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

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

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 افزایش قیمت ارز به کاهش قاچاق کمک کرده است

مشکالت و چالش های واردات پوشاک با حضور معاون امور صنایع 
وزارت صنعت ، معدن وتجارت و نمایندگانی از تشکل های صنعت 

پوشاک مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش ایرنا ،  فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت با اشاره به لزوم ابالغ سند توسعه صنعت نساجی 
و پوشاک خاطر نشان کرد: با اجرای این سند استراتژی مشخصی بر 
صنعت نساجی و پوشاک حاکم و راهبرد اصلی کشور در این صنعت 
مشخص خواهد شد. وی با تاکید بر ممنوعیت واردات کاالی نهایی 
پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی در کشور 
افزود: در صنعت هر کشوری واردات، صادرات و تولید صنعتی نقش 
مهمی دارد و ممنوعیت واردات پوشاک به منزله رد این سیاست 

تجاری نیست. 
از  حمایت  را  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سیاست  مقیمی، 
محصوالت ایرانی، ایجاد بستر برای توسعه کیفی برندهای داخلی 
و ارتقاء کیفی طراحی و مد در کشور عنوان کرد و گفت: اختالف 
سلیقه  کاری بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی از برداشت های 
متفاوت از صنعت و فضای کسب و کار است که ما باید با برگزاری 
نشست های مشترک ، نقطه نظرات دو طیف تولید و توزیع را به هم 

نزدیک نماییم تا تفکرات منطقی حاکم شود. 
معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابالغ طرح توسعه 
صنعت نساجی و پوشاک را در بهم رسانی و توافق بین تولید و توزیع 
موثر برشمرد و گفت: اتحادیه واردکنندگان هم می تواند نقطه نظرات 
پیشنهادی خود را در خصوص این سند اعالم نماید تا به زودی این 

صنعت برای اجرا ابالغ شود. 
مقیمی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت مدیریت 
ارزی تصریح کرد: ورود مواد اولیه تولید از برنامه های اصلی وزارتخانه 
بوده و تنها محدودیت های ارزی برای ورود کاالهای غیر ضرور و 
محصوالت دارای مشابه داخلی با کیفیت و تولید مناسب ایجاد شده 
است. وی خاطر نشان کرد: تسریع در واردات مواد اولیه با همکاری 
بانک مرکزی و گمرک با جدیت پیگیری شده و محدودیت ها صرفًا 
خصوص  در  پایان  در  وی  است.  نهایی  کاالهای  از  برخی  برای 
مشکالت مطروحه به دستورالعمل واردات پوشاک و موضوعاتی نظیر 
حضور برندهای خارجی درکشور توضیح داد: اصالح دستور العمل 
وارد کنندگان  اتحادیه  و  بوده  کار  در دستور  نظر تشکل ها  مطابق 
پوشاک نیز می توانند نقطه نظرات اصالحی خود را اعالم کنند تا پس 
از بررسی کارشناسی اصالحات الزم صورت گیرد. گفتنی است، در 
این نشست نمایندگان تشکل های پوشاک کشور، با طرح موضوعاتی 
نظیر بازنگری در ممنوعیت واردات این محصول ، اصالح دستورالعمل 
واردات پوشاک و ایجاد بستر برای حضور برندهای خارجی در کنار 
برندهای ایرانی، خواستار تمهیداتی برای اصالح تعرفه و بازنگری در 

ممنوعیت واردات پوشاک با برندهای خارجی شدند.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه تولیــد پوشــاک از 
اولویت هــای مــا در ســال جــاری اســت، گفــت: افزایــش قیمــت ارز 

بــه کاهــش قاچــاق کمــک کــرده اســت.
ــی  ــورای عال ــای ش ــی اعض ــت هم اندیش ــی در نشس ــا رحمان رض
اســتان ها بــا بیــان اینکــه کشــور مــا یــک ســال و یــک مــاه اســت 
کــه وارد جنــگ اقتصــادی شــده اســت، اظهــار کــرد: ایــن جنگ به 

طــور رســمی از اردیبهشــت ســال گذشــته اعــالم شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارتخانه هــا در خــط مقــدم ایــن جنــگ 
اقتصــادی هســتند، افــزود: بــر همیــن اســاس بایــد بــا مردم بیشــتر 

صحبــت کنیــم تــا در جریــان مســائل قــرار گیرند.
بــه گــزارش ایرنــا،  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکه 

در ایــن فرصــت می خواهــم مختصــات ایــن جنــگ اقتصــادی را 
شــرح دهــم، تصریــح کــرد: بایــد بررســی کنیــم کــه دشــمنان مــا 

بــا چــه هدفــی ایــن جنــگ را بــه مــا تحمیــل کردنــد.
رحمانــی بــا بیــان اینکــه در کنــار ایــن جنــگ یــک عملیــات روانی 
پیچیــده وجــود دارد کــه موجــب پیچیده تــر شــدن موضــوع جنــگ 
شــده اســت، گفــت: دشــمنان مــا انتظــار نداشــتند کــه مــا تــا ایــن 

ــداری کنیم.  ــدازه پای ان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نوســانات ارزی بــرای مــا مشــکل ایجــاد 
ــی  ــراری ارتباطــات جهان ــد، برق ــه تولی ــزود: الزم کــرده اســت، اف
اســت، امــا در شــرایط فعلــی ایــن وضعیــت به طــور کامــل تحریــم 

