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صنايع نساجي ايران ازجمله صنايعی است که در زندگي روزمره 
از  صنعت  اين  مي گيرد.  قرار  مورداستفاده  جامعه  مختلف  سطوح 

چالش هاي متعددي از جمله معضل قاچاق رنج مي برد. 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  اظهارات  تازه ترين  در  نکته  اين 

مهندس افسانه محرابی مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفت و گوی شبکه خبر در 
خصوص »داخلی سازی 1/2 ميليارد دالری صنعت پوشاک تا سال 
1۴۰۰« گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال در برنامه ای 

بيان شده که صنعت نساجي را يکي از قاچاق پذيرترين صنايع کشور 
عنوان کرده است. 

به گزارش  روزنامه رسالت، يکي از داليل مهم در بروز قاچاق در 
صنعت نساجي کشور را شايد بتوان عدم حمايت از توليدکننده داخلي 
در رقابت با کاالهای قاچاق وارداتی دانست چراکه با اين وضعيت 
و  قاچاق  از طريق  با کااليي که  رقابت  توان  توليد داخل  کاالی 
بدون طي کردن مراحل قانوني به دست مصرف کننده مي رسد را 
ندارد. درنتيجه قاچاق در صنعت نساجي روزبه روز فربه تر مي شود 
و توليدکننده داخلي را مي بلعد. آمارها نشان مي دهد که بخشي از 
واحدهاي نساجي به دليل رکود و نبود تقاضا با ظرفيت پايين در 

حال توليد هستند. 
حسن نيلفروش زاده دبير انجمن صنایع نساجي ایران به وجود قاچاق 
در بخش صنايع نساجي ايران اشاره کرد و گفت: »پارچه و پوشاک 

اين  در  که  داده  قرار  مدنظر  را  پوشاک  صنعت  توسعه  راهبردی 
برنامه موضوعاتی همچون افزايش ظرفيت توليد، تثبيت و تکميل 

ظرفيت های خالی، بازسازی و نوسازی واحدها، مطرح شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: در اين برنامه رفع 
مشکالت صنعت نساجی با مسائلی همچون بررسی تامين مواد اوليه 
و تکنولوژی به روز، بررسی بازار و برندسازی کاال مد نظر قرار گرفته 

است. 
تدوين  را  پوشاک  راهبردی  برنامه  همچنين  کرد:  تاکيد  محرابی 
اين صنعت  مشکالت  راهکارهای حل  و  مسائل  کل  که  کرديم 

را در بردارد. 
اين مقام مسئول با تاکيد بر داخلی سازی اين صنعت و لزوم ممانعت 
از ورود پوشاک وارداتی گفت: وضعيت برندسازی در کشور طی چند 
سال گذشته بهتر شده و اکنون بسياری از برندهای داخلی، جايگزين 

برندهای خارجی شده اند.

مراسم تجليل از واحد های نمونه صنعت و معدن استان اصفهان 
با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، نمايندگان مجلس، فعاالن 
بخش صنعت استان و روسای سازمان های دولتی در سالن نگين 

سپاهان شهر برگزار شد. 
عليرضا  سعيديان،  ايرج  برکتين،  جواد  محمد  از  مراسم  اين  در 

فالحتيان و غالمرضا منزوی زاده به عنوان پيشکسوت صنعت و 
معدن استان اصفهان تجليل شد. 

و  فارابی  داروسازی  سپاهان،  صنعت  بهيار  شرکت  از  همچنين 
واحدهای  عنوان  به  عتيق سپاهان  پويا  معدنی  و  سرمايه گذاری 

نمونه صنعت و معدن کشور نيز تقدير شد. 
شرکت های قالی سليمان )به مديريت آقای سعيد منزوی(، الياف 
سازان بهکوش )به مديريت آقای اکبر لباف(،  اميد فيوز، ايفا فراز 
آوينا، باما، برق صنعت smp، پارس پوالد ياران، پاگشای بيدگل) 
به مديريت آقای سيدجواد سجادی بيدگلی( ، پرديس صنعت زنده 
رود، پشم بافی گل نثار )به مديريت آقای عبدالحسين اخوان مقدم(، 
تاسيساتی ساختمانی پاکمن، توسعه و فرآوری مس مسکنی، توليدی 
چدن سازان، توليدی صنعت گازسوزان، توليدی صنعتی لنت پارس، 
گلپايگان،  پليمر  صنعتی  و  توليدی  هرند،  عسل  نگين  توليدی 
توليدی و خدمات صنايع نسوز توکا، ثمين سنگ سنايی، درمان 

قاچاق،پنبهصنایعنساجيراميزند

تدوینبرنامهراهبردیپوشاکدروزارتصنعت،معدنوتجارت

با  که  اقتصاد  و  دين  موسسه  هفتگی  نشست  در  مومنی  فرشاد 
محوريت »توليد محوری به مثابه حلقه وصل تجارت و توسعه در 
دوران دفاع مقدس« برگزار شد گفت: در سال های اخير و به ويژه 
پس از سال 1۳۸۵، سيستم بانکی کشور پشت به توليدکنندگان و رو 
به واردکنندگان کرده است که در نتيجه اين سياست، سهم باقيمانده 
بخش صنعت و معدن از تسهيالت بانکی از 2۸/6 درصد در سال 
1۳۸6 به 16 درصد در سال 1۳۹6 کاهش يافته است ، يعنی سيستم 
بانکی هم راستا با تحريم کنندگان گلوی توليدکنندگان را فشار داده و 

آنها را به سمت رباخوارها پرتاب کرده است.
فرشاد مومنی ریيس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اداره اقتصاد 
کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس بيان کرد: زمانی که در رابطه 
با اداره اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس صحبت می کنيم همه 
ذهن ها معطوف به دولت دوران جنگ می شود که مديريت مناسبی در 

