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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه فقط ۳۸ درصد اشتغال 
کشور، ماحصل فعالیت های کارآفرینانه است، گفت: امروز قوانین کار 

اعم از بیمه و مالیات حامی کارآفرینان نیست.
محمد شریعتمداری در آیین تجلیل از فعاالن حوزه مهارت که به 
مناسبت روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد، اظهار 
داشت: وجود اقتصاد دانش بنیان و فرصت هایی که بر مبنای دانش 
شکل می گیرند و استارت آپ ها نوع جدیدی از نظام کارآفرینی را در 
جهان ایجاد کرده اند، به نحوی فضا را پیش برده اند که شایسته است 
ما هم، خود را در فضای ملی برای این نوع کسب و کارها آماده کنیم. 
شریعتمداری با اشاره به افزایش جمعیت بیکاری دانش آموختگان و 
فارغ التحصیالن افزود: یکی از سواالت اساسی که مطرح می شود این 
است که چرا به رغم کاهش نرخ بیکاری، اما جمعیت فارغ التحصیالن 
بیکار دانشگاهی در حال افزایش است که باید گفت، یکی از دالیل 
افزایش جمعیت بیکار در بین فارغ التحصیالن، این است که موضوع 
کارآفرینی و اشتغال زایی به مهارت آموزی نیاز دارد؛ اما دانشجوی ما 
پس از دریافت مدرک از دانشگاه، مهارت الزم برای ورود به بازار 

کار را ندارد.
این عضو دولت دوازدهم، با تاکید بر اینکه در نظام آموزشی کشور 
یک مسیر درست را تعطیل کردیم و مسیر اشتباه را در پیش گرفتیم، 
ادامه داد: امروز متاسفانه در عین حال که عناوین »دکتر« برای افراد و 
مسئوالن مهم شده؛ اما اگر فردی دارای مهارت باشد، به این مهارت 
به اندازه عناوین تحصیلی که بعضاً به دور از دانش و مهارت هستند، 
در جامعه اهمیت داده نمی شوند؛ ضمن اینکه امروز باید در جامعه 
آموزش های فنی و حرفه ای به جایگاهی برسد که یک جوشکار، 
ارزش و اهمیت کار خود را هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ 
شخصیتی، متوجه باشد؛ ضمن اینکه اگر اصالحات ساختاری و نظام 
آموزشی عالی با رویکرد مهارت آموزی اصالح نشود، نمی توان انتظار 

داشت تا مهارت آموزی در کشور توسعه یابد.
شریعتمداری با اشاره به اینکه یکی از دالیل بهره وری پایین نیروی کار 
در کشور، نداشتن مهارت است، افزود: نظام کارآفرینی امروز کشور، در 
حال پوست اندازی است که باید متناسب با ورود به این نظام مهم، نظام 

بیمه ای، مالیاتی، دستمزد و قانون کار تغییر کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قوانین کار، بیمه ای و 
مالیاتی پاسخگوی حمایت از کارآفرینان جامعه نیست، گفت: امروز 
۳۸ درصد اشتغال کشور، ماحصل فعالیت های کارآفرینانه است و ۶۲ 
درصد مابقی نیز در نظام های دیگر شغلی از جمله خویش فرمایی قرار 
دارند که در یک نظام پیوسته شغلی نیستند؛ هر چند رتبه کارآفرینی 
کشور در منطقه از ۱۴ به ۱۱ رسیده؛ اما برای رسیدن به جایگاه اصلی 

کارآفرینی در کشور باید کفش آهنین بپوشیم.
شریعتمداری ادامه داد: امروز در خارج از کشور، مدارک فنی و حرفه ای 
به مراتب با اهمیت تر از مدارک دانشگاهی هستند؛ به طوری که فضای 
شغلی برای یک جوان دارای مدرک مهارتی، فراهم تر از یک جوان 

دارای تحصیالت دانشگاهی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با تشکیل 
شورای عالی فنی و حرفه ای و مهارت در دو سال باقی مانده تا 
پایان دولت بتوانیم با تصمیمات کالن در حوزه نظام آموزشی کشور 
یک کار فاخر بر جای بگذاریم و بخشی از نواقص حوزه آموزشی را 

جبران کنیم.
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به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 
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معاون فنی گمرک در واکنش به درخواست ممنوعیت واردات پارچه چادر 
مشکی گفت: موضوع تغییر حقوق ورودی یا ممنوعیت ورود کاالهای 
خاص از طریق کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات پیگیری خواهد 

شد.
مهرداد جمال ارونقی، با بیان اینکه پیشنهادات مربوط به تغییر حقوق 

ورودی کاالها بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات در کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات تعیین می شود، گفت: در 
صورت لزوم،پیش نویس مصوبات هیئت دولت در همین خصوص نیز در 

کمیته مورد اشاره آماده می شود. 
به گزارش تسنیم، وی در خصوص ترکیب اعضای این کمیته گفت: وزارت 
صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد)گمرک(، بانک مرکزی به 

همراه اتاق بازرگانی از اعضای فعال این کمیته هستند. 
معاون فنی گمرک ایران گفت: از طرف دیگر کلیه وزارت خانه های تولیدی 
موظف اند پیشنهادات خود در خصوص شرایط صدور و واردات کاالی 
مشابه تولید داخل با توجه به نیاز داخلی و مقتضیات کشور برای سال بعد 
تا ۱5 بهمن ماه به وزارت صمت اعالم کنند. همچنین برای موارد خاص، 
در این کمیته جلسه فوق العاده تشکیل و حسب مورد تصمیم الزم اتخاذ 

خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در گمرک، پیشنهاد مطرح شده از سوی شورای 

نخ  بی رویه  واردات  به  اشاره  با  ایران  نساجی  انجمن صنایع  عضو 
فلج  را  داخل  نساجی  صنعت  واردات  این  گفت:  کشور،  به  پنبه ای 

خواهد کرد.

