را مطـرح فرمودنـد و در خصـوص تعامل بیشـتر با 
اداره کل صنایع نسـاجى، پوشـاك و سـلولزى در این ارتباط 
اسـتعالم نظر فرمودند کـه در ادامه در خصـوص فاکتورهاى 
قیمـت تمـام شـده از جملـه افزایـش هزینـه هـاى حقوق و 
دسـتمزد و همچنیـن افزایـش هزینـه هـاى مالـى در تامین 
مـواد اولیـه ناشـى از تحریـم هـاى ظالمانـه بحـث و تبادل 

نظر شـد.
8- گزارش جلسـه دبیرخانه تشـکل هـاى صنفى و  صنعتى  
نسـاجى و پوشـاك در خصوص نحوه کمک رسـانى به سیل 

زدگان توسـط آقاى مهندس نیلفـروش زاده ارائه گردید .
9- گـزارش واردات و صـادرات سـال  97 و 96 بـه صـورت 

مکتـوب در اختیـار هیـات مدیره قـرار گرفت .
10-  جلسـه در سـاعت 18 بـا ذکـر صلوات بر محمـد و آل 

محمد خاتمـه یافت.
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کاهش ۲۰ درصدی وثيقه مورد 
نياز رفع تعهد ارزی

ــراى  ــزى ب ــک مرک ــد بان ــات جدی ــاس تصمیم ــر اس ب
ــاز  ــورد نی ــه م ــى، وثیق تســریع در بازگشــت ارز صادرات
ــه 15  ــدگان از 35 ب ــد ارزى صادرکنن ــع تعه ــراى رف ب
ــک  ــارى ی ــت آم ــى ثب ــه و گواه ــش یافت ــد کاه درص

ــد. ــد ش ــادر خواه روزه ص
ــورهاى  ــت کش ــد معافی ــدم تمدی ــا ع ــا ب ــن روزه ای
خریــدار نفــت ایــران، نگاه هــا بــار دیگــر بــه بازگشــت 
ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بــراى 
ــه  ــد و واردات دوخت ــش تولی ــاى ارزى بخ ــع نیازه رف

شــده اســت.
مدت هاســت کــه صادرکننــدگان از طریــق تشــکل هاى 
خــود  در حــال چانه زنــى بــا بانــک مرکــزى هســتند تــا 
بتواننــد راهکارهایــى بیابنــد کــه ارز حاصــل از صــادرات، 
ــدگان  ــط صادرکنن ــرى، توس ــاى کمت ــا محدودیت ه ب
بــه کشــور بازگــردد و بتوانــد بــراى رفــع نیازهــاى ارزى 

کشــور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
بــه گــزارش مهــر،  برخــى کارشناســان و سیاســتگذاران 
بــر ایــن باورنــد کــه اگرچــه ایــران بــه مــرور زمــان بــه 
منابــع ارزى حاصــل از فــروش نفت، در قالــب تهاتر کاال 
ــزى دسترســى  ــک مرک ــا رســوب در حســاب هاى بان ی
ــروش  ــل از ف ــع حاص ــن مناب ــرد و ای ــد ک ــدا خواه پی
نفــت جــزو ذخایــر ارزى کشــور باقــى خواهــد مانــد، امــا 
بــه هــر حــال یــک دالر نقــد بهتــر از 100 دالر رســوب 
شــده در حساب هاســت و بــه همیــن جهــت اســت کــه 
بانــک مرکــزى  تمــام تــالش خــود را بــه کار بســته تــا 
ــاز  ــدگان، زمینه س ــراى صادرکنن ــرایط ب ــهیل ش ــا تس ب

بازگشــت ارز صــادرات غیرنفتــى شــود.
ــى  ــه برخ ــم گرفت ــى تصمی ــه تازگ ــزى ب ــک مرک بان
شــرایط را بــراى واردات مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
ــهیل  ــى تس ــاى صادرات ــل ارزه ــدگان از مح تولیدکنن
ــواد  ــن م ــه تامی ــاز ب ــه نی ــى ک ــا تولیدکنندگان ــد ت کن
ــد  ــاز تولی ــورد نی ــزات م ــین آالت و تجهی ــه، ماش اولی
ــد، از محــل ارز حاصــل از صــادرات و یــک تهاتــر  دارن
میــان صادرکننــده و تولیدکننــده، بتواننــد ارز مــورد نیــاز 

ــد. ــن کنن ــود را تامی خ
ــراى رفــع تعهــد  ــاز ب ــر ایــن اســاس  وثیقــه مــورد نی ب
ارزى صادرکننــدگان از 35 بــه 15 درصــد کاهــش یافتــه 
و در عیــن حــال  قــرار بــر ایــن اســت کــه گواهــى ثبــت 
آمــارى نیــز یــک روزه از ســوى بانــک مرکــزى صــادر 
ــاز  ــان مج ــدت زم ــر  م ــوى دیگ ــن از س ــود. همچنی ش
ــه  ــدور اعالمی ــان ص ــد ارزى از زم ــع تعه ــت رف جه
تامیــن ارز، از ســه مــاه بــه شــش مــاه افزایــش یافتــه 

اســت.

معاون اقتصادى استاندار اصفهان گفت: در تالش هستیم با احداث دو 
شهرك پوشاك در اصفهان و کاشان، 200 هزار شغل ایجاد کنیم.