عرصه اقتصاد و شرايط آن روز صورت پذيرفت.
نهادی  نوآوری های  همه  برآيند  بخواهيم  اگر  کرد:  تاکيد  مومنی 
خارق العاده در دوره دفاع مقدس در سامان بخشی و توسعه گرا کردن 
رابطه توليد، تجارت و توسعه را مشخص کنيم، بايد تحوالت مربوط به 
شاخص رابطه مبادله را بررسی کنيم. اين شاخص گويای اين است که 
در الگوی سلطه بر تجارت يک کشور خام فروشی، مونتاژ و حيله چه 
جايگاهی دارد و در مقابل توليد توسعه گرا چه جايگاهی. براساس اين 
شاخص در سال پايانی جنگ تحميلی، هر تن کاالی صادراتی ايران 
بطور متوسط با ۸۵۰ دالر مبادله می شد که اين رقم پس از اجرای 
برنامه تعديل ساختاری به 6۵۰ دالر در سال 1۳۷۳، ۳۳۰ دالر در سال 
1۳۷6 و 26۰ دالر در سال ۸۰ سقوط کرده است و اين به معنای آن 
است که مضمون توليد توسعه گرا در اقالم صادراتی کاهش و مضمون 

رانتی روبه افزايش گذاشته است. 

فاجعه ای به نام برنامه تعدیل ساختاری
مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس با بيان اينکه در بررسی 
رابطه  منظر سنجش  از  کشور  واردات  الگوی  به  مربوط  تحوالت 
ازای هر تن  به  افزود: که در سال 1۳۷6  مبادله مشاهده می شود 
اين ميزان به 2/6  کاالی وارداتی، 1/۹ تن کاال صادر می شد که 

تجلیلازفعاالنبخشصنعتومعدناصفهان

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند کليه 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.(

سیستمبانکی،تیغزیرگلویتولیدکنندگان
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ادامه از  صفحه 1

خالصهمذاکراتهزاروسیوسومیننشستهیئتمدیره

هزار و سی و سومين نشست هيأت مدیره انجمن صنایع 
در  مدیره  هيات  اعضای  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجی 
روز یکشنبه مورخ 98/06/24 در محل دفتر انجمن صنایع 
نساجی ایران  برگزار شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصميم به عمل آمد.
ــات  ــزار و ســی و دومين  نشســت هي ــرات ه 1- خالصــه مذاک
مديــره انجمــن صنايــع نســاجی ايــران مــورخ ۹۸/۰6/1۰ قرائت 

و بــه امضــاء حاضريــن در نشســت مذکــور رســيد.
2- آقــای مهنــدس شــهاليی گــزارش مبســوطی از حضــور در 
جلســات مربــوط بــه ميــز نســاجی اصفهــان در روز ســه شــنبه 

مــورخ ۹۸/۰6/12 ارائــه فرمودنــد.
ــی را  ــخنانی توضيحات ــی س ــی ط ــدس فره ــای مهن ۳- آق
ــران  ــينی ته ــرش ماش ــگاه ف ــن نمايش ــوص يازدهمي در خص
ــی  ــل دائم ــت ۹۸/۰6/2۵ در مح ــخ ۹۸/۰6/22 لغاي ــه از تاري ک
نمايشــگاه های بين المللــی تهــران برگــزار شــد ارائــه فرمودنــد 
و همچنيــن توضيحاتــی را در خصــوص اخــذ مجــوز برگــزاری 
ــينی  ــرش ماش ــه ف ــرای اتحادي ــينی ب ــرش ماش ــگاه ف نمايش
ــن  ــد. ايشــان همچني ــه فرمودن ــی ارائ ــرای ســال آت کاشــان ب
ــا ريســندگان  ــی را در خصــوص نشســت مشــترک ب توضيحات
اليــاف بلنــد در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در خصــوص 
ممنوعيــت واردات نــخ اکريليــک ارائــه نمودنــد همچنين ايشــان 
گزارشــی از جلســه دوم هيــات نماينــدگان اتــاق بازرگانی صنايع 
ــی  ــيون های تخصص ــات کميس ــاورزی و انتخاب ــادن و کش مع

ــد. اتــاق ارائــه فرمودن
۴- آقــای مهنــدس شــهاليی مکاتبــه اداره کل صنايــع 
ــن  ــه انجم ــوص مکاتب ــلولزی در خص ــاک و س ــاجی، پوش نس
صنايــع نســاجی يــزد در خصــوص افزايــش قيمــت انــواع نــخ 
و مشــکالت مربوطــه را قرائــت فرمودنــد و در خصــوص لــزوم 
اعــالم قيمــت نخ هــای توليــد داخــل و تنظيــم قيمت هــا بحــث 
ــوط  ــای مرب ــه پيگيری ه ــد ک ــرر ش ــد و مق ــر ش ــادل نظ و تب
ــال  ــد داخــل جهــت درج درکان ــای تولي ــذ قيمــت نخ ه ــه اخ ب

ــود. ــری ش ــدی پيگي ــور ج ــه ط ــا ب ــانی قيمت ه اطالع رس
ــزوم  ۵- آقــای دکتــر شــيبانی طــی ســخنانی بــه موضــوع ل
ــاره  ــورس اش ــيمی در ب ــه پتروش ــواد اولي ــه م ــداوم عرض ت
ــر  ــدی پيگي ــور ج ــه به ط ــتند ک ــن خواس ــد و از انجم فرمودن
ايــن موضــوع باشــد تــا عرضــه مــواد اوليــه پتروشــيمی تحــت 
ــه  ــن ايشــان در ادام ــد همچني ــورس بمان هــر شــرايطی در ب
بــا اشــاره بــه موضــوع لــزوم اصــالح اساســنامه در ايــن دوره 
هيــات مديــره از دبيرخانــه انجمــن خواســتند کــه بــا جديــت 
ــد و  ــری نماي ــنامه را پيگي ــالح اساس ــوع اص ــتری موض بيش
مقــرر گرديــد جلســه کارگــروه مذکــور بــرای بررســی اصــالح 
ــای  ــر آق ــی در دفت ــه آت ــی هفت ــا هماهنگــی قبل اساســنامه ب

