
بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران سال سیزدهم  شماره 503  25 خردادماه 1399

ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

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 لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

آخرین تصمیمات برای اعطای تسهیالت کرونا

ادامه در صفحه 2 

چندی پیش بانک مرکزی اعالم کرد که زمان پایانی مهلت صادرکنندگان 
برای رفع تعهد ارزی خود از صادرات سال ۱۳۹۸، ۳۱ تیرماه امسال خواهد 
بود و چنانچه صادرکنندگان قصد دارند از مشوق های صادراتی برخوردار 

شوند، باید تا این زمان ارز خود را بازگردانند.

اعمال تحریم های نساجی علیه ایران موجب بروز دغدغه مضاعف برای 
تولیدکنندگان شده است و بر همین اساس الزم است مسئوالن برای 

کاهش مشکالت تولیدکنندگان تمام تالش خود را به کار بگیرند.
تولیدکنندگان این صنعت بزرگ علی رغم تمامی محدودیت ها و مشکالت 

اولتیماتوم ارزی بانک مرکزی واکنش بخش خصوصی را به دنبال داشت؛ 
چراکه به گفته آنها، شیوع ویروس کرونا شرایط را برای بازچرخانی ارز 
صادراتی سخت کرده و از این رو، درخواست کردند که مهلت رفع تعهد 

ارزی تمدید شود.
پیشنهادهای ارزی اتاق ایران که در نشست شورای گفت وگو مطرح شد، 

به شرح زیر است:  
۱. در بند نخست از این پیشنهادها آمده است که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر 
به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای 

سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند. 
2. »حل مشکل پایه های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی 
مشخص، تعیین می شود« به عنوان بند دوم این پیشنهادها مطرح شد. در 
رابطه بااین بند، بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت 
پایه های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دالر که قیمت ها 

به فعالیت در این صنعت ادامه می دهند و در این میسر از پیچ و خم های 
بسیار زیادی عبور کردند اما از مسئوالن، نهادها و ادارات مختلف نیز انتظار 

دارند بر اساس واقعیت تصمیم گیری کنند. 
اتاق بازرگانی کاشان نیز در این زمینه تالش بسیار زیادی انجام داده است 
تا دغدغه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و ارز کاهش پیدا کند و با 
برگزاری جلسات مختلف با حضور مسئوالن عالی رتبه در سطوح مختلف 

سعی در رفع مشکالت اقتصادی منطقه داشته است.  
به گزارش تسنیم، احمد صادقی ضمن اشاره به تاثیر تحریم نساجی در 
صنعت پوشاک اظهار داشت: به دلیل وجود تحریم های ظالمانه علیه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران با مشکالت و محدودیت های مختلفی 
رو به رو هستیم و تحریم نساجی نیز موجب شد تا بر دغدغه های ما 

افزوده شود. 
وی با بیان اینکه این مشکالت و محدودیت ها باعث می شود تا قیمت تمام 

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: 
7 پیشنهاد ارزی اتاق ایران

سایه تحریم نساجی بر سر تولیدکنندگان /مسئوالن چه تدابیری اندیشیدند؟

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

عیسی منصوری در نشست خبری اظهار داشت: برای مقابله با تأثیرات 
شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و بنگاه های کشور، مقرر شد از سوی 2۰ 
بانک مبلغ ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیالت با سود ۱2 درصد اعطا شود 

که تاکنون مکانیزم عملی ۴۴ هزار میلیارد تومان این رقم طی شده است.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: میزان تسهیالت به ازای 
هر فرد کارکن برای بنگاه های شدیداً آسیب دیده ۱2 میلیون تومان است. 
بنگاه هایی که باالجبار تعطیل شدند به ازای هر کارکن ۱۶ میلیون تومان 
می گیرند و رانندگان مسافری )درون شهری و برون شهری( خویش فرما نیز 

مشمول وام ۶ میلیون تومانی شده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با ۱۴ رسته اصلی و ۵۵۰ زیررسته مواجه 

هستیم که یک میلیون و 2۰۰ هزار بنگاه می شوند.
منصوری گفت: تاکنون 22۸ هزار بنگاه در سامانه کارا ثبت نام و ۱2۶ هزار 
بنگاه واجد شرایط بوده اند که 2۳۸ هزار نفر اشتغال مشمول حمایت شده اند 
و حدود ۷۵ هزار پرونده در بانک های 2۰ گانه تشکیل شده است. از روز 
شنبه افراد متقاضی ثبت نام شده که پرونده شان به بانک ارسال شده به 

شعب منتخب خود مراجعه و تسهیالت را دریافت خواهند کرد.
وی افزود: با رایزنی های انجام شده در اخذ ضمانت آسان گرفتیم. برای وام 
زیر ۱۶ میلیون تومان فقط سفته یا چک، بین ۱۶ تا ۴۸ میلیون سفته با یک 
ضامن، تا ۱۶۰ میلیون سفته با دو ضامن، ۱۶۰ تا 2۰۰ میلیون سفته با سه 

ضامن و باالی 2۰۰ میلیون سفته و ضامن با بانک است.
منصوری همچنین گفت: پیش از این مقرر شده بود که در صورت حفظ ۹۰ 
درصد اشتغال تسهیالت کرونا به بنگاهها پرداخت شود که در حال حاضر 
این شرط برداشته شده و اگر بنگاهی حتی یک نفر را حفظ کرده باشد به 

ازای نیروی کار شاغل تسهیالت دریافت می کند.
منصوری در ادامه با بیان اینکه یک برنامه پساکرونا تدوین کرده ایم، اظهار 
داشت: بنا به نظر رئیس جمهور و وزیر تعاون مبنی بر تدوین یک بسته 
حمایت از کسب و کار برای دوران پساکرونا، بررسی ها را انجام دادیم و 

دوران پساکرونا را در سه سناریو تعریف کردیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سناریوی نخست اینکه ممکن 
است واحدهای اقتصادی همراه با رونق به حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا 
برگردند؛ سناریوی دوم پیش بینی یک دوره افول و سپس بازگشت سریع 
به رونق است و سناریوی سوم بازگشت به روال قبل اما درگیر شدن دوباره 
با کرونا است. بر اساس این سه سناریو ۱۱ مؤلفه در قالب برنامه پساکرونا 