سید حسن قاضى عسگر  اظهار کرد: ظرفیت گردشگرى استان اصفهان 
به خصوص در شمال و غرب استان بسیار باالست و باید با شکوفا کردن 
آن به رشد اقتصادى منطقه کمک کرد و همزمان مشکالت صنعت 
فعال استان را حل کرد. به گزارش ایسنا،  وى افزود: شهرك فرودگاهى 

در اصفهان یکى از طرح هاى بزرگ مدنظر است که با سرمایه گذارى 
خارجى در پى ایجاد آن هستیم تا با آن حوزه گردشگرى را رونق و 
گسترش دهیم و همجوارى با یزد و شیراز فرصت خوبى براى رقابت 
و سرمایه گذارى در راستاى رونق گردشگرى استان اصفهان است. 
وى تصریح کرد: با این کارها باید شاخص بیکارى استان که در سطح 
غیرقابل قبولى هست متعادل کنیم و اشتغال مولد و پایدار را براى جوانان 
ایجاد کنیم، حوزه گردشگرى و صنعت توانایى خودکفا شدن را در اشتغال 
جوانان دارد. معاون اقتصادى استاندار اصفهان به صنعت نساجى اشاره 
کرد و گفت: این صنعت نیز پتانسیل باالیى دارد و مى توان به اشتغال 
باالیى رسید و بر همین اساس طرح ایجاد 2 شهرك پوشاك را در 
اصفهان و کاشان داریم، که امیدواریم 100 هزار شغل در اصفهان و 100 
هزار شغل در کاشان ایجاد شود. این کار با حمایت سرمایه گذاران امکان 
پذیر است و یکى از اهداف بزرگ در حوزه اشتغال، جذب سرمایه گذار 

داخلى و حتى خارجى براى اشتغال پایدار است

ايجاد شهرک پوشاک در اصفهان و کاشان

اولويت ويژه ثبت سفارش و تامين ارز امسال با مواد اوليه و واسطه ای است
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با بیان اینکه اولویت ویژه 
براى ثبت سفارش و تامین ارز مواد اولیه و واسطه اى بخش تولید 
در سال جارى را تعیین کرده ایم، گفت: واردات کاالهاى گروه 4 در 
سال 1397 که ثبت سفارش و تامین ارز قبل از ممنوعیت داشته اند، 

بر اساس مقررات و حق مکتسبه امکانپذیر بوده است.
سید مهدى نیازى  با اشاره به اینکه گروه بندى هاى کاالیى متناسب 
با شرایط کشور امرى ثابت و بدون تغییر نیست گفت: کاالهاى 
اساس  بر  ارز،  تامین  و  سفارش  ثبت  داشتن  شرط  دو  با   4 گروه 
مقررات تجارى کشور امکان واردات و ترخیص دارد و از این حیث 
از ممنوعیت به خارج  این کاالها قبل  ارز  محدودیتى ندارند. زیرا 
منتقل شده و اگر کاال وارد نشود عمال باعث ایجاد خسارت و عدم 
امکان رفع تعهد ارزى مى شود و سیاست گذار در مقررات پیش بینى 
کرده در زمان ممنوعیت، کاال با داشتن این شرایط امکان ورود به 

کشور را داشته باشد.
به گزارش شاتا، وى همچنین در خصوص واردات اقالم ممنوعه 
در سال 97 با اعالم این خبر گفت: اواخر خرداد سال گذشته براى 
مدیریت واردات و همراستا با سیاست هاى ارزى، گروه بندى کاالیى 

تعیین و برخى اقالم تعرفه اى در گروه 4 و ممنوعه قرار گرفتند.
با توجه به این ابالغیه، ثبت سفارش جدید براى این  وى افزود: 
اقالم متوقف و تنها ثبت سفارش هاى تامین ارز شده از سوى بانک 
مرکزى امکان ادامه فرآیند تجارى را پیدا کرد. حتى ثبت سفارش 
هاى تامین ارز نشده نیز باطل و ادامه فرآیند براى آنها متوقف شد. 

جدید  سفارش هاى  ثبت  صرفاً  اقالم،  این  ممنوعیت  با  بنابراین 
اقالم متوقف مى شود و سایر  این  براى  ارز  تامین  و  و تخصیص 
ثبت سفارش هاى تامین ارز شده امکان ادامه فرایندهاى تجارى و 

ترخیص و واردات کاال را خواهند داشت.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات فرآیند تجارت و واردات 
کاال را امرى مستمر، جارى و با زمان چند ماهه دانست و عنوان کرد: 
بنابراین از زمان ممنوعیت ورود و توقف ثبت سفارش، حداقل تا 
چندین ماه منعى براى استمرار سایر مراحل تجارى براساس قوانین 

و مقررات ایجاد نمى کند.
نیازى ادامه داد: واردات و ترخیص این کاالها با توجه به زمان بر 
بودن عملیات تجارى (خرید خارجى، نقل و انتقال ارز، حمل به بندر 
و یا گمرك مبدا، حمل به مقصد، تخلیه و ...) ممکن است چند ماه 

به طول انجامد. 
از  این نوع کاالها حتى چند ماه پس  بنابراین واردات و ترخیص 
ممنوعیت ثبت سفارش امرى طبیعى است. وى با اشاره به مصوبه 
دولت در 21 شهریور سال گذشته تاکیدکرد: از طرفى با توجه به 
کاالهاى وارد شده به کشور و انباشت و دپوى آن ها در گمرکات، 

هیئت محترم وزیران در مصوبه اى اجازه داد، کلیه کاالهاى موجود 
در گمرك (از جمله کاالهاى گروه 4 و به غیر از خودرو) که داراى 
انتقال ارز  انبار تا تاریخ 21 شهریور هستند، با روش بدون  قبض 

نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کاالهاى خود اقدام کنند. 
بنابراین بخش دیگرى از واردات این اقالم که در سال گذشته صورت 
گرفته بر اساس این مصوبه بوده و هیچ محدودیت و منع مقرراتى 
ابتداى  از  اساس مصوبات دولت  بر  یادآور شد:  است. وى  نداشته 
سال تا مردادماه 1397 ارز به نرخ رسمى بوده و براى کلیه کاالهاى 
داراى اولویت و ثبت سفارش به نرخ 4200 تومان تخصیص یافته 
است و از 16 مردادماه سال گذشته بود که با گروه بندى کاالها، ارز 
4200 تومانى صرفا براى کاالهاى اساسى و دارو تخصیص یافت و 
سایر کاالهاى اولویت دار و داراى ثبت سفارش با ارز به نرخ نیمایى 

تخصیص و تامین ارز شده اند. 
از این تاریخ به بعد کاالهایى که مشمول ارز 4200 تومانى نبودند 
در صورت واردات به کشور باید مابه التفاوت تا نرخ سامانه نیما را 

پرداخت مى کردند. 
اینکه  به  اشاره  با  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  کل  مدیر 
افزود:  نیست،  تغییر  بدون  و  ثابت  امرى  کاالیى  بندى هاى  گروه 
تنظیم قیمت کاالها در  و  تامین  با هدف  گروه بندى هاى کاالیى 
بازار، حمایت از تولید، مدیریت شرایط ارزى و سایر مالحظات قابل 