بررسی مشکالت و چالش های 
واردات پوشاک

گزارش نشست کارگروه موکت انجمن صنایع نساجی ایران

انجمــن صنایــع  عصــر روز سه شــنبه 21خرداد مــاه دبیرخانــه 
ــش  ــود در بخ ــت ب ــه موک ــای کمیت ــان اعض ــران میزب ــاجی ای نس
ــوص  ــر در خص ــث و تبادل نظ ــس از بح ــت پ ــن نشس ــن ای آغازی
ــا  ــی و رض ــم ایران ــان ابراهی ــه ، آقای ــر کمیت ــس و دبی ــاب رئی انتخ
الــه وردی به ترتیــب به عنــوان رئیــس و دبیــر کمیتــه مذکــور 
انتخــاب گردیدنــد و همچنیــن مقــرر شــد جلســات کمیتــه در دومین 

دوشــنبه هرمــاه برگــزار گــردد . در ادامــه ایــن نشســت در خصــوص 
مســائل و مشــکالت صنعــت موکــت بحــث و تبــادل نظــر شــد و 
اعضــای کمیتــه مــوارد متعــددی را مطــرح فرمودنــد کــه اهــم ایــن 

ــد: ــدی گردی ــل جمع بن ــرح ذی ــه ش ــائل ب مس
- در خصــوص مســائل و مشــکالت واحد هــا در تامیــن گرانــول مقــرر 
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 گزارش نشست کارگروه ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی ایران

در بخــش آغازیــن ایــن نشســت کــه در ســاعت 14 روز دوشــنبه 
مــورخ 98/03/20 برگــزار گردیــد آقــای مهنــدس شــهالیی 
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران ضمــن خیــر 
مقــدم بــه حاضریــن ابــراز امیــدواری نمــود کــه انجمــن بتوانــد بــا 
ــود به خصــوص  ــه اعضــای خ ــای مجدان ــا و همکاری ه حمایت ه

کمیته هــای تخصصــی گام هــای موثــری را در توســعه و پیشــرفت 
ایــن صنعــت بــر دارد. پــس از ایشــان آقــای محمدحســین مطهری 
دبیرکمیتــه بــا اشــاره بــه گذشــت دو ســال از تأســیس ایــن کمیتــه 
ــه  ــن کمیت ــرد ای ــی از عملک ــه آن گزارش ــات رئیس ــاب هی و انتخ
ادامه در صفحه 2
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خالصه مذاکرات  هزار و بیست و یکمین  نشست هیئت  مدیره
هزار و بیست و یکمین نشست هیأت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران با حضور اکثریت اعضای هیأت 
مدیره در روز یکشنبه مورخ98/03/12 در محل دفتر 
ایران تشکیل و برگزار شد و  انجمن صنایع نساجی 
نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی 

از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و بیســتمین نشســت هیــأت مدیــره 
انجمــن صنایــع نســاجی ایــران مــورخ 98/02/29 قرائــت و بــه 

امضــاء حاضریــن در نشســت مذکــور رســید.
2- آقــای مهنــدس شــهالیی گزارشــی از نشســت برگــزار شــده 
ــیون  ــای کمیس ــا اعض ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــل مجل در مح
ــن  ــوع تامی ــوص موض ــه در خص ــد ک ــه فرمودن ــادی ارائ اقتص
مــواد اولیــه و مالیــات بــر ارزش افــزوده در ایــن نشســت بحــث و 

ــود. ــده ب ــر ش تبادل نظ
3- در خصــوص موضــوع بررســی و تصویــب تغییــرات اساســنامه 
انجمــن مقــرر شــد کــه موضــوع بــه جلســه آتــی هیــات مدیــره 

موکــول شــود.
4- در خصــوص انتخــاب نماینــده انجمــن در هیــات نماینــدگان 
اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران طبق دســتور 
ــدس  ــان مهن ــت آقای جلســه بحــث و تبادل نظــر شــد و در نهای
علــی فرهــی و دکتــر علیمــردان شــیبانی بــه عنــوان نامــزد اعالم 
ــری انتخــاب  ــس از رای گی ــت پ ــه در نهای ــد ک ــی فرمودن آمادگ

نماینــده انجمــن بــه جلســه بعــدی موکــول گردیــد.
5- گــزارش بودجــه پیشــنهادی ســال 98 و میــزان حــق 
ــای  ــط آق ــی توس ــع عموم ــه مجم ــنهادی ب ــای پیش عضویت ه
الجــوردی خزانــه دار انجمــن ارائــه گردیــد و بحــث و تبادل نظــر 

ــت. ــورت پذیرف ــوص ص ــن خص ــیاری در ای بس
ــورخ 98/03/04  ــر شــیبانی گزارشــی از جلســه م ــای دکت 6- آق
اتــاق ایــران و ترکیــه در نهــاد ریاســت جمهــوری ارائــه فرمودنــد .

7- جلســه در ســاعت 18:30 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و آل 
محمــد خاتمــه یافــت.