مهنــدس شــهاليی برگــزار گــردد.
6- ســرکار خانــم بــدری ميراحمــدی رياســت گــروه تجــاری 
مرکــز دفتــر واردات گمرکــی طبــق دعــوت قبلــی در جلســه 
حضــور يافتنــد و در خصــوص مســائل و مشــکالت واحدهــای 
ــه :  ــد از جمل ــرح ش ــواردی مط ــرک م ــوزه گم ــاجی در ح نس
موضــوع محاســبه ماليــات بــر ارزش افــزوده اقــالم وارداتــی 
ــواد  ــه، ورود م ــر تخلي ــوع کس ــا، موض ــای ارز نيم ــر مبن ب
ــزوم  تکميــل شــده تحــت عنــوان مــواد اوليــه و همچنيــن ل
توجــه بيشــتر گمــرکات بــه اظهــار نظرهــای تخصصــی، کــه 
در نهايــت صورتجلســه مشــترکی بيــن طرفيــن تنظيــم و بــه 

امضــاء رســيد. 
۷- جلســه در ســاعت 1۸:۳۰ بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و آل 

ــه يافت.   ــد خاتم محم
عدم حضور با اطالع قبلی: آقای مهندس رضا حميدی 

ميهمان: سرکار خانم بدری ميراحمدی از گمرک 

صورتجلسه

در صنعت نساجي دو رکن قاچاق پذير هستند که بخشي از پارچه 
قاچاق از طريق گمرکات کشور انجام مي شود زيرا واردکنندگان در 
اظهارات خود شفاف نيستند و عده ديگر هم خارج از گمرک و از 

راه هاي غيرقانوني واردات مي کنند.«
اشاره به حجم  با  ايران  انجمن صنايع نساجی  نيلفروش زاده دبير 
باالی قاچاق پارچه در سال های اخير که اجناس چينی را از دبی 
و خارج از سيستم گمرک وارد کشور می کنند به قاچاق از مبادی 
رسمی تحت عنوان کم اظهاری و بداظهاری اشاره نمود و گفت: 
پنبه صنايع  واردات بی رويه و غيرکارشناسی،  قاچاق و  متاسفانه 

نساجی را می زند.
وی با اشاره به محاسبه حقوق گمرکی و ماليات بر ارزش افزوده 
محصوالت وارداتی در گمرک با نرخ دالر ۴2۰۰ تومان به اختالف 
قيمت محاسباتی آن با ارز نيما اشاره نمود و گفت: متاسفانه ما با 
اين روش محاسبات در واقع پولی را که از توليدکننده داخلی بابت 
ماليات بر ارزش افزوده اخذ می کنيم، در جهت تسهيل واردات به 

خارجی ها يارانه می دهيم.
نيلفروش زاده با تاکيد بر لزوم حمايت بيشتر و جدی تر از صنعت 
نساجی و توليد داخلی در اين صنعت گفت: ما معتقديم که صنعت 
نساجی کشور توان پاسخگويی به نياز کشور را دارد و چنانچه دولت، 
حمايت بيشتری از اين صنعت در جهت متناسب سازی تعرفه ها و 
تسهيل در جهت تامين مواد اوليه خام پايه و همچنين به روز رسانی 
ماشين آالت و بازسازی و نوسازی صنعت داشته باشد؛ اين صنعت 
از کشور نقش بسزايی در  ارز  از خروج  می تواند ضمن جلوگيری 

توسعه اشتغال و صادرات و ارزآوری داشته باشد.
وي گفت: »کشورهاي منطقه برنامه هاي حساب شده اي در جهت 
حمايت از صنعت نساجي خود دارند. وقتي قيمت کاالي ما گران تر 
از واردات باشد که در صادرات ما هم تأثيرگذار خواهد بود. همه اين 

موارد به يکديگر وصل هستند و دولت بايد نرخ گمرک را بر اساس 
نرخ توليد متناسب سازي کند.« 

کارخانه هاي  تجهيزات  و  دستگاه ها  وضعيت  به  نيلفروش زاده 
صنعت  شاخه هاي  از  بعضي  »در  گفت:  و  کرد  اشاره  نساجي 
نساجي، تجهيزات و ماشين آالت به روز شده اي داريم اما در بعضي 
دارند.  وجود  قديمي  و  فرسوده  دستگاه هاي  از شاخه هاي صنعت 
کارخانه هاي ريسندگي ما مدرن و پيشرفته اما در بخش بافت، عمر 

ماشين آالت زياد هستند.« 
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا توليد پنبه در کشور با کاهش 
روبه رو شده گفت: »ما در توليد مواد پليمري و شيميايي مانند انواع 
پلي استرها در داخل داراي وضعيت قابل قبولي هستيم اما در توليد 
پنبه بايد افزايش توليد در بخش کشاورزي داشته باشيم. در همه 
دنيا براي توليد پنبه به کشاورزان يارانه داده مي شود اما اينجا نه تنها 
يارانه داده نمي شود بلکه قيمت سم و ماشين آالت کشاورزي هم 

باالست.«
توليد  و  کشاورزي  براي  امور  »تسهيل  کرد:  تأکيد  نيلفروش زاده 
پنبه امکان پذير است اما همت بااليي را مي طلبد. تصميم گيري در 
اتاق هاي دربسته بايد حذف شود و همفکري بيشتري با کارشناسان 
و انجمن ها شود. اگر از صنعت نساجی کشور در مقابله با واردات 
بی رويه و قاچاق حمايت کنيم امکان رقابت با رقبای منطقه ای را 
داريم. صنعت نساجي صنعت بومي ماست و امکان توسعه آن وجود 