احد كرمانی اظهار داشت: توزیع نخ های وارداتی در بازار در حال انجام 
است و با این واردات، کارخانه های ریسندگی دچار تعطیلی خواهند شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، وی ادامه داد: 95 کارخانه ریسندگی در 
کشور وجود دارد که ۳0 درصد آنها تعطیل شده اند و بقیه نیز با ظرفیت 

متوسط 70 درصدی در حال فعالیت هستند. 
عضو انجمن صنایع نساجی ایران  تصریح کرد:  واردات بی رویه نخ 
پنبه ای به کشور باعث شده تا نخ تولیدی در کارخانه های داخلی روانه 

انبار شود و مصرفی در کشور نداشته باشد. 
کرمانی با بیان اینکه نیاز کشور به نخ ریسندگی در طول سال بیشتر از 
۲00 هزار تن نیست، گفت: هر چقدر نخ توسط تولیدکننده های داخلی 

به تولید برسد در انبارها خواهد ماند و خریدار ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان صادرات نخ تولید داخل وجود 

درخواستممنوعیتوارداتپارچهچادرمشکیبررسیمیشود

وارداتبیرویهنخپنبهایبهکشور/کارخانههایداخلیفلجمیشوند

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

قوانینکار،بیمهومالیاتحامی
کارآفریناننیست

چندین دهه از عمر صنعت نساجی در کشور می گذرد اما متأسفانه عدم 
حمایت از این صنعت باعث شده تا نه تنها نتوانیم در این بخش حرف قابل 
توجهی داشته باشیم بلکه تشدید مشکالت هم عاملی شده تا هر روز شاهد 

تعطیلی واحدهای تولیدی نساجی در کشور باشیم.

اما سوال اینجاست چرا این صنعت سودده که زمانی سهم مهمی در 
صادرات غیر نفتی داشت امروز در این اوضاع قرار دارد.کم کاری از کدام 
بخش است که نفس تولیدکنندگان نساجی را گرفته و آنها قادر به فعالیت 

نیستند؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم،سابقه تولید چادر مشکی در کشور نشان 
می دهد در سنوات گذشته چند شرکت برای تولید چادر مشکی افتتاح شده 

بودند اما مشکالت متعدد مانع فعالیت آنها شد. 
به عنوان نمونه شرکت کرپ ناز کرمانشاه چندین سال پیش به همین 
منظور افتتاح شد ولی متاسفانه به دالیلی  نتوانست وارد عرصه عرضه چادر 
مشکی مرغوب شود. البته از همان ابتدا برای تولید پارچه چادری کیفی 
طراحی شده بود ولی  عماًل محصوالت دیگری را تولید کرد. شرکت نای 
زرین خوانسار نیز برای چادر مشکی طراحی شد که متأسفانه این شرکت 

هم نتوانست پا بگیرد. 

چرابزرگترینکشورمصرفکنندهچادرفقطیکتولیدکنندهدارد؟

ادامه در صفحه 2
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وارداتی است که علت آن نیز به تخفیف ۲0 درصدی نرخ پنبه برای 
این  دادند  ما  به  که  جوابی  تنها  می گردد؛  بر  ازبکستان  ریسنده های 
بود که احتماال اشتباهی در واردات این نخ ها رخ داده است. به گفته 
کرمانی، در سال های گذشته نه واردات نخ به کشور صورت می گرفت 
و نه واردات پارچه، ولی امسال به یکباره شاهد واردات حجم باالیی از 
نخ های ریسندگی هستیم. کرمانی تاکید کرد: این حجم واردات باعث 
می شود طی یکی، دو ماه آینده ۲0 درصد کارخانه های ریسندگی کشور 

تعطیل شوند.

وارداتبیرویهنخپنبهایبهکشور/کارخانههایداخلیفلجمیشوند

درخواستممنوعیتوارداتپارچهچادرمشکیبررسیمیشود
ادامه از  صفحه 1

ادامه از  صفحه 1

خالصهمذاکراتهزاروبیستوهفتمیننشستهیئتمدیره
هزار و بیست و هفتمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران  با حضور اكثریت اعضای  هیات مدیره در روز 
یکشنبه مورخ98/05/06 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.
۱- خالصــه مذاکــرات هــزار و بیســت و ششــمین  نشســت 
ــورخ  ــران  م ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــات مدی هی
9۸/0۴/۲۳ قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور 

رســید.
۲-  آقــای مهنــدس شــهالیی گــزارش مختصــری از جلســه 
مجمــع عمومــی انجمــن در مــورخ 9۸/0۴/۲9 ارائــه فرمودند 
و پــس از آن بحــث و تبــادل نظــر مفصلــی در خصــوص کم 

