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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.(

ــور  ــه منظ ــدی ب ــای تولی ــاح تعرفه ه ــی از اص ــاد مقیم فرش
ــاه  ــدی از ۳۶ م کاهــش زمــان پرداخــت بدهــی واحد هــای تولی
ــی  ــه شــرایطی کنون ــا اشــاره ب ــر داد. مقیمــی ب ــه ۶۰ مــاه خب ب

ــم  ــه در تحری ــت ک ــال اس ــل س ــا چه ــرد: م ــار ک ــور اظه کش
ــدت و  ــا ش ــده و تحریم ه ــت هایی ش ــی برداش ــم و گاه بوده ای
ضعــف بــه خــود گرفتــه اســت امــا در شــرایط فعلــی بایــد بــرای 
رفــع مشــکات تصمیمــات جدیــد بــرای اقدامــات جدیــد گرفت.

بــه گــزارش جهــان صنعــت، معــاون امــور صنایــع وزارت صنعت،  
ــه سیاســت حمایــت از تولیــد داخــل اشــاره  معــدن و تجــارت ب
ــن سیاســت از ســال گذشــته اعمــال می شــد  کــرد و گفــت: ای
ــه  ــوزه ای ک ــت و در ح ــه اس ــتری گرفت ــرعت بیش ــال س و امس
تولیــد انجــام می شــود، سیاســت اعمــال تعرفه هــا را در اولویــت 

قــرار داده ایــم. 
ــرورت  ــن ض ــه ای ــر ب ــروز اگ ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب مقیم

مدیركل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی: 

برنامه  تثبیت و تکمیل ظرفیت های خالی زنجیره پوشاک ابالغ شد

ــر نســاجی، پوشــاک  ــرکل دفت ــی، مدی ــدس افســانه محراب مهن
و ســلولزی وزارت صنعــت بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در 

مبــارزه بــا قاچــاق پوشــاک و محصــوالت نســاجی از تهیــه و ابــاغ 
برنامه هــای تثبیــت تولیــد و تکمیــل ظرفیت هــای خالــی زنجیــره 

پوشــاک خبــر داد. 
افســانه محرابــی، مدیــرکل دفتــر نســاجی، پوشــاک و ســلولزی 
ــری  ــوان رقابت پذی ــای ت ــور ارتق ــت: به منظ ــت گف وزارت صنع
ــتای  ــواره در راس ــوزه، هم ــن ح ــط ای ــی، توس ــدات داخل تولی
ــاجی و  ــع نس ــارت صنای ــد و تج ــت تولی ــد فعالی ــعه رون توس
ــه از آن  ــت ک ــده اس ــام ش ــددی انج ــات متع ــاک اقدام پوش
ــد  ــاغ برنامه هــای تثبیــت تولی ــه و اب ــه تهی ــوان ب ــه می ت جمل
و تکمیــل ظرفیت هــای خالــی زنجیــره پوشــاک و کفــش 

ادامه در صفحه 2

»بهین یاب« بهین  یاب نیست!

امروزه قریب به اتفاق کارشناسان و فعاالن حوزه پتروشیمی معتقدند سایت 
بهین یاب وزارت صنعت نیاز به بازبینی دارد و این نیاز که از مدت ها قبل 
مطرح شده و باز هم بر آن تاکید می شود؛ گویی در مسیر عملیاتی شدن 

قرار گرفته است.
 در ادبیات فرشاد مقیمی معاون وزارت صنعت نیز که در نشست بررسی 
وضعیت عرضه و تقاضای مواد و محصوالت پتروشیمی سخن می گفت 
می توان ردپایی از احتمال اصاح در این سامانه را مشاهده کرد که می تواند 
آینده بهتری را برای صنایع در کشور مخصوصاً در بخش محصوالت 
پتروشیمی به همراه داشته باشد و البته منافع اصلی آن به خود صنعت 
باز می گردد. به عنوان مثال مسیر تخصیص اعتبارات بانکی به تولیدکننده 
واقعی به کمک اصاح سامانه بهین یاب وزارت صنعت قطعاً تسهیل خواهد 

شد. به گزارش دنیای اقتصاد، رخدادهای بازارهای مختلف مخصوصاً بازار 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال به شدت پیچیده شده است. از یکسو 
ضعف تقاضای جدی در بازار داخلی مشهود است و از سوی دیگر این روند 
کلی در بازار مواد اولیه به معنی رکود در بازارها و صنایع بسیاری است که 

نگرانی های جدیدی را ایجاد می کند. 
در دل این تهدید جدی اما فرصت هایی نهفته است که می تواند آینده این 
بازارها را از یک ریسک سیستماتیک جدی رها کند. در شرایط رکودی 
که با ضعف جدی تقاضای موثر و عدم جذابیت واسطه گری و سفته بازی 
همراه است می توان تهدیدهای آینده این بازار را با هزینه هایی بسیار کمتر 

از حد انتظار مرتفع کرد. 
نگاهی به وضعیت معاماتی در سال گذشته مخصوصاً نیمه اول سال ۹۷ 
نشان می دهد که تقاضایی بسیار باالتر از مصرف واقعی در صنایع تکمیلی، 
در بورس کاالی ایران برای خرید محصوالت پتروشیمی ثبت شده که به 

رقابت هایی عجیب برای خرید منجر شد. 
از سوی دیگر الزام به عرضه با نرخ پایه بر مبنای دالر ۴۲۰۰ تومانی و 
البته وجود سقف مجاز برای رشد قیمت ها خود اختاف قیمتی بزرگی 
را بین بورس و بازار به ثبت رساند که این تفاوت نرخ هم به سودهایی 
بادآورده منجر شد و هم پتانسیل فساد در معامات محصوالت پتروشیمی 
را به همراه داشت. هم اکنون شاهد هستیم که حتی این تفاوت نرخ و 
فعالیت های واسطه گری بین بورس و بازار نه تنها وارد فاز نظارتی شده بلکه 
ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

بازپرداخت ها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه رسید؛ تخفیف زمان اقساط بدهی واحدهای تولیدی

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران 
)اصالتاً و وکالتاً( دعوت می شود راس ساعت 18 روز شنبه مورخ 
۹8/۰۴/۲۹ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که در 
ایران واقع در خیابان  بازرگانی، صنایع ، معادن  اتاق  طبقه دهم 

طالقانی شماره 1۷5 برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه
1- استماع گزارش هیات مدیره 

۲- استماع گزارش دبیرخانه انجمن
۳- استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونی 

۴- تصویب ترازنامه و صورتحساب مالی منتهی به پایان اسفند۹۷
5- انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل

۶- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
۷- سایر موارد پیش بینی نشده که در صاحیت مجمع عمومی 

عادی می باشد.