دارد اما بايد امکانات و مواد اوليه مان با رقبايمان برابر باشد.« 
وی افزود: »رقباي منطقه ما ترکيه و به تازگي ازبکستان و پاکستان 
و خارج از منطقه چين بزرگ ترين رقيب ما محسوب مي شود. توليد 
براي  ما  برنامه  ولي  مي کند  رشد  هدف گذاري  و  برنامه ريزي  با 
اين صنعت در اندازه حرف است و امتيازات مهم را به توليدکننده 

نمي دهيم.« 

ادامه از  صفحه 1

گاز، رعد، رنگين الياف سپاهان )به مديريت آقای امير مقتدری(، 
سيمان اردستان، شيرپاستوريزه پگاه اصفهان، صنايع نساجی اطلس 
ريس کاشان )به مديريت آقای احمد فرهی(، طناب نقش جهان 
سپاهان، فرآورده های نسوز آذر، فرش بيد گلستان راوند کاشان )به 
مديريت آقای مجيد گواهی(، فرمان خودرو سپاهان ، فوالد امير کبير 

کاشان، کاشی مرجان، کاوش کانی سپهر، گز معراج اصفهان، گوهر 
تاش ماهان،مهرتاش سپاهان، مهندسی آبرون الکترونيک سپاهان 
و ميکرو کنترل اصفهان و نسوز سميرم به عنوان واحد نمونه صنعت 

و معدن استان اصفهان در اين مراسم معرفی شدند.

قاچاق،پنبهصنایعنساجيراميزند

تجلیلازفعاالنبخشصنعتومعدناصفهان

ــان  ــتان اصفه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریي
گفــت: بــه دنبــال ايــن هســتيم کــه بتوانيــم در ميــز ملی توســعه 
ــاق  ــه قاچ ــوط ب ــائل مرب ــر مس ــور پيگي ــاجی کش ــادرات نس ص

باشــيم.
ایــرج موفــق در آئيــن »رونمايــی از ميــز ملــی توســعه صــادرات 
نســاجی کشــور« بــا بيــان ايــن مطلــب، افــزود: افتخــار می کنيــم 
کــه ميــز ملــی نســاجی در اصفهــان و بــا حضــور وزيــر صمــت 

رونمايــی شــد و اميدواريــم مصوباتــی بــرای توســعه و رشــد ايــن 
صنعــت در ايــن ميــز ملــی داشــته باشــيم. 

بــه گــزارش شــاتا،  او بــا اشــاره بــه مشــکالت واحدهای نســاجی 
ــدگان در  ــه شــرکت کنن ــم کــه ب ــه کــرد: درخواســت داري اضاف

نمايشــگاه های تجــاری معتبــر دنيــا يارانــه تخصيــص يابــد.
رييــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان بــا 
بيــان اينکــه نوســازی در صنعــت نســاجی اجتنــاب ناپديــر اســت، 
اعــالم کــرد: پيگيــر تســهيالت بــرای وارد کــردن ماشــين آالت 
نســاجی و مســائل مربــوط بــه تعرفه هــا و تبعيــض کشــورهايی 

کــه بــا تجــار ايرانــی ارتبــاط دارنــد، هســتيم. 
گفتنــی اســت کــه تعــداد واحدهــای نســاجی در کل کشــور بيش 
از هشــت هــزار واحــد اســت و 1۵ درصــد از کل ســرمايه گــذاری 
ــه ايــن بخــش اســت. همچنيــن دو هــزار  در صنعــت مربــوط ب
و 212 واحــد صنعتــی نســاجی در اصفهــان فعاليــت مــی کننــد 
ــر  ــان را در ب ــی اصفه ــای صنعت ــد از کل واحده ــه 2۵ درص ک

می گيرنــد.
 

 ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: 

درمیزملیتوسعهصادراتنساجیپیگیرمسایلمربوطبهقاچاقهستیم
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ادامه از  صفحه 1

نائب رئيس اتحادیه توليد و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: 
اين صنعت با توجه به اشتغال زائی، ايجاد ارزش افزوده باال، رونق 
توليد و صادرات در کشور به معنای واقعی نيازمند استراتژی و نقشه 

راهبردی است. 
مجيد نامی افزود: يکی از مهمترين مسائل صنعت پوشاک در کشور 
بحث برنامه ريزی و داشتن برنامه مدون، استراتژی و نقشه راه است. 
به گزارش فصل اقتصاد، وی اظهارداشت: صنعت پوشاک در اقتصاد 
و اشتغال زائی از اهميت و جايگاه بسيار بااليی برخوردار است.  نائب 
رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجی و پوشاک ايران گفت: صنعت 
نساجی که با کمترين سرمايه گذاری بيشترين اشتغال و ارزش افزوده 
را در کاال ايجاد می کند از اينرو داشتن يک نقشه راهبردی برای اين 
صنعت امر بسيار ضروری به نظر می رسد و همه کشور ها برای رفع 
مشکل اشتغال و افزايش صادرات به صنعت نساجی و پوشاک رو 

می آورند.
نامی در ادامه چين، هند و ترکيه را در صنعت پوشاک پيشرو دانست 
و اظهارداشت: کشورهای جديدی مانند ويتنام، کامبوج، فليپين و 
پاکستان نيز سرمايه گذاری های زيادی در اين صنعت انجام داده اند.