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 
اکبر لباف، عبدالحسین اخوان مقدم 

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

شــده و دشــمنان راه تبــادالت مالــی را بســته اند. رحمانــی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه همــکاران مــا در ســال 97 اقدامات جهــادی انجــام دادند، 
افــزود: در شــرایط کنونــی مناطــق مــرزی بزرگترین پتانســیل برای 
مــا هســتند و در دوره تحریــم بایــد بــه بخــش خصوصــی و مــرزی 

توجــه و بــه بهتریــن شــکل از آن هــا اســتفاده کنیــم. وی بــا بیــان 
اینکــه همــه معــادن کشــور موظف شــدند کــه نیروهــای خــود را از 
بومیــان همــان منطقــه تأمیــن کننــد، گفــت: حتــی اولویــت را هــم 

بــا مــدارک تحصیلــی پاییــن قــرار داده ایــم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

 افزایش قیمت ارز به کاهش قاچاق کمک کرده است

 گزارش نشست کارگروه ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی ایران
ارائــه فرمودنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه بیــش از ده جلســه مشــترک 
ــا ســرکار  ــدد ب ــع نســاجی و نشســت های متع ــرکل صنای ــا مدی ب
خانــم نصرالهــی بــه نشســت های مشــترک هیــات رئیســه کمیتــه 
ــل ســازمان مناطــق آزاد تجــاری و اداره کل گمــرک  ــا مدیرعام ب
کشــور اشــاره نمــود. ایشــان اصالح قیمــت پایــه گمرکــی و اصــالح 
ــا  ــل ب ــت و تعام ــوص ورود موق ــی در خص ــنامه های گمرک بخش
بافنــدگان فــرش ماشــینی و مصرف کننــدگان نخ هــای تولیــدی را 
از مهم تریــن فعالیت هــای ایــن کمیتــه دانســتند. ایشــان در ادامــه 
ــه پیگیری هــای جــدی در خصــوص جلوگیــری از بد اظهــاری و  ب
کــم اظهــاری در گمــرکات به عنــوان یکــی دیگــر از دســتاوردهای 
ایــن کمیتــه اشــاره کردنــد. پــس از  ارائــه گــزارش آقــای مهنــدس 
نیلفــروش زاده دبیــرکل انجمــن در خصــوص طــرح پایــش صنعــت 
نســاجی و بحــث و تبــادل نظــر در ایــن خصــوص مصــوب گردیــد 
کــه بــرای راســتی آزمایی بیشــتر آمارهــای جمع آوری شــده نســبت 

بــه بازدیــد از واحدهــا نیــز اقــدام گــردد.
پــس از طــرح ســخنان مقدماتــی اعضــای کمیتــه بــه اظهار نظر در 
خصــوص مســایل و مشــکالت خــود پرداختند و مــوارد متعــددی از 

جملــه مــوارد ذیــل مطــرح گردید.
1- اجرای ناقص و ناهمگن قانون مشاغل سخت و زیان آور

2- بازنگری در موضوع استانداردهای نخ های اکریلیک 
3- مشکالت اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده 

4- لزوم بازنگری و توجه بیشتر به تعرفه های گمرکی
5- مشکالت بانکی و ارزی برای تامین مواد اولیه 

در  بخــش پایانــی ایــن نشســت هیــأت رئیســه کمیتــه بــه اتفــاق 
آراء انتخــاب گردیدنــد و آقایــان علــی زینالــو، محمد حســین 
مطهــری، امیرحســین ذوالفقــاری، حســین نصیریانی، غالمحســین 
فرزیــن، اســماعیل توکلــی و علــی دیانــت به عنــوان هیأت رئیســه 

کمیتــه انتخــاب شــدند.
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توسعه کسب و کار بدون تسهیالت بانکی در طرح تکاپو

مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به توسعه کسب و کار بدون تسهیالت بانکی در طرح تکاپو 
گفت: به رسته هایی مانند پوشاک، کفش، زنبور، مبلمان، گیاهان 

دارویی، زغفران به صورت ویژه متمرکز خواهیم شد.
رضا تازیکی، مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، درباره برنامه ها برای بهبود تولید داخلی در شرایط تحریم 
گفت: ما بسته ای را برای هر صنعت آماده در اختیار سازمان برنامه 
قرار داده ایم. بسته ای برای توسعه صنعت پوشاک آماده کرده ایم. 
بسته را با همکاری و تعامل تمام اعضای دخیل در صنعت پوشاک 
تهیه کرده ایم. ما معتقد هستیم حتی در شرایط تحریم هم می توان 

اشتغال ایجاد کرد.
گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 

تسهیالت بسیاری در حوزه اشتغال روستایی و فراگیر پرداخت شد 
گفت: در همین راستا سامانه ای برای نظارت طراحی شده است. در 
راستای این سامانه بررسی می شود که چه تسهیالتی پرداخت شده 
است و اگر در مواردی انحرافی باشد، ناظر پس از حضور و نظارت 

موارد را گزارش می دهد. 
تازیکی با بیان اینکه برنامه امسال بر روی رسته های الویت دار در 
کشور است، اظهار داشت: بر رسته هایی مانند پوشاک، کفش، زنبور، 
مبلمان، گیاهان دارویی، زغفران را به صورت ویژه تمرکز خواهیم 
کرد. بحث ایجاد چند مرکز اتصال به بازارهای بین المللی داریم. در 
حوزه های مختلف در حوزه های مورد اولویت، بحث مبتنی بر قرارداد 
را داریم. سال گذشته در این طرح نزدیک به 20هزار کشاورز تحت 
پوشش این طرح قرار گرفتند، در برنامه داریم تا 100هزار کشاورز 
دیگر تحت پوشش این طرح قرار گیرند. توافقی را با بانک کشاورزی 
داریم و مقرر شد با آنها هم در حوزه توسعه کشاورزی فعالیتی را 
شروع کنیم. بانک کشاورزی بسیار خوب در این طرح آغاز به کار 

کرده است. در حوزه دام سبک نیز برنامه هایی داریم. 
مدیراجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار 
داشت: طرح مبتنی بر قرارداد، توسعه این نوع ارتباطات قراردادی 
عالوه بر ایجاد شغل و امنیت شغلی برای بهره برداران خرد بخش 
کشاورزی، امنیت و اطمینان کاری مناسبی را برای بنگاه های فعال 
در این زنجیره به وجود خواهد آورد و همزمان موجب توسعه کل 

زنجیره ارزش می شود.

