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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.)

بسته حمايتی برای کسب و کارها

بهترين راهکار، همزمانی و تجميع نمايشگاه های فرش ماشينی و دستبافت است

ــود  ــته هاى خ ــرى بس ــس از دیگ ــى پ ــادى یک ــاى اقتص وزارتخانه ه
بــراى رونــق را اعــالم مى کننــد. پیــش از ایــن، وزارت صنعــت، معــدن 

به گزارش دنیاى اقتصاد ، تشکیل هیات خبرگان مورد وثوق بانکى و 
اقتصادى یکى از راه هایى است که متولیان بخش صنعت معتقدند در 
شرایط کنونى راه را براى دستیابى بنگاه هاى تولیدى به منابع بانکى 
تسهیل خواهد کرد. اختالف دیدگاه میان بانک ها و بنگاه هاى اقتصادى 
همواره چالش برانگیز بوده و حال متولیان صنعتى سعى دارند تا این 
چالش را به واسطه تشکیل هیات هاى خبرگان مورد وثوق بانکى و 

اقتصادى و از طریق هیات هاى استاندارى برطرف کنند. 
براساس تصمیم گیرى متولیان صنعتى این هیات باید از سوى روساى 
استان ها تشکیل شود و استانداران ناظر بر تشکیل این کمیته خواهند 
بود. تشکیل کمیته هاى تامین مواد اولیه یکى دیگر از راه هایى است که 
در راستاى رشد تولید پیش بینى شده؛ مسیرى که براساس برنامه ریزى 
صورت گرفته باید در استان ها به صورت مستقل تشکیل شود. در این 
بخش نیز تشکیل کارگروه هاى رفع موانع تولید با حضور استانداران 

الزامى در نظر گرفته شده است. 
اما تعمیق ساخت داخل یکى دیگر از برنامه هاى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براى سال جارى است که براى تحقق این هدف فعال سازى 
واحدهاى تولیدى در راستاى رونق تولید در دستور کار این وزارتخانه 
قرار گرفته است. در این راستا در سال جارى توسعه رونق در حوزه هاى 
نساجى و لوازم خانگى به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است؛ دو 
حوزه اى که در حال حاضر با مشکالت بسیارى در بخش تولید روبه رو 
هستند. در بخش نساجى سال گذشته هرچند وزارت صنعت، معدن و 
تجارت توانست با اعمال برخى موانع وارداتى و اجراى طرح ثبت برند 
تا حدودى بخشى از مشکالت این صنعت را برطرف کند، اما در بخش 
صنعت لوازم خانگى هر روز بر مشکل کمبود مواد اولیه مورد نیاز این 
بخش افزوده مى شود و این بخش در حال حاضر با افت شدید تولید 
روبه رو است؛ به طورى که در سال گذشته صنعت لوازم خانگى در کنار 
خودروسوارى رکورددار افت تولید در میان محصوالت منتخب بوده اند و 
با این شرایط باید راهکارى براى تامین مواد اولیه مورد نیاز این بخش 

مشخص کرد. 
در این خصوص فرشاد مقیمى، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز در نشست تعامل و هم اندیشى مدیران ارشد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تامین مواد اولیه باید در اولویت 
سال جارى قرار گیرد گفت: تامین مواد واسطه اى بخش تولید، اجزا و 
قطعات مورد نیاز تولید، تامین کاالهاى مصرفى با دوام باالى 40درصد 
و... از اولویت هاى سال جارى براى بخش تولید است. معاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تشکیل کمیته هاى تامین مواد 
اولیه در استان ها را یکى از مسیرهاى عبور از مشکل کمبود مواد اولیه در 
خطوط تولید مى داند و معتقد است که با تشکیل کارگروه هاى رفع موانع 
تولید با حضور استانداران شرایط براى عبور از این مشکل فراهم خواهد 
شد. پایش تولید کلیه واحدها با برگزارى جلسات مستمر یکى دیگر از 
راهکارهایى است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معتقد است به واسطه آن این امکان به وجود خواهد آمد تا پیش از بروز 

بحران بتوان راهکارى براى پیشگیرى در نظر گرفت. 
در صدور هرگونه پروانه جدید، با عنایت به ضرورت تخصیص ارز 
و تامین مواد اولیه باید مالحظات الزم مدنظر قرار گیرد. ساماندهى 
وضعیت بورس، پایش شرایط حاکم بر بورس کاال، تخصیص مواد اولیه 
و مصرف آن در زنجیره تولید نیز از موارد ویژه دیگرى است که مقیمى 

معتقد است باید به آنها توجه شود. 
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید 
اطالعات شرکت ها در سامانه بهین یاب پایش شود، بر این نکته نیز 
تاکید مى کند که اگر در مراحل اول تامین منابع را جدى نگیریم در به 
وجود آمدن مشکل ها مقصر هستیم و این نکته را باید در نظر گرفت 
که اگر در این خصوص به موقع اقدام نشود مجموعه ها با مشکل 

مواجه خواهند شد.

 مهنــدس فرهــى در حاشــیه 
دوموتکــس  نمایشــگاه 
ترکیــه عنــوان کــرد: یکــى 
از مشــکالتى کــه در ایــران 
وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــیار  ــکاران بس ــن هم ــاد بی اتح
ــى  کــم اســت. تمــام ضربه های
بدلیــل  مى خوریــم  کــه 
کارهــاى  انجــام  در  ضعــف 
تیمــى اســت در حالى کــه در 
ــود  ــبب مى ش ــن س ــتیم و ای ــق هس ــیار موف ــرادى بس ــاى انف کاره
کــه سیاســت گذارى ها کــه الزمــه  آن همــکارى تیمــى مى باشــد بــه 
خوبــى انجــام نگیــرد. گاهــاً الزم اســت از منافــع فــردى بگذریــم تــا 
منافــع جمــع حفــظ شــود و ایــن موضــوع نیازمنــد عمل گرایــى اســت. 
بــه گــزارش عصرفــرش، وى افــزود: یکــى از موضوعــات مهمــى کــه 
نیــاز بــه جمع گرایــى دارد تــا بتــوان بــه درســتى سیاســت گذارى کــرد 

