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پیشران های جدید صنعتی در ۹ گروه و ۳۵ رشته معرفی شدند. 
این رشته فعالیت ها بر اساس سه اولویت »بیشترین تاثیر بر دیگر 
صنایع«،  »بیشترین تاثیر در صادرات« و »داشتن پتانسیل و فرصت 
برای جایگزینی واردات« انتخاب شده و قرار است در اولویت وام 
اقتصاد ، »محصوالت شیمیایی«،  به گزارش دنیای  باشند.  بانکی 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان ساالمبور: به علت نبود زیرساخت های 
الزم، باال بودن قیمت های تمام شده، نبود دانش فنی و فرسودگی 

خطوط تولید کماکان صادر کننده ساالمبور و بخش کراس هستیم.
محمد الهوتی رئیس اتحادیه صادرکنندگان ساالمبور گفت: صنعت 
چرم به دو بخش سبک و سنگین تقسیم می شود. ایران در گذشته 

در شرایطی که تورم چشم انداز اقتصادی را مبهم و امکان پیش بینی پذیری 
را از فعال اقتصادی سلب کرده، سرمایه کارآفرینان مثل گلوله برفی در 

معرض آفتاب داغ در حال آب شدن است.
مسئوالن دولتی از رشد میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بزرگ 

»فلزات اساسی«، »غذایی و آشامیدنی«، »وسایل نقلیه موتوری«، 
»ماشین آالت و تجهیزات«، »الستیک و پالستیک«، »ماشین آالت 
و دستگاه های برقی«، »تجهیزات پزشکی و ابزار دقیق« و »نساجی 

و پوشاک«، گروه های اولویت دار هستند.
پیش از این و در نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و در راستای توسعه صنعتی ۱۱ صنعت منتخب معرفی شد و 
حال با توجه به شرایط حاکم در کشور، این لیست به روز شده است. 
در سند دوم، فرآینـد برنامه ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن 
بود،   شـده  طرح  ریزی  کمی  و  کالن  سـطح  دو  در  تجارت  و 
جهـت گیـری  بـه  اسـت  کالن  سـطح  همان  که  اول  سـطح 
مولفه  هایی  به  این سـطح  در  اصلـی بخش می پـردازد.  و  کالن 
نظیـر چشـم انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت های کلـی، 
اولویـت دار در  اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت هـای 
بخـش و سیاسـت های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

با توجه به داشتن ۵ و نیم درصد سهم جهانی پوست سبک دنیا، 
اولین رتبه در صنعت چرم سازی را داشته که االن این رتبه به علت 
کاهش کشتار و کمبود پوست کاهش یافته است. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شبکه خبر، او افزود: مزیت های ما در صنعت چرم سبک 
بوده اما در قبل انقالب سرمایه گذاری ها در چرم سنگین بوده است 
اما با توجه به اینکه تمام تقاضای داخل در این بخش تامین می شود، 
واحدهای ما قابلیت افزایش تولید و صادرات را نیز دارند. در صنعت 
سبک ظرفیت خوبی داریم اما یا سرمایه گذاری صورت نگرفته یا در 
مراحل نهایی که ساالمبور گفته می شود، متوقف شده است و حجم 
صادراتی ما در بهترین شرایط در سال ۹۱ حدود 200 میلیون دالر  
ارزآوری داشته است که بعد از این سال که عوارض گذاشته شد در 
سال ۹7 مجموع صادرات ما در ساالمبور به ۵0 میلیون دالر کاهش 

یافته است. 

استان تهران مثل شمس آباد و عباس آباد خبر داده اند اما تشدید مشکالت 
مربوط به زیرساخت ها در دیگر شهرک ها مانع رشد اشتغال شده است. 
واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی با مشکالت متعدد دست و پنجه 
نرم می کنند که هزینه های تولید را افزایش داده و تولیدکننده را از ادامه کار 
منصرف می کند.  بخشی از این مشکالت مربوط به عدم تامین زیرساخت 
هاست. امکانات مربوط به تامین آب، برق، تلفن، گاز، راه و فاضالب کامل 
نیست. بخشی از شهرک ها به آب دسترسی ندارند، بنابراین آب را از جای 
دیگر خریداری کرده و با تانکر به محل تولید منتقل کنند. هم چنین برق 
به طور مداوم برای شهرک ها تامین نمی شود و این یعنی نیروی کار در 
شهرک حاضر شده اما دستگاه ها فعال نیست. هزینه های ناشی از عدم 
وجود زیرساخت های الزم برای کار بر دوش کارفرمایان در شهرک های 

صنعتی سنگینی می کند و توان حرکت را از آن ها گرفته است.
چالش تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای کوچک و 
متوسط مستقر در شهرک های صنعتی تشدید شده است. اکنون سازمان 

تعویض موتور رشد در بخش صنعت

صنعت چرم؛ مشکالت و راهکارها

محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

چرا تولیدکنندگان دست از کار می کشند؟

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند کلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 
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افزایش واردات رسمی و غیر رسمی نخ
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ادامه در صفحه 2

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
نخ  تن  هزار   ۴00 سال  در  گفت:  ایران 
تولید می شود که تمام این میزان در کشور 

استفاده می شود.
هیئت  رئیس  شهالیی نژاد  جعفر  محمد 
با  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره 
اشاره به تولید پنبه در کشور، گفت: وزارت 
جهاد کشاورزی مدعی است امسال  سطح زیر کشت پنبه، از 70 هزار 
هکتار به ۹0 هزار هکتار رسیده است و پیش بینی می شود تولید پنبه 
محلوج از حدود ۴6-۴۵ هزار تن به حدود 6۵-70 هزارتن برسد، 