                                    محمدجعفر شهایی نژاد
                          رییس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
انجمن صنایع نساجی ایران 
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خالصه مذاکرات  هزار و بیست و چهارمین  نشست هیئت  مدیره
هزار و بیست و چهارمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع 
روز  در  مدیره  هیات  اعضای  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجی 
یکشنبه مورخ 98/04/09 در محل دفتر انجمن صنایع نساجی 
ایران تشکیل و برگزار شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خاصــه مذاکــرات هــزار و بیســت و ســومین نشســت 
هیــات مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران مــورخ 
۹8/۰۳/۲۶ قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور 

رســید.
ــدس  ــیبانی، مهن ــر ش ــهایی ، دکت ــدس ش ــان مهن ۲- آقای
اخوان مقــدم ، گــزارش مختصــری از نمایشــگاه ایتمــا ۲۰1۹ 
بارســلون ارائــه فرمودنــد و در نهایــت بــا توجــه به مشــکات 
عدیــده ایجــاد شــده بــرای اخــذ ویــزا از ســفارت اســپانیا مقرر 
گردیــد تــا انجمــن بــه طــور رســمی مکاتبــه ای بــا ســفارت 
اســپانیا، وزارت امــور خارجــه، اتــاق بازرگانــی ایران- اســپانیا و 
آژانــس ایــوار صــورت پذیــرد و مراتــب اعتــراض انجمــن بــه 

موضــوع مذکــور اعــام گــردد.
۳- پــس از جمع بنــدی مــوارد مطروحــه و عطــف بــه 
مصوبــات جلســات ۹8/۰۳/1۹ و ۹8/۰۳/1۲ بــه اتفــاق 
ــه  ــی ب ــی فره ــای عل ــد آق ــوب گردی ــن مص آرای حاضری
ــاق  ــران در ات ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــده انجم ــوان نماین عن
بازرگانــی، صنایــع ، معــادن و کشــاورزی ایــران بــرای مــدت 
ــد کــه  ــد و همچنیــن مصــوب گردی یکســال معرفــی گردن
ــیون ها و  ــکل ها و کمیس ــن در تش ــده انجم ــی نماین معرف
ــرای  ــره و ب ــات مدی ــب هی ــا تصوی ــط ب ــا ی مرتب کارگروه ه
مــدت یکســال صــورت پذیــرد کــه ایــن مــدت پــس از اخــذ 

ــد. ــد می باش ــل تمدی ــرد، قاب ــی عملک ــزارش و ارزیاب گ
از  گزارشــی  نیلفــروش زاده  مهنــدس  آقــای   -۴
ــع  ــزاری مجم ــرای برگ ــده ب ــام ش ــای انج برنامه ریزی ه
ــن  ــد و همچنی ــه فرمودن ــز ضیافــت شــام ارائ عمومــی و نی
ــه  ــل مربوط ــه و فای ــره ارائ ــات مدی ــرد هی ــزارش عملک گ
جهــت اظهــار نظــر اعضــای محتــرم هیــات مدیــره د ر اختیار 

ــت. ــرار گرف ق
5- مکاتبــه اداره کل صنایــع نســاجی ، پوشــاک و ســلولزی 
ــر  ــای دکت ــدن و تجــارت و پیشــنهاد آق ــت ، مع وزارت صنع
ــده  ــات مصرف کنن ــش کارخانج ــوص پای ــی در خص کاظم
P.P در پاســخ بــه نامه شــماره ۶۰/8۲5۴1 مــورخ ۹8/۰۳/۲۰ 
اداره کل صنایــع نســاجی، پوشــاک و ســلولزی مطــرح گردید 
ــا  ــدس شــهایی موضــوع را ب ــای مهن ــد آق ــرر ش ــه مق ک
ــه  ــه را ب ــرح و نتیج ــی مط ــدس محراب ــم مهن ــرکار خان س

دبیرخانــه منعکــس فرماینــد .
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــه ات ۶- مکاتب
ایــران بــه شــماره ۴۳/۳۲۴۷/ ص مــورخ ۹8/۰۳/۲۹ در 
خصــوص جمع بنــدی مســائل و مشــکات تشــکل ها 
مطــرح گردیــد مقــرر شــد مشــکل حضــور نماینــده انجمــن 
بــا حــق رای در کمیته تعییــن قیمت محصوالت پتروشــیمی 
نیــز طــی مکاتبه ای بــه دبیرخانــه شــورای گفتگــوی دولت و 

بخــش خصوصــی منعکــس گــردد.
ــوال تملیکــی در خصــوص  ــازمان ام ــتعام س ــرو اس ۷- پی
قیمت گــذاری محصــوالت پارچــه ایــن ســازمان کــه احــکام 
شــرعی و قانونــی مربوطــه بــرای فــروش اخــذ گردیده اســت 
ــوان  ــروش زاده و اخ ــدس نیلف ــان مهن ــد آقای ــوب گردی مص

مقــدم بــه عنــوان نماینــده معرفــی شــدند .
8- جلســه در ســاعت 18:۳۰ بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد خاتمــه یافــت.
ــدس رضــا  ــان : مهن ــی آقای ــالع قبل ــا اط ــور ب ــدم حض ع