و  قزاقستان  ازبکستان،  مانند  ميانه  آسيای  کشورهای  گفت:  وی 
ترکمنستان کشورهای هستند که منابع اوليه صنعت نساجی و پوشاک 

مثل پنبه را در اختيار دارند.
 نائب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجی و پوشاک ايران گفت: اين 
کشورها در سنوات گذشته پنبه توليدی خود را بصورت خام روی ريل 
صادرات قرار می دادند اما در سال های اخير با برنامه ريزی بلند مدت 
و چند ساله در حال تبديل شدن به توليد کننده و صادر کننده پوشاک 
هستند. وی افزود: خوشبختانه درزمينه صنعت نساجی به خصوص 
پوشاک در ايران هم اقدامات خوبی صورت گرفته که تهيه استراتژی 
و نقشه راهبردی برای صنعت پوشاک با محوريت دفتر صنايع نساجی 
و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری بخش خصوصی 

از جمله اين موارد است.
نامی اظهارداشت: اين طرح مدتی مسکوت مانده بود اما طی چند ماهه 
اخير دوباره دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صمت سعی کرده 
بتواند اين کار را نهايی و ابالغ کند. وی گفت: متاسفانه تصميم گيران 
اصلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت توجهی به صنعت نساجی و 
پوشاک ندارند و بيشتر فکر و ذکر خود را به صنايع ديگر مشغول کرده 
اند.  نائب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجی و پوشاک ايران افزود: 
بطورکلی برای رونق صنعت پوشاک در دولت های مختلف طرح های 
متعددی تهيه اما هيچ وقت به نحو بايد و شايد اجرايی نشده است. 
وی در ادامه اظهار اميدواری کرد با همتی که دفتر صنايع نساجی 
و پوشاک وزارت صمت دارد و همينطور پيگيری های شديد بخش 
خصوصی بتوان در سال رونق توليد اين طرح را به معنی واقعی در 

کشور اجرايی کرد.

صنعتپوشاک؛نیازمندنقشهراهبردی

تن در سال 1۳۸۴ و ۳ تن در سال 1۳۹۰ رسيده است و از اين منظر هم 
جهت گيری های ضدتوسعه گرا و خام فروشانه ابعاد غيرمتعارفی پيدا کرده 
است. حقيقتاً طول و عرض ماجرای فاجعه سازی که به نام برنامه تعديل 
ساختاری به کشور تحميل کردند و در حال حاضر هم مشتريان و ذی نفعان 
غيرمتعارف، موثر و قدرتمندی بر سرنوشت اداره اقتصاد کشور دارد نياز به 

بررسی مبسوط دارد. 

مدیریت اقتصادی کشور ترمز روندهای ضد توسعه 
استاد دانشگاه عالمه طباطبايی با اشاره به نقش موثر مديريت اقتصادی 
کشور در جهت جلوگيری از روندهای مخرب و ضد توسعه ادامه داد: 
براساس گزارش رسمی که در سال ۹۵ منتشر شده است، ايران بزرگ ترين 
صادرکننده نفت کوره شد. جنبه نمادين اين موضوع آن است که قيمت 
نفت کوره در بازارهای جهانی از قيمت نفت خام هم پايين تر است، يعنی 
از موازين توسعه گرا که سنگ بنای مستحکم آن در  اثر دورشدن  در 
دوران دفاع مقدس گذاشته شده بود با سيستم شبه مافيايی روبرو هستيم 
که نتيجه آن تخليه منابع مادی کشور، تحميل فشارهای خردکننده به 
توليدکننده و عامه مردم و تشديد وابستگی های ذلت  آور به دنيای خارج 
است. بنابراين عميقاً نيازمند آن هستيم که الگوی تجارت و توسعه رايج در 

سی سال اخير مورد باز بينی قرار بگيرد. 

یک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته ایم 
فرشاد مومنی طرز نگاه به بازرگانی داخلی و خارجی را معجزه آسا دانست و 
افزود: رانت خواران و دالل ها موجی را راه انداخته اند که چون در دوران دفاع 
مقدس سيستم کوپنی وجود داشت بنابراين دولت هم تمايل به کمونيسم 
داشت، در حالی که دولت آن دوران حتی يک واحد توزيع کننده جديد هم 
ايجاد نکرد بلکه از همان سيستم سنتی توزيعی موجود کشور برای توزيع 
اقالم بهره برد. اما به دليل نظارت کارآمد، راه بر زياده خواهی دالل ها 
بست و نيازهای اساسی کشور بدون اينکه بار اجرايی برای دولت داشته 
باشد، توزيع و با يک قيمت در اختيار شهروندان قرار گرفت. وی در ادامه 
گفت: در روزهای اخير يک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قيمت 
تمام شده ارزی 1۰ قلم کاالی اساسی وارداتی مردم با قيمت فروش 
به مصرف کننده را مقايسه کرده است. براساس اين گزارش قيمتی که 
مصرف کننده برای اين کاالها می پردازد بين ۵ تا 1۰ برابر قيمت وارداتی 

سیستمبانکی،تیغزیرگلویتولیدکنندگان

آن است يعنی اينچنين ميدانی را برای مفت خوارگی و واسطه گری ايجاد 
کرده اند در صورتی که در دوران دفاع مقدس از منظر تجارت خارجی کشور 
در زمينه تامين اقالم مورد نياز با بحران روبرو نشد در حالی که در 1۵ سال 
اخير با ميانگين واردات ساالنه بالغ بر ۷۵ ميليارد دالر می توان ادعا کرد که 

يک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته ايم. 