وکیــف برگــزاری مجمــع صــورت پذیرفــت .
۳- در خصــوص موضــوع تعییــن حــق عضویــت اعضــا کــه 
ــره تفویــض  ــات مدی ــه هی ــار آن را ب ــی اختی مجمــع عموم
نمــوده اســت بحــث و تبــادل نظــر شــد و مقــرر شــد موضوع 
در هیــات رییســه مطــرح و بررســی بیشــتر صــورت پذیــرد 
و نتیجــه جهــت تصمیــم گیــری در جلســه هیــات مدیــره 

مطــرح گــردد.
ــری  ــی از پیگی ــروش زاده گزارش ــدس نیلف ــای مهن ۴- آق
هــای انجــام شــده توســط کمیتــه صــادرات انجمــن ارائــه 
فرمودنــد و در ادامــه بــه نشســت مشــترک بــا آقــای دکتــر 
دهقــان دهنــوی معاونــت اقتصــادی وزارت دارایــی در تاریــخ 
9۸/0۴/۳۱ اشــاره فرمودنــد و گــزارش مبســوطی در خصوص 

ایــن نشســت ارائــه نمودنــد.
5- مقــرر شــد تــا نشســت مشــترکی بــا مســئولین ســازمان 
امــور مالیاتــی و گمــرک جمهوری اســالمی ایــران هماهنگ 
شــود تــا مســائل و مشــکالت عدیــده مالیاتی اعضــاء از جمله 
رســیدگی بــه حســاب هــای شــخصی و همچنیــن موضــوع 
پرداخــت ارزش افــزوده و مشــکالت صــدور ضمانــت نامه در 

گمــرکات مطــرح گــردد.
ــرش ماشــینی انجمــن در خصــوص  ــه ف ــه کمیت ۶- مصوب
ــای  ــی توســط آق ــه صادرات ــرخ ارزش پای جــدول کاهــش ن
مهنــدس فرهــی مطــرح گردیــد و پــس از بحــث و تبــادل 
نظــر مقــرر شــد تــا صورتجلســه کمیتــه مذکــور بــه همــراه 
پیشــنهاد مصــوب جهــت پیگیــری هــای بعــدی بــه دبیرکل 

ارجــاع گــردد.
ــر  ــای دکت ــی آق 7- در خصــوص اســتفاده از مشــاوره مالیات
ــودی  ــای محم ــد و آق ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــودی بح محم
طبــق قــرار قبلــی در جلســه حضــور یافتنــد و بــه معرفــی 
خــود و ســوابق کاری خــود پرداختنــد و در نهایــت تصمیــم 

ــت. ــری خاصــی صــورت نپذیرف گی
۸- آقــای مهنــدس شــهالیی گزارشــی از جلســه مشــترک 
برگزار شــده با دانشــکده نســاجی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ارائــه فرمودنــد و مقــرر شــد جلســه آتــی هیــات مدیــره در 
دانشــکده مهندســی نســاجی برگزار گردد.همچنین پیشــنهاد 
تشــکیل کمیتــه آمــوزش و تحقیقــات بــه تصویــب هیــات 
مدیــره رســید و آقایــان دکتــر کاظمــی، مهنــدس ســجادی 
و دکتــر شــیبانی بــه عضویــت ایــن کمیتــه انتخــاب شــدند.

9- پیشــنهاد تــا ســیس کمیتــه روابــط بیــن الملــل انجمــن 
مطــرح و بــه تصویــب هیــات مدیــره انجمــن رســید و آقایان 
دکتــر شــیبانی ، دکتــر عامــری و دکتــر کاظمی  بــه عضویت 

کمیتــه مذکــور درآمدند.
۱0- جلســه در ســاعت ۱۸:۳0 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد خاتمــه یافت.
عــدم حضــور بــا اطــالع قبلــی آقایــان: محمدرضــا مقــدم، 

عبدالحســین اخــوان مقــدم، دکتــر حســن کاردان

صورتجلسه

فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز از طریق دفاتر تخصصی مربوطه 
در وزارت صنعت و معدن جهت طرح در کمیته ماده یک آیین نامه مورد 

اشاره قابل پیگیری خواهد بود. 
ارونقی ادامه داد، با توجه به وظایف حاکمیتی گمرک، این سازمان در کمیته 
مقررات صادرات و واردات حضور فعال داشته و با استماع موارد مربوط به 

نماینده صنف موضوع را بررسی و اقدامات الزم در این خصوص انجام 
خواهد شد. وی تاکید کرد، در حال حاضر مکاتبه شورای فرهنگی زنان و 
خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی با وزیر اقتصاد به گمرک ایران ارجاع 
شده است و موضوع در وزارت صنعت جهت طرح در کمیته دائمی مقررات 

صادرات و واردات پیگیری می شود. 