گزارش نشست کارگروه موکت انجمن صنایع نساجی ایران
شــد تا نشســت مشــترکی بــا مدیرعامل شــرکت تندگویــان برگــزار گردد

ــده در خصــوص عــودت ارز حاصــل از  - مســائل و مشــکالت عدی
ــا صــادرات بــه کشــورهای  صــادرات بــه ســامانه نیمــا در ارتبــاط ب

عــراق و افغانســتان
- بــا توجــه بــه مشــکالت عدیــده در ارتبــاط بــا بانــک مرکــزی در 

تامیــن ارز مــورد نیــاز واحــد هــا در تامیــن مــواد اولیــه و همچنیــن 
ــل از  ــودت ارز حاص ــا در ع ــی از تحریم ه ــی ناش ــکالت بانک مش
صــادرات و همچنیــن هزینه هــای مالــی مربــوط بــه دور زدن 
تحریم هــا مقــرر شــد تــا نشســت مشــترکی بــا مســئولین مربوطــه 

در بانــک مرکــزی برگــزار گــردد.

ادامه از صفحه 1

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

2



ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

سخنگوی سازمان تعزیرات اعالم كرد:

 هشدار به فروشندگان گرانفروش 
پوشاک برند خارجی

ســخنگوی ســازمان تعزیــرات بــا هشــدار بــه فروشــندگان متخلف 
پوشــاک برنــد، گفــت: مــا دوســت نداریــم بــه ســمت تعطیلــی و 
برخــورد قضایــی بــا واحدهــای تولیــدی حرکــت کنیــم، امــا ایــن 

حمایــت نبایــد منجــر بــه تضییــع حقــوق مصرف کننــده شــود.
ــی در  ــرات حکومت ــازمان تعزی ــخنگوی س ــی س ــر رایگان سیدیاس
ــی  ــرات حکومت ــازمان تعزی ــار س ــان آم ــه بی ــری  ب ــت خب نشس
ــت  ــت: در 83 روز نخس ــاری، گف ــال ج ــت س ــی 83 روز نخس ط
ــده وارده  ــزار و 641 پرون ــاه( 120 ه ــا 21 خردادم ــاری )ت ــال ج س
بــه تعزیــرات داشــته ایم و 107 هــزار و 82 پرونــده مختومــه شــده 
ــره  ــزار و 455 فق ــازمان 56 ه ــای س ــده پرونده ه اســت و کل مان

می باشــد.
وی افــزود: متخلفــان در ایــن 83 روز 7 هزار میلیــارد و 703 میلیون 
ــا  ــترین پرونده ه ــده اند. بیش ــوم ش ــدی محک ــه نق ــال جریم ری
ــه حــوزه کاال و خدمــات مــی باشــد و بیشــترین ارزش  ــوط ب مرب
ریالــی تخلــف مربــوط بــه حــوزه قاچــاق اســت کــه مقایســه تعداد 
ــی نشــان دهنده برخــورد  ــزان ارزش ریال پرونده هــای قاچــاق و می

بــا قاچاقچیــان در ســطح کالن اســت. 
وی در خصــوص آخریــن اخبــار اســتان کرمــان گفــت: بــا متوقــف 
کــردن یــک کانتینــر توســط ماموریــن نیــروی انتظامی مشــخص 
شــد بارنامــه ایــن کانتینــر مربــوط بــه پارچــه اســت امــا بــا توجــه 
بــه مشــکوک بــودن رفتارهــای راننــده، مامــوران اقــدام بــه فــک 
پلمــپ کانتینــر و کشــف یــک میلیــون و 700 هــزار نــخ ســیگار 
کردنــد و بالفاصلــه پرونــده بــه تعزیــرات ارجــاع و مــورد رســیدگی 

قــرار گرفــت. 
نهایتــاً متهــم پرونــده بــه پرداخــت 19 میلیــارد ریال جریمــه نقدی 
و ارزش خــودروی حامــل محمولــه محکــوم شــد و همچنین حکم 

بــه ضبط ســیگارهای مکشــوفه نیــز صادر شــد. 
وی بــا هشــدار بــه واردکننــدگان پوشــاک برنــد بــه کشــور گفــت: 
پوشــاکی را بــه قیمــت روز 176 هــزار تومــان بایــد بــه مشــتری 
عرضــه می کــرده امــا بــه قیمــت 459 هــزار تومــان بــه مشــتری 
فروختــه اســت در صورتی کــه بــه قیمــت امــروز لیــر قیمــت 176 
هــزار و 500 تومــان می شــود کــه ایــن اختــالف فاحــش 3 برابری 
بــا تمــام عــوارض گمرکــی و ... در مــورد یــک پیرهــن بچه گانــه 
ایــن اختــالف قیمــت خیلــی فاحــش اســت. وی افــزود: مــا تمایل 
ــای  ــا واحده ــی ب ــورد قضای ــی و برخ ــمت تعطیل ــه س ــم ب نداری
تولیــدی حرکــت کنیــم، امــا ایــن حمایــت نبایــد منجــر بــه تضییع 
حقــوق مصرف کننــده شــود و قطعــاً در دســتور گشــت هایی 
مشــترک مــا اســت و هفته آینــده از ایــن برنــد و دیگــر برندهــای 
پوشــاک بازدیــد خواهیــم داشــت و بهتــر اســت کــه قبــل از ورود 

گشــت های مــا اصــالح قیمــت داشــته باشــند.