بنابراین شاهد ۱۵ هزارتن افزایش ظرفیت خواهیم بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران گفت: یکی از مشکالت عمده در تولید پنبه عدم حمایت از 
پنبه کاران و کوچک بودن زمین های کشاورزی است. ایشان همچنین با 
اشاره به اینکه  مافیای پنبه یکی از بزرگترین مشکالت این حوزه است 
گفت: در شرایط کنونی باید پنبه با قیمت مناسب از کشاورز خریداری 
و با قیمت منطقی به متقاضیان فروخته شود، اما متأسفانه در کشور ما 
این چرخه معیوب است.  شهالیی نژاد با اشاره به اینکه طی ماه های 
گذشته حجم زیادی نخ به صورت رسمی و غیر رسمی وارد کشور شده 
است، گفت: واردات رسمی و غیر رسمی نخ شرایط سختی را برای 
صنعت نساجی کشور ایجاد کرده است. شهالیی نژاد ادامه داد: متاسفانه 
رشد چشمگیر قاچاق در کشور، آن هم از نوع چمدانی و بد اظهاری و 
کم اظهاری موجب شده صنعت پوشاک کشور رشد نیابد که خوشبختانه 
در سال های اخیر با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و همچنین 

افزایش نرخ ارز شاهد کاهش این پدیده شوم هستیم.  
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران همچنین به موضوع 
در  افزوده  ارزش  مالیات  و  گمرکی  حقوق  و  قانونی  عوارض  اخذ 
گمرکات پرداخت که چنانچه این عوارض بطور کامل و شفاف و 
صحیح از وارد کننده اخذ گردد )کما اینکه تولید کننده داخلی مالیات بر 
ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد خود را تمام و کمال پرداخت می کند( 
کاالی تولید داخل توان رقابت قیمتی با کاالی وارداتی پیدا می کند 
ولی متاسفانه شاهدیم که به روش های مختلف واردات با بد اظهاری و 
کم اظهاری و قاچاق با قیمت تمام شده پایین تری وارد کشور می شود 
و همین موضوع آسیب جدی به صنعت کشور وارد نموده است و من 
معتقدم که قاچاق یک پدیده اقتصادی است و قاچاقچی وقتی کاالی 
قاچاق را وارد می کند که برای او صرفه اقتصادی داشته باشد و اگر 
ما با حمایت از تولید این صرفه را از بین ببریم این بهترین راه مبارزه 

با قاچاق خواهد بود.  
وی با بیان اینکه صادرات آنچنانی در حوزه نخ نداریم، گفت: ساالنه 
۴00 هزار تن نخ تولید می شود که تمام این میزان در داخل کشور 
استفاده می شود. در نتیجه صادراتی تحت عنوان نخ دیده نمی شود 
اما در صنایع نساجی صادرات فرآورده های نساجی از جمله فرش و 
منسوجات وجود دارد. شهالیی نژاد تشریح کرد: توان ظرفیتی کشور 
افزایش  برای  امکانات الزم  و  استعداد  و  ارتقا است  قابل  تولید  در 
توسعه  از  باید  دارد، که دولت  این صنعت وجود  در  سرمایه گذاری 
صنایع ریسندگی و بافندگی و رنگرزی و چاپ و تکمیل در زنجیره 
صنایع نساجی حمایت کند. درحال حاضرکمبود نقدینگی یکی دیگر از 
مشکالت صنعت نساجی است، بطوری که حجم نقدینگی در صنعت 

نساجی نسبت به سال قبل کاهش یک سومی داشته است.
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خالصه مذاکرات هزار و سی و هشتمین نشست هیأت مدیره

هزار و سی و هشتمین نشست هیأت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران  با حضور اکثریت اعضای  هیات 
محل  در   98/08/12 مورخ  یکشنبه  روز  در  مدیره 
دفترانجمن صنایع نساجی ایران  برگزار شد و نسبت 
به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها 

اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
۱- خالصــه مذاکــرات هــزار و ســی و هفتمیــن نشســت هیــات 
مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران مــورخ ۹8/07/2۱ قرائت 

و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکــور رســید.
ــه اداره کل  ــه مکاتب ــا اشــاره ب ــای مهنــدس شــهالیی ب 2- آق
ــع  ــرح جام ــه ط ــر تهی ــی ب ــاک مبن ــاجی و پوش ــع نس صنای
صــادرات صنایــع نســاجی و پوشــاک از هیــات مدیــره محتــرم 
خواســتند تــا نظــرات و دیدگاه هــای خــود را در جهــت توســعه 
صــادرات در صنایــع نســاجی بــه دبیرخانــه ارســال فرماینــد تــا 

ــردد. ــدام گ ــدی آن اق ــه جمع بن ــبت ب نس
۳- آقــای مهنــدس فرهــی بــا اشــاره بــه مذاکــرات انجــام شــده 
بــا آقــای زادبــوم رییــس ســازمان توســعه تجــارت درخصــوص 
حمایــت از صــادرات واحدهــا و بــه خصــوص حمایــت از حضــور 
ــی  ــگاه های بین الملل ــینی در نمایش ــرش ماش ــرکت های ف ش
ــواردی را در  ــگاهی، م ــای نمایش ــی از هزینه ه ــن بخش و تامی
ــت از  ــت در حمای ــی دول ــع مال ــای مناب ــت محدودیت ه جه