سيستم بانکی پشت به توليدکننده رو به واردکننده 
رييس موسسه دين و اقتصاد با اشاره به تصميمات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی کشور گفت: در سی و دومين جلسه اين شورا مصوب شد که 
بدهی  واحد های توليدی به عنوان کمک به رونق توليد تقسيط شود اما در 
بخش عملياتی آن، سازمان امور مالياتی بخشنامه ای صادر کرد که امتياز 
تقسيط بدهی ها نصيب کسانی می شود که بدهی های گذشته خود را تا 
پايان مهر ماه تسويه کنند. در حالی که همه می دانند در 2۰ سال گذشته 
همواره واحد های توليدی با بحران تامين سرمايه در گردش روبرو بوده اند 
يعنی می گويند در اين شرايط بحرانی، اگر چيزی هم داريد در اختيار ما قرار 

دهيد و نام آن را کمک به توليد می گذارند. 
مومنی اضافه کرد: در سال های اخير و به ويژه پس از سال 1۳۸۵، 
واردکنندگان  به  رو  و  توليدکنندگان  به  پشت  کشور  بانکی  سيستم 
کرده است که در نتيجه اين سياست، سهم باقيمانده بخش صنعت 
 16 به  سال 1۳۸6  در  درصد   2۸/6 از  بانکی  تسهيالت  از  معدن  و 
درصد در سال 1۳۹6 کاهش يافته است يعنی سيستم بانکی هم راستا 
با تحريم کنندگان گلوی توليدکنندگان را فشار داده و آنها را به سمت 
رباخوارها پرتاب کرده است البته اين موضوع برای بخش کشاورزی 
هم صادق است. همچنين براساس جدول داده و ستانده سال 1۳۹۰، 
از کل ماليات اخذ شده در حدود 61/۸ درصد سهم صنعت کارخانه ای 
کشور بوده است که تقريباً چهار برابر سهم اين بخش از توليد ناخالص 
داخلی است. بايد توجه داشت سهم صنعت کارخانه ای در درآمدهای 
مالياتی کشور مالزی ۳/2 درصد و برای ترکيه 6/۵ درصد است يعنی 
فشار مالياتی ما 1۰ برابر فشاری است که ترک ها به صنعت کارخانه ای 
خود وارد می کنند. بنابراين بارها و بارها گفته ايم که ما بنا را بر حسن 
نيت شورای عالی هماهنگی اقتصادی می گذاريم اما تصميمات گرفته 
بنابراين  و  است  بايسته  کارشناسی  صالحيت های  فاقد  آنها  شده 

تصميمات شان بطور فاجعه آميزی ضعيف است.

طی ۴ ماهه اول امسال 1۹1۰ فقره پروانه بهره برداری در کشور صادر 
شده است که آن هم نسبت به ۴ ماه ابتدای سال گذشته از نظر تعداد، 
رشد 1/6۵ درصدی و از نظر سرمايه  کاهش ۵۴/۵ درصدی را تجربه 
کرده است. حال روز صنعت و واحدهای توليدی چگونه است؟ آيا تاکيد 
دولت و مسئوالن دولتی بر پايان يافتن رکود در فعاليت های واحدهای 
توليدی درست است؟ چقدر سرمايه گذاران جديد به حوزه توليد و تاسيس 
واحدهای توليدی ورود پيدا کرده اند؟ گزارش چهارماهه اول سال 1۳۹۸ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ی تعداد جواز تأسيس واحدهای 
صنعتی صادر شده نشان می دهد در اين مدت  ۸۳۵۵ فقره جواز تأسيس 
واحدهای جديد صادر شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 2۴ 
درصد رشد داشته است. تعداد مجوزهای صادر شده در سال قبل 6۷۳1 
مورد بوده است. همچنين در اين گزارش آمده است طی ۴ ماهه اول 
امسال 1۹1۰ فقره پروانه بهره برداری در کشور صادر شده است که آن هم 
نسبت به ۴ ماه ابتدای سال گذشته از نظر تعداد، رشد 1/6۵ درصدی و از 

نظر سرمايه  کاهش ۵۴/۵ درصدی را تجربه کرده است.
تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده طی اين مدت از نظر ميزان 
اشتغال نيز رشد ۳/۳ درصدی را داشته است، به طوری که برای ۳1 هزار 
 و 2۹ نفر  فرصت اشتغال  به وجود آمده است.  همچنين آمارهای مربوط به 
پروانه بهره برداری صنعتی صادرشده در ۴ ماهه ابتدايی امسال نشان می 
دهد از تعداد کل 1۰2۹ فقره ايجادی و ۸۸1 فقره مجوز توسعه ای بوده 

است. عالوه براين ها آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می 
دهد که در سال های گذشته واحدهای صنعتی افت و خيز بسياری را تجربه 
کرده اند. در سال 1۳۹۵ از مجموع 16۹۸۸ مورد جواز تأسيس ۵6۴۹ مورد، 
معادل ۳2/2۵ درصد پروانه بهره برداری گرفته اند. در سال 1۳۹6 در مقابل 
2۰۷6۷ جواز تأسيس ۵۸۳۵ مورد، معادل 2۸ درصد پروانه بهره برداری 
صادر شده است. همچنين در سال 1۳۹۷ نيز تعداد جوازهای تأسيس و 
پروانه بهره برداری افزايش داشت است اما درصد تحقق آن، يعنی درصد 
جواز های تأسيس که به مرحله صدور پروانه بهره برداری رسيده با کاهش 
روبه رو شده است. در سال 1۳۹۷تعداد 2۴۴1۴ مورد جواز تأسيس و 61۷۸ 
پروانه بهره برداری صادر شده است. بدين ترتيب 2۵/۳ درصد از جوازهای 
تأسيس به مرحله صدور پروانه بهره برداری رسيده که حدود ۳ درصد کمتر 

از سال قبل است.
اما در اين بين نکته مهم ديگری هم وجود دارد و آن ميزان اشتغال زايی 
اين واحدهای توليدی است. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان می دهد در واقع درصد تحقق اشتغال، از درصد تحقق پروانه های 
بهره برداری پايين تر است يعنی بنگاه هايی با درصد اشتغال پايين به 
مرحله بهره برداری رسيده اند. معموال وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد 
از صدور پروانه نسبت به نوع واحد پيش بينی هايی را از ميزان اشتغال آن 
ارائه می دهد. برای مثال درسال 1۳۹6 اشتغال جواز تأسيس ۵۵۳۴۴۵ و 