نخستین شهرک صنعتی تخصصی پوشاک خاورمیانه در تهران به بهره برداری می رسد

درخواست رهاسازی پنبه تراریخته تایید نشد

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــتان ته ــی اس ــهرک های صنعت ــرکل ش مدی
ــن طــرح  ــت: ای ایجــاد شــهرک تخصصــی پوشــاک در تهــران گف
بــرای نخســتین بــار در خاورمیانــه بــا حــدود 6 هــزار میلیــارد تومــان 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و ایجــاد اشــتغال بــرای 15 هــزار 
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــران ب ــتقیم در ته ــورت مس ــه ص ــر ب نف

صابــر پرنیــان در حاشــیه نشســت بررســی مشــکالت شــهرک های 
صنعتــی شهرســتان دماونــد ، بــا اشــاره بــه فضــای حاکــم بــر کشــور 
ــی  ــای صنعت ــت: واحده ــار داش ــکا اظه ــد آمری ــای جدی و تحریم ه
اســتان بــه ســمت بومی ســازی و تهیــه مــواد اولیــه داخــل کشــور و 
ــد و به نظــر می رســد  رفــع نیازمندی هــای یکدیگــر حرکــت می کنن
کشــور در حــال ورود بــه یــک دوره جهــش تولیــد و ایجــاد تکنولوژی 

و تولیــد علــم در حــوزه صنعــت باشــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، وی بــا بیــان اینکــه علی رغــم تبلیغــات ســوئی 
کــه انجــام می شــود امــا در تمــام واحدهــای صنعتــی توســعه دیــده 
ــعه،  ــا درخواســت توس ــام واحده ــبختانه تم ــزود: خوش ــود اف می ش
ــری  ــد و جلوگی ــرمایه گذاری دارن ــش س ــتغال و افزای ــش اش افزای
از واردات و نهضــت تولیــد در داخــل کشــور در حــال انجــام 
ــی در  ــای صنعت ــد واحده ــدود 20 درص ــه ح ــان ک ــت، همچن اس
شــهرک های صنعتــی اســتان تهــران راکــد هســتند امــا در ســال 
ــذاری  ــش واگ ــال 96 افزای ــه س ــبت ب ــد نس ــدود 86 درص 97 ح
زمیــن داشــتیم کــه آمــاری بســیار خــوب و نشــان از عالقه منــدی 

ــه تولیــد دارد.  ب
مدیــرکل شــهرک های صنعتــی اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه هــر 
هفتــه ســه طــرح صنعتــی در اســتان کلنگ زنــی می شــود تصریــح 
ــا نصــب  کــرد: 3 هــزار و 200 واحــد طــرح نیمــه تمــام از زمیــن ت

وزارت جهــاد کشــاورزی اعــالم کــرد: بــر اســاس اســتعالم بــه عمــل 
آمــده از ســازمان های ذیربــط تاکنــون وزارت بهداشــت درمــان 
ــرای مصــرف خوراکــی روغــن  ــوزش پزشــکی نظــر خــود را ب و آم
اعــالم نکــرده لــذا ایــن کمیتــه نیــز تاکنــون درخواســت رهاســازی 

پنبــه تراریختــه را تاییــد نکــرده اســت.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی در ارتبــاط با گــزارش خبرگزاری 
تســنیم بــا عنــوان )جلســات یواشــکی دربــاره تراریخــت/ حجتــی بــه 
مــردم پاســخ دهــد( دربــاره احتمــال ورود پنبــه تراریختــه بــه عرضه و 

اراضــی کشــاورزی اطالعیــه ای را منتشــر کــرد. 
قانــون ایمنــی زیســتی در تاریــخ 1388/6/4 توســط رئیــس محتــرم 
ــر اســاس مــاده 4 ایــن  جمهــوری وقــت ابــالغ شــده اســت کــه ب
ــا  ــط ب ــور مرتب ــت در ام ــو مجــوز فعالی ــد و لغ ــون صــدور، تمدی قان
فنــاوری زیســتی جدیــد بــا رعایــت قوانیــن مربــوط بــه هــر دســتگاه 
ــده  ــون برعه ــن قان ــاده 3 ای ــوع م ــتی موض ــی زیس ــط ایمن ضواب

ــد:  ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــالح ب ــی ذیص ــتگاه های اجرای دس
الــف- وزارت جهــاد کشــاورزی در امــور مرتبــط بــا تولیــدات بخــش 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ب - وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در امــور مرتبــط بــا 
ایمنــی و ســالمت مــواد غذایــی، آرایشــی، بهداشــتی و مواد پزشــکی. 
ج- ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت در امــور مرتبــط بــا 
ــر  ــی ب ــت محیط ــرات زیس ــی مخاط ــی ارزیاب ــش و بررس حیات وح

ســوله وجــود دارد کــه اگــر ایــن تعــداد طرح هــا و واحدهــای راکــد 
ــوان ظــرف مــدت 2 ســال 20  هــزار  ــرداری برســند می ت ــه بهره ب ب

شــغل صنعتــی پایــدار در اســتان تهــران بــه ایجــاد کــرد. 
پرنیــان بــا اشــاره بــه فعالیــت 47 بافــت صنعتــی در حــال فعالیــت 
گفــت: ایــن واحدهــا بــا مشــکالتی ماننــد نداشــتن مجوزهــای الزم 
و شــرایط معرفــی کاال روبــه رو هســتند کــه بــه هیئــت دولــت ابــالغ 
شــده تــا بــا موافقــت دولــت ایــن 47 بافــت پروانــه دار و شناســنامه دار 