صــادرات مطــرح فرمودنــد.
۴- طبــق قــرار قبلــی آقایــان میرزایــی- خســروی- گل 
محمــدی از وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان تامین 
ــای آذر خــرداد از  ــم شــریعتمداری و آق اجتماعــی و ســرکار خان
معاونــت فرهنگــی ســازمان تامیــن اجتماعــی و آقایــان مصطفی 
ــه قدســی و محمــد اصابتــی از کمیســیون  اصفهانیــان، قدرت ال
مالیــات، کار و تامیــن اجتماعــی اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن 
ــارزاده و  ــاس سرش ــدس عب ــان مهن ــران و آقای ــاورزی ای و کش
مطهــری از کارگروه هــای تخصصــی انجمــن در جلســه حضــور 
یافتنــد و در خصــوص مســائل و مشــکالت عدیــده واحدهــای 
نســاجی در اجــرای قانــون مشــاغل ســخت و زیــان آور بحــث و 
تبــادل نظــر شــد و در نهایــت مقــرر شــد تــا مکاتبــه ای از ســوی 
انجمــن صنایــع نســاجی ایــران بــه شــورای عالــی حفاظــت فنی 
صــورت پذیــرد و مصوبــه ای از شــورای عالــی حفاظــت فنــی اخذ 
شــود تــا کارگاه هــای نســاجی کــه نســبت بــه رفــع آالینده هــا 
اقــدام می کننــد در اولویــت بررســی خــارج از نوبــت قــرار گیرنــد. 
همچنیــن اصالحــات پیشــنهادی بــرای آیین نامه هــای اجرایــی 
کــه توســط اتــاق بازرگانــی ایــران در حــال پیگیــری اســت نیــز 
ــت.  ــرار گرف ــن ق ــار انجم ــر در اختی ــت اظهارنظ ــرح و جه مط
ــات انجــام شــده  ــرات و مطالع ــه مذاک ــت ب ــا عنای ــن ب همچنی
ــع نســاجی  ــدی در صنای ــای تکنولوژی هــای تولی ــورد ارتق در م
ــا و در  ــاجی در دنی ــام نس ــب ن ــورهای صاح ــات کش و تجربی
راســتای اعمــال اصالحــات جزئــی در اســتانداردهای اندازه گیری 
آالیندگــی صوتــی و ارتعاشــی و نقــش وزارت بهداشــت در اعمال 
اســتانداردهای مربــوط بــه مشــاغل ســخت و زیــان آور مقرر شــد 
تــا در جلســه مشــترکی از نماینــدگان وزارت بهداشــت در جهــت 

حــل مشــکالت بــه وجــود آمــده دعــوت بعمــل آیــد.
۵- جلســه در ســاعت ۱7:00 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و آل 

ــه یافت.         ــد خاتم محم
عدم حضور با اطالع قبلی: مهندس عبدالحسین اخوان مقدم                                                    

صورتجلسه
و  فعالیت هـا  رشـته  برنامه ریـزی  بـه  فرآینـد  ایـن  ادامـه  در  و 
صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل ها پرداختـه شـده اسـت. 
از سوی دیگر، رصد پیشران های پیشین و جدید نشان دهنده تغییر 
عمده در رشته فعالیت های منتخب است. این امر نشان دهنده آن 
است که رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی 
نسبت به برخی صنایع از جمله صنعت خودرو که در لیست پیشین 
به عنوان صنعت دارای اولویت انتخاب شده بود، در لیست جدید 

مدنظر قرار نگرفته است. 
سیمان یکی دیگر از گروه های صنعتی است که در لیست جدید 
گنجانده نشده است که شاید بتوان گفت تولید مازاد این محصول 
یکی از دالیل خروج این گروه از لیست اولویت دارها است. از دیگر 

حذف شده ها، می توان به کاشی و سرامیک اشاره کرد. 
البته ذکر این مورد ضروری است که رشته های مذکور در لیست 
اولیه مدنظر قرار نگرفته اند و این امکان وجود دارد که در چکش 

کاری نهایی، مجددا به لیست صنایع اولویت دار افزوده شوند.  
نیازهای  به  توجه  با  مذکور  لیست  بخش،  این  متولیان  گفته  به 
کنونی کشور تدوین شده است، به همین دلیل برای لیست جدید 
داشتن  و  دیگر  تولیدات  در  اثرگذاری  امکان  بودن،  صادرات گرا 

پتانسیل جایگزینی واردات در نظر گرفته شده است.  
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک ها به دفعات اعالم کرده اند که 
امکان تامین منابع مالی مورد نیاز همه بنگاه های تولیدی را ندارند، 
تهیه لیست صنایع اولویت دار این امکان را به وجود می آورد تا منابع 
محدود بانکی در اختیار صنایع اولویت دار قرار گیرد تا به این طریق 

شاهد هدررفت منابع مالی نباشیم.  
از سوی دیگر، با هدایت منابع به سمت این صنایع شاهد رشد این 
صنایع خواهیم بود که در میان صنایع صادرات محور قرار دارند. 
در این خصوص با تایید این طرح این امکان نیز به وجود می آید تا 
لیست در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد زمینه برای اولویت بندی 

این صنایع به منظور تخصیص تسهیالت مورد نیاز فراهم شود.
 

رشته های پیشران
و  طرح  معاونت  سوی  از  گرفته  صورت  اولویت بندی  براساس 
برنامه وزارت صمت، ۹ گروه پیشران صنعتی شامل »محصوالت 
شیمایی«، »فلزات اساسی«، »غذایی و آشامیدنی«، »وسایل نقلیه 
موتوری«، »ماشین آالت و تجهیزات«، »الستیک و پالستیک«، 
ابزار  و  پزشکی  »تجهیزات  برقی«،  دستگاه های  و  »ماشین آالت 

دقیق« و »نساجی و پوشاک« می شود. 
برای گروه های مورد بررسی در مجموع ۳۵ رشته در نظر گرفته 
شده است که گروه »ماشین آالت و تجهیزات« با ۱0 رشته در رتبه 