تدوین کردیم که پس از تصویب اطالع رسانی می شود.
منصوری در ادامه گفت: از ۶ میلیون نفری که متأثر از کرونا هستند 2 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه ندارند. این افراد چند دسته هستند به این 
صورت که یا خویش فرما هستند یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود دارد 
اما قابل اثبات نیست و یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود داد و قابل اثبات 

است.
وی افزود: برای حمایت از این افراد دستورالعملی را تهیه و در ستاد ملی 

مقابله با کرونا به تصویب نهایی خواهیم رساند.
منصوری تصریح کرد: ما به سراغ کسانی می رویم که امکان احصاء شاغل 
بودنشان وجود داشته باشد. مثاًل اگر یک دستفروش در نمایشگاهی حضور 
داشته و اطالعاتش توسط وزارت کشور یا شهرداری ثبت شده باشد، شغل 
این فرد برای ما قابل احصاء است اما صرف ادعای فرد نمی تواند قابل قبول 
باشد زیرا در این صورت افرادی که هیچ گونه شغلی ندارند می توانند با 

معرفی کذب خود سیستم را دچار مشکل کنند.
منصوری تاکید کرد: باید قابلیت احصاء اشتغال به صورت فعال وجود داشته 
باشد که ما برای این موضوع با همه دستگاه های ذیربط همچون وزارت 
ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت هماهنگی های الزم را انجام داده ایم.
بیمه بیکاری 2۶۰ هزار نفر تا ۱۰ روز دیگر واریز می شود. معاون وزیر کار 
در مورد بیمه بیکاری نیز گفت: طبق آخرین آمار ۸۴۰ هزار نفر برای بیمه 

بیکاری ثبت نام کرده اند که ثبت نام ها روند نزولی داشته 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
تمرکز بر تامین مواد اولیه تولید

راکد  واحدهای  راه اندازی  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان ها را یکی از برنامه های اصلی این 
وزارتخانه دانست و گفت: برای جهش تولید چهار برنامه مشخص طراحی 

شده که مهم ترین بخش آن، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است.

حسین مدرس خیابانی در نشست تخصصی برنامه های وزارت صنعت، 
با روسای سازمان های صمت استان ها که به صورت  معدن و تجارت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم باالی زیرمجموعه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی گفت: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با چهار راهبرد کالن جهش تولید، اتمام طرح ها و پروژه های 
نیمه تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تالش 
دارد اهداف جهش تولید را محقق کند. به گزارش جهان صنعت،  وی با تاکید 
بر اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته، جهش تولید امسال حتما اتفاق 
خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید چهار برنامه مشخص از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهم ترین بخش آن، تامین 
مواد اولیه مورد نیاز تولید است؛ به نحوی که اکنون تامین مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانجات جزو اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که 

از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تامین خواهد شد.
به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی 

ادامه در صفحه 2



ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

https: //telegram. me/aiti1395

ادامه از صفحه 1

معادن و صنایع معدنی ایران قرار است ارز مورد نیاز تولید را تامین کنند. این 
در حالی است که تالش داریم به موازات تامین ارز از سوی ایمیدرو و ارز 
حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات الزم را برای تامین ارز از 
سایر منابع نیز انجام دهیم. ضمن اینکه مکانیسم های توزیع مواد اولیه نیز 
در حال ساماندهی است و تالش داریم بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی 
را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در 

سهمیه های بهین یاب در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی استان ها در حوزه حل مشکالت 
واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان کرد: امروز اگر مشکالتی 
پیش روی تولیدکنندگان در استان ها وجود دارد، سازمان های صمت مکلف 
هستند راه حل های مبتکرانه و جدی برای حل مشکالت آنها داشته باشند، 
چراکه راه اندازی واحدهای غیرفعال در استان ها یک بحث گلوگاهی است و 

باید در راستای حل مشکالت گام برداشت.
به گفته وی، راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش 
صادرات است که بر اساس آن باید گفت صادرات امروز یک تکلیف ملی 
به شمار آمده و از نان شب هم واجب تر است. این در حالی است که برخی 
کشورهای اطراف متقاضی کاالهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که 
نمونه آن نیز ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص 
موجود در دنیا، پرتقاضاست اما سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد 
بازاریابی الزم را برای فروش کاالهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای 

کشورهای مختلف را به صورت گسترده، اطالع رسانی کند.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی کمیته اقدام 

صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: این 
کمیته با حضور اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در 
قالب آن، قرار است مشکالت پیش روی صادرکنندگان به صورت مورد به 

مورد بررسی شده و آنها را حل و فصل کنند.
وی ارز حاصل از صادرات را تامین کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات 
کشور دانست و گفت: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد 
خواهد شد. ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت 

را در تامین نیازهای ارزی کشور بگیرد.
مدرس خیابانی یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخل 
دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که 
وابستگی باالی ارزی به دنیا دارند نمی توانند در شرایط کنونی اقتصاد ایران 
مورد حمایت قرار گیرند بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت 
صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و باالترین درصد ساخت داخلی 
را دارند. وی اظهار داشت: مهم ترین برنامه  در حوزه جهش تولید افزایش 
ساخت داخلی با همکاری همکارانی همچون قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، 
هوافضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت های دانش بنیان است که 
بر این اساس در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. 
در عین حال میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان های کشور به 

صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را پیش ببریم. 
وی تامین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت برای جهش 
تولید دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی هم در کشور وجود دارد و هم در 

کشور وجود ندارد چراکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
تمرکز بر تامین مواد اولیه تولید

را غیرواقعی می کند، از قیمت های جهانی کاالها استفاده کنیم. البته قرار 
شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارایه شود. 