تغییر است. 
هاى  ماموریت  براساس  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بنابراین 
تعیین شده در این رابطه اقدام و هماهنگى الزم با دستگاه هاى 

اجرایى ذیربط را به عمل مى آورد.
به  توجه  با  کاالیى  گروه  تغییرات  خصوص  در  داد:  ادامه  نیازى 
درمان  بهداشت  کشاورزى،  جهاد  وزارتخانه  سه  ماموریت هاى 
بندى  تقسیم  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  و  پزشکى  آموزش  و 
تعرفه ها بین سه دستگاه، پیشنهادات از دستگاه ها جمع آورى و با 
تصمیم گیرى جمعى از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ 

مى شود. 
بنابراین تعیین نوع و مقدار کاالى مورد نیاز براى واردات، بررسى 
سه  این  سوى  از  ها  آن  تایید  و  سفارش  ثبت  هاى  درخواست 
وزارتخانه و متناسب با تعرفه تعیین شده براى هر دستگاه انجام مى 

شود و مسئولیت آن با دستگاه مجوز دهنده ارزى خواهد بود. 
ثبت سفارش و  براى  اولویت ویژه  وى تصریح کرد: در سال 98 
تامین ارز مواد اولیه و واسطه اى بخش تولید و استفاده از ارز حاصل 
از صادرات براى تامین نیازمندى هاى این حوزه در نظر گرفته شده 
و با هدف تحقق شعار رونق تولید و مدیریت واردات، برخى گروه هاى 

کاالیى تغییر کرده که متعاقباً اعالم مى شود.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات: 
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دبیر اتحادیه تولید و صادرات 
با  ایران  پوشاك  و  نساجى 
نهایى  قیمت هاى  اینکه  بیان 
به  نسبت  ما  محصوالت 
جذاب تر  جهانى  قیمت هاى 
است، گفت: صادرات پوشاك 
را  تولیدى  واحدهاى  رونق 

تسهیل مى کند.
دبیر  قدیرى،  جاللى  سعید 
صادرات  و  تولید  اتحادیه 
نساجى و پوشاك ایران گفت: صادرات مى تواند راهکار رونق تولید 
باشد. قیمت هاى نهایى محصوالت ما نسبت به قیمت هاى جهانى 
جذاب تر است؛بنابراین صادرات پوشاك رونق واحدهاى تولیدى را 
انرژى در صنایع  نیروى کار و  افزود: هزینه  تسهیل مى کند. وى 
ایران کمتر از استانداردهاى جهانى است، این مزیت مى تواند موجب 
گذشته صنعت  هاى  سال  . طى  شود  ایرانى  صادرات محصوالت 
پوشاك با مشکالت عدیده اى از جمله قاچاق مواجه بوده و زیر ساخت 
هاى الزم از بین رفته است، اما هنوز تولید پوشاك ایرانى جذابیت 
داشته و صادرات پوشاك مى تواند به رشد و توسعه واحدهاى تولیدى 

کمک کند.
به گزارش عصراقتصاد، جاللى قدیرى ادامه داد: به دنبال برنامه ریزى 
براى صادرات بوده و در تالشیم تا براى اولین بار در نمایشگاه عراق 
به صورت گسترده حضور داشته باشیم. در کشورهاى همسایه از جمله 
عراق به دلیل بعد مسافت و مبادالت مالى مزیت هاى بى شمارى از 
جمله تناسب فرهنگى و روانى داریم و مى توان با این کشورها همکارى 

بیشترى داشت و دولت نیز باید این امر را تسهیل کند.
وى اظهار کرد: دولت باید در موضوع نمایشگاه ها، مراودات مالى و 
بازارچه هاى مرزى و تسهیل در ورود و خروج کاالها به صادرکنندگان 
کمک کند؛ چرا که هنوز هم با مشکالتى از جمله نقل و انتقاالت 
ارزى مواجهیم که موجب کاهش صادرات پوشاك در سال گذشته شد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران تصریح کرد: 
بخشنامه هاى ارزى بانک مرکزى مشکالت بسیارى را براى بخش 
خصوصى ایجاد کرد ، اما با وجود این هنوز هم فرصت هاى مناسبى 

در بخش صادرات وجود دارد که مى توان از آن ها بهره بردارى کرد .
وى در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز در صادرات کشور ، عنوان 
کرد: طى سال هاى گذشته نرخ ارز به طور مصنوعى ، ثابت و به نفع 
تولیدکنندگان خارجى بود و به دلیل واقعى نبودن نرخ ارز ، قیمت تمام 
شده محصوالت براى تولید کنندگان داخلى در برابر رقباى خارجى 
کمتر بود؛ در نتیجه بازارها به سمت واردات رفته و شاهد پدیده قاچاق 

در حوزه پوشاك هستیم.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران تاکید کرد: در 
سال هاى 96-95 شاهد قاچاق یک میلیارد دالرى پوشاك به کشور 
بودیم؛پس از پوشاك بیشترین میزان قاچاق مربوط به محصوالت 
بهداشتى و آرایشى است. وى تصریح کرد: واقعى شدن نرخ ارز فرصتى 
براى تولید کنندگان داخلى بوده تا بتوانند محصوالت خود را توسعه داده 
و با میزان تولید بیشتر، بنگاه تولیدى خود را گسترش دهند؛ زمانى که 
یک بنگاه اقتصادى کوچک مشغول به فعالیت  است، مجبور بوده از 
تمامى هزینه هاى خود بکاهد و در بخش هایى نیز کیفیت محصوالتش 
با مشکالتى مواجه شود. به گفته این تولید کننده صنعت پوشاك، با 
واقعى شدن نرخ ارز امکان تولیدات بهتر و محصوالت با کیفیت داخلى  
وجود خواهد داشت؛ دولت باید نظارت هاى الزم را در خصوص نرخ ارز 
داشته باشد؛ چرا که ممکن است در حال حاضر از قیمت هاى واقعى 