و بــه تولیــد ادامــه دهنــد. 
وی ادامــه داد: تنهــا مشــکل مــا نقدینگــی نیســت بلکــه بایــد فضای 
کســب و کار را بهبــود ببخشــیم و برخــی قوانیــن را متناســب با جنگ 
اقتصــادی بــه صــورت موقــت حــذف کنیــم تــا بتــوان از تولید کشــور 
ــادی در داخــل  ــرا ظرفیت هــای بســیار زی ــت کــرد، زی بیشــتر حمای

وجــود دارد. 
مدیرعامــل شــهرک هــای صنعتــی اســتان تهران ســپس بیــان کرد: 
ــل از انقــالب  ــان قب ــه زم ــوط ب ــری مرب ــون شــعاع 120 کیلومت قان
اســت امــا متأســفانه همان طــور کــه مشــاهده می شــود ایــن قانــون 
بــه صــورت جــدی انجــام نشــده اســت، البتــه مــاده 11 قانــون هوای 
پــاک در برخــی مــوارد اختیاراتــی را بــه دســت ایــن کارگاه هــا داده که 
حداقــل در شــهرک های صنعتــی مشــکلی نباشــد، بنابرایــن انتقــال 
ــی  ــهرک های صنعت ــه ش ــون ب ــاس قان ــد براس ــا بای ــن کارگاه ه ای
منتقــل شــوند کــه تــالش داریــم ایــن موضــوع بــه صــورت ویــژه 

انجــام شــود. 
ــری بودجــه  شهرک ســازی ها  ــش 5 براب ــه افزای ــا اشــاره ب ــان ب پرنی
بــرای تأمیــن زیرســاخت های الزم افــزود: در اســتان تهــران جهــش 
تکمیــل زیرســاخت های واحدهــای صنعتــی در حــال انجــام اســت 
ــه تولیــد، فــروش و صــادرات کاالی  ــا واحدهــای صنعتــی تنهــا ب ت

خــود بپردازنــد. 
ــاک در  ــهرک پوش ــرح ش ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
کشــور خاطرنشــان کــرد: شــهرک صنعتــی تخصصــی پوشــاک برای 
نخســتین بــار در خاورمیانــه در اســتان تهــران با حــدود 4 الــی 6 هزار 
ــرداری  ــه بهره ب ــارد تومــان ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ب میلی
خواهــد رســید کــه بــا ایجــاد ایــن شــهرک 15 هــزار نفــر بــه صورت 
مســتقیم مشــغول بــه کار خواهنــد شــد کــه مدرســه مــد و طراحــی، 
عرضــه مســتقیم پوشــاک و زنجیــره تولیــد پوشــاک در آنجــا رقــم 

خواهــد خــورد.

ــی.  ــط متقاض ــده توس ــه ش ــی ارائ ــتندات علم ــای مس مبن
2- بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع، وزیــر جهاد کشــاورزی بــا صدور 
نامــه ای تشــکیل کمیتــه صــدور مجــوز محصــوالت تراریختــه را بــه 
شــماره 29121/20 بــه تاریــخ 1394/9/28 ابــالغ کــرد در ایــن کمیته 
ــی وزارت  ــازمان های اجرای ــا و س ــدگان معاونتت ه ــر نماین ــالوه ب ع
ــای  ــاوری، انجمن ه ــات و فن ــوم تحقیق ــده وزارت عل ــوع، نماین متب
علمــی و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی حضــور دارنــد، 
وظیفــه ایــن کمیتــه بررســی درخواســت واردات، صــادرات، ترانزیــت، 
ــه  ــکل یافت ــر ش ــده تغیی ــودات زن ــد تجــاری موج ــازی و تولی رهاس

ژنتیــک اســت. 
3- درخواســت رهاســازی پنبــه تراریختــه اواخــر ســال 1394 توســط 
کمیتــه صــدور مجــوز محصــوالت تغییر شــکل یافتــه ژنتیــک وزارت 

جهــاد کشــاورزی دریافــت شــد. 
بــر اســاس اســتعالم بــه عمــل آمــده از ســازمان های ذیربــط تاکنــون 
ــرای  ــود را ب ــر خ ــکی نظ ــوزش پزش ــان و آم ــت درم وزارت بهداش
مصــرف خوراکــی روغــن اعــالم نکــرده لــذا ایــن کمیتــه نیــز تاکنون 
ایــن درخواســت )رهاســازی پنبــه تراریختــه( را تاییــد نکــرده اســت. 
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت تمامــی جلســات کمیتــه صــدور مجــوز 
بــه صــورت رســمی تشــکیل شــده و هیــچ جلســه پنهانــی برگــزار 
نشــده اســت همچنیــن تمامــی تصمیمــات در قالــب گــزارش جلســه 
همــواره در اختیــار دســتگاه های نظارتــی نیــز قــرار داده شــده اســت.
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عضو جدید

مدیرعامل: مصطفی مومنی وصالیان
محل كارخانه: تهران

زمینه فعالیت: بازرگانی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
را  تهران  مصنوعی  الیاف  پرتو  شرکت 
به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای 
آمد  خوش  وصالیان  مومنی  مصطفی 

الیاف  پرتو  ایشان و شرکت  نموده و موفقیت روزافزون  عرض 
مصنوعی تهران را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت پرتو الیاف مصنوعی تهران

پتروشیمی ها با هر تحریم یاد »پایین دست« می افتند

امریکا در حالی صنایع پتروشیمی ایران را تحریم کرد که کارشناسان 
معتقدند این تحریم ها تاثیر چندانی بر این صنعت در ایران نمی تواند 