موضــوع نمایشــگاه تهــران اســت. در ایــران نمایشــگاه فرش دســتباف 
و نمایشــگاه فــرش ماشــینى بــه صــورت جداگانــه برگــزار مــى گــردد 
ــارج از  ــران در خ ــرش ای ــى ف ــتریان صادرات ــب مش ــه اغل در حالى ک
کشــور، هــم در زمینــه فــرش ماشــینى فعالیــت دارنــد و هــم فــرش 
دســتبافت. بنابرایــن وقتــى نمایشــگاه فــرش دســتبافت و ماشــینى بــا 
فاصلــه زمانــى از یکدیگــر برگــزار مى گردنــد مشــترى خارجــى از آن 
طــرف دنیــا نمى توانــد بــراى دو نوبــت بــا فاصلــه کــم بــه ایــران ســفر 
ــک مشــترى  ــد. چطــور ی ــا از هــر دو نمایشــگاه اســتفاده کن ــد ت کن
خارجــى مى توانــد ابتــداى شــهریور بــراى نمایشــگاه فــرش دســتبافت 
و نیمــه دوم شــهریور بــراى نمایشــگاه فــرش ماشــینى بــه ایران ســفر 
کنــد؟ در چنیــن شــرایطى طبیعتــاً بخشــى از مشــترى صادراتــى را از 
ــع  ــن صنای ــینى انجم ــرش ماش ــه ف ــس کمیت ــم. ریی دســت مى دهی
ــع  ــى و تجمی ــکار، همزمان ــن راه ــه داد: بهتری ــران ادام ــاجى ای نس
نمایشــگاه هاى فــرش ماشــینى و دســتبافت اســت. بــراى دســتیابى به 
ایــن هــدف بــه همــکارى و هماهنگــى تمــام همــکاران نیــاز اســت؛ 

اقدامات فوری برای توليد و تجارت

ادامه در صفحه 3

۴ چالش در صنعت نساجی

در سـال جـارى عـالوه بـر «تامیـن مـواد اولیـه»، مشـکالتى همچـون 
«کاهـش نقدینگـى»، «تامین منابـع ارزى»، «رکـود در بـازار» و «قاچاق» 
بـه عنـوان اصلى ترین مسـائل صنعت به شـمار مـى رود؛ مشـکالتى که به 
گفتـه صنعتگران حوزه نسـاجى باعث شـده تا واحدهاى تولیـدى با نیمى از 
ظرفیـت خـود کار کنند.  اگرچه متولیان وزارت صنعت نیز بیکار ننشسـته اند 
و از برنامه هـاى ایـن وزارت در راسـتاى تقویـت تولید صنعت نسـاجى و گره 
گشـایى از مشـکالت فعـاالن ایـن صنعت خبـر مى دهنـد، اما با ایـن حال، 

برآینـد نظـرات فعاالن صنعـت، حاکى از آن اسـت که بـراى نجات صنعت 
نسـاجى باید بطور همزمان در دو حوزه بازار داخلى و خارجى ظرفیت سـازى 
کـرد؛ فعال سـازى بازارهـا مى توانـد منجـر بـه افزایـش 30 درصـدى تولید 
شـود. در غیـر ایـن صـورت انباشـت کاال و حبـس نقدینگـى در انبار هـا را 

شـاهد خواهیم بود. 
«تامین مواد اولیه»، «کاهش نقدینگى»، «رکود» و «قاچاق» از مشـکالتى 

اسـت که فعـاالن این صنعت با آن دسـت به گریبانند. 
امـا همزمـان بـا دور جدیـد تحریم هـا و مشـکالتى کـه صنایـع مختلـف 
در واردات اجنـاس مـورد نیـاز خـود مواجـه شـدند، باعـث شـده تـا «تامین 
مـواد اولیـه» بیـش از پیـش براى صنعت نسـاجى حیاتى شـود. مشـکالت 
تامیـن مایحتاج صنایع نسـاجى در سـال گذشـته بـه حدى بـاال گرفت که 
کارگروه بررسـى و پیگیرى تامین مواد اولیه پوشـاك به دسـتور وزیرصنعت 
راه انـدازى شـد تـا مواد اولیـه را با نرخ دولتـى و با هدف حذف واسـطه ها در 
میـان فعاالن ایـن حوزه توزیع کند. در نخسـتین دور از ایـن توزیع عمومى، 
حوالـه 700 مترپارچـه بـا نـرخ 5 الـى 7 هـزار تومـان زیـر قیمت بـازار و در 
دورهـاى بعـدى نیز یک هزار و 200 تن نخ، پارچه آسـترى، الیى چسـب و 
ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

و تجــارت بســته حمایتــى خــود را در 7 محــور و 35 پــروژه اعــالم کــرده 
بــود و حــال وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى نیــز مکانیــزم حمایتــى 
ایــن وزارتخانــه از بنگاه هــاى تولیــدى را در 17 بنــد رونمایــى کــرد.  بــه 
گــزارش دنیــاى اقتصــاد، گفتــه مى شــود کــه محمــد شــریعتمدارى بــا 
ابــالغ ایــن بخشــنامه ســعى دارد تــا تعامل بیــن ســازمان تامین اجتماعى 
و بنگاه هــاى بخــش خصوصــى را در مــورد دریافــت حــق بیمه در ســال 

رونــق تولیــد بیشــتر کند. 
بسته حمایتى براى کسب و کارها

ــود  ــور بهب ــه منظ ــد» و ب ــق تولی ــال «رون ــن س ــر گرفت ــا در نظ ب
ــه  ــراى مقابل ــى ب ــاى داخل ــت توانمندى ه ــب و کار و تقوی ــاى کس فض
ــل  ــى و ح ــات تامین اجتماع ــترش خدم ــن گس ــا، همچنی ــا تحریم ه ب
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خالصه مذاکرات  هزار و هفدهمين نشست 
هيئت   مديره   انجمن صنايع نساجي ايـران

انجمن  مديره  هيأت  نشست  هفدهمين  و  هزار 
صنايع نساجی ايران با حضور اکثريت اعضاء در روز 
انجمن  دفتر  محل  در  مورخ ۹۸/۰۲/۰۴  چهارشنبه 
صنايع نساجی ايران تشکيل و برگزار گرديد و نسبت 
به موارد ذيل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از 

آن ها اتخاذ تصميم به عمل آمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و شــانزدهمین نشســت 
هیــات مدیــره انجمــن صنایــع نســاجى ایــران مــورخ 
روز یکشــنبه 98/01/25 قرائــت و بــه امضــاء حاضرین 

در نشســت مذکــور رســید.
کالن  مشــکالت  و  مســائل  درخصــوص   -2
ــادل  ــث و تب ــرخ ارز بح ــوص ن ــادى و به خص اقتص

ــد. ــیارى ش ــر بس نظ
ــد  ــى از بازدی ــوردى گزارش ــید رضا الج ــاى س 3- آق
از  بیدگلــى  ســجادى  مهنــدس  آقــاى  و  خــود 
ــه  ــس ارائ ــاد ری ــالن و مهب ــاد می ــات مهب کارخانج

فرمودنــد.
4- مکاتبــه انجمــن صنفــى کارفرمایــان صنایــع 
نســاجى اســتان اصفهــان بــه شــماره 4152-98 مورخ 
ــاى  ــش واحده ــرح پای ــه ط ــه هزین 98/01/25 راجع ب
نســاجى اســتان اصفهــان و جمــع آورى آمارهــاى 
ــان مطــرح  ــدى اصفه ــاى تولی ــه کارگاه ه ــوط ب مرب
گردیــد کــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر در نهایــت 
مصــوب گردیــد کــه قــرارداد مذکــور توســط دبیــر کل 