ــان  ــدی، محســن آهنگری حمی

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

ــن  ــد، ای ــه می زن ــل ضرب ــد داخ ــه تولی ــا ب ــه تعرفه ه ــیم ک برس
ــت در  ــر صنع ــت وزی ــا درای ــوند ب ــوض ش ــد ع ــا بای تعرفه ه
کوتاه تریــن فاصلــه زمانــی مصوبــه آن را از هیــات وزیــران 
خواهیــم گرفــت و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن اصــاح 

تعرفه هــا را انجــام خواهیــم داد. 
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت در بخــش دیگــری از 
ــرک  ــا گم ــزاری کارگاه مشــترک ب ــه برگ ــود ب ــای خ صحبت ه
ــن و  ــوزه قوانی ــی از ح ــر چالش ــح داد: اگ ــرد و توضی ــاره ک اش
ــود  ــت وج ــدگان صنع ــد راه تولیدکنن ــرک س ــا گم ــررات ب مق
ــه  ــا در جلس ــد ت ــرح کنن ــا مط ــا م ــا ب ــق انجمن ه دارد، از طری
مشــترک بــا گمــرک آن را مطــرح و حــل کنیــم. وی ادامــه داد: 
اگــر ترخیــص مــواد اولیــه در گمــرک از نظــر مســائل بین المللــی 
ــل ترخیــص اســت و  آن مشــکل نداشــته باشــد، ۷۰ درصــد قاب
ــا بانــک  اگــر هــم مشــکات ارزی مطــرح اســت در جلســات ب

ــرد.  ــم ک ــا را مطــرح خواهی مرکــزی آنه
مقیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در کمیســیون مــاده 11 می توانیــم 
ــر  ــت: اگ ــم گف ــر بدهی ــات محیط زیســتی را تغیی ــک رده درج ی

مشــکات ایــن حــوزه نیــاز بــه تغییــر قانــون دارد مــا آمادگــی 
ایــن امــر را داریــم. 

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت بــا اشــاره بــه مصوبات ســتاد 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد تصریــح کــرد: در ســتاد تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد مصــوب شــد اقســاط بدهــی مالیاتــی واحد هــا 

از ۳۶ مــاه بــه ۶۰ مــاه تبدیــل شــود. 
مقیمــی اظهــار کــرد: در موضــوع تامیــن ارز موردنیــاز واحدهــا، 
اینکــه صرافی هــا درخواســت مبالــغ بیشــتری بــرای تامیــن ارز از 
ــدارد  ــی ن ــی و مقررات ــچ پشــتوانه قانون ــد، هی شــرکت ها می کنن
و ایــن مشــکل بــه بانــک مرکــزی منعکــس خواهــد شــد. ایــن 
مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد: هــر روش و شــیوه پیشــنهادی 
صنعتگــران و بخــش خصوصــی کــه بــه تســهیل در انجــام کار 

و رونــق تولیــد کمــک کنــد را بــا آغــوش بــاز پذیــرا هســتیم. 
معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت ادامــه داد: واحد هــای 
ــرای  ــی ب ــچ محدودیت ــد هی ــواز دارن ــه و ج ــه پروان ــدی ک تولی
ــواد را  ــن م ــد ای ــر بخواهن ــی اگ ــد، حت ــه ندارن ــواد اولی واردات م

ــد. ــداری کنن ــود خری ــف خ ــاالن صن ــوع فع ــرای مجم ب

)تامیــن ســرمایه در گــردش( و همچنیــن برنامــه توســعه تولیــد 
ــی  ــد مبتن ــق تولی ــال رون ــاک در س ــاجی و پوش ــارت نس و تج
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــاز جه ــع موردنی ــات و مناب ــر الزام ب

ــت. مد نظــر اس
 بــه گــزارش ایرنــا، وی همچیــن بــا اشــاره بــه تکالیــف موضــوع 
ــه  ــت: آیین نام ــا قاچــاق کاال و ارز گف ــارزه ب ــون مب ــاده )1۳( قان م
اجرایــی، جهــت شناســنامه دار شــدن کاالهــا، دســتورالعمل اجرایــی 
اخــذ و نصــب شناســه کاال، گــروه کاالیــی منســوجات و پوشــاک 
در کشــور در حــال انجــام اســت و بــه همیــن منظــور دوره هــای 
ــون  ــف قان ــه تکالی ــانی ب ــرای اطاع رس ــددی ب ــی متع آموزش

ــی منســوجات و پوشــاک در  ذی نفعــان و مشــموالن گــروه کاالی
سراســر کشــور انجــام گرفتــه اســت. 

ــت در  ــلولزی وزارت صنع ــاک و س ــاجی، پوش ــر نس ــرکل دفت مدی
ــا قاچــاق  پایــان گفــت: اعضــای اصلــی ســتاد مرکــزی مبــارزه ب
کاال و ارز، بــه طــور مــدون برنامــه اجرایــی، پیشــگیرانه و مقابلــه 
ــا قاچــاق کاالی نســاجی و پوشــاک را در حــال اجــرا هســتند و  ب
اقدامــات و پیگیری هــای الزم در بخــش واردات بی رویــه و عرضــه 

غیرقانونــی بــا محوریــت ســتاد انجــام گرفتــه اســت. 
ــای  ــان و فعالیت ه ــا متخلف ــورد ب ــدید برخ ــان از تش وی در پای

ــر داد. ــاجی خب ــاک و نس ــوزه پوش ــی در ح غیرقانون

ادامه از صفحه 1

بازپرداخت ها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه رسید؛ تخفیف زمان اقساط بدهی واحدهای تولیدی

مدیركل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی: 

برنامه  تثبیت و تکمیل ظرفیت های خالی زنجیره پوشاک ابالغ شد

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران : 

تولید مشترک با برندهای معتبر خارجی به نفع کشور است
اگر بتوانیم با برندهای خارجی تولید مشترک داشته باشیم، باعث 