به عراق  قباًل  نیست،  امکان پذیر  نخ ها  این  نیز گفت: صادرات  ندارد 
صادرات داشتیم ولی حدود یک سال است که این کشور تحت تاثیر 

تحریم های آمریکا خریدی از ایران نمی کند. 
با اشاره به اینکه نخ های وارداتی  عضو انجمن صنایع نساجی ایران 
و  چین  هند،  تولید  نخ ها  این  داشت:  اظهار  هستند،  پنبه ای  عمدتاً 
ازبکستان هستند که بابت هر کیلو از آن ۲.5 تا ۳ دالر پرداخت شده 

است. 
وی در مقایسه قیمت تمام شده تولید نخ های وارداتی با نخ های تولید 
داخل نیز گفت: قیمت تمام شده نخ های داخلی مقداری باالتر از نخ های 

شرکت نساجی حجاب هم سال ۶۸ برای تولید چادر مشکی تأسیس شد اما 
در آن برهه به دالیل مختلفی ماشین آالت آن تهیه نشد و امکان تولید پیدا 
نکرد ولی در نهایت با اعمال یکسری اصالحات و تغییرات در ماشین آالت، 

در مقطعی هشتصد هزار متر پارچه مشکی در سال تولید کرد.
البته شرکت یزدبافت هم اخیراً اعالم کرده که در حال تولید پارچه چادر 
مشکی است. عالوه بر این شرکت ایران مرینوس و پشم بافی آسیا با 
استفاده از تکنیک هایی روی رنِگ پارچۀ چادر مشکی خیلی کار کردند 
ولی هیچ وقت این محصوالت صنعتی و تجاری نشدند و در حد مقادیر 

کم باقی ماندند. 
در حال حاضر هم نساجی حجاب شهرکرد تنها تولیدکنندۀ چادر مشکِی 
رسمی در ایران است که با ظرفیت ۱0 میلیون متِر طول، حدود ۴ سال 
است که کار خود را آغاز کرده  ولی هنوز به ظرفیت کامل نرسیده است. 

بررسی ها نشان می دهد عدم موفقیت کارخانجات چادر مشکی در کشور 
را باید در چند عامل مهم جستجو کرد. نخستین مشکل نداشتِن دانش 
فنِی تولید پارچه چادر مشکی است. این نوع پارچه محصولی نیست که به 
سادگی و با تجربه عادی بتوان آن را تولید کرد. برای اولین بار در ایران در 
خرداد ماه سال 9۶ استاندارد پارچه چادر مشکی تدوین و  ابالغ شد و پیش 

از این استانداردی برای این پارچه وجود نداشت. 
همین امر حکایت از آن دارد که تولید پارچه چادرمشکی به دانش فنی 
خاص خود نیازمند است. البته این را هم باید اضافه کنیم که در بسیاری 
موارد صنعتگران و پژوهشگران ما توانسته اند به تولیداتی دست یابند که 
واقعا از محصوالت مرغوب جهانی چیزی کم ندارد اما متأسفانه عزمی برای 
این تولید استوار وجود نداشته است. عالوه بر این بسیاری از کارخانجاتی 
که به حوزه پارچه چادر مشکی ورود پیدا کرده اند ماشین آالت آنها متناسِب 

خط تولید این پارچه نبوده است.  
شاهین كاظمی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در همین 
ارتباط می گوید: براساس آمارهای مختلف حداقل نیاز چادر مشکی در 
کشور ۳0 میلیون مترمربع و حداکثر 70 میلیون مترمربع است. هرچند 
در ایران چندین واحد محدود با هدف تولید چادر مشکی تاسیس شدند و 
تعدادی واحد نیز با انجام تغییرات و اصالحاتی درصدد تولید این محصول 
بودند، اما در واقع فقط یک تولیدکننده جامع و تخصصی چادر مشکی آن 
هم با ظرفیت اسمی ۱0 میلیون مترمربع در حوزه چادر مشکی فعالیت 
می کند که متأسفانه با توجه به شرایط موجود در حوزه تولید نمی تواند از 

تمام ظرفیت خود استفاده کند. 
وی با اعالم اینکه اگر این کارخانه با 70 درصد ظرفیت فعالیت کند 

می تواند ۱0 درصد نیاز چادر مشکی کشور را تأمین نماید، افزود: اگر 
حداکثری  و  حداقلی  صورت  به  را  کشور  در  چادرمشکی  نیاز  میزان 
محاسبه کنیم نشان می دهد که تولیدکننده ایرانی می تواند در بازه ۱0 
تا ۳0 درصدی نیاز چادر مشکلی کشور را در این واحد تولیدی تأمین 
نماید. این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه 
تأمین مواد اولیه و روش های فنی در تولید چادر عاملی شده تا حضور 
سایر تولیدکنندگان در این بخش کم رنگ باشد، گفت: در دهه ۱۳۶0 
کارخانه کرپ ناز کرمانشاه برای تامین حوزه تولید چادر مشکی تاسیس 
شد اما بعد از مدتی به دلیل تنوع در سلیقه چادر مشکی نتوانست در 

بازار ماندگار باشد. 
کاظمی اضافه کرد: برخی از محصوالت تنها تولیدکننده چادر مشکی 
کشور حتی با محصوالت خارجی قابل مقایسه و حتی برتر بوده و به 
صورت سفارشی تولید می شود به نحوی که تاجر به کارخانه سفارش داده 

و او نیز براساس سفارشات فعالیت می کند. 
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه پارچه هایی مانند اِلگانس، دونه طالیی، 
عروس کویت، عروس خلیج، ماهاراجا، َکن َکن و قس علیهذا ، اسامی 
هستند که تاجران فعال در این حوزه آنها را تعیین و انتخاب کرده و 
تولیدکننده به سفارش تاجر این اسامی را برای روی پارچه ها چاپ می 