اشتغال بهره برداری 1۰62۰۳ و درصد تحقق 1۹/1۸ بوده است.
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 ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران : 

آغازبهکارشهرکتخصصیپوشاکبراینخستینباردرخاوران
یداهلل صادقی در جلسه فعاالن اقتصادی بانوان استان تهران گفت: 
کارآفرينانی که جهت تامين نقدينگی، پروانه بهره برداری يا پروانه 
تبصره 1۸  از طريق  باشند، می توانيم  داشته  و جواز کسب  صنفی 
تسهيالت با نرخ 1۵ درصد برای فعاليت های توليدی اختصاص دهيم. 
اين طرح سه درصد از تسهيالت رايج بانک ها سود کمتری دريافت 

می کند. 
به گزارش خبرگزاری شبستان، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران خاطرنشان کرد: شهرک تخصصی پوشاک برای اولين بار 
در خاوران شروع به کار می کند و ۴۰۰ قطعه زمين کارگاهی ظرف دو 
ماه آينده آماده می شود لذا ما حاضريم اين فضا را به صورت اختصاصی 

در اختيار بانوان قرار دهيم. 
صادقی گفت: مصوبه ايجاد شهرک های خصوصی را در سال ۸۹ 

ابالغ کردند و در سال ۹۰ اجرايی شده، تا يک سال قبل به نتيجه 
نهايی نرسيده بود که اکنون داريم به نتيجه نهايی می رسيم. انشاءاهلل 
مشکالت مربوط به تعيين حدود برطرف شود و امکان صدور پروانه 

بهره برداری برای تمام واحدهای صنعتی فراهم شود. 
وی ادامه داد: ستاد تسهيل استان تهران در مورد رفع مشکالت مالياتی 
کارآفرينان و گرفتن تنفس برای پرداخت ارزش افزوده حتما با همکاری 

سازمان امور مالياتی کمک های الزم را بعمل خواهد آورد. 
در مورد تجديد نظر واردات کاالهای مشابه نيز درخواست های خود را 
اعالم کنيد. ما نيز وضعيت توليد، صادرات و واردات را بررسی می کنيم 
در صورتی که توليد داخل در حد کفايت مصارف داخلی باشد، حتما 

تجديد نظر خواهيم کرد.

نمايندگان مجلس با کليات طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات 
با لغو قانون احکام مربوط  بازرگانی موافقت کردند. بر اين اساس 
به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنايع و معادن، وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانی ايجاد می شود و نام وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز به همان عنوان قبلی »صنايع و معادن« تغيير می کند. نمايندگان 
در نشست علنی چهارشنبه ۳ مهر مجلس شورای اسالمی با کليات 
طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با 1۳2 رأی موافق، 
۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع 22۳ نماينده حاضر در 
صحن موافقت کردند. بر اساس اين گزارش، جمشيد انصاری، رئيس 
سازمان اداری استخدامی کشور در تشريح داليل اصرار دولت برای 
تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: اگرچه داليل مخالفان 
با تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرايط عادی درست 
است، اما امروزه شرايط کشور عادی نيست. دشمن ما را در شرايط 

بسيار سختی قرار داده است.
او افزود: در حال حاضر برای تنظيم بازار، کنترل قيمت ها، اختصاص 
راه های  بايد  مردم  موردنياز  اساسی  تأمين کاالهای  منابع محدود، 
زيادی را تجربه کنيم. در واقع بايد سازوکار متفاوتی مانند تشکيل 

وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.

کلیاتطرحتشکیلوزارتتجارتوخدمات
بازرگانیدرمجلستصویبشد

عضو جدید

مدیرعامل: عليرضا متولی زاده
محل شرکت: يزد

زمينه فعاليت: پارچه پنبه پلی استر/ پارچه 
پرده ای)تار و پود فيالمنت(

انجمن صنایع نساجی ایران عضويت 
شرکت نساجی اطلس يزد را به مديران آن 
واحد به ويژه جناب آقای عليرضا متولی زاده 

ايشان و شرکت  خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون 
نساجی اطلس يزد را آرزومند است.

دبيرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت نساجی اطلس یزد

باابالغآییننامهنظامسنجشاعتبارازسویبانکمرکزیپرداختتسهیالتبانکی
منوطبهاخذگزارشاعتباریشد

بانک مرکزی آيين نامه نظام سنجش اعتبار را به نظام بانکی ابالغ کرد 
و بر اين اساس، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند برای اعطای 
تسهيالت و ايجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی 
اخذ کنند. بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری اعالم کرد: به استناد مواد )۵( و )۸( قانون تسـهيل اعطای 
تسـهيالت بـانکی و کاهش هزينه های طرح و تسريع در اجرای 
طرح های توليدی و افزايش منابع مالی و کارايی بانک ها مصوب سال 
1۳۸6، »آيين نامه نظام سنجش اعتبار« موضوع تصويب نامه شماره 
211۸2۹/ت ۳۹۳۹6 هـ مورخ 1۳۸6.12.26 هيأت محترم وزيران به 
تصويب رسيد و طی بخشنامه شماره مب/۳۴۸ مورخ 1۳۸۷.2.2 به 