نیز بیشتر باشد.
وى با اشاره به واقعى شدن نرخ ارز، تصریح کرد: ثبات نرخ ارز منجر به 
افزایش تولیدات داخلى مى شود. جاللى قدیرى با اشاره به معضالت 
تامین مواد اولیه و ماشین آالت، ادامه داد: در سال هاى گذشته بارها 
هشدار دادیم که دولت باید زیر ساخت الزم براى توسعه، تامین مواد 

اولیه و ماشین آالت مورد نیاز تولید کنندگان را فراهم کند. به گفته وى، 
دولت وظیفه تامین مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز صنایع را ندارد، 
اما باید تسهیل کننده این بخش باشد. در گذشته نرخ ارز به صورت 
مصنوعى پایین نگه داشته شده بود و هیچ گونه حمایتى از سوى 
دولت نبود،در نتیجه صادرکنندگان براى تامین نقدینگى الزم براى 
تهیه ماشین آالت و حتى دریافت تسهیالت کم بهره با مشکالت 

بسیارى مواجه بودند.
وى افزود: با واقعى شدن نرخ ارز، صنایع دچار شوك و مشکالت 
بسیارى در تهیه ماشین آالت ، مواد اولیه و نقدینگى شده و با مشکالت 
عدیده اى مواجه شدند. جاللى قدیرى اظهار کرد: درحوزه پوشاك 
شرایط مناسبى حاکم است اما در تامین مواد اولیه و نقدینگى مورد 
نیاز واحدهاى تولیدى با مشکل مواجه هستیم؛ با توجه به اینکه پنبه 
و ماشین آالت ما وارداتى هستند، با افزایش نرخ ارز، قمیت مواد اولیه 
نیز باال مى رود. پیش از این تولیدکنندگان بصورت اعتبارى محصوالت 
خود را خریدارى مى کردند، اما با افزایش نرخ ارز، تولید کنندگان ناچار به 
خرید نقدى محصوالت خود هستند؛ در این شرایط نقدینگى واحدهاى 
تولیدى به یک سوم مى رسد، اما در مقابل با افزایش نرخ ارز قیمت 
محصوالت ما سه برابر مى شود. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجى 
و پوشاك ایران در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط سخت فعلى براى 
تهیه مواد اولیه، شاهد فرصت هاى طالیى براى صادرات محصوالت 

خود هستیم .

صنعت نساجى و پوشاك، فرصت یک جهش بزرگ را دارد
معاون  خصوص  همین  در 
طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت معتقد است: با 
توجه به ظرفیت و قابلیت هاى 
و  نساجى  تولیدى  واحدهاى 
اقتصادى  شرایط  و  پوشاك 
آمادگى  صنعت  این  کشور، 
دارد.  را  خوبى  جهش  یک 
سعید زرندى گفت: مشکالت 
به وجود آمده در اقتصاد کشور 
در کنار همه زحمت ها و تنگناهاى که براى تولید کشور ایجاد کرد 

اما براى صنعت نساجى و پوشاك به یک فرصت تبدیل شده است.
قاچاق  و  واردات  کاهش  به  منجر  ارز  قیمت  نوسانات  گفت:  وى 
محصوالت مرتبط با صنعت نساجى و پوشاك شده و تولیدات را باال 
برده است ، بنابراین فعاالن این صنعت باید از این فرصت جهت تقویت 

و توسعه تولید داخل استفاده کنند. 
زرندى گفت: چند صنعت در سال رونق تولید براى ما اهمیت ویژه 
دارد که صنعت نساجى و پوشاك از جمله صنایع اولویت دار وزارت 
صنعت،معدن و تجارت در سال 98 است و ما مصمم به رفع موانع این 

صنعت براى توسعه آن هستیم.  
معاون طرح و برنامه افزود: یکى از اهداف مهم سال رونق تولید، توجه 
به بازار صادراتى با اولویت کشورهاى همسایه مى باشد و این صنعت 
باید براى صادرات گام بردارد. وى در خصوص مشکالت این  نیز 
صنعت از جمله کمبود نقدینگى، مالیات، بازسازى و نوسازى صنایع 
تاکید کرد: در قالب تبصره 18 قانون بودجه براى نوسازى و بازسازى 
و سرمایه در گردش واحدهاى تولیدى، تسهیالتى در نظر گرفته شده 
که با توجه به اهمیت نساجى و پوشاك،این واحدها در اولویت دریافت 

قرار خواهند گرفت. 
زرندى در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: جلسات، مکاتبات 
امیدواریم مجلس  انجام شده است که  اقداماتى دراین خصوص  و 
شوراى اسالمى با همراهى خوب خود ،کمک بزرگى به تولید انجام 
دهد. معاون طرح و برنامه در ادامه تصریح کرد: نمى شود همه شعار 
رونق تولید بدهند اما در مقام عمل هیچ تفاوتى نسبت به گذشته در 

خصوص تولید نداشته باشند.

صادرات پوشاک، رونق توليد را تسهيل می کند
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران:

کار  و  کسب  اهالی  انديشی  هم  با 
می توان از روزهای سخت عبور کرد

امید به آینده مهمترین خصیصه اى است که تولیدکنندگان ایرانى 
الزم است در خود حفظ کنند و به سوى روزهاى بهترى قدم 

بردارند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است در شرایط سخت 
اقتصادى امروز و فشارهاى تحریم ها براى عبور از مشکالت 
تنها چاره داشتن امید و استفاده از انسجام ملى با تشکل گرایى و 
همدلى است. احمد صادقیان مى گوید: «اقتصاد ایران روزهاى 
فعاالن  راه  سر  متعددى  مشکالت  و  مى کند  طى  را  سختى 
اقتصادى و تولیدکنندگان ایرانى قرار گرفته است. اما باید با صبر 
و استوارى و امید این مسائل را پشت سر گذاشت. امید به آینده 
مهمترین خصیصه اى است که تولیدکنندگان ایرانى الزم است 
در خود حفظ کنند و به سوى روزهاى بهترى قدم بردارند. براى 
حفظ این امید هم اندیشى و هم فکرى اهالى اقتصادى و کسب 
وکار مى تواند بسیار موثر واقع شود و اتاق بازرگانى نیز یکى از 
مهمترین نهادهاى این نوع تشکل گرایى براى همدلى و انسجام 