می شود ره  صدساله را به صورت میان بر برویم.
علیرضا حائری ضمن بیان مطلب فوق افزود: اگر در کشور تولید 
بیفتد،  اتفاق  ایرانی   تولیدکنندگان  با  خارجی  برندهای  مشترک 
اتفاقی میمون و مبارکی است که باعث می شود ره  صدساله را به 

صورت میان بر برویم. 
وی ادامه داد: تولید مشترک برندهای صاحب نام دنیا با تولیدکنندگان 
وطنی یکی از راه هایی است که ما را به لحاظ ارتقای کیفیت تولید و 

ارتباط با بازارهای بین المللی جلو خواهد برد.
وی گفت: در اردیبهشت امسال دستورالعملی در مورد اصناف پوشاک 
اباغ شد که اگر برندهای پوشاک خارجی مایلند در ایران نمایندگی 

بزنند، باید درصدی که در ایران می فروشند را با ایرانی ها تولید کنند.
وی خاطر نشان کرد: تصور کنید برندی مانند زارا ویا نایک و یا 
آدیداس درصدد تولید مشترک با ایران برآید، این کار باعث می شود 

ما کاالیی را با استانداردهای بین المللی تولید کنیم. 
مزیت کار آن است که استانداردهای کاالهای ما باال  خواهد رفت. 
همچنین با بهره گیری از علم مدیریت نوین دنیا که برای خود در 
جهان اسم و رسمی دارند، علم مدیریتمان باال خواهد رفت. عاوه 
بر این اشتغال ایجاد خواهد شد و تا حدودی معضل بیکاری حل 

می شود.
وی خاطر نشان کرد: مهم ترین روی این قضیه اتصال به بازارهای 

جهانی است. شما تصور کنید ما با کمپانی زارا یا آدیداس که مشکل 
بازاریابی ندارند و مشتری های خود را دارند، جوینت و متصل شویم 
و محصولی تحت لیسانس آنها تولید کنیم، این محصول بازارهای 
صادراتی خود را به راحتی پیدا کرده و نیازی به بازاریابی ندارد، چرا 
که در تمام دنیا شناخته شده هستند و بافاصله این محصول وارد 

عرصه بین الملل خواهد شد. 
به گفته عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، اگر 
بتوانیم با برندهای مطرح خارجی تولید مشترک پیدا کنیم، برای 
که  است  این  اما شرطش  می شود،  حاصل  زیادی  منفعت  کشور 
را  کاال  برند  این  اسم  به  یعنی  کنیم.  صادر  را  مشترک  کاالی 
تولید کرده و عاوه بر بازارهای داخلی، بتوانیم آن را صادر کنیم. 
اگر تحت لیسانس شرکت های صاحب نام دنیا قرار بگیریم، هم 
قیمت ها کاهش پیدا می کند و هم می توانیم با شناخت سلیقه مردم 

و مطابق مد روز دنیا کاالی مشترک را تولید و صادرکنیم. 
وی ادامه داد: این مسئله موجب ارزآوری و سرمایه گذاری در کشور 
شده و اشتغال زایی را افزایش خواهد داد. در حال حاضر کشوری 
مانند بنگادش با این روش در زمینه تولید پوشاک وارد عمل شده 
تولید مشترک  راه  از  تنها  میلیارد دالر صادرات  به ۴۰  نزدیک  و 
تمام  در  ما  غیرنفتی  معادل صادرات  رقم  این  که  داشته  پوشاک 

بخش های معدنی و فوالدسازی و... بوده است.
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برندهای خارجی مجوزدار
 از بازار پوشاک ایران حذف می شوند؟

ــا قاچــاق کاال و  ــارزه ب در شــرایطی کــه ســخنگوی ســتاد مب
ارز از امــکان ثبــت ســفارش واردات پوشــاک توســط برندهــای 
دارای مجــوز خبــر می دهــد، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 
گمــرکات کشــور بــر ممنوعیــت ثبــت ســفارش پوشــاک تاکید 

دارنــد.
حمیدرضــا دهقانی نیــا در خصــوص نحــوه فعالیــت برندهــای 
پوشــاک خارجــی دارای مجــوز فعالیــت در ایــران اظهــار کــرد: 
ــاغ  ــر ســابق صنعــت، دســتورالعملی اب ــان حضــور وزی در زم
شــد مبنــی بــر اینکــه برندهــای ثبــت شــده خارجــی در حــوزه 
پوشــاک کــه موفــق بــه اخــذ مجــوز فعالیــت شــده باشــند و 
۲۰ تــا ۳۰ درصــد از سهمشــان در بــازار را بــا تولیــدات پوشــاک 
خــود در داخــل کشــور تامیــن کننــد، می تواننــد فعالیت خــود را 
در بــازار ایــران ادامــه دهنــد. ایــن یعنــی، برندهایــی کــه فراینــد 
قانونــی اخــذ مجــوز را طــی کــرده باشــند و بــه تعهــدات خــود 

عمــل کننــد، فعالیتشــان در کشــور بااشــکال اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا 
برخــی برندهــای خارجــی پوشــاک مجــاز، مدعــی هســتند قادر 
بــه واردات پوشــاک نیســتند گفــت: بــر اســاس قانــون قبلــی، 
برندهــای پوشــاک خارجی موظــف بودند، ســهم خودشــان را از 
تولیــدات پوشــاک داخلــی کشــورمان افزایــش دهنــد یــا ضوابط 

قانونــی دیگــر را رعایــت نکرده انــد. 
ــه  ــاق کاال و ارز در پاســخ ب ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ســخنگوی س
ایــن ســوال کــه آیــا برندهــای پوشــاک دارای مجــوز فعالیــت 
در ایــران، قادرنــد در شــرایطی کــه واردات پوشــاک بــه کشــور 
ممنــوع شــده، پوشــاک مورد نیــاز خــود را تامیــن کننــد، گفــت: 
برندهــای خارجــی پوشــاک کــه دارای مجــوز فعالیــت هســتند 
ــرای  ــچ مشــکلی ب ــد، هی ــل کرده ان ــود عم ــدات خ ــه تعه و ب
ــد  ــد در فراین ــد و پوشــاک آن هــا می توان واردات پوشــاک ندارن