ــم و امضــاء گــردد. بررســى ، تنظی
5- در خصــوص برگــزارى جلســه هیات مدیــره در روز 
ــورخ 98/02/08 بحــث و تبادل نظــر شــد  یکشــنبه م
کــه بــه دلیــل تقــارن زمانــى بــا نمایشــگاه دموتکــس 
ــه  ــى دو جلس ــه زمان ــودن فاصل ــک ب ــه و نزدی ترکی
ــره  ــات مدی ــه هی ــى جلس ــه آت ــه هفت ــد ک ــرر ش مق

برگــزار نشــود.
6- آقــاى دکتــر مقیمــى معــاون امــور صنایــع وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت  و ســرکار خانــم مهنــدس 
محرابــى طبــق قــرار قبلــى در جلســه هیــات مدیــره 
ــره  ــات مدی ــرم هی ــاى محت ــد و اعض ــور یافتن حض
مســائل و مشــکالت پیــش روى صنعــت نســاجى را با 

ایشــان مطــرح فرمودنــد.
جلســه در ســاعت 20:30 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد 

 و   آل  محمــد خاتمــه یافــت.              
ــان : مهنــدس  ــى آقای ــا اطــالع قبل عــدم حضــور ب
ــاهین  ــر ش ــدم، دکت ــا مق ــدى، محمدرض ــا حمی رض

ــى          کاظم

صورتجلسه
ادامه از صفحه 1

ــته  ــن بس ــه ای ــش، ارائ ــن بخ ــادى در ای ــاى اقتص ــکالت واحده مش
حمایتــى در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.  ایــن بســته حمایتى شــامل 
17 بنــد اســت کــه در آن تســهیالتى فراهــم شــده اســت تــا واحدهــاى 
تولیــدى و بنگاه هــاى اقتصــادى کــه بــه دلیــل تحریم هــاى خارجــى و 
مشــکالت اقتصــادى در داخــل کشــور، دچــار بحــران شــده اند، بتواننــد 
ــر اســاس ایــن بســته حمایتــى،  ــد. ب ــه کســب و کار خــود ادامــه دهن ب
مشــوق هایى از جملــه حــذف یــا تعدیــل ضریب حــق بیمه، تســهیل در 
پرداخــت بدهى هــاى معوقــه و تقســیط آن، مســاعدت در نحــوه دریافت 
حــق بیمــه بــراى کارگاه هــا و واحدهــاى تولیدى کــه دچار بحــران مالى 
ــه  ــراى واحدهایــى کــه در ارائ ــر ب شــده اند و ایجــاد تســهیالت راحت ت
ضمانت نامــه بانکــى و ملکــى دچــار مشــکل هســتند، بــراى کارفرمایان 

و واحدهــاى تولیــدى در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
17 بند حمایتى

در بنــد نخســت ایــن بخشــنامه بر مســاله تســهیل رســیدگى و بازرســى 
از دفاتــر قانونــى و مــدارك کارفرمایــان درخصــوص بیمه پــردازى تاکیــد 
شــده اســت کــه بــه مصوبــه ســتاد فرماندهــى اقتصــاد مقاومتــى اشــاره 
ــر بازرســى  ــا پیگیرى هــاى اتــاق بازرگانــى تهــران مبنــى ب دارد کــه ب

صرفــاً یکســاله دفاتــر بــه تصویــب ســتاد رســید و ابــالغ شــد. 
ــه  ــدت روی ــاد وح ــه ایج ــبت ب ــت نس ــد، الزم اس ــن بن ــاس ای ــر اس ب
ــاظ  ــه لح ــه ب ــرحق بیم ــمول کس ــالم مش ــفافیت در اق ــب و ش مناس
اســتخراج و بررســى اســنادى و در کاهــش زمان رســیدگى اقــدام و براى 
صــدور مفاصــا حســاب هاى قراردادهــاى پیمانــکارى اعــم از کارگاه ثابت 

و غیرثابــت تســهیالت بیشــترى فراهــم شــود. 
در بنــد دوم ایــن بخشــنامه نیــز بــر ایــن نکتــه تاکیــد شــده اســت کــه 
بــا توجــه بــه تفاهمــات صــورت گرفتــه میــان وزارتخانه هــاى «علــوم، 
ــکى» و  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاورى»، «بهداش ــات و فن تحقیق
ــاورى رئیس جمهــور» درخصــوص حــق بیمــه  ــت علمــى و فن «معاون
قراردادهــاى تحقیقاتــى و پژوهشــى منعقــد شــده فى مابیــن دانشــگاه ها، 
مراکــز علمــى، آموزشــى و پژوهشــى، پارك هــاى علــم و فنــاورى، مراکز 
رشــد و شــرکت هاى مســتقر در آنهــا کــه داراى مجــوز از وزارتخانه هــاى 
مذکور باشــند و همچنیــن قراردادهاى منعقده موسســات و شــرکت هاى 
دانش بنیــان موردتاییــد معاونــت علمــى و فنــاورى رئیس جمهــور، الزم 
ــکاران  ــوى پیمان ــده از س ــاى یادش ــه قرارداده ــورت ارائ ــت در ص اس
مربوطــه، بــدون اعمــال ضریــب حــق بیمــه قــرارداد در حداقــل زمــان 

نســبت بــه ارائــه مــاده 38 قانــون تامین اجتماعــى اقــدام شــود.   
امــا در بنــد ســوم ایــن بســته حمایتــى بــه بهبــود فرآینــد رســیدگى بــه 
قراردادهــاى منعقــده شــرکت پخــش فرآورده هــاى نفتــى با پیمانــکاران 
طــرف قــرارداد و اعمــال تعدیــل ضریــب حــق بیمــه اشــاره شــده اســت 

کــه بایــد در این خصــوص نیــز اقدامــات الزم به عمــل آیــد.  
در چهارمیــن بنــد نیــز ایــن نکتــه موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت کــه 
ســازمان تامین اجتماعــى مجــاز بــه منــوط کــردن دریافت لیســت و حق 
بیمــه جــارى کارکنــان شــاغل در کارگاه هــاى مشــمول قانــون تامیــن 
اجتماعــى بــه پرداخــت بدهــى معــوق یــا تعییــن تکلیــف آن توســط 
کارفرمــا نیســت و بایــد نســبت بــه دریافــت لیســت و حــق بیمــه جارى 
ــوق از  ــات مع ــوص مطالب ــدام و درخص ــا اق ــاغل کارگاه ه ــان ش کارکن