است.»
او مى گوید:« سال ها فعالیت اقتصادى در بخش خصوصى و 
مخصوصا در شهرهایى غیر از پایتخت، برایم روشن کرده که با 
امیدوارى به آینده و به خدمت گرفتن سرمایه ها و نیروهاى انسانى 
کارآمد، مى توان کارهاى بزرگى انجام داد و به موفقیت هاى 
پایدار دست پیدا کرد. اتاق بازرگانى مى تواند به پشتوانه فعاالن 
اقتصادى از منافع کالن آنان حمایت کند و با مشورت دادن به 
مقامات و نهادهاى دولتى و تعیین خط مشى هایى که مناسب 
کسب وکارهاست، دولت را به مسیرى سوق دهد که فعالیت 
هاى اقتصادى چرخه خود را از سر گیرد و از وضعیتى که در حال 
حاضر دارد بیرون آید. اتاق بازرگانى طى سالیان گذشته توانسته 
به عنوان مهمترین نهاد بخش خصوصى جایگاه خود را تثبیت 
کند و دولتمردان و مقامات به تدریج دریافته اند که به نفع کشور 
است که برنامه هاى اتاق ها را بشنوند و آن ها را جدى بگیرند 

و بازى دهند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه اتاق باید 
در عرصه هاى بازرگانى، صنعت، معدن و کشاورزى دستاوردهاى 
بخش خصوصى را با بیشترین تاکید به جامعه و دولت بشناساند؛ 
ادامه داد:« اتاق به ویژه در عرصه کشاورزى که تقریبا تمام آن 
توسط بخش خصوصى مدیریت مى شود، مى تواند تسهیل کننده 
ارتباط بین مدیران و شرکت هاى این حوزه با تصمیم گیران و 

سیاست گذاران آن باشد.»
به گفته صادقیان کشاورزى ایران، مخصوصا تولید فرآورده هاى 
پایه مثل گندم، دانه هاى روغنى و برنج این روزها با مشکالت 
عدیده اى روبه رو است و الزم است که براى رفع آن ها برنامه 
ریزى شود و یک نهاد متشکل که کشاورزان نیز در آن ذینفع 

باشند، برنامه ها را پیگیرى کند و به نتیجه برساند.
او مى گوید:« کشور ما داراى امکانات فراوانى در عرصه کشاورزى 
است اما به دلیل اینکه سال ها زیر ساخت هایش به روز نشده 
و امکانات موجود نیز به درستى مدیریت نشده، گرفتار روزمرگى 

است که مشکالت را هر روز پیچیده تر مى کند.»
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به  بااشاره  کار  وزارت  مشاغل  ازپایدارى  حمایت  مدیرکل 
اقتصادى در سال  باحمایت موثر از1841بنگاه  تثبیت350هزارشغل 
بازسازى  تسهیالت  وپرداخت  تولید  رونق  طرح  اجراى  از  گذشته، 
بنگاه ها در سال جارى خبرداد. کریم یاورى با اشاره به اینکه شناسایى، 
پیگیرى و رسیدگى به مشکالت بنگاه هاى اقتصادى مشکل دار پیش 
از هر چیز بر عهده سهامداران، مالکان، مدیران بنگاه هاى اقتصادى و 
کارفرمایان است گفت: در صورتى که بازیگران عرصه تولید موفق به 
حل مشکل نشوند از طریق وزارتخانه صادر کننده مجوز تأسیس و 
بهره بردارى و پس از آن از طریق کارگروه هاى استانى و ملى تسهیل و 
رفع موانع تولید باید پیگیرى و اقدام کنند. به گزارش تعادل، وى افزود: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى پیگیرى و حل و فصل مشکالت 
بنگاه هاى اقتصادى را در جهت صیانت از نیروى کار و تثبیت اشتغال و 
پایدارى تولید و حفظ حیات اقتصادى بنگاه ها رصد و پیگیرى مى کند 
که این موضوع از اولویت هاى کارگروه هاى تسهیل و رفع موانع تولید 
استان هاى کشور و کارگروه ملى محسوب مى شود. مدیرکل حمایت 
از پایدارى مشاغل و بیمه بیکارى وزارت کار، با تاکید بر اینکه از سال 
جارى بعضى جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملى در استان هاى 
کشور برگزار خواهد شد، افزود: در همین زمینه «سامانه ستاد تسهیل» 
براى تسهیل ارتباط متقاضیان با ستاد و شفاف سازى و تسریع در 
مراحل رسیدگى به پرونده ها و همچنین نظارت ستاد بر روند اقدامات 
توسط دستگاه ها حداکثر تا خرداد ماه سال جارى راه اندازى خواهد شد. 
یاورى گفت: براى صیانت از نیروى کار، کارفرمایان، کارآفرینان و 
سرمایه گذاران و حفظ حیات بنگاه هاى اقتصادى و پایدارى تولید و 
تثبیت اشتغال، رسیدگى حل و فصل مشکالت بنگاه هاى اقتصادى 

مشکل دار ضرورى است.
کاهش وابستگى به گزاره هاى بیرونى

این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در گفت وگو با 
مهر افزود: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذارانى که نسبت به هر 

جدیدترین بررسى هاى انجام شده از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1397 
نشان مى دهد سهم مالیات در تولید ناخالص داخلى کشور کاهش یافته 
است . بررسى هاى اتاق بازرگانى تهران نشان مى دهد در 9 ماهه سال 
گذشته، نسبت درآمدهاى مالیاتى دولت به تولید ناخالص داخلى حدود 
4/5 درصد بوده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن 
کاهشى یک درصدى را نشان مى دهد . به گزارش جهان صنعت، این 
آمار نشان مى دهد که عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهاى 
اروپایى توسعه یافته فاصله اى قابل توجه دارد . آمارها نشان مى دهد در 
فرانسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلى، 46 درصد بوده و همین آمار 

در نروژ، عدد 38 درصد را نشان مى دهد . 
میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملى در کشورهاى در حال توسعه 
نیز حدود 15 درصد بوده که در قیاس با ایران فاصله اى بیش از سه 
برابرى را نشان مى دهد . در طول همین مدت سهم مالیات از درآمدهاى 
دولت حدود 30 درصد بوده که فاصله اى هفت درصدى با رقم 37 
درصدى پیش بینى شده در بودجه سال 1397 را نشان مى دهد . در 