ثبــت ســفارش و واردات قــرار گیــرد. 
فعالیــت برندهــای خارجــی پوشــاک در ایــران در شــرایط اســت 
کــه علی رغــم گفتــه ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز، روابــط عمومــی گمــرک ایــران در آذر مــاه ســال گذشــته 
اعــام کــرده بــود: گمــرکات کشــور پــس از ابــاغ ممنوعیــت 
ــرای  واردات پوشــاک و عــدم صــدور مجــوز ثبــت ســفارش ب
واردات ایــن کاال وفــق مقــررات اجــازه اظهــار و واردات رســمی 

ــد.   ــن کاال را نداده ان ای
همچنیــن افســانه محرابــی مدیــرکل صنایع نســاجی، پوشــاک 
ــاه  ــارت در بهمن م ــدن و تج ــت، مع ــلولزی وزارت صنع و س
ــق مصوبه هــای ســتاد  ــود: طب ــرده ب ســال گذشــته اعــام ک
ــا هــدف  ــع ارزی و ب اقتصــاد مقاومتــی و محدودیت هــای مناب
تامیــن ارز مورد نیــاز بــرای واردات کاالهــای ضــروری، اساســی 
و مــواد اولیــه، ثبــت  ســفارش کاالهــای گــروه چهــارم شــامل 

یــک هــزار و ۳۳۹ ردیــف تعرفــه ممنــوع شــد. 
ــه  ــه ب ــن مصوب ــه ای ــود: از آنجایی ک ــرده ب ــان ک وی خاطرنش
ــد  ــای تولی ــه توانمندی ه ــر ب ــت و نظ ــی اس ــود باق ــوت خ ق
ــزوم  ــورو ل ــاز کش ــاک مورد نی ــواع پوش ــن ان ــی در تامی داخل
حمایــت از تولیــدات داخلــی بویــژه در وضعیــت کنونــی، ثبــت 

ــوع اســت.  ــان ممن ــواع پوشــاک همچن ســفارش ان
حتــی رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز در 
اواخــر اردیبهشــت مــاه بــا بیــان اینکه صنعــت پوشــاک قابلیت 
توســعه دارد، گفتــه بــود: امســال به هیــچ عنــوان اجــازه واردات 

پوشــاک و لــوازم خانگــی داده نمی شــود.

»بهین یاب« بهین  یاب نیست!
اقدامات قضایی را هم در بر داشته است. در این شرایط باید عنوان کرد که 
اگر به هر دلیل باز هم شرایط پیشین با چهره ای جدید در بازارهای داخلی 
برای ماه ها یا حتی سال های آینده خودنمایی کند باز هم اوضاع چیزی 

شبیه به گذشته خواهد شد. 
به صورت دقیق تر هم اکنون زمان ایده آلی برای اصاح سامانه بهین یاب 
فرارسیده است که می تواند با شفافیت عملکردهای تولیدی و به روزرسانی 
سیستم ها هم اطاعات واقعی تولید و مخصوصاً ظرفیت بالقوه تولید در 
صنایع باالدستی و پایین دستی مورد بررسی قرار گیرد و هم با واردکردن 
اطاعات بیشتر از سامانه های مشابه و هم پوشانی اطاعات موجود بتوان 
راستی آزمایی سیستم ها را به صورت خودکار، برخط و سیستمی انجام داد. 
اگرچه در ابتدا باید باز هم به واقعیت های پیدا و پنهان این سامانه بر مبنای 

عملکرد واقعی آن پرداخت. 
التهاب نیمه اول سال ۹۷ در بازار محصوالت واقعیتی غیرقابل کتمان 
است. در این سال چند برابر ظرفیت تولید در صنایع باالدستی و حتی 
رقمی بیش از ظرفیت واقعی تولید در صنایع تکمیلی، تقاضا در بورس کاال 
ثبت شده است. رخدادی که دقیقاً از مسیر سامانه بهین یاب ایجاد شد یعنی 
ظرفیت  ایجاد التهاب در همان زمان در دل همان سامانه بود و هیچ بعید 

نیست که این رخداد باز هم به وقوع بپیوندد. 
البته رکود به معنی آرامش همه بازارها نیست و در همین شرایط هم 
می توان برای کاالهای معدودی که تولید داخلی آن محدود است و هنوز 
تقاضای موثر برای آنها وجود دارد شاهد التهاب قیمتی بود که در روزهای 

سخت فعلی فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی وارد می آورد. 
در این بین اما بورس کاال تنها می تواند از واقعیت های سامانه بهین یاب 
تبعیت کند اگرچه با فرض اختیار عمل محدود این بازار رسمی، تنها 
می توان زمان استفاده از این سهمیه را تغییر داد یا برای هر سفارش 
مشخص محدودیت هایی قائل شد. در کل بهین یاب بخشی از وزارت 
صنعت است و اگر قرار به اصاح این سامانه باشد قطعاً باید از مسیر 
وزارت صمت صورت پذیرد. البته اطاعات معامات بورس کاال قطعاً در 
اختیار وزارت صنعت قرار دارد و به کمک این اطاعات می توان با سهولت 
بیشتری به سمت اصاح سامانه بهین یاب حرکت کرد. البته بورس کاال 
هیچ گاه اطاعات خریداران را منتشر نکرده است زیرا منع قانونی دارد اما 

در اختیار نهادهای ذی صاح قرار داشته و دارد. 
درخصوص اصاح سامانه بهین یاب باید به یک نکته مهم اشاره کرد. 
کارآیی بهین یاب تنها برای تخصیص سهمیه خرید نیست بلکه می تواند 
تمامی اطاعات واقعی از یک واحد صنعتی را در اختیار تصمیم سازان 
اقتصادی قرار دهد که ساده ترین منفعت آن تخصیص بهینه منابع مالی 