کارفرمایــان طبــق ســایر مقــررات رفتــار کنــد.    
در پنجمیــن بنــد ایــن دســتورالعمل ایــن الــزام بــراى ســازمان تامیــن 
ــن  ــخیص ای ــورت تش ــه در ص ــده ک ــه ش ــر گرفت ــى در نظ اجتماع
ســازمان یــا مراجــع قانونــى، اگــر کارگاه دچــار بحــران مالــى باشــد، در 
صــورت درخواســت کارفرمــا در نحــوه دریافــت حــق بیمــه، مســاعدت 
الزم صــورت گیــرد.  از ســوى دیگــر در ششــمین بنــد ایــن بخشــنامه 
ــه در صــورت درخواســت  ــى شــده اســت ک ــه پیش بین ــن نکت ــز ای نی
تقســیط از ســوى کارفرمایانــى کــه تــوان پرداخــت بدهى هــاى معوقــه 
را به صــورت یکجــا نداشــته باشــند، بایــد بــا بررســى فــورى شــرایط و 
وضعیــت مالــى کارگاه،  نســبت بــه تقســیط تــا 45 ماهــه و در صــورت 

بحرانــى بــودن وضــع کارگاه، تــا 60 ماهــه اقــدام شــود. 
همچنیــن در صــورت درخواســت کارفرمــا نســبت بــه تقســیط بدهــى 

ــود.  ــى مســاعدت ش به صــورت پلکان
در هفتمیــن بنــد ایــن بخشــنامه نیــز ایــن نکتــه پیش بینى شــده اســت 
کــه در صورتى کــه کارفرمــا بــراى تقســیط بدهــى کارگاه بــراى ارائــه 
ضمانت نامــه معتبــر بانکــى و ملکى داراى مشــکالتى باشــد، الزم اســت 
ــه اخــذ ســایر وثایــق اقــدام  در صــورت درخواســت کارفرمــا نســبت ب

شــود.  
ــى  ــه در صورت ــى شــده ک ــه پیش بین ــن نکت ــد ای ــا در هشــتمین بن ام
کــه برخــى از کارفرمایــان خوش حســاب واحدهــاى تولیــدى،  صنعتــى، 
ــوادث  ــانات ارزى و ح ــا و نوس ــل تحریم ه ــه دلی ــى ب ــى و خدمات  معدن
غیرمترقبــه، دچــار بحــران شــده و در ارســال لیســت و پرداخــت حــق 
ــد  ــازمان بای ــوند، س ــه ش ــکل مواج ــا مش ــان ب ــارى کارکن ــه ج بیم
ــزارى  ــل اب ــوع دالی ــق وق ــى کــه دچــار مصادی درخصــوص کارگاه های
مربــوط بــه بحــران کارگاه شــوند، نســبت بــه بخشــودگى جرایــم در این 

ــد.   ــدام کن ــزارى اق ــل اب ــوع دالی ــى وق ــت در دوره زمان حال
از ســوى دیگــر در بنــد نهــم ایــن بخشــنامه بــر ایــن نکتــه تاکید شــده 
ــاه  ــاون، کار و رف ــا واحدهــاى ادارات تع اســت کــه ضمــن همــکارى ب
اجتماعــى ترتیبــى اتخــاذ شــود تــا کارفرمایــان عــالوه بــر حفــظ نیروى 
کار موجــود کارگاه، بتواننــد از مزایــاى طرح هــاى مشــوق بیمــه اى ســهم 
ــه  ــوند و نســبت ب ــوردار ش ــد برخ ــروى کار جدی ــا در جــذب نی کارفرم
جــذب نیــروى کار جدیــد اقــدام کننــد.  از ســوى دیگــر براســاس بنــد 
دهــم ایــن بخشــنامه در مــواردى کــه کارفرمایــان مربوطــه بــا توجــه به 
محاســبه 4 درصــد حــق بیمــه و مســتمرى کارهــاى ســخت و زیــان آور 
بــه اســتناد تصمیمــات کمیته هاى بــدوى و تجدیدنظر مشــاغل ســخت 
ــر استانداردســازى و ایمن ســازى  و زیــان آور،  اعتــراض خــود را مبنــى ب
کارگاه و همچنیــن عــدم ابــالغ تصمیمــات یاد شــده از ســوى ادارات کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى اعــالم کنند، الزم اســت قبل از محاســبه 4 
درصــد مذکــور، ســخت و زیــان آور بودن شــغل و محاســبه مبالــغ جرایم 
متعلقــه، بــدوا از کارفرمــا پیگیــرى شــده و پــس از اعــالم نهایــى ابــالغ 

انجــام شــده محاســبات مربــوط صــورت پذیــرد. 
همچنیــن در یازدهمیــن بنــد ایــن بخشــنامه بــر ایــن نکتــه تاکید شــده 
اســت کــه بــه منظــور حــل و فصــل بخشــى از مشــکالت، الزم اســت 
آن ســازمان و واحدهــاى تابعــه نســبت به تشــکیل جلســات مشــترك با 

تشــکل هاى کارفرمایــى و کارگــرى اقــدام کنــد.  
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــز ب ــد نی ــن بن دوازدهمی
ــس از اعــالم  ــى الزم اســت منحصــرا پ ــکاران طرح هــاى عمران پیمان
ــدگان  ــکار از ســوى واگذارکنن آخریــن صــورت وضعیــت قطعــى پیمان
کار، نســبت بــه محاســبه حــق بیمه قــرارداد پیمــان اقــدام و از محاســبه 

ــرارداد خــوددارى شــود.   ــر پرداخــت حــق بیمــه ق ــم تاخی جرای
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــده ب ــن بخشــنامه آم ــد ای ــیزدهمین بن ــا در س ام
ــتان هاى  ــا بیمارس ــکى و بعض ــزات پزش ــا، تجهی ــى از درمانگاه ه بخش
ــى از  ــى ناش ــارت هاى فیزیک ــار خس ــى دچ ــن اجتماع ــازمان تامی س
ــع و  ــم به موق ــراى ترمی ــالش ب ــر ت ســیل شــده اند، الزم اســت حداکث
جایگزینــى ســاختمان ها،  تجهیــزات پزشــکى و نیــروى انســانى شــده و 
هیچ گونــه خللــى در ارائــه خدمــات درمانــى بــه بیمه شــدگان صــورت 
نگرفتــه و عــالوه بــر پذیرش حداکثــرى مراجعــات، رضایتمنــدى الزم را 
جلــب کننــد.   در چهاردهمیــن بنــد درنظــر گرفتــه شــده این بخشــنامه 
نیــز ایــن موضــوع قیــد شــده اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه برخــى از 
کارفرمایــان بــه دلیــل نبــود نقدینگــى الزم، نســبت بــه ارســال لیســت 
حقــوق و مــزد ماهانــه کارگــران شــاغل بــا بخشــى از حــق بیمــه اقــدام 
ــه  ــال بیمه شــدگان این گون ــاه ح ــه منظــور رف ــد،  الزم اســت ب مى کنن
کارگاه هــا و بهره منــدى آنهــا از مزایــاى درمانــى، دفترچــه بیمــه درمانــى 
آنهــا بــه موقــع تمدیــد شــود.   براســاس پانزدهمیــن بنــد ایــن بخــش 
ــتغال  ــه محــل اش ــال ک ــاى فع ــاغل در کارگاه ه ــدگان ش ــز بیمه ش نی
آنهــا بــه دلیــل ســیل دچــار حادثــه یا بحــران شــده، بایــد تســهیل الزم 
درخصــوص پرداخــت غرامــت دســتمزد ایــام بیمــارى آنهــا بــا اولویــت 
ــه کارگــران و کارگاه هایــى کــه  صــورت گیــرد.  بنــد شــانزدهم نیــز ب
محــل اشــتغال آنهــا دچــار بحــران شــده اختصاص یافتــه و براســاس آن 
ایــن الــزام پیش بینــى شــده کــه بایــد برقــرارى مقــررى بیمــه بیــکارى 
ایــن گــروه بــا تســهیل و در حداقــل زمــان و بــدون انجــام تشــریفات 
انجــام شــود.   امــا در هفدهمیــن بنــد ایــن بخشــنامه آمــده بــا عنایــت 
بــه پیش بینــى و تامیــن اعتبــار مربــوط بــه حــق بیمــه ســهم دولــت 
ــته از  ــت آن دس ــارى، الزم اس ــال ج ــا) در س ــازى یارانه ه (هدفمندس
رانندگانــى کــه تــا پایــان ســال 97 بــا پرداخــت بخشــى از حــق بیمــه 
ســهم خــود از ســهم منابــع حاصلــه از هدفمندســازى یارانه ها برخــوردار 
بوده اند، کمــاکان در ســال جــارى بتواننــد نســبت بــه بیمه پــردازى خــود 
اقــدام کننــد و اینگونــه راننــدگان نبایــد بــا هیچ مانعــى در تداوم پوشــش 