گونه تغییر یا بازسازى خط تولید و جابه جایى کارگاه و ماشین آالت به 
منظور کاهش وابستگى و بهینه کردن تولید در راستاى سیاست هاى 
اقتصادى و اجتماعى دولت اقدام کنند و اصالح ساختار انجام دهند، 
کارگران آنان در طول مدت زمان اصالحات ساختار اقتصادى با مصوبه 

شوراى عالى کار تحت پوشش بیمه بیکارى قرار مى گیرند.
اینکه «نقدینگى» تنها مشکل بنگاه هاى  با بیان  یاورى همچنین 
اقتصادى نیست، گفت: نقدینگى نیز در کنار سایر مشکالت بخشى از 
چالش مشکالت درون کارگاهى بنگاه ها را به خود اختصاص مى دهد. 
وى گفت: باال بودن هزینه هاى تولید، انباشت محصوالت تولیدى، نیاز 
به اصالح ساختار، اختالف بین سهامداران و سوء مدیریت را مهم ترین 
عوامل درون کارگاهى مشکالت بنگاه هاى اقتصادى و رکود صنعت، 
تحریم ها، واردات بى رویه، قاچاق کاال و مطالبات از سایر دستگاه ها و 
سازمان ها را مهم ترین عوامل برون کارگاهى مشکالت این بنگاه ها 

عنوان کرد.
مدیرکل حمایت از پایدارى مشاغل وزارت کار افزود: در شرایطى که 
بنگاه هاى اقتصادى با مشکل مواجه مى شوند، نیروى کار و کارگران 
باید نهایت همراهى و همکارى را براى حل مشکل در جهت پایدارى 

تولید و حفظ حیات اقتصادى بنگاه با کارفرمایان به عمل آورند.
پرداخت تسهیالت بازسازى به بنگاه هاى داراى طرح هاى با 60 

درصد پیشرفت
یاورى با بیان اینکه در سال 1397 بنگاه هاى اقتصادى از محل رونق 
تولید براى تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و پایدارى مشاغل 
بیش از 4 هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند گفت: در سال 
1398 نیز طرح رونق تولید براى واحدهاى صنعتى و معدنى کوچک 
و متوسط اجرا مى شود. وى ادامه داد: همچنین بنگاه هایى که نیاز 
به بازسازى و نوسازى دارند و داراى طرح هاى نیمه تمام با پیشرفت 
مى شوند.  تسهیالت  دریافت  مشمول  هستند  درصد   60 فیزیکى 
مدیرکل حمایت از پایدارى مشاغل وزارت کار تاکید کرد: در راستاى 
صیانت از نیروى کار و پایدارى تولید و حفظ حیات اقتصادى بنگاه ها 
در سال 97 با حمایت هاى موثر از 1841 بنگاه موجبات تثبیت حدود 
350 هزار نفر شغل فراهم آمد. یاورى با اشاره به وجود حدود 1350 
بنگاه مشکل دار در کشور گفت: مسائل مربوط به این بنگاه ها را با 
جدیت رصد، پیگیرى و دنبال خواهیم کرد. مدیرکل حمایت از پایدارى 
مشاغل وزارت کار گفت: استانداران به عنوان رییس کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضا کارگروه به گونه اى برنامه ریزى 
کنند که هر روز یک بنگاه مشکل دار یا بحرانى را مورد بازدید قرار 
داده و از محل بنگاه با هم فکرى مدیران، کارفرمایان و سهامداران 
کارگران مشکالت آنها را بررسى و رسیدگى و حل و فصل کنند. وى 
تاکید کرد: مدیران و کارفرمایان بنگاه هاى اقتصادى متقاضى اصالح 
ساختار اقتصادى، باید طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند

اجرای طرح «رونق توليد» برای بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۹۸

سهم ماليات از درآمدهای دولت

مدیرکل حمایت از پایدارى مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى اعالم کرد:
از  چک  وجه  پرداخت  امکان 

موجودی ساير حساب ها

بانک مرکزى در بخشنامه اى اعالم کرد که بانک ها در صورت 
کافى نبودن موجودى حساب مکلف به پرداخت وجه چک از محل 
موجودى سایر حساب هاى صاحب حساب و مسدودسازى تمامى 

حساب و کارت هاى بانکى به میزان مبلغ چک هستند.
به  بخشنامه اى  در  ایران  اسالمى  جمهورى  مرکزى  بانک   
قانون اصالح چک  پیرو تصویب  بانکى  مدیران عامل شبکه 
با مصوبه مجلس شوراى اسالمى، تغییرات و اصالحاتى را با 
توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهاى بانکى و مبارزه 
با پولشویى ابالغ کرد که اصالحات جدید باید در سامانه هاى 
داخلى بانک هاى کشور لحاظ و عملیاتى شود. به گزارش ایبِنا، 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى اعالم کرده که بر اساس مفاد 
قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جارى که بانک مرکزى 
حساب  موجودى  نبودن  کافى  صورت  (در  بانکى،  شبکه  به 
صادرکننده چک)، ابالغ کرده بانک ها مکلف به پرداخت وجه 
به  سایر حساب هاى صاحب حساب  موجودى  محل  از  چک 
ترتیب اولویت از حساب جارى، حساب قرض الحسنه پس انداز، 
سرمایه گذارى  حساب  و  کوتاه مدت  سرمایه گذارى  حساب 
بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت هاى 
مبلغ چک  میزان  به  به صادرکننده  متعلق  مبلغ  و هر  بانکى 
به  قانون چک  جدید  مفاد  کردن  عملیاتى  زمینه  در  هستند. 
موجودى  نبودن  کافى  صورت  در  حساب  مسدودى  منظور 
چک  صادرکنندگان  مشخصات  باید  که  شده  تاکید  حساب، 
شناسایى حساب هاى  مرکزى جهت  بانک  از سوى  برگشتى 
ایشان و انسداد مبالغ چک هاى برگشتى از طریق بستر سامانه 
اعالم  الزم  تغییرات  اعمال  از  پس  که  شود  انجام  کاشف 
خواهد شد. استفاده از سامانه کاشف در دستور کار بوده و با 
عملیاتى سازى نسخه جدید کاشف در آینده اى نزدیک این مورد 