داشته باشد.
به گفته آنها، تحریم صنعتی که بیش از 50 درصد تولید آن در داخل 
کشور مصرف می شود نمی تواند به این صنعت آسیبی وارد کند که 
منجر به بحران شود. با این حال، مشخص است که بخشی از بازار 

این صنعت در دنیا با مشکل روبه رو می شود.  
بر اساس آمار موجود، ساالنه 50 میلیون تن محصول پتروشیمیایی 
در کشور تولید می شود که حدود 28 میلیون تن در داخل کشور به 

مصرف می رسد. 
عالوه بر این، کشورهایی که مشتری محصوالت پتروشیمیایی ایران 
به شمار می روند نیز در تامین مواد اولیه خود نمی توانند به راحتی 
کشور دیگری را جایگزین کنند و آنها به دور زدن تحریم ها از طرف 

ایران کمک خواهند کرد.
موضوع هایی  دیگر  از  این،  عالوه  بر  روزنامه صمت،  گزارش  به 
که در این زمینه مطرح می شود حمایت از صنایعی است که پایه 

محصوالت آن از کارخانه های پتروشیمی به دست می آید. 
از دیگر قابلیت های موجود در صنعت پتروشیمی این است که به 
سرعت می توان محصول خروجی مجتمع را با تنظیمات مشخصی 

تغییر داد.
علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 
درباره رشد و توسعه پایین دست پتروشیمی با هدف استفاده بیشتر از 
محصوالت این صنعت در کشور گفت: هر زمانی که پتروشیمی و 
نفت در ایران تحریم می شود، توسعه صنایع پایین دستی در دستور 

کار قرار می گیرد. 
مواد  و  نفت  فروش  در  گشایشی  اینکه  محض  به  حال،  این  با 
پتروشیمی رخ دهد، دوباره پایین دست فراموش می شود و همه به 

فکر صادرات نفت و پتروشیمی می افتند. 
به گفته حائری، هرچند که در کل، صادرات نفت خام و مواد اولیه 
شیوه  اقتصاد  اداره  شیوه  این  اما  است  کشور  نفع  به  پتروشیمی 

مناسبی نیست. 
بر اساس شعارها و قوانین، تولیدکننده زمانی اجازه صادرات دارد 
که نیاز داخل کشور برطرف شده باشد. پتروشیمی ها اما به دلیل 
مشکالتی که دارند می توانند با شیوه های دیگری فعالیت خود را 

ادامه دهند و پیش از تامین کامل نیاز داخل صادرات می کنند. 
در این بین نمی توان آنها را مقصر دانست اما سیاست های کالن 
کشور باید به گونه ای پیش رود که زمینه برای کسب ارزش افزوده 
پایین دست  توسعه  طریق  از  تنها  کار  این  و  شود  حاصل  بیشتر 
پتروشیمی اتفاق می افتد. وی با بیان اینکه صنایع سنگین و بزرگ 
همیشه در تیررس امریکا و تحریم کنندگان ایران است، توضیح 
داد: این در حالی است که با توسعه صنایع پایین دست می توان از 

این آماج حمله خالصی یافت. 
و  یابند  توسعه  به درستی  پتروشیمی  پایین  دست  واحدهای  اگر 
بازارهای صادراتی مناسبی داشته باشند، می توان عالوه بر کسب 
ارزش افزوده بیشتر و اشتغالزایی از تیررس تحریم ها نیز خالص 

شد. 
یک واحد نساجی یا تولید فرش ماشینی و موکت به هر اندازه ای 

که رشد کند هیچ وقت هدف تحریم نمی شود اما واحدهای فوالد، 
حادثه  این  تیررس  در  همیشه  نفت  و  پتروشیمی  خودروسازی، 

هستند.
حائری با تاکید بر تنوع بازارهای صادراتی در پایین دست پتروشیمی، 
توضیح داد: در سال های گذشته ظرفیت مناسبی برای صادرات به 
از  کردند  نساجی تالش  تولیدکنندگان  بیشتر  و  ایجاد شد  ترکیه 
این ظرفیت استفاده کنند.  ترکیه به دلیل سیاست هایی که داشت 
از  واردات  بر  سنگینی  تعرفه  و  مطرح  را  ایران  دامپینگ  موضوع 
ایران اعمال کرد. در نتیجه یک بازار صادراتی مناسب از بین رفت. 
دلیل اصلی این موضوع در نبود تنوع میان بازارهای صادراتی است. 
تمام  در  بلکه  ندارد،  ارتباط  نساجی  صنعت  به  تنها  موضوع  این 
محصوالت و صنایع باالدست بازارهای صادراتی ایران تنوع بسیار 

کمی دارند و این مشکالت به دنبال آنها ایجاد می شود. 
وی با بیان اینکه پتروشیمی ها سال گذشته بنا بر آنچه اعالم شده 
توانسته اند 11 میلیارد دالر صادرات داشته باشند، توضیح داد: بر 
همین مبنا، تا  کنون 7 میلیارد دالر ارز از محل همین صادرات وارد 

کشور شده است. 
اتفاق  دارد  ارز  به  مبرمی  نیاز  کشور  که  شرایطی  در  عدد  این 
مبارکی است و نمی توان از کنار آن به راحتی رد شد. با این حال، 
موضوع دیگری به موازات همین مسئله مطرح می شود. در صنایع 
برابر  تا 10  بین 3  ایجاد شده  ارزش افزوده  پتروشیمی  پایین دست 