بیمــه اى مواجــه شــوند

بسته حمايتی برای کسب و کارها
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۴ چالش در صنعت نساجی

قاچاق و نقدينگی مشکل اصلی صنعت نساجی است

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد: 
راهکار جديد مقابله با تکرار فروش پوشاک قاچاق

حمیدرضـا دهقانى نیـا سـخنگوى سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق 
کاال و ارز  در مـورد آخریـن آمـار بـه ثبـت رسـیده مربـوط 
بـه قاچاق پوشـاك اظهـار کرد: مسـئولیت اجـراى مصوبه 
مبـارزه بـا قاچـاق پوشـاك سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و 
ارز بـه عهـده اسـتاندارى ها اسـت و تاکنـون بالغ بـر 114 
واحد عرضه کننده پوشـاك محـرز قاچاق شناسایى شـده اند 
کـه رؤسـاى آنها بـا دریافت اخطـار کتبى توجیـه و از ادامه 
تخلـف خـود دسـت کشـیدند. بـه گـزارش گسـترش نیوز، 
دهقانى نیـا ادامـه داد: بـا پیگیـرى دسـتگاه کاشـف و ناظر 
درنهایـت 25 پرونـده قضایـى تشـکیل شـد کـه ارزش آن 
بالغ بـر 10 میلیـارد ریـال بـرآورد شـده اسـت. سـخنگوى 
سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز تشـریح کـرد: بـراى 
10 پرونـده از مجمـوع پرونده هـاى قضایـى شـده، رأى 
محکومیـت صادرشـده اسـت و همچنیـن 13 پرونـده در 
حال بررسـى و رسـیدگى اسـت. وى اضافه کـرد: با فعالیت 
واحدهـاى ارائه کننـده پوشـاك محـرز قاچاق برخـورد و در 
ادامـه اجنـاس تولیـد داخلـى جایگزیـن شـد به طورى کـه 
اتحادیـه مربـوط در نامه اى قـدردان این اقدام سـتاد مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز بـود. دهقانى نیـا مطـرح کـرد: طبـق 
قانـون سـتاد مبارزه بـا قاچاق کاال و ارز هـر فعلى که باعث 
نقـض قانـون ورود و خـروج کاال شـود، قاچـاق محسـوب 
مى شـود و مرتکـب بایـد در برابـر قانون شـکنى مجـازات 
شـود. سـخنگوى سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـا 
اشـاره بـه برخـى از مصداق هاى قاچـاق، بیان کـرد: قاچاق 
پوشـاك هـم همانند دیگـر اجناس در چهره هـاى مختلفى 
همچـون خـروج از محدوده اجناس مشـروع بـه مجاز، کم 
یـا بیـش اظهارى، تخلـف در اسـناد مسـتند گمرکى ظاهر 
مى شـود. وى در مـورد اینکـه برخى از محموله هـا با عنوان 
مصـرف در مناطـق ویژه، خـارج از تشـریفات گمرکى وارد 
مى شـوند سـپس در مناطـق غیرمجـاز و خـارج از محدوده 
سـر درمیاورند، افزود: سـتاد مبارزه با قاچـاق کاال مأموریتى 
در حـوزه اجـرا و برخـورد با متخلفان نـدارد و وظیفه قانونى 
ایـن نهـاد، پیگیرى نظـارت بر حسـن اجراى قانون اسـت. 
دهقانى نیـا در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه چگونگى 
شناسـایى کاال هـاى محـرز قاچـاق، تصریـح کـرد: سـتاد 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز برنامه ریزى هایى طى 2 سـال 
گذشـته داشـته اسـت کـه به واسـطه  آن اجناس موجـود در 
فروشـگاه ها و یا واحد هاى مشـابه داراى شناسـه و شاخصه 
معلومـى هسـتند بنابرایـن کاالیـى که فاقد شناسـه باشـد، 

قاچـاق قلمداد مى شـود. 
سـخنگوى سـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: کاال هاى 
خارجـى بایـد در سـامانه مربـوط ثبـت سـفارش شـوند و 
توانایـى ایـن امر تنها بـراى عرضه کننده هایى مقدور اسـت 
کـه پیـش از آن مجوز کسـب وکار را اخذ کرده باشـند.  وى 
ابـراز کـرد: درواقـع گویـا و عیان تریـن راه براى شناسـایى 
کاال قاچـاق مربـوط بـه شناسـانه هاى اجناس مى شـود که 
گـروى ورود حساب شـده قانونـى آنهاسـت. در غیـر ایـن 
صـورت در رسـته کاال هـاى قاچاق دسـته بندى مى شـوند.  
دهقانى نیـا در مـورد ایـن سـؤال کـه چـه تضمینـى بـراى 
اینکـه واحد هـا بـه نگـه دارى و یـا پخش و فـروش کاالى 
قاچـاق نپردازنـد وجـود دارد؟ پاسـخ داد: راه هـاى متفاوتـى 
بـراى مقابلـه بـا ایـن امـر موجـود بـوده کـه ازجملـه آن 
مى تـوان بـه صـدور حکـم متناسـب بـا جـرم اشـاره کـرد 
به طورى کـه اگـر قاضـى پرونـده کشـفى در قبـال جـرم، 
کثـرت حکـم را در نظر بگیرد تـا حد زیادى بـر بازدارندگى 
و تکرار این امر اثر گذاشـته اسـت. سـخنگوى سـتاد مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز اضافـه کرد: بازرسـى نوبه اى و ضربتى 
یکـى دیگـر از شـیوه هاى کاربـردى مقابلـه بـا تکـرار این 