کند. 
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با اشاره به 
اینکه در ابتدا تکنولوژی این مدل پارچه در سوئیس ابداع و سپس ژاپنی 
ها در این حوزه توفقیات بسیاری کسب کردند و به عنوان مهمترین 
تولیدکننده این محصول در جهان شناخته شدند، اظهار داشت: اما پس 
از آن به تدریج کره جنوبی حضور پررنگی در این بخش پیدا نمود، بعد از 
کره جنوبی تولید چادر مشکی در سایر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا 

نظیر ویتنام، اندونزی و ... نیز رونق پیدا کرده است. 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت چندین دهه از عمر صنعت 
نساجی کشور هنوز نتوانسته ایم در حوزه تولید چادر مشکی توانمند باشیم، 
گفت: در این خصوص مسائل مختلفی در میان است برخی وجود شبه 
مافیاها را عاملی برای عدم تولید چادر مشکی در کشور مطرح می کنند 
به نحوی که منافع آنها در واردات است و با شگردهای خاص خود مانع 
از توجیه اقتصادی تولید داخلی این محصول در داخل کشور می شوند 
عالوه بر این دانش فنی این کاال نیز در کشور به نحو کافی وجود ندارد 
و مشکالت تولید عاملی شده تا کمتر فردی حاضر به سرمایه گذاری در 

این بخش باشد.

چرابزرگترینکشورمصرفکنندهچادرفقطیکتولیدکنندهدارد؟
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ــر  ــارت ب ــگیری و نظ ــر كل پیش ــادی مدی ــد اجته عبدالمجی
قاچــاق كاال و ارز تعزیــرات اظهــار کــرد: در چهــار ماهــه 
ــای  ــه پرونده ه ــیدگی ب ــژه رس ــعب وی ــال در ش ــت امس نخس
قاچــاق کاال و ارز، ورودی پرونده هــا ۲۸ درصــد افزایــش داشــته 
ــز ۲۶ درصــد بیشــتر از  ــه پرونده هــا نی ــن رســیدگی ب و همچنی

ســال گذشــته شــده اســت.
کشــف  مــدت،  ایــن  در  افــزود:  خبــری  نشســت  در  وی 
ــد  ــال ۴7 درص ــارد ری ــک میلی ــا ارزش ی ــای کالن ب پرونده ه
افزایــش یافتــه و پرونده هــای ملــی بــا ارزش 5 میلیــارد ریــال، 
افزایــش 5۲ درصــدی داشــته اســت. همچنیــن در بحــث وصولی 

ــته ایم. ــی داش ــش وصول ــد افزای ــز 9۶ درص ــا نی پرونده ه
بــه گــزارش اعتمادآنالیــن، مدیــر کل پیشــگیری و نظــارت بــر 
ــه ســوالی در خصــوص  ــرات در پاســخ ب قاچــاق کاال و ارز تعزی
آخریــن وضعیــت پرونده هــای خودروهــای لوکــس گفــت: ایــن 
ــارس  ــوال تملیکــی ف ــار ســازمان ام ــان در انب ــا همچن خودروه

ــوند. ــداری می ش نگه
ــدا بحــث امحــای  ــرد: ابت ــد اجتهــادی خاطرنشــان ک عبدالمجی
ــم  ــئوالن تصمی ــا مس ــا بعده ــد ام ــرح ش ــا مط ــن خودروه ای
گرفتنــد اســتفاده بهتــری از ایــن خودروهــا شــود و تصمیــم بــه 

ــد. ــرح ش ــا مط صــادرات خودروه
ــر قاچــاق کاال و ارز ســازمان  مدیــر کل پیشــگیری و نظــارت ب
ــم  ــا ه ــن خودروه ــادرات ای ــا ص ــه ب ــزود: در رابط ــرات اف تعزی
مشــکالتی ایجــاد شــد و در نهایــت بــه عنــوان کاالی قاچــاق 
ــداری می شــوند. ــوال  تملیکــی نگه ــار ســازمان ام ــوز در انب هن

وی در خصــوص موضــوع قاچــاق کاال گفــت: در بحــث کاالهای 
ورودی منســوجات و پوشــاک بیشــترین آمــار پرونده هــای 

ــد. ــکیل می ده ــاق را تش قاچ
ــر قاچــاق کاال و ارز ســازمان  مدیــر کل پیشــگیری و نظــارت ب
تعزیــرات در خصــوص دســتگاه های تولیــد ارز دیجیتــال اظهــار 
ــتان های  ــده  در اس ــادی پرون ــداد زی ــه تع ــن رابط ــرد: در ای ک

ــرات شــده اســت. مختلــف وارد شــعب ســازمان تعزی
ــه  ــری ک ــتگاه های ماین ــه تشــکیل شــده و دس ــی ک پرونده های
ــده و  ــور ش ــی وارد کش ــورت غیرقانون ــه ص ــود دارد ب االن وج
بــه ایــن دلیــل تحــت عنــوان کاالی مجــاز مشــروع در شــعب 