۳. بند بعدی »موضوع ورود موقت کاال« مورد اشاره قرار گرفت که مدتی 
است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعالم منشأ ارز در ورود موقت، روند 
آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعالم 
منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. البته اعضای شورای گفت وگو تصمیم 

گرفتند که این مساله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.  
۴. »تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات«، چهارمین پیشنهاد ارزی اتاق 
بود، که در نشست شورا مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت 
اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل » 
عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارایه به صورت اسکناس، 

واردات در مقابل صادرات و ...« را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند. 
۵. موضوع دیگر مربوط به »تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی« 
بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دالر از ارزش صادرات به بخش 
واردات  موردنیاز  ارز  می شود  پیشنهاد  دارد؛  اختصاص  واقعی  خصوصی 
کاالهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دالر تنها از محل صادرات 

غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد. 
با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور 
داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و 
تأکید کرد: می توانیم با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه 
اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود. 
بنابراین درباره این بند قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، 
چارچوب های الزم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز 

برای واردات کاالهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دالر از محل 
صادرات غیرنفتی فراهم شود. 

۶. در این بند پیشنهاد شد همانطور که کارت های بازرگانی جدید الصدور که 
برای واردات سطح بندی شده، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر 
اعضای شورا به این شکل اصالح شد که برای کارت های بازرگانی جدید 
الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع 

تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.  
۷. در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان 
واقعی، عضویت در تشکل های ملی که در اتاق ها ثبت شده اند، دنبال شود. 
بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی هایی که به عضویت 
تشکل ها درمی آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد 

بود. 
۸. »باال بردن ارزش ارزهای صادراتی« از دیگر پیشنهادهایی مطرح شده 
بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر 
ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی باالتر 

از نرخ ارز در بازار آزاد )به عنوان نرخ ترجیحی( خریداری کند. 
۹. بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را 
به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به »واردات مواد اولیه، 
کاالهای واسطه ای و نیز ماشین آالت خطوط تولید و تجهیزات مربوطه 
توسط واحدهای تولیدی شود.« البته در مورد این بند اختالف نظرهایی بین 
بانک مرکزی با وزارت صمت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار 
شد پس از بررسی های دقیق تر در کمیته ای تخصصی، جمع بندی نهایی 

ارایه شود

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: 
7 پیشنهاد ارزی اتاق ایران

ادامه از صفحه 1 

آخرین تصمیمات برای اعطای تسهیالت کرونا
است. به عنوان مثال در خرداد ماه فقط دو هزار و ۸۰۰ نفر ثبت نام داشتیم 
در حالی که این عدد برای اسفند ماه ۳۰۰ هزار نفر بود. این مساله نشان 
می دهد تعداد بیکاران کاهشی شده است. وی افزود: از ۸۴۰ هزار نفر ۷۰۳ هزار 
نفر مشمول بیمه بیکاری شده اند که تاکنون برای ۱۰۳ هزار نفر بیمه بیکاری 
واریز شده است و برای 2۶۰ هزار نفر دیگر ظرف ۱۰ روز آینده این مبلغ واریز 
می شود. منصوری در رابطه با کم بودن مبلغ بیمه بیکاری ناشی از کرونا گفت: 
علیرغم پیشنهاد وزارت کار نظر سازمان برنامه و بودجه این بود که میزان کار 

در ماه این افراد در قیاس با فردی که تمام وقت کار می کند آن قدری نیست که 
بیمه بیکاری را دریافت کند از این رو سازمان برنامه میزان بیمه بیکاری ناشی 

از کرونا را تعدیل کرد. 
منصوری افزود: تمایل وزارت کار این بود که بیمه بیکاری ناشی از کرونا به 
روال همیشه واریز شود اما به هر حال جمع بندی ها این بود که این بیمه را بر 
اساس شرایط کرونا واریز کنیم چرا که بسیاری از این افراد مجدد به کار خود 

بازخواهند گشت

ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و دومین نشست هیأت مدیره
هـزارو پنجاه و دومین نشسـت هیأت مدیـره انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران  با حضور اكثریـت اعضای  هیـات مدیره در 
روز یکشـنبه مورخ 99/02/14 در محـل دفترانجمن صنایع 
نسـاجی ایـران  برگزار شـد و نسـبت بـه مـوارد ذیل بحث 
و تبـادل نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیم 

آمد. به عمـل 
۱- خالصـه مذاکرات نشسـت های هزاروپنجامیـن و هزارو پنجاه 
و یکمین نشسـت هیات مدیره انجمن در روزهای  یکشـنبه مورخ 
۹۸/۱2/۱۱ و ۹۹/۰۱/۳۱ قرائـت و بـه امضـاء حاضرین در نشسـت 

رسید. مذکور 
2- آقـای مهنـدس شـهالیی طی سـخنانی با اشـاره بـه موضوع 
لـزوم حضـور حداکثـری اعضـای هیات مدیـره در جلسـات هیات 
مدیـره و همچنین مفاد قانونی اساسـنامه درایـن خصوص از هیات 
مدیـره انجمن خواسـتند تا در حضور بیشـتر اعضای هیـات مدیره 
در جلسـات ارائـه رهنمـود فرمایند که پس از بحـث و تبادل نظر و 
لـزوم رعایـت انضباط حضـور هیات مدیـره مقرر گردیـد تا رییس 
محتـرم هیـات مدیـره در دعـوت به جلسـه آتی نسـبت بـه اعالم 

تذکـر و یـادآوری در ایـن خصوص اقـدام فرمایند.
۳- در خصـوص در اختیـار قـراردادن اطالعـات جمـع آوری شـده 
در طـرح پایـش صنعت نسـاجی بـه واحدهـای متقاضـی مصوب 
گردیـد تـا در اختیـار قـرار دادن  اطالعـات مذکـور بـه تشـخیص 
رییـس هیات مدیره انجمن اقدام شـود و چنانچـه اطالعات مذکور 
جنبـه انتفاع مالی و اقتصادی برای شـرکت متقاضی داشـته باشـد 
پـس از عضویـت در انجمـن در اختیار ایشـان قـرار گیرد همچنین 
درخصـوص فعالیـت هـای تحقیقاتـی، فرهنگـی، مطبوعاتـی و 

دانشـگاهی هزینـه ای در ایـن خصـوص دریافـت نگردد.
۴- درخصـوص موضـوع مشـکالت واردات مواد اولیـه مثل الیاف 
ویسـکوز از هنـد و چین در اثـر تحریم های آمریکا بحـث و تبادل 
نظـر شـد و در جمع بندی مقرر شـد تـا موضوعات و دیـدگاه های 
مـورد نظـر از اعضـای انجمن اسـتعالم گـردد تا دبیرخانـه انجمن 