اول قرار دارد. 
محصوالت شیمیایی: براساس اولویت بندی صورت گرفته از سوی 
این  برای  برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  معاونت طرح و 
گروه ۵ رشته صنعتی در نظر گرفته شده است که شامل »ساخت 
پلیمری  مواد  »ساخت  کود«،  انواع  به جز  اساسی  شیمیایی  مواد 
انواع دارو«، »ساخت سایر محصوالت  اولیه«، »ساخت  به شکل 

شیمیایی« و »الیاف مصنوعی« است. 
فلزات اساسی: پیشران های در نظر گرفته شده برای این گروه نیز 
در دو گروه »فلزات اساسی فوالدی و آهنی« و »فلزات اساسی 

قیمتی و فلزات غیرآهنی« است. 
غذایی و آشامیدنی: برای این رشته نیز سه گروه پیش بینی شده 
است که در این خصوص می توان به »تولید نوشابه های غیرالکلی و 
آب معدنی«،  »ساخت روغن و چربی گیاهی و جانوری«، »ساخت 

سایر محصوالت غذایی« اشاره کرد. 
برنامه  و  معاونت طرح  نیز  گروه  این  برای  نقلیه موتوری:  وسایل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دو رشته »قطعات و ملحقات برای 
وسایل نقلیه موتوری« و »ساخت بدنه برای وسایل نقلیه موتوری« 

را در نظر گرفته است. 
ماشین آالت و تجهیزات: یکی دیگر گروه های در نظر گرفته شده 
پیش بینی  رشته  آن ۱0  برای  که  است  تجهیزات  و  ماشین آالت 

شده است. 
و  موتورها  »ساخت  شامل  گروه  این  برای  مدنظر  رشته های 
سوپاپ ها«،  و  شیرها  کمپرسورها،  پمپ ها،  »ساخت  توربین ها«، 
محرکه«،  جعبه  دنده  اجزای  چرخ دنده ها،  بلبرینگ ها،  »ساخت 
کاربرد عام«، »ساخت سایر ماشین آالت  با  »ساخت ماشین آالت 
و  کشاورزی  »ماشین آالت  خانگی«،  »لوازم  خاص«،  کاربرد  با 
جنگلداری«،  »ماشین آالت معدنی، استخراج و ساختمان«، »ماشین 

ابزار« و »ماشین آالت منسوجات و چرم« است. 
پالستیک«  و  به »الستیک  گروه  و پالستیک: ششمین  الستیک 
فعالیت »ساخت  نیز دو رشته  این گروه  برای  دارد که  اختصاص 
انواع تایر و تیوب« و »ساخت انواع محصوالت پالستیکی« در نظر 

گرفته شده است. 
که  گروه هایی  از  دیگر  یکی  برقی:  دستگاه های  و  ماشین آالت 
و  ماشین آالت  به  گیرد  قرار  صنعتی  پیشران  میان  در  توانسته 
دستگاه های برقی اختصاص دارد؛ برای این گروه ۵ رشته فعالیت در 
نظر گرفته شده که در این خصوص می توان به »ساخت موتورهای 
و  توزیع  دستگاه های  »ساخت  ترانسفورماتور«،  و  ژنراتور  برقی، 
باتری«،  و  اولیه  قوه های  انباره ها،  برق«، »ساخت  نیروی  کنترل 
الکتریکی و تجهیزات روشنایی« و »ساخت  »ساخت المپ های 
ابزار  و  تجهیزات پزشکی  کرد.  اشاره  الکتریکی«  تجهیزات  سایر 
دقیق: در هشتمین گروه نیز سه رشته فعالیت مدنظر است که شامل 
»ساخت تجهیزات پزشکی«، »ساخت ابزارها و وسایل اندازه گیری« 

و »ساخت ابزارهای اپتیکی« است. 
از  شده  پیش بینی  اولویت های  از  دیگر  یکی  پوشاک:  و  نساجی 
سوی معاونت طرح و برنامه  وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
دوم  نسخه  در  گروه  دارد.این  اختصاص  پوشاک  و  نساجی  گروه 
سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به صورت ویژه 

مورد توجه بود.
در لیست جدید برای این گروه سه رشته در نظر گرفته شده که 
»تکمیل  بافندگی«،  و  »ریسندگی  به  می توان  خصوص  این  در 

منسوجات« و »تولید انواع پوشاک« اشاره کرد.

مالیات به سراغ این واحدها آمده و از آن ها مالیات بر ارزش افزوده ده 
سال گذشته را طلب می کند. این درحالی است که باید این مالیات را از 
مصرف کننده نهایی گرفت نه کارگاهی که بخشی از محصول را تولید 
می کند و آن را به کارگاه دیگری می فرستد تا تکمیل شود و در تامین مواد 

اولیه هم فاکتور رسمی در دست ندارد.
این فشارها درحالی کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده که تامین 
سرمایه در گردش هم برای این واحدها، به معضلی تبدیل شده است. 
در خوش بینانه ترین حالت ممکن، تولیدکنندگان می توانند وام دریافتی 
از بانک ها را با در نظر گرفتن تنفس در مدت زمانی بیش از یک سال 

بازگردانند. بانک ها با در نظر گرفتن این مسائل عالقه ای به تخصیص 
اعتبار به واحدهای کوچک و متوسط نشان نمی دهند. بخشی از واحدها 
از شرکت های خصوصی یا دولتی مطالباتی دارند که معوق شده و وصول 
آن به تاخیر افتاده است. در این شرایط، که درآمدی نیست و هزینه هم 
باقی است، تولیدکننده نه راه پس دارد و نه پیش، بنابراین عطای تولید را 
به لقایش بخشیده و کار را تعطیل می کند. در شرایطی که تورم چشم انداز 
اقتصادی را مبهم و  امکان پیش بینی پذیری را از فعال اقتصادی سلب 
کرده، سرمایه کارآفرینان مثل گلوله برفی در معرض آفتاب داغ در حال 

آب شدن  است.