تخلف اسـت. 
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بنابرایــن پیشــنهاد مى کنیــم اعضــاى محتــرم کمیتــه فــرش ماشــینى 
تــا تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع و تجمیــع نمایشــگاه هاى فــرش، از 
ثبت نــام در نمایشــگاه فــرش ماشــینى تهــران خــوددارى کننــد. رییس 
کمیتــه فــرش ماشــینى انجمــن صنایــع نســاجى ایــران گفــت: مــن 
مى خواهــم اشــاره اى داشــته باشــم بــه نمایشــگاه دوموتکــس ترکیــه. 
نمایشــگاه دوموتکــس ترکیه در ســه ســال متوالــى در اســتانبول برگزار 
شــد. تولیدکننــدگان قاضى انتــپ اصــرار زیــادى داشــتند که نمایشــگاه 
ــى کــه شــهر قاضى انتــپ  ــپ برگــزار شــود؛ در حال ــد در قاضى انت بای
در برابــر اســتانبول یــک شــهر کوچــک بــا امکانــات بســیار محــدود 
اســت امــا بــراى اینکــه بتواننــد شــرکت برگزارکننــده نمایشــگاه هاى 
ــپ  ــه قاضى انت ــه ب ــس ترکی ــه دموتک ــد ک ــس را وادار کنن دوموتک
ــس  ــک دوره در دوموتک ــه ی ــه بلک ــا در ترکی ــود نه تنه ــل ش منتق
هانوفــر هــم شــرکت نکردنــد تــا اینکــه نهایتــاً توانســتند بــا اتحــاد بــه 
خواســته هاى خــود دســت یابنــد و نمایشــگاه دوموتکــس ترکیــه بــه 
قاضى انتــپ منتقــل شــد. امــروزه مى بینیــم در شــرایطى کــه امکانــات 
قاضى انتــپ اصــًال قابــل مقایســه بــا نمایشــگاه فــرش تهران نیســت، 
نمایشــگاه بســیار موفقــى اســت. مشــکالت نمایشــگاه فرش ماشــینى 

تهــران ســبب شــده اســت کــه متاســفانه مــا ایرانى هــا بــراى گرفتــن 
غرفــه در نمایشــگاه دموتکــس ترکیــه تــالش بســیارى داشــته باشــیم 
ــًال  ــگاه اص ــن نمایش ــى در ای ــرکت هاى ایران ــاى ش ــه ج در حالى ک
مناســب نیســت و هیچ کــدام از شــرکت هاى ایرانــى را در راهروهــاى 
اصلــى مســتقر نکرده انــد. علــى فرهــى اظهــار کرد: متأســفانه یکــى از 
مشــکالتى کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه همــکاران 
مــا در فــرش دســتبافت حساســیت بســیار زیــادى روى فرش ماشــینى 
دارنــد و بســیار اصــرار دارنــد کــه ایــن دو محصــول کنــار یکدیگــر قرار 
ــد  ــبب خواه ــرش س ــگاه هاى ف ــع نمایش ــه تجمی ــرد؛ درحالى ک نگی
شــد کــه طرفیــن از ظرفیت هــاى صادراتــى یکدیگــر اســتفاده کننــد. 
همان گونــه کــه مى بینیــد در مهم تریــن نمایشــگاه فــرش و کفپــوش 
دنیــا کــه دوموتکــس آلمــان اســت، ســال هاى ســال اســت کــه ایــن 
ــار  ــتباف کن ــاى دس ــینى و فرش ه ــاى ماش ــاده و فرش ه ــاق افت اتف
یکدیگــر عرضــه مى شــود. مســلماً خریــداران فرش هــاى ماشــینى و 
دســتباف نیــز ایــن تفاوت هــا را مى فهمنــد و بــراى هــر کــدام بهــاى 
ــتفاده  ــودش اس ــاى خ ــدام را در ج ــر ک ــد و ه ــودش را مى پردازن خ

ــد. ــرى را بگیرن ــاى دیگ ــد ج ــدام نمى توانن ــد. هیچ ک مى کنن

ادامه از صفحه 1

بهترين راهکار، همزمانی و تجميع نمايشگاه های فرش ماشينی و دستبافت است

پارچه مانتویى عرضه شـد.  چهاردهمین مرحله از توزیع مواد اولیه پوشـاك 
نیـز در سـال جارى انجـام گرفت وانواع «الى چسـب» به متـراژ 250 هزار 
یـارد بیـن متقاضیان توزیع شـد. اقـدام دیگر این کارگـروه امـا، ارتباط میان 
تاجـر و تولیدکننـده بود تا بتوانند بـدون واسـطه، کاال را از واردکننده دریافت 
کننـد.  اگرچـه فعـاالن اقتصـادى بـه ایـن روش توزیـع انتقاداتى داشـتند و 
معتقـد بودند کـه توزیع مواد اولیه نتوانسـته باعث کاهـش هزینه هاى تولید 
شـود و در عیـن حـال همـه تولیدکنندگان موفق بـه دریافت مـواد اولیه این 
کارگـروه نشـده اند و از طرفـى بسـیارى از تولیدکننـدگان صنعـت نسـاجى 
معتقدنـد کـه کارگروه مذکور باید با دقت بیشـترى نسـبت بـه واردات اقالم 
موردنیـاز اقـدام کنـد و از واردات کاالئـى کـه سـاخت داخـل دارد جلوگیرى 
نمایـد چراکـه در برخى موارد تولیدکننده داخلى توان رقابتى خود را از دسـت 
داده و حتـى محصـول وارد شـده ارزان تر از مواد اولیه همـان کاال به فروش 
مى رسـد، بعنـوان مثـال نخ وارداتـى ارزان تر از الیـاف خریدارى شـده در بازار 
توزیـع مى گـردد. در عیـن حال، متولیـان وزارت صنعت، تامین مـواد اولیه را 
بـه عنـوان جدى تریـن هدف ایـن وزارتخانه در سـال 98 عنـوان مى کنند و 
بـر ایـن موضـوع تاکید دارند کـه رفع موانـع موجـود در تامین مـواد اولیه با 
جدیـت پیگیـرى و اقدامـات الزم انجـام مى شـود.  در همین رابطه، افسـانه 
محرابى، مدیرکل دفتر صنایع نسـاجى، پوشـاك و سـلولزى وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت طـى اظهاراتى تاکید کـرد: رونق تولید در صنایع نسـاجى، 

رئیس انجمن نسـاجى اسـتان یزد گفت: قاچاق منسـوجات به داخل کشـور، 
عـدم امـکان تأمیـن مـواد اولیه بـا کیفیـت مطلـوب و ارزان، افزایش قیمت 

تمام شـده محصوالت از مشـکالت صنعت نسـاجى است.
مجتبـى دسـتمالچیان با اشـاره به نامگذارى سـال جارى به نـام رونق تولید 
اظهـار داشـت: رونـق تولید یعنـى توجه ویژه به حـوزه تولید بـراى فروش و 
عرضه بیشـتر به بازار اما زیرسـاخت هاى رونق تولید در کشـور مشـکل دارد. 