نسـبت بـه مکاتبه در ایـن خصوص اقـدام نماید.
۵- مکاتبـه قـوه قضاییـه در خصوص اسـتعالم مشـکالت موجود 
در زمینـه مغایرت دسـتورالعمل ها و رویه هـای اجرایی در عملیات 
بانکـی قرائـت گردیـد و مقـرر شـد اعضای محتـرم نظـرات فوق 
را بـه دبیرخانـه منعکـس فرماینـد تـا مکاتبـه ای در این خصوص 

صـورت پذیرد .
۶- آقـای دکتـر کاظمـی با اشـاره بـه مکاتبـه دبیرخانه مشـترک 
تشـکل هـای صنفـی و صنعتـی نسـاجی و پوشـاک در خصوص 
آزادسـازی واردات مـواد اولیـه نسـاجی و پوشـاک کـه بـه مهـر و 
امضای انجمن صنایع نسـاجی ایران نیز رسـیده اسـت مـواردی را 
مطـرح فرمودنـد و پـس از بحث و تبـادل نظر و جمـع بندی مقرر 
گردیـد تـا با توجه به پایان مهلت سـه ماهـه مذکور اقـدام الزم در 

ایـن خصـوص صـورت پذیرد.
را در  ۷-آقایـان دکتـر کاظمـی و مهنـدس سـجادی مـواردی 
خصوص ایرادات و اشـکاالت سـازمانی در دبیرخانه انجمن مطرح 
فرمودنـد و پیشـنهاداتی در خصوص شـفاف سـازی شـرح وظایف 
دبیـر و رییـس هیات مدیره مطـرح گردید که مقرر شـد در اصالح 

اساسـنامه مـد نظر قـرار گیرد. 

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:  
علـی فرهـی، دکتـر محمـد علـی عامـری ،اکبـر لبـاف، مهندس 

عبدالحسـین اخـوان مقـدم ، محسـن آهنگریـان
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رئیس سازمان صمت گیالن گفت: چنانچه هدف سهامداران تغییر کاربری 
شرکت نساجی ایران پوپلین باشد، مجوز نخواهیم داد.

 فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن در جلسه 
کمیسیون کارگری شرکت نساجی ایران پوپلین با بیان اینکه با کم شدن 
حتی یک پیچ از چرخ صنعت مخالف هستیم، گفت: فقط واگذاری با ساز 
و کار قانونی به بخش خصوصی با حفظ تولید و اشتغال امکان پذیر است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، او در جلسه کمیسیون کارگری ویژه 
بررسی چالش های شرکت ایران پوپلین که با حضور معاون سیاسی و 
امنیتی استانداری گیالن و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی 
دیگر از مدیران مرتبط در محل شرکت نساجی ایران پوپلین برگزار شد، 
افزود: چنانچه هدف سهامداران تغییر کاربری این واحد صنعتی باشد، مجوز 

چنین کاری را نخواهیم داد. 
رئیس سازمان صمت گیالن با بیان اینکه برند و هویت این شرکت ریشه 
در تاریخ نساجی ایران دارد، اظهار داشت: اگر اراده سهامداران مبتنی بر 
رفع مشکالت و تقویت تولید باشد حاضریم از طریق کانال های مختلف از 
جمله کارگروه رفع موانع تولید و یا در قالب اعطای تسهیالت تبصره ۱۸ 

برای تولید بهتر و پویایی این شرکت مسیر را هموار کنیم. 
دلق پوش ادامه داد: البته تامین سرمایه این شرکت صاحب نام از طریق 
ارائه فرا بورس نیز قابل انجام است و همه این حمایت ها منوط به عزم 
سهامداران است. او با بیان اینکه سهامداران شرکت باید برنامه مدون ارائه 
کنند تا محور تولید مشخص شود، گفت: تاکنون چندین جلسه به صورت 

مکرر در این زمینه داشته ایم، ولی سهامداران به مصوبات عمل نکرده اند. 
رئیس سازمان صمت گیالن تاکید کرد: مطالبه و خواسته ما به عنوان 
متولی تولید و تجارت استان و اولویت اول و آخر سرپا نگه داشتن تولید و 

حفظ اشتغال است. 
دلق پوش یادآور شد: در سال جهش تولید، مخالف کم شدن حتی یک پیچ 
از چرخ تولید و صنعت هستیم و این موضوع تغییر کاربری شرکت ایران 
پوپلین، با راهبرد و استراتژی توسعه صنعتی و حفظ اشتغال بخش تولید و 

تجارت گیالن مغایرت دارد. 
او افزود: واردات بی رویه پوشاک از چین و سایر کشور های منطقه به 
داخل، همچنین تک نرخی شدن ارز در دهه ۸۰ باعث صدمات جبران 
ناپذیری در عرصه نساجی کشور شد که شرکت ایران پوپلین نیز متاثر از 
این بحران بود در حالی که از سال ۱۳۵۸ به عنوان یکی از ۳ برند معروف 

صنعت نساجی کشور بود. 
رئیس سازمان صمت گیالن با اشاره به جلوگیری شدید از قاچاق کاال در 
حالت کنونی، تاکید کرد: اگر سهامداران ایران پوپلین از این فرصت طالیی 

استفاده نکنند، هیچ وقت نمی توانند این شرکت را سرپا نگه دارند. 
و  ابنیه  شده،  انجام  گذاری  سرمایه  امکانات،  کرد:  تصریح  پوش  دلق 
تاسیسات احداث شده آن زمان با هزینه های اندک با هزینه های گزاف 
کنونی قابلیت ایجاد برای احداث مجدد چنین واحدی به راحتی وجود ندارد 
لذا عزم و اراده سهامداران این شرکت فقط باید سرپا نگه داشتن و افزایش 

تولید کارخانه باشد.