ــرات حکومتــی در حــال رســیدگی اســت. ســازمان تعزی
ــرک  ــه در گم ــی هایی ک ــاق گوش ــوص قاچ ــادی در خص اجته
ــاق  ــوان قاچ ــت عن ــا تح ــی پرونده ه ــت: بعض ــود، گف ــده ب مان
ــوده  ــی ب ــوان گرانفروش ــت عن ــا تح ــی پرونده ه ــوده و برخ ب

اســت.  
ــه  ــط ب ــا ضب ــوان گرانفروشــی اســت م ــی کــه تحــت عن آنهای
نفــع دولــت نداریــم ولــی آنهایــی کــه بــه عنــوان کاالی قاچــاق 
کشــف شــده و عمدتــا بــه ســازمان جمــع آوری و فــروش امــور 
ــه افــراد عــادی  ــا ب امــوال تملیکــی واگــذار شــده اســت کــه ی

ــازار شــده اســت. ــا وارد ب ــه شــده و ی فروخت
وی افــزود: تعــدادی کــه تعییــن تکلیــف نشــده بــود مربــوط بــه 
ــود کــه کســانی کــه ارز دریافــت  پرونده هــای تخلفــات ارزی ب
کردنــد و تحــت عنــوان گرانفروشــی رســیدگی شــد کــه طبیعتــا 
پرونــده کــه رســیدگی شــود امــوال بایــد بــه صاحبــان برگــردد.

مدیر كل پیشگیری و نظارت بر قاچاق كاال و ارز تعزیرات: 
بیشترینپروندههایقاچاقمربوطبه

ورودپوشاکاست

همزمان با تازه ترین آمار تجارت خارجی كشور تشریح شد

استراتژیجدیدصادراتیایران،هدف15کشورهمسایه

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، استراتژی 
جدید کشور برای صادرات کاال به ۱5 کشور همسایه را تشریح کرد.

همکاری جدید محور افزایش صادرات است به گونه ای که تاجران 
فارغ از تحریم ها فعالیت های خود را در کشورهای همسایه توسعه 
دهند. در این میان بازار بحرین و عربستان که خیلی وقت است به 

آنها صادراتی نداشتیم، دیده خواهد شد.
مسئوالن می گویند استراتژی ما، صادرات به ۲+۱5 کشور است یعنی 
به غیر از عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، پاکستان، فدراسیون روسیه، 
ارمنستان، قزاقستان،  آذربایجان، ترکمنستان، عمان، کویت، قطر، 
بحرین و عربستان، کشورهای هند و چین هم در بسته صادراتی 

ایران جدی گرفته خواهند شد.
درباره  تجارت،  توسعه  سازمان  سرپرست  مودودی،  محمدرضا 
همسایه  کشور  به ۱5  کاال  برای صادرات  کشور  جدید  استراتژی 
گفت: از آنجا که کشور در شرایط تحریمی به سر می برد و برای 
جابه جایی کاال با کشتی دشواری هایی وجود دارد منطق حکم می کند 
که ما صادرات به کشورهای همسایه را با جدیت دنبال و برای آن 
برنامه ریزی کنیم. حرکت به این سمت آثار منفی تحریم را به حداقل 

می رساند.
کشورهای  به  صادرات  از  ایران  سهم  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
همسایه ۲ درصد است؛ در استراتژی جدید که دو ساله در نظر گرفته 
شده می خواهیم این سهم را به ۴ درصد برسانیم. یعنی تا دو سال 
آینده حجم صادرات ایران به ۱5 کشور همسایه از ۲۴ میلیارد دالر 
باید به ۴۸ میلیارد دالر برسد. این در حالی است که سال گذشته ایران 

۴۴ میلیارد دالر صادرات داشته است.
 سرپرست سازمان توسعه تجارت اذعان داشت: در استراتژی جدید 
صادرات به ۱5 کشور همسایه، جهت گیری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به گونه ای است که صادرات به سایر کشورها از جمله هند و 

چین حفظ شود.
وی با بیان اینکه برای صادرات به کشورهای همسایه چند سؤال مطرح 
است که باید برای آن تدبیرهای الزم اتخاذ شود، تصریح کرد: سؤال 
اول این است که آیا به طور خاص می توانیم نیاز وارداتی کشورهای 
همسایه را تأمین کنیم و دوم اینکه کشورمان پتانسیل صادراتی در 
حجم وسیع دارد یا خیر؟ ما می خواهیم صادرات به عراق را که اکنون 9 
میلیارد دالر است طی دو سال به ۱۸ میلیارد دالر برسانیم. با این تفاسیر 
در کدام محصوالت توان صادراتی داریم؟ برای سبد کاالیی جدید 
برنامه ای تعریف شده است یا خیر؟ و آیا توان صادراتی ما به گونه ای 
است که بتوانیم با صادرکنندگان کشورهای هدف رقابت کنیم؟ این 
سؤاالتی است که در استراتژی جدید صادرات باید پاسخ داده شود. وی 
تصریح کرد: در حال حاضر شریک اول تجاری عراق، ایران است و 
دومین ترکیه و سومین کشور چین است. حال باید دید که ما چگونه 

می توانیم با وضعیتی که پیش رو داریم فعالیت کنیم.
واردات  میزان  داشت:  اذعان  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
افغانستان از ایران ۳ میلیارد دالر است این در حالی است که کل 
واردات این کشور 7 میلیارد دالر است. نزدیک به ۴۲ درصد بازار 
افغانستان دست ایران است اما این عدد با توجه به پتانسیل صادراتی 
ایران بسیار کم است. وی با بیان اینکه یکی از بازارهایی که به آن 

توجه نشده بازار روسیه است، تصریح کرد: این کشور ۲00 میلیارد 
دالر واردات دارد اما سهم صادراتی ما به روسیه بین 700 تا ۸00 

میلیون دالر است.