پوشـاك و کفـش از برنامه هـاى اولویـت دار وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
در سـال جدید است. 

همچنیـن ارتقـاى کیفى و کمـى رقابت پذیر بـودن و صادرات محـور کردن 
ایـن صنایـع از دیگـر برنامه هـاى مهـم در سـال98 اسـت. طبـق اعـالم 
مهنـدس افسـانه محرابى، تامین مـواد اولیه داخلـى و وارداتى در دسـتورکار 
معاونـت امـور صنایع قرار گرفته و در این راسـتا، رفع موانـع موجود در تامین 
مواد اولیه از جمله «تخصیص ارز»، «مواد اولیه پتروشـیمى» و «مشـکالت 
سـازمان دامپزشـکى در واردات پوسـت» با جدیت پیگیرى مى شود.  چندى 
پیـش نیـز، فرشـاد مقیمى، معـاون وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت از ابالغ 
سـند راهبـردى پوشـاك در آینـده نزدیـک خبـرداده و گفته بود کـه اجراى 
ایـن سـند در توسـعه تولیدات صـادرات محـور و بـا ارزش افزوده بـاال موثر 
اسـت به گفتـه او، «حمایـت از تولیـدات رقابت پذیر داخلى»، «ارتقاء سـطح 
کمـى و کیفـى» و «ایجـاد بسـتر الزم جهـت برقـرارى شـرایط برابـر بـا 
رقبـاى منطقـه اى و جهانـى» از مهم تریـن برنامه هـاى توسـعه این صنعت 
به شـمار مـى رود.  مقیمى همچنین پیگیرى اسـتقرار نظـام قانونمند فعالیت 
واردکنندگان محصوالت نسـاجى و پوشـاك نظیر «ثبت نمایندگى رسـمى 
پوشـاك وارداتـى»، «طـرح شناسـه کاال و رهگیـرى» و «ایجاد انسـجام و 
یکپارچگـى در مبـادى مختلـف وارداتـى مانند اصـالح رویه هـاى واردات از 

مناطـق آزاد» را از دیگـر برنامه هـاى ایـن بخش عنـوان کرد. 

بـه گـزارش ایلنـا،  وى بـا بیان اینکه در شـرایط حاضر باید زمینـه اى فراهم 
کـرد تـا صـادرات توسـعه پیـدا کنـد ادامـه داد: با توسـعه صـادرات مى توان 
بـراى کشـور ارزآورى کـرد این در حالى اسـت که افزایش نـرخ دالر موجب 
گرانـى قیمـت مواد اولیه نسـاجى شـده اسـت.  رئیس هیئت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجى یزد اضافـه کرد: بـا توجه به خصوصى شـدن پتروشـیمى، 
ایـن بخـش بجـاى اینکه تامیـن نیـاز داخـل را در اولویت داشـته باشـد به 
صـادرات و سـود بیشـتر توجـه مى کنـد و این موضـوع به صنعت کشـور به 
ویـژه نسـاجى آسـیب جدى مى زنـد. وى با بیـان اینکه فـروش محصوالت 
پتروشـیمى بـا ارز آزاد موجـب افزایـش هزینه هـاى تحمیلى بـر تولیدکننده 
نسـاجى شـده اسـت عنـوان کـرد: الزم اسـت دولت توجـه ویژه اى بـه این 
بخش داشـته باشـد چراکه صنعت نسـاجى یک صنعت زنجیره اى اسـت و 
اشـتغالزایى باالیى دارد.  دسـتمالچیان با تاکید بر اینکه شـرایط اسـتان یزد 
ایجـاب مى کند صنعت نسـاجى که در گذشـته گسـترش داشـته امـروز نیز 
احیـا شـود اظهار داشـت: مشـکل عمـده ایـن صنعت در اسـتان عـالوه بر 
قاچـاق و مـواد اولیـه، نقدینگى اسـت در حالى کـه مى توان بـا تزریق اندك 

نقدینگـى فرصت هـاى شـغلى فراوانى را ایجـاد کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى یزد: 
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نمی توان مردم را وادار به خريد کاالهای توليد داخل کرد

مهندس امین مقدم - عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع 
نساجى و پوشاك ایران- در برنامه «کاالى ایرانى» رادیو اقتصاد اعالم 
کرد: نمى توان مردم را وادار به خرید کاالهاى تولید داخل کرد چون حق 
انتخاب دارند اما با فرهنگ سازى موثر مى توان مانع خرید کاالهاى قاچاق 
توسط مصرف کنندگان شد. در این برنامه رادیویى که به بررسى مسائل 
مربوط به حجم تولید و وضعیت بازار پارچه در ایران اختصاص داشت، وى 
افزود: اگر مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در زمان مناسب تأمین شود، 
بهترین زمانى است که تولید مى تواند خود را به عرصه مصرف کننده نهایى 
برساند. مقدم یادآور شد: تولید در کشور ما با مشکالت عدیده اى در بخش 
تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش، مسائل بیمه ، بانک، مالیات، تأمین 
اجتماعى، بروکراسى هاى کاذب ادارى و ... مواجه است و به همین دلیل 
حال تولید چندان مساعد نیست در حالى که براى رونق تولید و افزایش 
اشتغال باید موانع و مشکالت از مسیر تولیدکنندگان برداشته شود. این 

صنعتگر نساجى تصریح کرد: متأسفانه به دلیل مشکالت متعدد در زمینه 
تهیه مواد اولیه، فعاالن بخش رنگرزى، چاپ و تکمیل پارچه در شرایط 
مناسبى به سر نمى برند. وى ضمن تأکید بر ضرورت فرهنگ سازى براى 
نخریدن کاالى قاچاق و واردات بى رویه ادامه داد: نمى توان مردم را وادار به 
خرید کاالهاى تولید داخل کرد چون حق انتخاب دارند اما با فرهنگ سازى 
موثر مى توان مانع خرید کاالهاى قاچاق توسط مصرف کنندگان شد. 
مقدم، قاچاق را به عنوان یک پدیده مخرب و عامل کاهش تولید داخلى، 
بیکارى، عدم رونق اقتصادى و بروز آسیب هاى فرهنگى و اجتماعى در 
جامعه برشمرد و گفت: تأسف آور است که بسیارى از واردکنندگان اقدام 
به واردات محصوالت استوك، بى کیفیت و به قیمت زیر دالر نموده و آن 
را با چندین برابر قیمت در بازار داخلى به فروش مى رسانند. این امر باعث 
شد بسیارى از تولید کنندگان داخلى توان رقابت با کاالهاى استوك را از 
دست بدهند، به حاشیه رانده شوند و در نهایت بخش اعظمى از کارگران 
شغل خود را از دست بدهند. مقدم اذعان داشت: واردات بى رویه و قاچاِق 
محصوالت استوك، آسیب هاى فراوانى به تولیدات داخل وارد مى کند. 
وى، بازاریابى دیجیتالى و فروش اینترنتى پوشاك و منسوجات باکیفیت 
را از راه هاى بسیار موثر در آشنایى مصرف کنندگان با تولیدکنندگان ایرانى 
اعالم کرد و افزود: مردم باید کاالهاى مورد نیاز خود را از مجتمع ها و مراکز 
معتبر خریدارى نمایند. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع 
نساجى و پوشاك ایران در پایان از مردم خواست به تولیدکنندگان ایرانى 
اعتماد کنند و به تهیه کاالى باکیفیت ایرانى توجه بیشترى نشان دهند 
تا چرخ کارخانه ها به حرکت ادامه دهد و شاهد افزایش اشتغال کارگران 

زحمتکش و تالشگر باشیم.  