رئیس سازمان صمت گیالن خبر داد؛ 

مخالفت با تغییر کاربری شرکت نساجی ایران پوپلین رشت

شده محصوالت افزایش پیدا کند، افزود: با وجود این تحریم باعث می شود 
تا تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه به زحمت بیفتند و با مشقت فراوان 

مواد مورد نیز برای تولید محصوالت خود را تامین کنند. 
این تولیدکننده پوشاک داخلی ضمن انتقاد از نوسانات شدید نرخ ارز در 
روزها و ماه های اخیر ابراز داشت: محدودیت تخصیص ارز نیز یکی از 
مواردی است که موجب می شود تا هزینه تمام شده محصوالت افزایش 
پیدا کند و ِکشتی های حمل کاال نیز در این زمینه به دلیل تحریم همکاری 
الزم را ندارند. وی با بیان اینکه گاهی اوقات ساختار داخلی کشور با اوضاع 
فعلی هماهنگ نیست، گفت: این موضوع باعث خودتحریمی می شود که 
مشکالتی را نیز در این خصوص برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در 
کشور به وجود بیاورد و بر همین اساس الزم است تا مسئوالن به یک 
هماهنگی قابل قبولی دست پیدا کنند. صادقی با بیان اینکه تحریم بدون 
تاثیر نیست، تصریح کرد: تاثیر تحریم بر قیمت تمام شده کاالها اثر می کند 
و بر همین اساس قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و الزم است تا با 
همکاری هر چه بیش تر با کشورهای دوست و همسایه و تقویت روابط 
این مشکالت را به حداقل کاهش داد. سعید حقیقی نیز  ضمن اشاره به 
تحریم نساجی اظهار داشت: دسترسی به مواد اولیه با تحریم نساجی مورد 
تهدید قرار گرفت و با شیوع ویروس کرونا نیز تاثیر مضاعفی بر صنعت 
نساجی داشت اما تولیدکنندگان تمام تالش خود را به کار گرفتند تا آثار 
این تحریم را کمتر کنند. وی ضمن قدردانی از همکاری خوب اداره صمت 
کاشان با اعمال تحریم نساجی علیه کشور افزود: با صدور مجوزها اقدامات 
خوبی در حوزه های مختلف صورت پذیرفت و تا مدتی خیال تولیدکنندگان 
را از لحاظ تامین مواد اولیه راحت کرد تا بتوانند با قدرت بیشتری به کار 

خود ادامه بدهند. 
مشاور اتاق بازرگانی کاشان با بیان اینکه برای جلوگیری از آسیب های 
بعدی الزم است تا اقدامات الزم به منظور تامین مواد اولیه واحدهای 
تولیدی در منطقه کاشان صورت پذیرد، ابراز داشت: برخی کشورهایی 
که به صورت مستقیم به ما جنس می دهند با تحریم نساجی از این کار 
ممانعت به عمل می آوردند که این مهم موجب می شود که عالوه بر 
آنکه کاال گران تر به دست ما می رسد، تولیدکنندگان ما را نیز به زحمت 
می اندازد. وی ضمن اشاره به کاهش درآمد صادراتی دولت به واسطه 
بحران شیوع ویروس کرونا گفت: یکی دیگر از دغدغه تولیدکنندگان تامین 
ارز برای خرید مواد اولیه است و الزم است مسئوالن در حوزه های مختلف 

به ویژه بانک مرکزی برای تامین ارز تمهیدات الزم را پیش بینی کنند. 

حقیقی با بیان اینکه بحران برای تمامی دنیا وجود دارد، تصریح کرد: تمامی 
شرکت ها تمایل به فروش کاال به ایران دارند اما تحریم ها مانع از تبادل 
مستقیم می شود و بر همین اساس الزم است با پیش بینی تمهیدات و 

ساز و کارهای مناسب در این زمینه دغدغه تولیدکنندگان را کاهش داد.
وی با بیان اینکه تامین ارز و مواد اولیه باعث افزایش قیمت می شود، تبیین 
کرد: افزایش قیمت موجب کاهش خرید قدرت مردم می شود و بر همین 
اساس الزم بانک مرکزی کانال های ارتباطی مطمئن بیشتری را ایجاد و 

انتخاب کند تا اثرات این تحریم ها به حداقل کاهش پیدا کند. 
مسعود ابریشمی با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم های نساجی علیه کشور 
تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شد، اظهار داشت: با جلساتی که در 
اتاق بازرگانی کاشان تشکیل شد بر تامین مواد اولیه تولیدکنندگان حوزه 
نساجی تاکید شد چراکه اقدامات در این زمینه زمان بر است و اجازه ثبت 

سفارش برای تمامی تولیدکنندگان صادر شد. 
وی با بیان اینکه به دلیل طی شدن روند اداری مقداری زمان از دست 
رفت، افزود: با تمهیدات پیش بینی شده در دوره میان مدت با تامین مواد 
اولیه مشکلی نداریم اما الزم است تا تمهیدات الزم در این زمینه پیش بینی 
شود تا قیمت تمام شده حداقل باشد. عضو کمیسیون تجارت خارجی ایران 
با بیان اینکه تحریم نساجی اما بخش لُجستیک نیز شده است، ابراز داشت: 
تمامی این موارد به افزایش قیمت تمام شده محصوالت می انجامد و  
در این شرایط الزم است با همسایگان تعامل بیشتری صورت پذیرد تا 

مشکالت به حداقل کاهش پیدا کند. 
وی ضمن انتقاد از عدم وجود تعامل هوشمند در کشور گفت: خوشبختانه 
عکس العمل ها از سوی مسئوالن نسبت به سال های قبل بهتر است اما 
همچنان سرعت مناسب وجود ندارد در حالی که تحریم نساجی علیه ایران 
تحریم قابل تامل و توجهی است. مهدی برازنده نیز ضمن اشاره به اقدامات 
صورت گرفته برای مقابله با تحریم های ظالمانه اظهار داشت: با همکاری 
اتاق بازرگانی، اداره کل صمت استان اصفهان و سایر مسئوالن در راستای 
تامین مواد اولیه اطالع رسانی الزم صورت پذیرفت و متقاضیان برای تامین 

مواد اولیه سفارشات خود را ثبت کردند. 
رئیس اداره صمت شهرستان کاشان با اشاره به تامین بخش عمده ای از 
درخواست ها تا قبل از عید افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا در سایر 
کشورهای جهان واردات این محصوالت به تعویق افتاد اما با اقدامات 
صورت گرفته نسبت به تامین مواد اولیه اقدامات عملی صورت پذیرفت و 