تجار از پس بازار كشورهای همسایه برنیامدند
بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران با ۱5 کشور همسایه 
نشان می دهد که تجار ایرانی نتوانستند به خوبی از بازار آنها استفاده 
کنند. میزان واردات ۱5 کشور همسایه از دنیا در حدود ۱۱۸0 میلیارد 
دالر و میزان صادرات ۱5 کشور همسایه به دنیا در حدود ۱۳00 
میلیارد دالر است. با توجه به این اعداد و ارقام سهم صادرات غیرنفتی 
از جهان(  آنها  به واردات  بازار ۱5 کشور همسایه )نسبت  از  ایران 
۲ درصد است. بررسی روند تاریخی همکاری ایران با کشورهای 
همسایه نشان می دهد که در سال گذشته ارزش صادرات ایران به ۱5 
کشور همسایه ۲۴/۱ میلیارد دالر بوده که درصد تغییرات آن نسبت به 

سال قبل اش مثبت ۳ درصد بوده است.

سهم 54 درصدی ایران با كشورهای هسمایه
از ۱5 کشور همسایه در سال گذشته  این میان ارزش واردات  در 
۱۱/5میلیارد دالر بوده که کاهش ۲۳ درصدی را نسبت به سال 97 
نشان می دهد. با این توضیحات حجم تجاری ایران با همسایگان 

سال گذشته ۳5/۶ درصد و تراز تجاری ۱۲/۶ درصد بوده است.
آمار دیگری که در تجارت با کشورهای همسایه قابل تأمل است 
سهم ۱5 کشور از کل صادرات ایران 5۴ درصد است که این عدد 
معادل ۲ درصد از کل واردات ۱5 کشور دنیا است.در این میان تراز 
تجاری ما با ۱۱ کشور همسایه مثبت و با ۴ کشور شامل امارات، 

ترکیه، روسیه و عربستان منفی است.
به کشورهای  ایران  درصد صادرات  بیشترین  آمارها  آخرین  طبق 
همسایه به عراق ۳7 درصد، پاکستان ۳۶ درصد و عمان ۳۲ درصد 
بوده است. از اتفاق های دیگری که در تجارت با کشورهای همسایه 

رخ داده کاهش ۸۳ درصدی صادرات به عربستان بوده است.
نگاهی گذرا به مبادالت تجاری ایران با ۱5 کشور همسایه هم نشان 
می دهد که اگر زودتر نسبت به اصالح صادرات اقدام نکنیم، نمی توان 

سهم فعلی را در بازار کشورهای همسایه حفظ کرد.
طی یک ماهه سال جاری، ارزش صادرات ایران به عراق ۳۸9 میلیون 
دالر، امارات ۲۳۱ میلیون دالر، افغانستان ۱۴0 میلیون دالر، ترکیه 
۱۱9 میلیون دالر، پاکستان 7۶ میلیون دالر، فدراسیون روسیه ۲۶ 
میلیون دالر، آذربایجان ۲0 میلیون دالر، ترکمنستان ۱۱ میلیون دالر، 
عمان ۱0 میلیون دالر، کویت ۱0 میلیون دالر، قطر ۸ میلیون دالر، 
ارمنستان ۶ میلیون دالر، قزاقستان ۶ میلیون دالر و بحرین 0/5 
میلیون دالر بوده است. با توجه به شرایط سیاسی ایران با عربستان، 
صادراتی به این کشور صورت نگرفته است. جمع کلی ارزش صادرات 

ایران به ۱۴ کشور همسایه ۱05۱ میلیون دالر است.
از  سال جاری  ماهه  یک  طی  واردات  ارزش  صادرات،  مقابل  در 
 79۶ مجموع  در  عربستان  و  بحرین  منهای  همسایه  کشورهای 
میلیون دالر بوده است. ارزش واردات ایران از عراق ۶ میلیون دالر، 
امارات ۳۳۸ میلیون دالر، افغانستان 0/۲ میلیون دالر، ترکیه ۳۴۶ 
میلیون دالر، پاکستان ۲9 میلیون دالر، فدراسیون روسیه ۶۲ میلیون 
میلیون دالر،  ترکمنستان 0/9  میلیون دالر،  آذربایجان 0/9  دالر، 
عمان 9 میلیون دالر، کویت 0/۸ میلیون دالر، قطر 0/۳ میلیون 
دالر، ارمنستان 0/۴ میلیون دالر، قزاقستان ۳ میلیون دالر بوده است.