مورد نیاز از طریق سیستم بانکی است.
اگر بتوان این نکته را برای اهالی صنعت هم تشریح کرد می توان حمایت 
جدی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را از اصاح این سامانه و اعام 
اطاعات مورد نیاز را انتظار داشت. تشکل های صنعتی مخصوصا در حوزه 
پتروشیمی بیش از همه باید موردتوجه و توجیه قرار بگیرند تا از اصاح این 

سازوکار حمایت کرده و خود برای بازبینی اطاعات آن پیش قدم شوند. 
البته نیاز به دخالت دادن بسیاری دیگر از داده ها همچون مصرف برق، گاز، 
خرید مواد اولیه، پرداخت مالیات ارزش افزوده، حق بیمه پرداختی و حتی 

)به تازگی( مصرف اینترنت را باید در این اصاح در نظر گرفت.
فرشاد مقیمی معاون وزیر روز گذشته خواستار بازنگری و اصاح روند تقاضا 
در استان ها شده که با استناد به این درخواست می توان گفت که این سامانه 
به صورت جدی باید مورد بازبینی قرار گیرد. از کام معاون وزیر صنعت 
برمی آید که این سامانه یا همان مسیر تخصیص سهمیه مواد اولیه باید از 
مسیر استان ها مورد بازنگری قرار گیرد که البته این مطلب مدت هاست 
توسط فعاالن این صنف و صنعت و همچنین در ادبیات رسانه ها مورد 
توجه قرار گرفته و اصاح سامانه بهین یاب به صورت جدی در دستور 
کار قرار گرفته است. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت در 
نشست بررسی وضعیت عرضه و تقاضای مواد و محصوالت پتروشیمی 
که با حضور صادق نجفی دستیار ویژه وزیر و روسای سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت سراسر کشور برگزار شد، با تاکید بر اجرای برنامه های 
وزارت صنعت، معدن وتجارت برای تحقق رونق تولید خاطرنشان کرد: در 
شرایط جنگ اقتصادی سرپا نگه داشتن هر واحد صنعتی به منزله مقابله 
با تحریم های ظالمانه است. وی با اشاره به عزم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به بهبود فضای تولید و صیانت از صنعتگران، راه اندازی طرح های 
راکد صنعتی و بازسازی و نوسازی صنایع را از دیگر ماموریت های رونق 
نیازمند حضور سربازهای  تولید عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی 
اقتصادی برای ایجاد بسترهای الزم برای حضور فعال واحدهای صنعتی 

در صحنه اقتصادی هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، 
یکی از نکات کلیدی برای تحقق رونق تولید را تامین مواد اولیه مورد نیاز 
صنایع برشمرد و گفت: مواد اولیه مورد مصرف صنایع مختلف کشور به 
دوصورت داخلی و خارجی تامین می شود که در حوزه خارجی از طریق 
تسریع در واردات مواد اولیه سعی شده است فضا برای تامین اجزا و قطعات 
مورد نیاز صنایع فراهم شود و در بحث داخلی نیز تدابیر خاصی از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع مواد اولیه به بخش 
تولید در نظر گرفته شده است که محصوالت پتروشیمی در زنجیره ارزش 

صنعت نقش برجسته دارد و باید به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. 
مقیمی خاطرنشان کرد: در حوزه تامین مواد اولیه داخلی واحدهای صنعتی 
گایه های متعددی در حوزه عرضه محصوالت در بورس وجود داشت و 
با مشکاتی نظیر عدم عرضه کافی محصول، کمبود مواد، قیمت باالی 

محصول و تاطم در بازار و... روبه رو بودند. 
عرضه  ساماندهی  بر  تاکید  با  وتجارت  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال افزود: ۳هزار و ۶5۰ واحد پایین دست 

پتروشیمی دارای کد بورسی هستند. 
مقیمی با اشاره به افزایش نامتعارف تقاضای خرید محصوالت پتروشیمی 
در سال ۹۷ و عدم هماهنگی با میزان مصرف ساالنه این محصوالت 
خطاب به استان ها خواستار بازنگری و اصاح روند تقاضا در استان ها 
شد و گفت: مصرف ساالنه محصوالت پلیمری پتروشیمی در کشور 5/ 
۳ میلیون تن برآورد شده، این درحالی است که میزان تقاضا باالتر از 
میزان مصرف بوده است که نیازمند اقدامات اصاحی از سوی سازمان ها 
در این بخش هستیم. وی خواستار اصاح وضعیت ارزیابی تایید سهمیه 
محصوالت پتروشیمی در استان ها شد و تاکید کرد: باید همه استان ها از 
همه توان تشکل های تخصصی و صنعتی استفاده کنند. همچنین همه 
استان ها باید براساس بازه زمانی مشخص شده، وضعیت عرضه مواد اولیه 
داخلی به ویژه محصوالت پتروشیمی را رصد کرده و گزارش ها را به صورت 

مستند به وزارت صنعت اعام کنند. 
مقیمی در ادامه تصریح کرد: ورود جهادی استان ها در ساماندهی این بازار 
موثر بوده و با مدیریت به موقع می توانند ثبات وآرامش را به بازار بازگردانند. 
وی ثبات نسبی در وضعیت دو ماه اخیر بازار محصوالت پتروشیمی را ناشی 
از تاثیربخشی اقدامات اصاحی در حوزه عرضه و تقاضای محصوالت 
پتروشیمی دانست و اعام کرد این اقدامات با جدیت تا ساماندهی کامل 
ادامه خواهد داشت. مقیمی همچنین از ساماندهی سیستماتیک عرضه 
محصوالت پتروشیمی در قالب طرح افق خبر داد و گفت: این طرح در کنار 
سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت مدیریت عرضه و تولید را به صورت 
سیستماتیک انجام خواهد داد و با راه اندازی کامل این طرح، اطاعات 
مربوط به تولید و فروش محصوالت تولیدی صنایع پایین دست پتروشیمی 
به صورت الکترونیکی صادر و در ادامه سهمیه به صورت سیستماتیک 