ارزش دارد. 
و  پلی استر  چیپس  محصول  دو  ملی  طور  به  نساجی  صنعت  در 
اقتصادی  شرایط  اگر  که  می شود  استفاده  پلی پروپیلن  گرانول 
به درستی پیش رود جذب مواد اولیه تا دو برابر شرایط کنونی شدنی 
است و از این محصول می توان ارزآوری قابل توجهی داشت. برخی 
در  می شود،  تولید  پتروشیمی  کارخانه های  در  که  محصوالتی  از 
ایران مصرف ندارد و مشخص است که واحدهای خاصی با هدف 

صادرات ساخته  شده اند.
ایران  در  نساجی  و  پالستیک  مانند  صنایعی  در  همچنین  آنها 
ایجاد کرد  پیشینه طوالنی دارند و می توان ظرفیت های بسیاری 

اما متاسفانه فقط در هنگام تحریم ها از این ظرفیت یاد می شود.
سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی درباره اینکه صنایع پایین دست چه نقشی در تحریم های 
پتروشیمی دارند به صمت گفت: صنایع پایین دست زمانی می توانند 
در تحریم ها به کشور کمک کنند که کشور پیش از بحران به آنها 

کمک کرده باشد. 
در شرایطی که کارخانه های کشور بدترین بحران های اقتصادی 
را سپری می کنند نمی توان توقع حمایت و افزایش تولید از آنها 

داشت. 
صنایع  برای  مشخصی  برنامه  باید  دولت  اینکه  بیان  با  مقدسی 
پایین دست پتروشیمی داشته باشد، توضیح داد: کارخانه های پتروشیمی 

به دلیل شرایطی که دارند همیشه با تحریم درگیر هستند. 
پایین دست و کارخانه های کوچک و متوسط  با این حال، صنایع 
چنین مشکلی ندارند. بر این مبنا، باید برنامه ای در نظر گرفته شود 
بتوانند حجم مصرف مواد  پایین دست در داخل کشور  که صنایع 
پتروشیمی را افزایش دهند. این سیاست زمانی اجرایی می شود که 
بخش مولد اقتصاد از حداقل های نسبی برخوردار باشد و بتواند مازاد 

تولید را صادر کند. 
در این صورت می توان امیدوار بود که کشور از گردنه  هایی مانند 

تحریم با مشکالت کمتری عبور کند. 
با  اسالمی  معادن مجلس شورای  و  کمیسیون صنایع  این عضو 
اشاره به این که کشورهای منطقه نیاز به تولیدات صنعتی ایران 
منطقه  کشورهای  خشکی  در  محصور  بازار  داد:  توضیح  دارند، 
می توانند زمینه ساز واردات قابل توجهی از ایران باشند اما متاسفانه 
تمرکز بیش از حد بر اقتصاد نفتی باعث شده این مزیت ها به طور 

کلی فراموش شده و چنین مشکالتی برای کشورمان ایجاد شود.

 رئیس كمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران:
نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی شهر 

آفتاب دارای مزایای بسیاری است
ــرش  ــی ف ــی فرهــی گفــت: نمایشــگاه بین الملل ــدس عل مهن
ماشــینی شــهر آفتــاب دارای مزایــای بســیاری اســت کــه از آن 

ــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: جملــه می تــوان ب
1- زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه در مــاه محــرم نیســت؛ از 
ــا اســتقبال قابــل  ــوان انتظــار داشــت کــه ب ایــن جهــت می ت

توجهــی از ســوی بازدیدکننــدگان مواجــه شــود.  
ــش از  ــک روز بی ــت و ی ــج روز اس ــزاری آن پن ــدت برگ 2- م
نمایشــگاه های ســابق خواهــد بــود و از ایــن رو همــکاران عزیز 

می تواننــد از ایــن فرصــت بهــره ببرنــد.  
ــا نمایشــگاه فــرش دســتبافت برگــزار خواهــد  3- همزمــان ب
ــا مشــتریان خارجــی  ــن موضــوع ســبب می شــود ت شــد و ای
بتواننــد بــه صــورت هم زمــان از دو نمایشــگاه فرش ماشــینی و 
فــرش دســتباف اســتفاده کننــد. ایــن امر بــه افزایش مشــتریان 
صادراتــی و در نتیجــه افزایــش صــادرات فرش ماشــینی کمک 

قابــل توجهــی خواهــد کــرد.  
4- یکــی دیگــر از عواملــی کــه بســیار مــورد تأکیــد عزیــزان 
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــینی ب ــرش ماش ــت ف ــال در صنع فع
پنج شــنبه و جمعــه نیــز در بیــن روزهــای برگــزاری نمایشــگاه 
وجــود دارد کــه ایــن موضــوع می توانــد در افزایــش بازدیــد ایــن 

نمایشــگاه بســیار اثرگــذار باشــد.
رئیــس کمیتــه فــرش ماشــینی انجمــن صنایــع نســاجی ایران 
ــرش  ــی ف ــگاه بین الملل ــت از نمایش ــن حمای ــه ضم در ادام
ماشــینی شــهر آفتــاب 98 تاکیــد کرد: تعامل بیشــتر مســئولین 
محتــرم در وزارت صنعــت بــا نهادهــای فعــال در صنعــت فرش 
ــن  ــرفت ای ــد در پیش ــینی می توان ــرش ماش ــه ف ــر کمیت نظی
ــن  ــم ای ــن رو امیدواری ــد. از ای ــذار باش ــیار تاثیر گ ــت بس صنع

تعامــل در مراحــل بعــدی افزایــش یابــد.

علیرضا حائریسیدمهدی مقدسی
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