تعویض موتور رشد در بخش صنعت

محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

چرا تولیدکنندگان دست از کار می کشند؟

ادامه از  صفحه 1
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تقاضای  و  داخل  در  کشتار  راس  میلیون  به 20  توجه  با  افزود :  او 
نبود  دلیل  به  اما  شود  صادر  مابقی  باید  داخل  در  راس  میلیون   2
دانش  نبود  شده،  تمام  قیمت های  بودن  باال  الزم،  زیرساخت های 
فنی متناسب با درخواست خارجی و فرسودگی خطوط تولید کماکان 
صادر کننده ساالمبور در کشور و بخش کراس هستیم بنابراین اگر 
زنجیره کامل نشود به هدف نخواهیم رسید. الهوتی گفت: عوارض 
گرفتن از صنعت چرم این صنعت را ضعیف تر خواهد کرد بنابراین باید 

نگاه ها و اشکاالت ریشه  یابی شود. 
وزارت  و سلولزی  پوشاک  نساجی،  مدیرکل صنایع  محرابی  افسانه 
صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سابقه طوالنی و پتانسیل باال 
در صنعت چرم بیشتر صادرات ما در ساالمبور بوده است اما با توجه به 
اشتغال زایی و ارزش افزوده، آب مصرفی و مخاطرات این بخش تولید 
ساالمبور به طور کل به نفع کشور نیست بلکه تولید ساالمبور باید در 

جهت ارتقای صنعت چرم هزینه شود. 
او با بیان اینکه از سال ۹۴ عوارض گرفته شده و از سال ۹۵ با توجه 
به اینکه قرار بود صندوقی برای بازسازی و نوسازی واحدهای چرم 
تشکیل شود ردیفی در الیحه بودجه سال ۹6 پیشنهاد شد که رد شد 

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به کاهش 7۵ درصدی صادرات 
ایران به اروپا گفت: علیرغم تمام مشکالت صادرات ایران به عراق در 6 

ماهه ابتدای امسال رشد خوبی داشته است.
با  یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت وگو 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با تجارت ایران و عراق گفت: 
حجم تجارت ایران و عراق در سال ۱۳۹7 حدود ۱۳ میلیارد دالر و در 6 
ماهه اول سال جاری حدود ۴ میلیارد و 600 میلیون دالر بوده است بنابراین 
با این روند پیش بینی می شود تجارت امسال بین دو کشور به میزان سال 
گذشته برسد. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در 6 ماهه 
ابتدای امسال تجارت بین دو کشور رشد داشته است افزود: برنامه ریزی دو 

کشور رسیدن به تجارت 20 میلیارد دالری در دراز مدت است. 
 آل اسحاق افزود: با شرایطی که اکنون در عراق ایجاد شده، فعال لطمه ای 
به تجارت ما به این کشور وارد نشده است و روابط تجاری ما مانند سابق در 
جریان است اما اگر شرایط به همین صورت ادامه یابد ممکن است تاثیری 

بر روند صادرات ما به این کشور داشته باشد. 
وی با اشاره به اهمیت تجارت عراق در مقایسه با سایر کشورها و مناطق 
دنیا اظهار داشت: صادرات ما به کل اتحادیه اروپا در 6 ماهه ابتدای امسال 
حدود ۴77 میلیون دالر بوده و اگر این رقم را با صادرات 6 ماهه به کشور 

براساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه مدیریت 
کیفیت به منظور ارتقای کیفیت کاالهای صادراتی تشکیل شده است.  
احسان قمری اظهار کرد: براساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات 
غیرنفتی، کارگروه مدیریت کیفیت به منظور ارتقای کیفیت کاالهای 

صادراتی تشکیل شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، وی با تاکید بر اینکه 
هدف این کارگروه ارتباط مستمر میان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 
و سازمان توسعه تجارت ایران است، افزود: بسیاری از صادرکنندگان از 
قوانین استاندارد، به خصوص در شرایط تحریم آگاهی کمی دارند، از این رو 
مباحث مرتبط با استاندارد نیز در »بسته حمایتی تسهیل فضای کسب وکار 
و حمایت از واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد تولیدی در سال 
حمایت از کاالی ایرانی« و هم در تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
سازمان توسعه تجارت ایران گنجانده شده است. سرپرست دفتر توسعه 
خدمات بازرگانی بیان کرد: توجه به استاندارد کیفیت کاالهای صادراتی، 
به  خصوص برای ۱۵ کشور هدف و هند و چین، طی این سال ها مغفول 
مانده است که با فعال شدن کارگروه مذکور و اخذ نظرات کارشناسی از 

اما در سال ۹7 تایید شد که خوشبختانه کارگروهی نیز در این زمینه در 
جهت بازسازی و نوسازی صنعت چرم تشکیل شده است. 

او گفت: با توجه به اینکه بستر الزم برای چرم نهایی مهیا نیست 
بازسازی و نوسازی واحدها در دستور کار است. حسن زاده رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع چرم در ارتباط تلفنی گفت: اگر صادرات پوست 
برای تبدیل به ساالمبور باشد، ۴0 میلیون دالر و در مرحله چرم تمام 
شده به 200 تا 220 میلیون دالر و برای محصول نهایی نیز می توانیم 
رقمی معادل 7۵0 تا 8۵0 میلیون دالر ارزآوری داشته باشیم که با این 

رقم می توان ۳0 برابر باالتر نیز اشتغال زایی کرد. 
حسن زاده در ادامه گفت: ساالمبور به عنوان صنعت تلقی نمی شود و در 
واقع مرحله ابتدایی است بنابراین برای ورود پوست معتقدیم در صورت 

نیاز ساالمبور وارد شود تا به مراحل باالتر برسیم. 
او افزود: زمانی که عوارض برای ارتقا در صنعت اعمال شود؛ تجهیز 
کردن کارخانه ها و متحول کردن این صنعت نیازمند سرمایه گذاری 
هنگفت است بنابراین از مجلس انتظار داریم برای برگشت عوارض 

مصوب شده به صنعت چرم حمایت های الزم را انجام دهند.