به میزان قابل قبولی این مواد اولیه تامین شده است

سایه تحریم نساجی بر سر تولیدکنندگان /مسئوالن چه تدابیری اندیشیدند؟
ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات هزار و پنجاه و سومین نشست هیأت مدیره
هزارو پنجاه و سـومین نشسـت هیأت مدیره انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران  با حضور اكثریـت اعضای  هیـات مدیره در 
روز یکشـنبه مورخ 99/02/28 در محـل دفترانجمن صنایع 
نسـاجی ایـران  برگزار شـد و نسـبت بـه مـوارد ذیل بحث 
و تبـادل نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیم 

به عمـل آمد.
۱- آقـای مهنـدس منصوری از دفتر صنایع پایین دسـتی شـرکت 
ملـی پتروشـیمی طبـق دعـوت قبلی در جلسـه حضور یافتنـد و با 
اشـاره به جلسـه غیرحضـوری برگزار شـده بـا نماینـدگان انجمن 
صنایـع نسـاجی ایران، مدیریت پتروشـیمی تندگویان و مسـئولین 
دفتـر توسـعه صنایـع پاییـن دسـتی پتروشـیمی توضیحاتـی را در 
خصـوص قراردادهـای  همـکاری پرمیـوم بـرای خرید مـواد اولیه 
مـورد نیـاز خود مطرح فرمودند در ادامه جلسـه آقای دکتر شـیبانی 
بـه ارائـه توضیحاتـی درخصـوص مسـائل و مشـکالت واحدهای 
نسـاجی در تامیـن مـواد اولیه مـورد نیـاز پرداختنـد.  در ادامه آقای 
دکتـر جهرمی در تبییـن قراردادهـای پرمیوم مطالب مبسـوطی را 
مطـرح فرمودند. و پـس از آن آقایان اکبر لباف، علی فرهی ، اخوان 
بروجنـی، محمدرضـا مقـدم ، دکتر کاظمـی و محسـن آهنگریان 
سـواالت و مـوارد مرتبط به چگونگی تعییـن قیمت و میزان عرضه 
و نگرانـی هـای موجـود در ایـن نـوع قراردادهـا و همچنیـن لزوم 
حضـور نماینـده انجمـن صنایـع نسـاجی در جلسـات کمیته های 
قیمـت گـذاری محصوالت پتروشـیمی مطـرح فرمودنـد. که پس 
از بحـث و تبـادل نظـر مقـرر شـد کمیتـه هـای الیـاف پلی اسـتر 
و فیالمنـت انجمن جلسـات مشـترکی را در این خصـوص برگزار 
کنند و پس از جمع بندی موضوع نشسـت مشـترکی با هماهنگی 
دفتـر توسـعه صنایـع پایین دسـتی پتروشـیمی بین هیات رییسـه 
کمیتـه های مذکور و نمایندگان پتروشـیمی تندگویان برگزار گردد 
تـا درخصـوص جزییـات موضوع هماهنگی بیشـتری بعمـل آید . 
2- مکاتبه اداره کل صنایع نسـاجی و پوشـاک جهت تعیین حدود 
سـال سـاخت ورود ماشـین آالت دسـت دوم مطـرح گردیـد و در 
ایـن خصـوص بحـث و تبـادل نظر شـد و در جمع بنـدی مصوب 
گردیـد پیشـنهاد انجمـن بدین صـورت بـه وزارت خانـه منعکس 
گـردد کـه با توجـه به اینکـه منابـع مالی بـدون انتقال ارز توسـط 
تولیدکننده تامین می شـود، ورود ماشـین آالت دسـت دوم توسـط 

تولیدکننـدگان بدون محدودیت سـال سـاخت صـورت پذیرد.
۳- مقـرر گردیـد، مکاتبـه ای بـا اتـاق بازرگانـی صنایع، معـادن و 
کشـاورزی ایران مبنی بر هماهنگی بیشـتر نماینده اتاق در کمیته 
قیمـت گـذاری محصـوالت پتروشـیمی با کمیتـه نسـاجی اتاق و 

انجمـن صنایع نسـاجی ایـران صـورت پذیرد.
۴- در خصـوص شـرایط واردات نـخ و پارچـه بـا توجـه بـه رکـود 
حاکـم بـر بـازار بحـث و تبـادل نظـر شـد و در جمـع بنـدی مقرر 
شـد تـا واردات بـه مدت ۶ مـاه ممنوع و بررسـی درخواسـت های 
حاضرمربوطـه در کمیتـه فنی ذیربـط در اداره مطـرح و تایید گردد.

۵- آقـای محمدرضـا مقـدم توضیحاتی را در خصوص مشـکالت 
مالیاتـی پیـش آمـده بـرای واحدهای نسـاجی مطـرح فرمودند که 
مقـرر شـد تـا از کارشـناس حرفـه ای مالیاتـی در ایـن خصـوص 

کمـک گرفته شـود و نسـبت بـه تنظیم قـرار مالقـات با
 رییـس سـازمان امور مالیاتی و همچنین پیگیـری از دیوان عدالت 

اداری درخصـوص صـدور رای هیات عمومـی اقدام گردد.
۶- آقـای سـید رضـا الجـوردی خزانـه دار انجمن گـزارش بودجه 
سـال ۹۹ را ارائـه و پیـش بینـی تراز حسـاب هـا را مثبـت ارزیابی 

فرمودنـد کـه مکتوب آن پیوسـت می باشـد.
۷- مصـوب شـد در خصـوص مشـاوره هـای حقوقـی و تامیـن 
اجتماعـی بـه صـورت مکتوب بـه اعضـای انجمن اطالع رسـانی 
شـود همچنیـن نشسـت هایـی با حضـور اعضـا درایـن خصوص 
برنامـه ریـزی شـود و تمدیـد قراردادهای ایشـان تا شـش ماه آتی 
تصویـب شـد و مقرر شـد تا گزارش عملکرد ایشـان پـس از مدت 

مذکـور اخـذ و بـه هیات مدیـره ارائـه گردد.