قابلیت رصد و اصاح خواهد داشت.
صادق نجفی دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست 
با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و لزوم همکاری همه استان ها با وزارت 
صنعت برای عبور از شرایط تحریمی خاطرنشان کرد: حضور استان ها در 
بررسی وضعیت واحدهای صنعتی عاوه بر بهبود وضعیت تامین مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع، جلوی هرگونه فرصت طلبی و سوءاستفاده را خواهد 
بازار  مدیریت  برای  نظارتی  دستگاه های  ورود  به  اشاره  با  وی  گرفت. 
پتروشیمی تصریح کرد: استان ها باید با همکاری و هماهنگی سعی در 
رفع مشکات پیش روی واحدهای صنعتی داشته باشند و شرایط را به رغم 
وجود موانع برای حفظ تولید واحدهای صنعتی فراهم کنند. مدیرکل صنایع 
غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست خواستار اجرای 
دقیق مصوبات و بخشنامه های صادره برای اصاح و بازنگری سهمیه های 

خرید محصوالت پتروشیمی برای واحدهای صنعتی شد. 
و  پلیمری  مواد  وضعیت  بررسی  نشست  در  صادقی  نیارکی  مهدی 
پتروشیمی با حضور روسای سازمان های صنعت، معدن وتجارت سراسر 
کشور خاطرنشان کرد: استان ها باید با دقت نظر در میزان مصرف مواد 
پتروشیمی، نسبت به بررسی وضعیت تولید واحدهای صنعتی در استان ها 
بهبود وضعیت  برای  افق  راه اندازی طرح  به  پایان  در  کنند. وی  اقدام 
تقاضای خرید محصوالت پتروشیمی در بازار اشاره کرد و افزود: اقدامات 
مجموعه وزارت صنعت در سال جاری منجر به تعادل بخشی در عرضه 
وتقاضای محصوالت پتروشیمی شده و اظهار کرد، طرح افق با هدف 
اصاح و به روزسازی سهمیه های پتروشیمی به صورت الکترونیک نیز به 

مرور تکمیل و جایگزین سیستم فعلی خواهد شد.
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معاون وزیر صنعت در یزد:

 آغاز نهضت تولید داخل در مقابله با تحریم ها

رحمانی در دیدار با مشاور نخست وزیر پاكستان در اسالم آباد:

 نساجان پاکستانی برای توسعه صنایع نساجی و پوشاک به ایران بیایند

معاون وزیر صنعت با اشاره به لزوم تقویت تولید داخل گفت: نهضت 
به  و  آغاز شده  وزارتخانه  در  ها  تحریم  با  مقابله  در  داخل  تولید 

استان ها تعمیم داده شده است. 
سعید زرندی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به 
اشتغال اظهار داشت: وزارت  تولید و  فضای کلی کشور در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت بیش از ۳۳ درصد اشتغال کشور را دارد 
و ۳۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد در این حوزه و مرتبط با این 

وزارتخانه است. 
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه در سال گذشته در عین سختی های 
اقتصاد ایران توفیقات زیادی هم به دست آمد، ادامه داد: کارآفرینان 
و مبتکران ما در کشور تسلیم نشدند و با شرایط سخت و دشوار 
و با وجود تحریم های سنگینی که داشتیم ایستادند و پیش رفتند. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از شش 
هزار و ۲۰۰ پروانه بهره برداری صادر شده و از مرحله طرح به تولید 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان 
در امور سرمایه گذاری و نساجی با اشاره به ظرفیت های باالی ایران 
سرمایه گذاری  از  ایران  گفت:  پوشاک  تولید  و  نساجی  حوزه  در 

فعاالن پاکستانی این صنعت در ایران استقبال می کند.
رضا رحمانی در سفر به پاکستان در دیدار با عبدالرزاق داود ضمن 
یادآوری اقدامات وسیع برای توسعه صنعت پوشاک در ایران اظهار 

در  فرصت  یک  عنوان  به  تحریم ها  از  کرد:  اضافه  است،  رسیده 
وزارتخانه بهره برداری شد و روی موضوعاتی کار شد که توانستیم 

دستاوردهای خوبی هم به دست بیاوریم. 
وی با تاکید بر مدیریت درست سال گذشته بر تحریم ها افزود: 
انتظار داشتند که با تحریم ها گسستگی در کشور ایجاد شود اما 
موفق نشدند و ما نیز در سال جاری جدی تر برای تقویت اقتصاد و 
بنیه اقتصادی گام برداشتیم که اثرات آن را در آینده خواهیم دید. 

این  با  داشت:  اظهار  ارز  قیمت  ناگهانی  افزایش  به  اشاره  با  وی 
شرایط تقویت تولید داخل رقم خورده و بازاری فراهم شده که اغلب 
واحدهای تولیدی ظرفیت تولید را افزایش داده و در برابر واردات 

مقاومت می کنند چون مقرون به صرفه نیست. 
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در حال حاضر ۳5 میلیارد دالر 
فرصت های  شناسایی  کرد:  تصریح  است  کشور  صنعتی  واردات 
موجود در حوزه صنعت ضروری است که برخی صنعتکاران نیز در 

این عرصه همراه شده و پای کار آمدند. 
اینکه دو صنعت برای سال جاری هدف گذاری شده  بیان  با  وی 
است گفت: در سال جاری برای صنعت نساجی و تولید لوازم تحریر 
این  بر  ایجاد می کند  اشتغالزایی خوبی  هدف گذاری شده و چون 
موضوع تاکید و توجه ویژه داریم و تمرکز استان ها را بر این حوزه 

خواستاریم. 
نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار اظهار داشت: برای رفع 
بیکاری و حل مشکل اشتغال اظهار داشت: صنایع نساجی باید مورد 
حمایت جدی باشد نه اینکه از ترکیه واردات داشته باشیم و نساجی 

ما در داخل از این واردات گایه داشته باشد. 