به سامانه تعاملى کاشف افزوده خواهد شد.
بانک مرکزى در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتى خاطر نشان 
کرده که در صورت واریزى کسرى مبلغ چک، بانک مکلف خواهد 
بود نسبت به رفع اثر از چک هاى برگشتى به درخواست صادر کننده 
چک، کسرى مبلغ چک برگشتى را حداکثر به مدت یک سال تا 
زمان مراجعه دارنده چک در حساب جارى مربوطه نزد بانک محال 
علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل 
استناد به اطالع دارنده چک برساند  همچنین در صورت ارائه هر 
یک از مدارك موضوع بندهاى ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش 
از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده 

رفع انسداد به عمل آید.
بنا بر آنچه در ماده 3 ذکر شده است، صادرکننده چک باید در 
تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه 
نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که به اعتبار 
آن چک صادر کرده به صورتى از بانک خارج کند یا دستور عدم 
پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتى تنظیم 
کند که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگى 
در متن چک یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت 

وجه چک خوددارى کند.
بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتى از علل مندرج در 
ماده 3 پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده 
چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک 
مرکزى ثبت کند و با دریافت کد رهگیرى و درج آن در گواهینامه اى 
که مشخصات چک و هویت و نشانى کامل صادرکننده در آن ذکر 
شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا  و 
با مهر به متقاضى تسلیم کند. الزم به ذکر است که به گواهینامه 
فاقد کد رهگیرى و فاقد ُمهر شخص حقوقى در مراجع قضایى و 

ثبتى ترتیب اثر داده نمى شود.

طول این مدت سهم نفت و فرآورده هاى نفتى در درآمدهاى دولت 
افزایش یافته و با رسیدن به عدد 35 درصد، افزایش شش درصدى را 
در قیاس با مدت مشابه سال قبل نشان مى دهد . در سالى که گذشت 
از حدود 14 میلیارد دالر صادرات ایران بدون احتساب نفت خام، رقمى 
حدود 12/8 میلیارد دالرى همچنان از طریق فرآورده هاى نفتى به دست 
آمده و در شاخص کل نیز نفت سهم خود را در کل درآمدهاى ایران 

باال برده است . 
این آمارها نشان مى دهد که اقتصاد ایران در ماه هاى گذشته با توجه 
به دشوارى هاى تحریم و تالطم هاى داخلى که تجربه کرده، بار دیگر 
در مسیر وابستگى بیشتر به نفت و کاالهاى نفتى حرکت کرده. این در 
حالى است که با توجه به تحریم هاى نفتى جدید آمریکا، دولتمردان 
ایرانى از لزوم توجه دوباره به طرح کاهش وابستگى درآمدهاى دولت 
به نفت سخن گفته اند . با کاهش وابستگى به نفت، پیش بینى مى شود 
میزان ضربه پذیرى اقتصاد ایران از تحریم هاى بین المللى به شکل قابل 

توجهى کاهش یابد .
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عضو جديد

عضو جديد

عضو جديد

مدیرعامل: احسان شفیعى منفرد
محل کارخانه: قم

زمینه  فعالیت: الیاف استیپل پلى پروپیلن 
و الیاف استیپل پلى استر با فرایند بچ

انجمن صنایع نساجى ایران عضویت 
شرکت دیبا الیاف آرین را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقاى احسان شفیعى 

منفرد خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت 
دیبا الیاف آرین را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

مدیرعامل: حسن اخبارى
محل کارخانه:  کاشان

زمینه  فعالیت: فرش ماشینى
انجمن صنایع نساجى ایران عضویت 
به مدیران  را  شرکت نخ یاسمن کاشان 
آن واحد به ویژه جناب آقاى حسن اخبارى 

خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت نخ 
یاسمن کاشان را آرزومند است.
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انجمن صنایع نساجى ایران عضویت 
به  را  یزد  ریسندگى رسن ریس  شرکت 
آقاى  جناب  ویژه  به  واحد  آن  مدیران 

حمیدرضا رئیس زاده خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون 
ایشان و شرکت ریسندگى رسن ریس یزد را آرزومند است.
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شرکت دیبا الیاف آرین

شرکت نخ یاسمن کاشان

شرکت ریسندگى رسن ریس یزد

صنعت نساجی و پوشاک، فرصت يک جهش بزرگ را دارد

آغاز عمليات اجرايی شهرک صنعتی پوشاک امسال

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: با توجه 
به ظرفیت ها و قابلیت هاى واحدهاى تولیدى نساجى و پوشاك 
و شرایط اقتصادى کشور، این صنعت آمادگى یک جهش خوبى 

را دارد.
و تشکل هاى  انجمن ها  با حضور  که  اى  در جلسه  زرندى  سعید 
صنعت نساجى و پوشاك برگزار شد گفت: مشکالت به وجود آمده 
در اقتصاد کشور در کنار همه زحمت ها و تنگناهاى که براى تولید 
کشور ایجاد کرد اما براى صنعت نساجى و پوشاك به یک فرصت 

تبدیل شده است.
منجربه کاهش  ارز  قیمت  نوسانات  شاتا،  وى گفت:  گزارش  به 
پوشاك  و  نساجى  با صنعت  مرتبط  قاچاق محصوالت  و  واردات 
شده و تولیدات را باال برده لذا فعاالن این صنعت باید از این فرصت 

جهت تقویت و توسعه تولید داخل استفاده نمایند.
زرندى گفت: چند صنعت در سال رونق تولید براى ما اهمیت ویژه 
دارد که صنعت نساجى و پوشاك از جمله صنایع اولویت دار وزارت 
صنعت،معدن و تجارت در سال 98 است و ما مصمم به رفع موانع 

این صنعت براى توسعه آن هستیم.
معاون طرح و برنامه افزود: یکى از اهداف مهم سال رونق تولید، 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
تهران اعالم کرد که عملیات اجرایى شهرك تخصصى پوشاك در 