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:  
مهندس عبدالحسین اخوان مقدم 
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احداث  گفت:  تهران  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
شهرک صنعتی تخصصی پوشاک و ساماندهای واحدهای صنفی 

و تولیدی این صنعت از راهبردهای اصلی استانداری تهران است.
حشمت اهلل عسگری در بازدید از محل احداث شهرک پوشاک در 
حسن آباد فشافویه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: صنعت 
پوشاک ظرفیت باالی در حوزه اشتغال، کارآفرینی و جلوگیری از 
خروج ارز دارد که با احداث شهرک صنعتی تخصصی پوشاک گام 
بلندی در این حوزه برخواهیم داشت. به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه 
جانمایی شهرک صنعتی تخصصی پوشاک در زمینی به مساحت 2۰۶ 
هکتار در بخش حسن آباد فشافویه انجام شده است، عنوان کرد: ۶۰ 
درصد مساحت کل این شهرک برای احداث واحدهای تولیدی صنعت 
پوشاک و مابقی نیز برای سایر زیرساخت های الزم در نظر گرفته 
شده است. عسگری ادامه داد: مساحت شهرک پوشاک در صورت 
استقبال کارآفرینان صنعت پوشاک کشور قابل افزایش نیز می باشد، 
همچنین ظرفیت اشتغال مستقیم این شهرک سه هزار نفر پیش بینی 
شده است. این مقام مسئول به اخذ مجوزهای مربوطه احداث شهرک 
صنعتی پوشاک از سایر دستگاه های اجرای و نظارتی اشاره کرد و 
یادآور شد: تمامی مالحظالت زیست محیطی و مباحث فنی در بحث 
احداث این شهرک توسط کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی 
استان تهران انجام شده است تا در آینده کارآفرینان حوزه پوشاک 

بدون هیچگونه دغدغه ای به تولید با کیفیت بپردازند. 
عسگری ابراز کرد: صنعت پوشاک ظرفیت خوبی در حوزه جلوگیری 
از خروج ارز، اشتغال و حتی صادرات دارد که راه اندازی شهرک 

صنعتی پوشاک می تواند گام موثری در این حوزه باشد. 

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

دبیر ستاد تسهیل : 
گام های عملیاتی برای حل مشکالت تولید/ ضرورت اصالح رویه ها برای تحقق جهش تولید

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر 
اعالم کرد: در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد، مشکالت 2۴۰ 
هزار اشتغال و 2۱۰ واحد تولیدی بررسی شده و توانستیم با تعامل با بانکها، 
سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط مصوباتی اخذ 

کنیم که تاکنون بالغ بر ۵۵ درصد مصوبات اجرایی شده است.
 میثم زالی در این برنامه تلویزیونی گفت: قانونگذار در سال ۹۷ به دولت 
اجازه داد برای رفع موانع تولید نسبت به تشکیل ستاد تسهیل اقدام کند؛ 
بخش  پررنگ  حضور  مشابه  کارگروه های  به  نسبت  ستاد  این  مزیت 

خصوصی است. 
به گزارش شاتا، وی درباره ۷۸2 مصوبه رفع موانع تولید ستاد ملی تسهیل 
و رفع موانع تولید گفت: از ابتدای سال ۹۸ در ستاد و کمیته های تخصصی 
ان و دبیرخانه موظف شدیم مشکالت واحدهای تولیدی در استان ها را 
حل و فصل کنیم و از ظرفیت استانی استفاده کنیم که در همین راستا و 
در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد مشکالت 2۴۰ هزار اشتغال 
بررسی و نزدیک به 2۱۰ واحدهای تولیدی بررسی شده و توانستیم با 
تعامل با بانک ها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر دستگاه های 
مرتبط مصوباتی صادر کنیم که بالغ بر ۵۵ درصد مصوبات اجرایی شده 

است. 
زالی افزود: برای حفظ رونق تولید و جهش تولید باید اصالح رویه داشته 
باشیم که اصالحات از سال قبل شروع شده تا رویه چندسال قبل در شبکه 

بانکی اصالح شود. بیشترین مصوبات در کارگروه در بخش بانکی است اما 
ضمانت اجرایی در این زمینه دیده نشده است. 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: امسال سال جهش 
تولید است و خط قرمز ما حفظ تولید واشتغال کشور است.

زالی تاکید کرد: وقتی مصوبه ای تصویب می شود همه جوانب درنظر 
گرفته می شود و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای مصوبه هستند. 
سامانه ستاد تسهیل نیز در ۵ استان راه اندازی شده که با اجرایی شدن 
سامانه درخواست واحد تولیدی در سامانه ثبت می شود و به دستگاه 
ستاد  به  نشود  انجام  درخواست  اگر  ادامه  در  شود  می  ارسال  ذی ربط 
ارسال می شود؛ چرا که اگر عملکرد برخوردهای سلیقه ای که شفاف شود 

مشکالت مرتفع می شود. 
وی با بیان اینکه، کمتر از 2۰ درصد بدهی بانکها مربوط به واحدهای 
خصوصی است افزود: تمام تالش ها بر اصالح رویه ها است تا فرایند و 

بستر برای حل مشکالت واحدهای تولیدی فراهم کنیم. 
زالی در پایان تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رهبری عزم جدی برای 
تولید و بهبود فضای کسب و کار پیش رو داریم؛ در صورتی که مصوباتی 
در حوزه مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی کارشناسی شده تصویب شود، 
مشروط بر اینکه واحدهای تولیدی اشتغال خود را تا بهمن و اسفند حفظ 
مالیاتی و مشارکت حداکثری در  نرخ  از کاهش  کنند خبرهای خوبی 

پرداخت حق بیمه خواهیم داشت.