شبکه بانکی کشور ابالغ گرديد.
متعاقباً طی ساليان اخير و نظر به ضرورت بازنگری آيين نامه مذکور، 
به روزرسانی آيين نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار اين بانک قرار 
گرفت و نهايتاً اصالحيه آيين نامه يادشده در جلسه مورخ 1۳۹۸.۳.2۹ 
هيات محترم وزيران تصويب شد. بر اساس آيين نامه مذکور، مؤسسات 
اعتباری موظف گرديده اند به منظور اعطای تسهيالت و ايجاد تعهدات، 
گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ نمايند. ليکن استفاده 
از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئوليت مؤسسه 
اعتباری در بررسی دقيق اهليت اعتباری متقاضی تسهيالت نخواهد 
بود. همچنين مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت 
اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 
هستند. در آيين نامه موصوف، حداقل مبلغ سرمايه برای تأسيس و 

فعاليت شرکت اعتبارسنجی پانصد ميليارد ريال تعيـين گرديده اسـت. 
بـر مبنای آيين نامه مذکور تأمين کنندگان موظف اند ظرف مهلت های 
مقرر که به تصويب شورای موضوع ماده 2 آيين نامه می رسد، با فراهم 
ساختن زيرساخت های الزم و در چارچوب آيين نامه مزبور و مصوبات 
شورای ياد شده، اطالعاتی که موجب تکميل نظام سنجش اعتبار 
اختيار شرکت  در  اطالعات  ملی  شبکه  بستر  از طريق  را  می شود 
در  فعال  موجود  شرکت های  همچنـين  دهند.  قـرار  اعتبارسنجی 
زمينه اعتبارسنجی موظف اند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور 
تعيين می کند، نسـبت بـه تطبيق وضعيت خود با مفاد آيين نامه اقدام 
نمايند. در غير اين صورت، بانک مرکزی اقدامات الزم از قبيل تعليق 

و جلوگيری از فعاليت آنها در زمينه اعتبارسنجی را اعمال می نمايد.
در پايان خاطرنشان می سازد، اجرای برخی از وظايف و تکاليف مقرر 
در آيين نامه مورد بحث، مستلزم تهيه ضوابط مربوط توسط نهادهای 
ذی ربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران است که بديهی 
است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی 

اطالع رسانی خواهد گرديد. 
يا سؤال  ابهام  تأکيد می گردد در صورت وجـود هرگونه  همچنين 
در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آيين نامه يادشده و يا در 
صورت نياز به هرگونه مکاتبه ای در خصوص مفاد »آيين نامه نظام 
سنجش اعتبار«، مراتب مستقيماً به »اداره اطالعات بانکی« اين بانک 
که متولی رسيدگی بـه موضوعات مرتبط با آيين نامه مذکور است، 

منعکس گردد.

قاچاقپوشاکدیگربهصرفهنیست
يک فعال صنعت نساجی گفت: هميشه قاچاق پوشاک از کشور ترکيه 
و چين به کشور ما مطرح بوده است که در چند سال اخير کاهش 
پيدا کرده و رشد منفی داشته است. به گزارش خبرگزاری برنا،  احمد 
کيميايی اسدی  ادامه داد: دولت ترکيه، سوبسيد خوبی به صنعت 
نساجی خود اختصاص می دهد که اين مسئله باعث شده اين صنعت 
هميشه با کيفت خوب و قيمت مناسب عرضه شود. اين عوامل باعث 
شده است که قاچاق اين محصوالت به کشور ما مطرح باشد. وی 
اظهار کرد: هميشه قاچاق پوشاک از کشور ترکيه و چين به کشور 
ما مطرح بوده که در چند سال اخير، کاهش پيدا کرده و رشد منفی 
داشته است. اين فعال صنعت نساجی در خصوص وضعيت صادرات 
کشورمان بيان کرد: از آنجايی که کشور ترکيه در بحث صادرات 
پوشاک کشور مطرحی است و به کشورهای اتحاديه اروپا  و آسيای 
ميانه جنس ارسال می کند، صادرات پوشاک ما هميشه زير سايه اين 
کشور بوده و رقم قابل توجهی نيست چرا که صنعت نساجی ما در ابعاد 
مختلف پائين تر از ترکيه قرار دارد. وی ادامه داد: در سال های اخير 
ميزان واردات پوشاک کم و همچنين بحث قاچاق نيز کنترل شده است 
که اين مسئله دو علت عمده دارد. نظارت ها نسبت به قبل بهتر شده  و 

از آنجايی که ارزش ارز رشد قابل توجهی داشت، قاچاق ديگر به صرفه 
نيست. کيميايی اسدی با طرح اين موضوع که صنعت نساجی می تواند، 
اشتغال قابل توجهی را به خود اختصاص دهد تصريح کرد: توليد کننده 

های ما توانسته اند که سهم بيشتری از بازار داخلی را کسب کنند. 
اين فعال اقتصادی با بيان اينکه مسئله اصلی کشور ما اقتصاد و اشتغال 
است، تشريح کرد: صنعت نساجی يکی از پر اشتغال ترين صنعت ها در 
تمام دنيا است. در اين صنعت، قسمت های مختلفی مثل ريسندگی، 
بافندگی و تکميل داريم که زنجيره ای را شکل داده اند و سودآوری 
خوبی را به همراه دارند. وی افزود: نياز است تا دولت فکری به حال 
ماشين آالت ما کرده و تسهيالتی را به صورت بلند مدت و کم بهره 
به کسانی که در اين صنعت سالها فعاليت دارند، اختصاص دهد. چرا 
که بيشترين رنجی که ما می بريم از اين قديمی بودن تکنولوژی و 

ماشين آالت ماست. 
کيميايی اسدی در پايان با بيان اينکه نياز است از تکنولوژی روز دنيا 
استفاده کنيم، تصريح کرد: با توجه به اينکه ما با 1۵ کشور مرز مشترک 
داريم و از نظر ذائقه و فرهنگی شبيه يکديگر هستيم، می توانيم با ترميم 
اين صنعت، در صادرات نيز حرف های جدی برای گفتن داشته باشيم.
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