عراق که بیش از ۴ میلیارد دالر است مقایسه کنیم به اهمیت تجارت به 
این کشور پی خواهیم برد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه تجارت ایران با اروپا در 6 
ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7۵ درصد کاهش یافته 
است گفت: اما علیرغم نارسایی ها و فشار بدخواهان، تجارت ایران با عراق 

طی این مدت رشد داشته است. 
وی با تاکید بر حضور در بازارهای منطقه بیان داشت: پایداری روابط 

سیاسی و امنیتی به تعامالت اقتصادی بستگی دارد. 
آل اسحاق گفت: بازار عراق تا 20 سال آینده زمینه خوبی برای فعالیت 
تجاری و سرمایه گذاری دارد بنابراین علیرغم اینکه دشمنان و بدخواهان ما 
نمی خواهند ما در این بازار حضور داشته باشید باید تمام تالش خود را برای 

توسعه همکاری با این کشور انجام دهیم. 
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق افزود: برای توسعه همکاری با کشور 
عراق صادرات کاالهای با کیفیت یکی از شروط اصلی است در حالی که 
متاسفانه برخی تجار و بازرگانان با اصرار طرف خریدار اجناس درجه 2 و 
۳ را به این کشور صادر می کنند و این باعث می شود تا این ذهنیت در 
مصرف کنندگان کاالهای تولید ایران در عراق ایجاد شود که کاالهای 

ایرانی از کیفیت الزم برخوردار نیست. 

دستگاه های ذی ربط برنامه ریزی خواهد شد.
قمری با اشاره به تفاهم نامه استاندارد ایران با ۵0 کشور عنوان کرد: برخی از 
کشورهای طرف قرارداد به تعهدات خود در زمینه استاندارد عمل نمی کنند 
که نیاز است در کمیسیون های مشترک به آن پرداخته شود، همچنین 
مقرر است تا با اتحادیه اوراسیا نیز تفاهم نامه ای درخصوص استاندارد منعقد 
شود. وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان  هاب صادراتی 
کشور، واسط میان صادرکننده و سازمان ملی استاندارد است، بنابراین 
صادرکنندگان مشکالت خود در مورد استاندارد را با سازمان توسعه تجارت 
ایران در میان بگذارند. سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی تصریح 
کرد: با فعال کردن کارگروه کیفیت و استاندارد، طرح جامع نظام مدیریت 
کیفیت، با اخذ نظرات کارشناسی ویرایش می شود، همچنین نشستی به 
منظور آشنایی صادرکنندگان با قوانین استاندارد، در سازمان توسعه تجارت 
ایران و سازمان ملی استاندارد و با حضور مسووالن این دو سازمان برگزار 
خواهد شد. قمری اظهار کرد: در تدارک ایجاد غرفه دائمی سازمان ملی 
استاندارد در نمایشگاه های بین المللی هستیم تا معرفی و ارائه خدمات 

استاندارد به بهترین نحو در دسترس صادرکنندگان قرار گیرد.

صنعت چرم؛ مشکالت و راهکارها

رشد صادرات ایران به عراق در 6 ماهه اول امسال/ کاهش 75 درصدی صادرات به اروپا

تشکیل کارگروه مدیریت کیفیت برای بهبود صادرات

https: //telegram. me/aiti1395
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کلیات طرح گواهی اعتبار مولد یا گام در جلسه شورای پول و اعتبار 
تایید شد. چندی قبل همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع 
هیأت نمایندگان اتاق ایران گفته بود که با عملیاتی کردن طرح 
گام می توانیم بدون ایجاد نقدینگی غیرمولد، مشکل نقدینگی در 

واحدهای تولیدی را حل کنیم.
کلیات طرح گواهی اعتبار مولد )گام( توسط شورای پول و اعتبار 
تأیید شد؛ قرار است جزئیات این طرح در جلسه بعدی شورا بررسی 
شود. طرح گام با هدف تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب 

زنجیره تأمین از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست مهرماه هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طرح 
گام گفت تا بر اساس آن بانک ها به مشتریان شناخته شده خود 
اعتبار شش ماهه به صورت ال سی داخلی دهند و این اعتبار قابل 

عرضه و فروش در بورس باشد.
به گفته همتی با این طرح می توانیم بدون ایجاد نقدینگی غیرمولد، 

مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی را حل کنیم.
همتی در سومین نشست هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق ایران، 
با اشاره به نقش فعاالن اقتصادی در ثبات ایجاد شده در کشور، 
گفت: اکنون در شرایط ثبات نسبی هستیم و آرامشی بر بازار حاکم 
شده و تالش بانک مرکزی این است که در حد توان خود برای 

رفع مشکالت فعاالن اقتصادی اقدام کند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در چنین شرایطی باید به بازار 
سرمایه مراجعه کرد که کار تأمین مالی را انجام دهد اما متاسفانه 
اقتصاد ما بانک محور است و امکان چنین کاری را به طور گسترده 
نداریم. برای خروج از این بحران روش هایی را در نظر گرفته ایم و 
بر این اساس طرح گام را نهایی کرده ایم. طبق آن به بانک ها اجازه 
می دهیم به مشتریان خوش حساب همانند آل سی داخلی گواهی 
تضمینی ارائه کنند که این گواهی را به تأمین کننده مواد اولیه ارائه 
دهد که آن را بتوانند به صورت شش ماهه بچرخانند و امکان آن 

باشد که قبل از موعد از طریق بورس این اوراق را بفروشند.
همتی گفته بود به بانک ها دستور داده شده که محدودیت هایی 
که در اعطای تسهیالت بود را رفع کنند. حاال کلیات طرح گام 
در جلسه شواری پول و اعتبار تأیید شده است و باید در جلسه 
بعدی جزئیات آن بررسی و تصویب شود، طرحی که خیلی از 
فعاالن اقتصادی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی خود منتظر 

آن هستند.