ویروس کرونا و تاثیر آن بر صنعت نساجی و فرش ماشینی
در  تولیدی  و  واحدهای صنفی  تعطیلی  موجب  کرونا  ویروس  شیوع 
کشور به ویژه منطقه کاشان شد و این موضوع باعث شد تا واحدهای 
تولیدی متحمل ضرر و زیان های مختلفی با شیوع ویروس کرونا بشوند 

که آثار آن روز به روز نمود بیشتری پیدا می کند.
کاهش صادرات و فروش محصوالت به ویژه در حوزه تولید نساجی و 
فرش ماشینی  باعث شده است تا دغدغه هایی را برای تولیدکنندگان 
فرش ماشینی منطقه کاشان ایجاد کند چراکه منطقه کاشان قطب 
تولید فرش ماشینی کشور و دومین تولیدکننده فرش ماشینی در جهان 

است. 
به گزارش اتاق کاشان، سیدعلی دیانت در جلسه کمیسیون کار، و بهبود 
کسب و کار  ضمن اشاره به تاریخچه شیوع بیماری های ویروسی در 
موضوع  در جهان  ویروس ها  این  شیوع  داشت:  اظهار  سراسر جهان 
جدیدی نیست اما ویروس کرونا و شیوع آن به این شیوه جای بحث و 

بررسی دارد و سواالتی را برای افراد به وجود می آورد. 
وی با بیان اینکه راهکارهای مختلفی برای مبارزه با ویروس کرونا ارائه 
دادند، افزود: در منطقه کاشان تدابیر ویژه ای برای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا اتخاذ شد که یکی از آن تعطیلی واحدهای تولیدی بود 

که تبعات اجتماعی و اقتصادی سوء بر منطقه داشت. 
نائب رئیس اتاق کاشان ضمن اشاره به آغاز به کار مجدد واحدهای 
تولیدی از ۱۷ فروردین با رعایت پروتکل های بهداشتی ابراز داشت: 
برخی از واحدهای تولیدی در کاشان عمال تا نیمه اول فروردین تعطیل 
بود و به همین جهت ضرر و زیانی از این تعطیلی متحمل نشدند اما 

برخی واحدها متحمل ضرر و زیان های قابل توجهی شدند. 
اینکه شیوع ویروس کرونا موجب شد هزینه هایی را به  بیان  با  وی 
واحدهای تولیدی تحمیل کرد، گفت: تولیدکنندگان انتظار داشتند تا 
شب عید خوبی داشته باشند اما با شیوع ویروس کرونا این موضوع 
فروش  تولیدکنندگان  انتظارات،  اساس  بر  و  گرفت  قرار  تاثیر  تحت 

نداشتند. 
صادرات  کاهش  موجب  کرونا  ویروس  شیوع  اینکه  بیان  با  دیانت 
واحدهای تولیدی شده است، تصریح کرد: با وجود این کاهش صادرات 
اما تولیدکنندگان فرش ماشینی در منطقه کاشان محصوالت خود را 

برای حفظ پویایی این صنعت به روش های گوناگون صادر کردند. 
احمد فرهی نیز با بیان اینکه نمی توان از دولت انتظار داشت که ضرر 
و زیان های ناشی از شیوع ویروس کرونا را جبران کند، اظهار داشت: 
فرش یک کاالی استراتژیک است و بر همین اساس آنچه که دولت 
پیدا کند آن است که در منطقه کاشان که عمده  از آن اطالع  باید 
فعالیت آن ریسندگی و تولید فرش است الزم است برای حفظ این 

صنعت قدم های مهمی برداشته شود. 
وی با بیان اینکه اشتغال حوزه ریسندگی و نساجی منطقه کاشان باید 
برای دولت مهم باشد، افزود: دولت باید ارز مواد اولیه تولیدکنندگان 
حوزه نساجی را تامین و موانع آن را بردارد تا تولیدکنندگان نیز برای 

حفظ اشتغال و پویایی در واحدهای تولیدی تالش کنند.. 
این تولیدکننده فرش ماشینی کاشان با بیان اینکه فرش ماشینی صنعت 
سفارشی شده است، ابراز داشت: در گذشته تولیدکنندگان محصوالت 
خود را تولید و در زمان اوج تقاضا همچون شب عید این محصوالت 

را به فروش می رساندند اما امروز با توجه به سفارشات تولید میکنیم. 
مصطفی اصفهانیان با بیان اینکه کرونا یک اثر کوتاه مدت و یک اثر 
بلند مدت دارد، اظهار داشت: اثر کوتاه مدت همان تعطیلی کارخانجات 
بود اما اثر بلندمدت  آن است که تعطیلی صنوف موجب کاهش درآمد 

شده است و این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است. 
وی با بیان اینکه با کاهش قدرت خرید مردم افراد خریدهای خود را 
اولویت بندی می کنند، افزود: اولویت اول مردم در این شرایط تهیه 
مایحتاج زندگی است و بر همین اساس خرید کاالهای لوکس نظیر 
فرش در آخرین اولویت قرار می گیرد و بر همین اساس هرچه جلوتر 

می رویم آثار شیوع ویروس کرونا نمود بیشتری دارد. 
به  از عدم عمل  انتقاد  تولیدکننده فرش ماشینی کاشانی ضمن  این 
اگر وعده ای  ابراز داشت: دولت  تعهدات دولت در حوزه های مختلف 
را به تولیدکنندگان می دهد الزم است به آن وعده ها متعهد باشد اما 
چراکه  است  نکرده  عمل  است  کرده  اعالم  که  مواردی  به  تاکنون 

تولیدکنندگان روی این وعده و وعیدها حساب می کنند. 
مجتبی محلوجی نیز ضمن اشاره به شیوع ویروس کرونا در منطقه 
برابر  تولیدی  واحدهای  تا  شد  آن  بر  سعی  داشت:  اظهار  کاشان 
بازدیدهای  زمینه  این  در  و  کنند  فعالیت  ابالغی  دستورالعمل های 

مختلفی با مشارکت مسئوالن بهداشت و درمان صورت پذیرفت. 
وی با بیان اینکه آثار شیوع ویروس کرونا همچنان به صورت کامل 
بر  کرونا  ویروس  که  تاثیری  مهمترین  افزود:  است،  نکرده  بروز 
منطقه داشت منع آمد و شد بین استانی و حتی شهرستانی بود که 
تولیدکنندگان نمی توانستند تولیدات خود را به نقاط مختلف منتقل کنند. 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آران و بیدگل ضمن 
اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صمت به منظور جبران 
بخشی از خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا ابراز داشت: ما تمام 
تالش خود را به کار گرفتیم تا مشکالت واحدهای تولیدی به گوش 
مسئوالن باالدستی برسد تا برای آنان راه حل های اساسی اتخاذ شود

معاون استاندار تهران
ساماندهی واحدهای تولید پوشاک
 راهبرد اصلی استانداری تهران است

جناب آقاي دكتر محمدعلی عامري
عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 

احتراما درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده 
و از خداوند متعال براي آن مرحومه رحمت و غفران الهی 

و برای بازماندگان صبر  و شکیبایی مسالت داریم. 

 دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت
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