شش ماهه نخست امسال آغاز خواهد شد.
 معاون سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران، اوایل 
سال گذشته اعالم کرده بود که بهره بردارى از شهرك تخصصى 
پوشاك تا پایان تابستان سال 1397 کلید مى خورد و بهره بردارى 
تخصصى،  شهرك  این  به  مربوط  مساحت  هکتار  از 206  کامل 
سال 1395  رئیس جمهورى  مى کشد.  طول  سال 1398  پایان  تا 
کلنگ زنى این پروژه را انجام داد و پیشرفت آن در دستور کار قرار 
گرفت تا بتوان با گردآورى مجموعه اى از واحدهاى مختلف صنعت 
جغرافیایى  موقعیت  به  محلى  در  را  آن  پوشاك، شهرك صنعتى 

روبروى حرم مطهر امام خمینى (ره) به بهره بردارى رساند.
به گزارش ایسنا،  شهرك تخصصى پوشاك اولین شهرکى است که 
بر اساس نیاز داخلى طراحى شده و سراسر زنجیره تولید پوشاك از 

تأمین مواد اولیه، مد، طراحى و... را شامل مى شود.
در این رابطه صابر پرنیان - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان تهران، با اشاره به اینکه صنعت پوشاك 

توجه به بازار صادراتى با اولویت کشورهاى همسایه مى باشد و این 
صنعت نیز باید براى صادرات گام بردارد.

وى در خصوص مشکالت این صنعت از جمله، کمبود نقدینگى، 
تبصره  غالب  در  کرد:  تاکید  نوسازى صنایع  و  بازسازى   ، مالیات 
در گردش  و سرمایه  بازسازى  و  نوسازى  براى  بودجه  قانون   18
واحدهاى تولیدى ، تسهیالتى در نظر گرفته شده که با توجه به 
اهمیت نساجى و پوشاك،این واحدها در اولویت دریافت قرار خواهند 

گرفت.
زرندى در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: جلسات ، مکاتبات 
واقداماتى دراین خصوص انجام شده است که امیدواریم مجلس 
شوراى اسالمى با همراهى خوب خود ،کمک بزرگى به تولید انجام 

دهد.
ادامه تصریح کرد: نمى شود همه شعار  معاون طرح و برنامه در 
رونق تولید بدهند اما در مقام عمل هیچ تفاوتى نسبت به گذشته در 

خصوص تولید نداشته باشند.
وى گفت: باید نگاه ها نسبت به تولید تغییر کند و اگر بخواهیم 

رونقى اتفاق بیفتد الزامات آن هم باید محقق شود.
مطلع  کشور  مالى  هاى  محدودیت  از  همه  گرچه  افزود:  زرندى 
هستند اما مى توان با پیداکردن کسب و کارهایى که فرار مالیاتى 
یا کم اظهارى دارند ، منابع در آمدى مالیاتى تامین شود تا بارى از 

دوش تولید برداشته شود.
معاون طرح و برنامه تاکید کرد: مشکالت مربوط به گمرك یکى از 
دغدغه هاى بخش صنعت است که وزارت صنعت،معدن و تجارت 
آن را پیگیرى مى کند. وى گفت: استراتژى توسعه صنعت نساجى و 
پوشاك که با همکارى تشکل ها و انجمن ها تدوین شده به زودى 

ابالغ مى شود تا این صنعت با نقشه راه مشخص حرکت نماید

معاون طرح وبرنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت:

درآمدزا و اشتغال زا است، زنجیره ارزش باال دارد و مى تواند قاچاق 
را کاهش دهد، گفت: در شش ماهه نخست امسال عملیات اجرایى 
این پروژه آغاز مى شود، اما زمان دقیق افتتاح این پروژه مشخص 
نیست؛ چرا که بعد از آغاز عملیات اجرایى باید زیرساخت ها فراهم 
شود و شهرك به صاحبان صنایع واگذار شود تا سرمایه گذارى ها 

انجام شود و در نهایت شهرك افتتاح شود.
و  مجوز  اخذ  مرحله  در  پروژه  این  حاضر  حال  در  افزود:  وى 
مراحل شهرك صنعتى  این  پایان  با  و  است  ادارى  مراحل  اتمام 
در سال  تولید و صنعت  در  الگوى موفق  به عنوان یک  پوشاك 
علت  همچنین  پرنیان  رسید.  خواهد  بهره بردارى  به  تولید  رونق 
تأخیر در بهره بردارى از شهرك صنعتى پوشاك را بروکراسى هاى 
ادارى عنوان و اظهار کرد: بروکراسى هاى ادارى در مواردى مانع 
رونق تولید است و دستگاه هاى اجرایى و متولى باید به بخش هاى 

تولیدى کمک کنند.
همچنین فتحعلى محمدزاده - معاون فنى سازمان صنایع کوچک 
و شهرك هاى صنعتى ایران - در توضیح علت این تأخیر اظهار 
کرد: بعد از تعیین مکان براى تأسیس یک شهرك صنعتى سازمان 
دستگاه   18 حدود  از  باید  صنعتى  شهرك هاى  و  کوچک  صنایع 
پوشاك  صنعتى  شهرك  تأسیس  در  که  بگیرد  استعالم  اجرایى 
دریافت استعالم از چند دستگاه طوالنى شد. وى با اشاره به موقعیت 
مکانى خوب این شهرك در پایتخت و نگاه به جذب سرمایه گذاران 
در شهرك صنعتى  که  کرد  خاطرنشان  آن،  در  خارجى  و  داخلى 
با فناورى هاى روز  پوشاك تمام مراحل آموزش، طراحى و تولید 
انجام خواهد شد و نوع تکنولوژى و دانشى که در این شهرك به کار 
گرفته مى شود با مسائل زیست محیطى همخوان است و قرار است 
واحدهاى تولیدى که آنجا مستقر مى شوند فاقد بار آالیندگى باشند

از  عمید  محمدکاظم  مهندس  درگذشت 
نساجى  صنعت  پیشکسوت  متخصصین 
صنایع  انجمن  سابق  همکار  و  کشور 
و  نموده  عرض  تسلیت  را  ایران  نساجى 
الهى و  براى آن مرحوم رحمت و غفران 

براى بازماندگان صبر مسألت داریم.
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