»گام« بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی 
واحدهای تولیدی

ادامه از  صفحه 1
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مبالغ جدید جزای نقدی فعالیت های ضد رقابتی ابالغ شد

صادرات غیرنفتی در 7 ماهه 98 به 24/4 میلیارد دالر رسید

حرکت به سمت تعرفه صفر با سوریه

معاون اول رئیس جمهور در راستای اجرای »سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی« جرائم نقدی جدید اعمال منجر به اخالل در رقابت 

را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابالغ کرد.
هیأت وزیران به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم 

قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.
در این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری 
تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات 
غیر  خدمت  یا  کاال  عرضه  اجباری،  خرید  یا  فروش  گمراه کننده، 

نخست سال ۱۳۹8، 2۴.۴  ماهه  آمارهای گمرک طی 7  براساس 
میلیارد دالر صادرات کاال بدون نفت خام و 2۵/2 میلیارد دالر واردات 
کاال در کشور انجام شده است. به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات 
کاالیی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش به ترتیب ۵ 

درصدی و ۱۱ درصدی همراه بوده اند.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی درباره تجارت 
هفت ماهه کاال در سال ۱۳۹8 نوشت: به لحاظ ارزشی، واردات و 
صادرات کاالیی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 
به ترتیب ۵ درصدی و ۱۱ درصدی همراه بوده اند. این در حالی است 
که به لحاظ وزنی هر کدام به ترتیب رشد ۳/۱ درصد و ۱7/۱ درصدی 

را تجربه کرده اند.
مقایسه مقاصد عمده صادراتی ایران طی نیمه نخست سال ۱۳۹7 و 
۱۳۹8 نشان می دهد واردات ایران از چین طی هفت ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹7، حدود ۳/۴ درصد کاهش 

یافته و صادرات ایران به این کشور ۱۳/۵ درصد افزایش یافته است.
براساس آمارهای گمرک ایران، طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹8 
ارزش  به  خام(  نفت  احتساب  )بدون  کاال  تن  میلیون  حدود 7۹/۴ 
2۴/۴میلیارد دالر از ایران صادر شده است. طی مدت مذکور، میزان 
واردات کشور نیز حدود ۱۹/8 میلیون تن به ارزش 2۵/2 میلیارد دالر 

بوده است. 
ارزش صادرات و واردات کشور طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹8 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب با افت ارزشی ۱۱/۳ 

معاون وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در دومین 
همایش معرفی فرصت های تجاری سوریه، از حرکت به سمت تعرفه 

صفر با سوریه خبر داد. 
حمید زادبوم، ضمن اشاره به چهاردهمین کمیسیون عالی مشترک 
همکاری های ایران و سوریه که سال گذشته در دمشق برگزار شد، افزود: 
در چهاردهمین کمیسیون مشترک دو کشور توافقاتی در زمینه معدن، 
انرژی، تامین مالی، بانک، بهداشت، حمل و نقل، مسکن و شهرسازی 
صورت گرفته و در زمینه های کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و 
اجرای پروژه ها فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری های مشترک 

با تامین مالی برای توسعه روابط طرفین وجود دارد.
 به گزارش روابط  عمومی سازمان توسعه تجارت ایران،  معاون وزیر 
صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، بیان کرد: ایران با 
دارا بودن زیرساخت های حقوقی مناسب و وجود مناطق آزاد موقعیت 
استراتژیک قابل توجهی برای سرمایه گذاران خارجی است تا با تولید 
بهره ور و به واسطه قیمت مناسب انرژی، سرمایه گذاری موفقیت آمیزی 
داشته باشند. وی حجم تجارت خارجی ایران با سوریه را متاثر از کاهش 

استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب 
و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص، جرایم 
نقدی بین ۳۹7 میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۹7۵ میلیون ریال تعیین 
شده است. گفتنی است، مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه 
سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی اعالم 
می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل 
می شود.  جدول کامل این خبر در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 

قابل دسترسی می باشد.

درصدی و ۵/۳ درصدی همراه بوده است. این درحالی است که به 
لحاظ وزنی، صادرات کشور رشد ۱7/۱ درصدی و واردات کشور رشد 
۳/۱ درصدی را تجربه کرده است. تراز تجاری کاالیی بدون نفت خام 
نیز طی این مدت با کسری 766 میلیون دالری همراه بوده که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته ۱/7میلیارد دالر تضعیف شده است. 
متوسط قیمت اقالم صادراتی کشور طی هفت ماهه نخست امسال 
بالغ بر ۳07 دالر در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹8، 

با کاهش حدود 2۴ درصدی همراه بوده است.
متوسط قیمت اقالم وارداتی کشور نیز طی این مدت هزار و 27۱ دالر 
در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی حدود 8 

درصدی را نشان می دهد.
براساس این گزارش، در مهرماه ۱۳۹8 ارزش واردات کشور حدود ۴ 
میلیارد دالر و ارزش صادرات نیز حدود ۳/۵ میلیارد دالر بوده است. این 
آمار در مقایسه با شهریورماه نشان می دهد که صادرات رشد ارزشی 
۱0 درصدی و واردات رشد ارزشی ۱۳/۵ درصدی را تجربه کرده است. 
نسبت به مهرماه سال گذشته نیز صادرات با افت ارزشی ۱6 درصدی و 
واردات با رشد ارزشی ۴ درصدی همراه بوده است. همچنین درمهرماه 
امسال، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۹/۴ میلیون تن و واردات کشور 
با شهریورماه، صادرات  بوده است. در مقایسه  نیز ۳/2 میلیون تن 
کشور رشد وزنی ۱/۵ درصدی و واردات رشد وزنی ۳۳ درصدی را 
تجربه کرده اند. صادرات نسبت به ماه مشابه سال قبل با افت وزنی 
۱2 درصدی و واردات نیز با رشد وزنی 20 درصدی همراه بوده است.