داشت: تولید پوشاک در داخل ایران اولویت اصلی ماست و برای 
حضور سرمایه گذاران خارجی در این بخش مزیت های مناسبی در 

نظر گرفتیم. 
به گزارش شاتا، وی با اشاره اهمیت توسعه همکاری های اقتصادی 
در  پاکستان  کشور  کرد:  خاطرنشان  همسایه  کشورهای  با  ایران 
برخی از حوزه های صنعتی از جمله نساجی و پوشاک موفقیت های 
خوبی کسب کرده و این می تواند به برقراری ارتباط بسیار خوبی 
و  اولویت دار  صنایع  در  گفت:  رحمانی  شود.  منجر  طرفین  میان 

پیشرفته دو طرف امکان همکاری های مشترک وجود دارد. 
بسیار  از ظرفیت های  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  افزود:  وی 
باالی بخش خصوصی خود برای آغاز همکاری مشترک اقتصادی 

میان ایران و پاکستان حمایت کامل خواهد کرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ظرفیت های تجاری دو 
طرف باید فعال تر شده و حجم مبادالت تجاری خود را می توانیم به 

میزان قابل قبولی ارتقا دهیم.

مدیران محترم كارخانجات نساجی بروجرد ، نیک ریس زنجان و گلسان بافت

      احتراماً انتخاب شایسته مجموعه های تحت مدیریت شما عزیزان  به عنوان واحد نمونه ملی در مراسم بزرگداشت 
روز ملی صنعت و معدن را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، كسب موفقیت های بیشتر را مسئلت داریم. 

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تبریک

برگزاری مجمع عمومی جامعه متخصصین نساجی ایران
مجمــع عمومــی جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران بــا حضــور 

اعضــا و نماینــده وزارت کشــور برگــزار شــد.
پــس از تشــکیل هیــأت رئیســه، گــزارش عملکرد توســط مهندس 
ســیدمحمد مقدســی -رئیــس هیــأت مدیــره-، گــزارش خزانــه دار 
ــری-   ــدس قدی ــازرس -مهن ــژاد - و ب ــار صفی ن ــدس کامی - مهن

ارائــه شــد. 
ــات  ــع،  انتخاب ــط مجم ــا توس ــن گزارش ه ــب ای ــس از تصوی پ
ترمیمــی هیــأت مدیــره برگــزار شــد کــه طــی آن خانــم مهنــدس 
ــدس  ــی و مهن ــد میرجلیل ــر محم ــان دکت ــی و آقای شــها تلیکان
اشــکان ســتارزاده بــه عنــوان منتخبیــن مجمــع برگزیــده شــدند.

اعضای جدید هیأت مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران انتخاب شدند
مجمع عمومی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در روز 

سه شنبه 18 تیرماه، در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار شد. 
نساجی  تولید و صادرات  اتحادیه  برگزاری مجمع عمومی  در جریان 

و پوشاک ایران، انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه برگزار شد.
در ابتدای مراسم، هیأت رئیسه مجمع با انتخاب آقایان محمود ثالثی 
) به عنوان رئیس مجمع(، محمود نبوی )به عنوان ناظر(، دکتر شاهین 
فاطمی )به عنوان ناظر( و محمد اتابکی )منشی( تشکیل و به این ترتیب 
مجمع اتحادیه به طور رسمی شروع شد. سپس مهرداد زکی پور -رئیس 

هیأت مدیره- به ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره پرداخت. 
بازرس - مسعود  و  امین مقدم-  ادامه گزارش خزانه دار -مهندس  در 
شاه بختی- ارائه شد و بودجه و افزایش حق عضویت مورد تصویب قرار 
گرفت.  در ادامه انتخابات اتحادیه با نظارت نماینده اتاق ایران، برگزار 

شد و اعضای هیأت مدیره جدید اتحادیه به شرح زیر اعام شدند.  
آقایان و خانم ها: 1- بهرام شهریاری، ۲- مهرداد زکی پور، ۳- شاهرخ 
جعفری، ۴- مجید نامی، 5- منصور الیاسی، ۶- عباس سرشارزاده، ۷- 
افشین ساالر دینی، 8- عماد الدین کبیری، ۹- امین مقدم، 1۰- احمد 

صادقی قهرود ی، 11- واحیده سلیمی
علی البدل: 1- حامد فرد اسماعیل پور، ۲- اکرم عیوض خانی 

بازرس: 1- مسعود شابختی، ۲- علیرضا ملک پوری 
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پیــرو تماس هــا و مکاتبــات وارده در خصــوص آمــار ارائــه 
شــده توســط رئیس گمــرک كاشــان در شــماره 467 بولتن 
رشــته ها و بافته هــا، طــی تمــاس تلفنــی جدیــد بــا ایشــان 

متن ذیــل بعنــوان اصالحیــه درج می گردد.
ــرش  ــزان صــادرات ف ــان، می ــرک کاش ــس گم ــه رئی به گفت
ماشــینی کاشــان و آران و بیــدگل طــی ســه ماهــه نخســت 
آن  دالری  ارزش  و  کیلوگــرم   ۳,۳۳۴,۶۶1 ســال جاری، 
18,5۹۷,811 اســت. علی مــراد نــوروزی افــزود: میــزان 
صــادرات فــرش ماشــینی کاشــان و آران و بیــدگل در ســال 
ــه ارزش 1۲1,۷۴1,5۳۲  ــرم، ب ــته، 1۴,۷55,۷۰8 کیلوگ گذش
دالر بــه کشــورهای عــراق، افغانســتان، پاکســتان، امــارات، 

ــه اســت. قطــر و چیــن صــورت گرفت

اصالحیـــــه
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