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجى ایران: 

نيمی از ظرفيت واحدهای نساجی کشور خالی است

عضـو هیئـت مدیره جامعه متخصصین نسـاجى ایران بـه فعالیت حدود 
9 هـزار واحـد نسـاجى و پوشـاك داراى پروانه تاسـیس بهره بـردارى در 
کشـور اشـاره کـرد کـه بطـور متوسـط نیمـى از ظرفیـت آنها بـه دلیل 
مشـکالت نقدینگى، فـروش و تحریم بى اسـتفاده مانده اسـت. علیرضا 
حائرى به نامگذارى امسـال به سـال «رونق تولید» اشـاره کرد و افزود: 
اگـر بـازار فـروش بویـژه در بخش صـادرات رونـق بگیرد، ایـن واحدها 
قـادر بـه افزایـش دسـتکم 30 درصـدى تولید خواهنـد بود. بـه گزارش  
ایرنـا ، ایـن فعـال صنعتى خاطرنشـان کرد: شـاه کلید حل همه مسـائل 
اقتصـادى کشـور، رونـق تولید اسـت که با خـود کاهش تـورم، افزایش 
اشـتغال، رشـد اقتصـادى، افزایـش تولید ناخالـص ملى و صـادرات را به 
دنبـال خواهـد داشـت. وى تاکیـد کـرد: پیش شـرط رونق تولیـد، رونق 
بـازار اسـت؛ یعنى تولیـد را با هدف فروش، سـودآورى و کسـب گردش 
مالـى مناسـب دنبال  کنیم، در غیـر این صورت به انباشـت کاال و حبس 
نقدینگـى در انبـار خواهد انجامید. حائرى بیان داشـت: بـراى رونق بازار 
بایـد همزمـان در دو حـوزه بـازار داخلـى و خارجى کار کنیـم؛ رونق بازار 
داخلـى بـا افزایـش قـدرت خرید مـردم و حفـظ ارزش پول ملى میسـر 

مى شـود کـه وظیفه دولت اسـت.
وى تاکیـد کـرد: در بُعـد خارجـى، بایـد با تولیـد کاالهاى باکیفیـت و با 
قیمـت تمـام شـده مناسـب و برقـرارى روابـط تجارى حسـنه با سـایر 

کشـورها بویـژه همسـایگان، به تقویـت صـادرات بپردازیم.
 عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نسـاجى ایران ادامـه داد: برگزارى 
همایش هـا، تزریـق اندکـى نقدینگـى به واحدهـا و غیره بـدون متصور 

بـودن بـازار مناسـب بـراى تولیـدات، «شـعار توخالـى» بیـش نبـوده و 
موضـوع اصلـى رونق بازار اسـت. 

وى بـه افزایـش سـه برابـرى نـرخ ارز اشـاره کـرد و گفت: این مسـاله 
بـه معناى سـه برابر شـدن نقدینگـى مورد نیـاز تولیدکنندگان اسـت، به 
ایـن ترتیب کمبود نقدینگـى مهم ترین دغدغه واحدهـاى صنعتى براى 
حفـظ وضـع موجـود تولیـد اسـت. حائـرى یادآور شـد: پنـج مـاده اولیه 
عمـده در صنایـع نسـاجى و پوشـاك وجـود دارد که نخسـتین آنها پنبه 

است.
وى توضیـح داد: نیـاز سـالیانه ایـن صنعت بـه پنبه 150 هزار تن اسـت 

کـه فقـط 30 درصـد آن در داخل تولید مى شـود.
ایـن فعـال اقتصادى به پلى اسـتر بـه عنوان دومیـن ماده اولیـه مورد نیاز 
اشـاره کـرد کـه 100 درصـد از داخـل تامیـن مى شـود، امـا از پارسـال 
تاکنـون قیمـت ایـن مواد سـه برابـر شـده اسـت. وى افزود: ویسـکوز، 
دیگـر مـاده اولیـه مورد نیـاز ایـن صنعـت هرچنـد مصـرف پایینـى بـه 
انـدازه 30 تـا 40 هـزار تـن در سـال دارد، امـا 100 درصـد وارداتى بوده 
و بطـور عمـده از هنـد، اندونـزى و فنالنـد وارد مى شـود. عضـو هیئت 
مدیـره جامعه متخصصین نسـاجى ایـران ادامه داد: اکریلیـک به عنوان 
چهارمیـن مـاده اولیـه مهـم در ایـن صنعـت کـه بیشـتر بـراى صنایع 
کف پـوش، فرش هـاى ماشـینى و لباس هـاى کاموایـى مورد اسـتفاده 
قـرار مى گیـرد نیـز از خـارج تامین مى شـود، با ایـن وجـود پلى پروپیلن 
به عنـوان پنجمیـن مـاده مورد نیـاز صد درصـد از داخـل تهیه مى شـود.  
وى یـادآور شـد: نیـاز ارزى صنعـت نسـاجى و پوشـاك بـراى واردات 
نـخ، پارچـه، ماشـین آالت، تجهیـزات و غیره در شـرایط عادى سـالیانه 
2 میلیارد دالر اسـت، همچنین آمارها حاکى اسـت سـالیانه 2 میلیارد و 
500 میلیـون دالر از کاالهـاى ایـن صنعت به داخل قاچاق مى شـود که 

فقـط 90 درصد آن پوشـاك اسـت.
حائـرى خاطرنشـان کرد: در سـال هاى گذشـته بطور متوسـط سـالیانه 
400 میلیـون دالر ارز بـراى واردات ماشـین آالت و تجهیـزات صنعـت 
نسـاجى و بازسـازى و نوسـازى واحدهـاى جدیـد مورد نیـاز بـود، اما در 
دولـت دهـم و بـا اعمـال تحریم هـا این نیـاز بـه کمتـر از 200 میلیون 

دالر کاهـش یافتـه بود.

مساعدت و کمک رسانی به 
هموطنان سيل زده

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

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

انجمن تماس حاصل فرمایند.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران
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