حجم تجارت خارجی سوریه با دنیا عنوان کرد و گفت: در بازه زمانی 
۱0 ساله از 2008 تا 20۱8 تجارت خارجی سوریه از باالترین رقم خود، 
۳0 میلیارد دالر به پایین ترین حد خود یعنی 6 میلیارد دالر کاهش 

یافته است. 
در  کرد:  اظهار  سوریه  با  آزاد  تجارت  مذاکرات  درخصوص  زادبوم 
مذاکرات میان طرفین، بنا به درخواست طرف سوری، مقرر شد 88 قلم 
کاالیی، شامل ۱۴ قلم محصوالت کشاورزی و 7۴ قلم کاالی صنعتی 
را که از موافقتنامه مستثنی شده بود از حالت استثنا خارج کنیم تا 
تجارت بین دو کشور توسعه یابد. اکنون تعرفه ها روی کاالهای توافق 
شده، به غیر از 88 قلم کاالی یاد شده، به ۴درصد کاهش پیدا کرده و 

در مرحله بعد به صفر خواهد رسید. 
زادبوم عنوان کرد: مشکالت بانکی و مسائل ناشی از تحریم، عمده 
موانع توسعه روابط میان ایران و سوریه است که سازمان توسعه تجارت 
ایران در تالش است با اتخاذ تدابیر مناسب، سطح روابط دو کشور را 
افزایش دهد که از این میان ترک تشریفات مناقصات، تسهیل صدور 

ویزا و اطالع رسانی قوانین دو کشور در اولویت قرار دارد.

گمرک منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( با کد 
۱0۱۱0 عملیاتی شده است.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( گفت: گمرک منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( با کد ۱0۱۱0 با هدف صادرات، واردات و ترانزیت 
کاال عملیاتی شد. علی رستمی گفت: فعالیت گمرک منطقه آزاد 
تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( به صورت تجاری با هدف 
صادرات، واردات و ترانزیت کاال در محوطه 220 هکتاری محدوده 

هسته پیشران منطقه آزاد آغاز شده است.
وی ادامه داد: صاحبان کاال می توانند کاال های خود را از تمام مبادی 
امام  آزاد تجاری شهر فرودگاهی  ورودی کشور به گمرک منطقه 
خمینی )ره( منتقل کرده و پس از اخذ مجوز های الزم، به سرزمین 
اصلی  ترخیص کنند. رئیس هیأت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره( با اشاره به مزیت های گمرک منطقه آزاد این مجموعه 
گفت: صاحبان کاال از مزایای مختلفی از جمله نزدیکی به مرکز 
مدیریت بار کشور، کاهش هزینه ترخیص کاال، جلوگیری از متروکه 
به  کاال  پردازش  در  انطعاف پذیری   گستره  افزایش  و  کاال  شدن 

صاحبان کاال بهره مند هستند.
به  )ره(  خمینی  امام  فرودگاهی  شهر  آزاد  منطقه  اجرایی  عملیات 
مساحت ۱۵00 هکتار به موجب ماده ۱66 برنامه پنجم توسعه و در 
راستای اهداف کالن اقتصاد کشور و تبدیل شدن شهر فرودگاهی به 
قطب راهبر کارگو در منطقه، با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور در 

خردادماه ۱۳۹8 به بهره برداری رسید.

کد ترانزیتی گمرک منطقه آزاد تجاری شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( صادر شد

عضو جدید

مدیرعامل: مهدی مشکفروش
محل شرکت: اصفهان

زمینه فعالیت: نخ پلی استر پنبه
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
به مدیران آن واحد  را  انداز  شرکت گل 
به ویژه جناب آقای مهدی مشکفروش 
موفقیت  و  نموده  عرض  آمد  خوش 

روزافزون ایشان و شرکت گل انداز را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت گل انداز

جناب آقای حاج محمود توالیی
و  معادن  صنایع،  بازرگاني،  اتاق  محترم  ریاست 

کشاورزی کاشان

برای  و  نموده  عرض  تسلیت  را  گرامیتان  پدر  درگذشت 
و  بازماندگان صبر  برای  و  الهی  غفران  و  رحمت  مرحوم  آن 

شکیبایی مسالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

ــن  ــل بولت ــماره قب ــه ش ــان« ک ــیمی تندگوی ــد POLY H پتروش ــد واح ــالح تولی ــازی و اص ــاح بهینه س ــه »افتت ــوط ب ــر مرب در خب
 POLY H رشــته ها و بافته هــا منتشــر شــد، بــه اطــالع می رســاند متــن صحیــح بــه ایــن شــکل اســت »ظرفیــت تولیــد در واحــد
ایــن مجتمــع از ۴00 تــن فعلــی بــه بیــش از ۴80 تــن در روز افزایــش خواهــد یافــت.« کــه بنــا بــه اشــتباه خبرگــزاری از 200 تــن 

فعلــی بــه ۴80 تــن درج گردیــده بــود.

اصالحیـــــه
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