تراز مثبت تجاری با كشورهای همسایه
به صورت کلی ارزش صادرات ایران به کشورهای همسایه ۲9 درصد 
کاهش داشته و واردات آنها ۲۲ درصد افزایش داشته است. طبق 
آخرین بررسی های صورت گرفته تراز تجاری یک ماه با ۱5 کشور 

همسایه ایران مثبت ۲55 درصد است.
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مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استا ن های کشور با حضور 
مسئوالن استانی و کشوری برگزار شد و طی آن واحدهای برتر صنعتی و 

معدنی موفق به کسب لوح تقدیر و نشان این مراسم شدند.
در فهرست زیر، نام واحدها و پیشکسوتان برگزیده روز صنعت و معدن 

سال9۸ در گروه منسوجات و پوشاک از نظرتان می گذرد.  
انجمن صنایع نساجی ایران انتخاب شایسته این عزیزان را تبریک می گوید 
و برای تمام صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور به خصوص 
فعاالن صنایع نساجی و پوشاک آرزوی سربلندی و موفقیت در تمام 

عرصه های تولیدی و صنعتی را دارد.  

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

عضوجدید

مدیرعامل: علیرضا فالحتیان
محل كارخانه: اصفهان

زمینه فعالیت: الیاف کوتاه
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت تولیدی تجاری یکتا فالح سپاهان 
را به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای 
علیرضا فالحتیان خوش آمد عرض نموده 

و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت تولیدی تجاری یکتا فالح 
سپاهان را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت تولیدی تجاری یکتا فالح سپاهان

جناب آقای مهندس بهرام شهریاری
نایب رئیس محترم اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و 

پوشاک ایران 

تسلیت، قطره ای ا ست در برابر غم دریا گونه شما. از 
درگاه پروردگار متعال برای مادر گرامیتان غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیامتسلیت

زمینه فعالیتمدیرعاملنام شرکتاستان

ریسندگی و بافندگیآقای میرعمادینساجی خامنهآذربایجان شرقی

تولید انواع نخ های فیالمنت تابدار و رنگیآقای غالمرضا کنگرلوییصنایع نساجی سلماس نسجآذربایجان غربی

تولید نخ پنبه ای با نمرات 8 الی 30آقای احمد آقایینساجی ستاره اردبیلاردبیل

اصفهان

پشم بافی گل نثار
بیدگلستان راوند کاشان
فرش پاگشای بیدگل
الیاف سازان بهکوش

صنایع اطلس ریس کاشان

آقای عبدالحسین  اخوان   مقدم 
آقای مجید گواهی

آقای سیدجواد سجادی  
آقای اکبر لباف
آقای علی فرهی

 تولید انواع پارچه های کت و شلوار مردانه
تولید  فرش ماشینی 
تولید فرش ماشینی

تولید انواع نخ های فیالمنتی
بافندگی و خطوط تکمیل بافت فرش

تولیدکاالی خوابآقای محمدجواد فرج اللهیآران فرسادالبرز

حریر پرده ای،روسری، پارچه پلی استر-ویسکوز، آقای محمدتقی دانایینساجی حجاب شهرکردچهارمحال وبختیاری
پلی استر-پنبه، پارچه چادر مشکی و...

خراسان رضوی

تولید فرش ماشینیآقای مجتبی زین العابدین  زاده  موکت نگین مشهد

تولید انواع حوله و  منسوجاتآقای پوریا ترابیحوله یاس سپید مشهد

تولید منسوجات چرمیآقای سیدمهدی غفاریانچرمیران

تولید انواع کیسه های پلی پروپیلنآقای علی عابدیکیسه ستاره طاها

تولید فرش ماشینیآقای محمدرضا حمایت کارفرش زمرد مشهد

تولید شلوارجین زنانه  و مردانهطرح نمونه صنعتی برتراطلس جینزنجان

سمنان
تولید انواع نخ ظریف پنبه ای و الیاف مصنوعیآقای امیر رضا فیضکویر سمنان

پیشکسوت نمونه صنعتیآقای حسن کاردانکویر سمنان

ریسندگی و بافندگیآقای غالمرضا نخ بافپرنیاقزوین

تولید انواع نخ های یکسره تابیده پلی استرآقای حامد مقدمعطرین نخ قمقم

بافندگی تخت باف و پوشاکآقای علی خلیلیشاهین آزادکردستان

تولید فرش ماشینیآقای محسن قندیفرش زاگرس کرمانشاهکرمانشاه

تولید پارچه فاستونی و کت و شلوار آقای مهدی پهلوانکارخانجات ایران برکگیالن

مازندران

تولید منسوجات داخل خودرو، موکت تافتینگ و... آقای محمدصفا میناگرفرش و موکت بابل

تولید محصوالت ژئوسنتتیک،ژئوتکستایل و ...آقای حمید رضا قادیژئوشبکه پارسیان

 تولید انواع پوشاک مردانه و زنانهآقای رمضان موسویصنایع پوشاک آویشن

تولید کیسه های پلی پروپیلنآقای سعید محمدزادهنساجی کیسه کاسپین شمال

به عنوان پیشکسوت نمونه صنعتیآقای علیرضا طاهرخزر ریس

مرکزی

تولید الیاف شیشهآقای بهروز محمدیالیاف شیشه سینا دلیجان

تولید منسوجات چرمیآقای طالبیپرشین نوین چرم

تولید انواع الیاف مصنوعيآقای احمد نجفیالیاف ساویس

تولید پارچه مبلی و تکمیل انواع پارچهآقای علی عشقیانشیوا نساج یزدیزد
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