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ــلولزی وزارت  ــاک و س ــاجی و پوش ــع نس ــر صنای ــرکل دفت مدی
ــادر مشــکی در  ــع چ ــون مترمرب ــد 30 میلی ــال تولی ــت، از احتم صنع

ــر داد. ــده خب ــال آین ــا س ــن ت ــدی در قزوی واح

سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللـی صنعت نسـاجی و دومین نمایشـگاه 
مداِکـس )مـد، لبـاس و کفش( با حضور مسـئوالن کشـوری و اسـتانی 
در اصفهـان گشـایش یافـت؛ ایـن ۲ نمایشـگاه در فضـای بیـش از 
هشـت هـزار و ۵00 مترمربع از سـوم تا ششـم دی مـاه در محل برپایی 
نمایشـگاه های بین المللـی اسـتان واقـع در پل شهرسـتان برگزار شـد.

معـاون مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت گفـت: صنعت نسـاجی و پوشـاک در دنیـا بیش از 
۹00 میلیـارد دالر گـردش مالـی دارد که سـهم این صنعت در کشـور 

برغـم همـه ظرفیت هـای موجود سـهم ناچیزی اسـت.
محسـن ترحمـی در آییـن افتتـاح سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی 
صنعـت نسـاجی و دومیـن نمایشـگاه هنـر صنعـت مـد مداکـس در 
ا صفهـان افـزود: بخـش عمـده ای از ناچیز بودن گـردش مالی صنعت 

رییـس هیات مدیـره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نسـاجی اسـتان 
اصفهـان گفـت: ۲۴ درصـد از مجمـوع ۹ هـزار و ۲00 واحد صنعتی این 

اسـتان به صنعت نسـاجی اختصاص دارد.
حبیب اهلل شـاه کرمی در آیین افتتاح سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی 
صنعـت نسـاجی و دومین نمایشـگاه هنر صنعت مد)مداکس( در سـالن 
همایش هـای برگـزاری نمایشـگاه های این اسـتان افـزود: ۵3 هزار نفر 
بـه صورت رسـمی ثبت شـده در سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت در 

صنایع نسـاجی اشـتغال دارند.
وی بـا اشـاره به فعالیـت ۶ هزار واحـد بافندگی در اسـتان، تصریح کرد: 

۲۴ هـزار نفـر در واحدهای بافندگی مشـغول به فعالیت هسـتند.
رییـس هیات مدیـره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نسـاجی اسـتان 
اصفهـان ادامـه داد: ۲۵ درصـد اشـتغال اسـتان بـه صنعـت نسـاجی 

اختصـاص دارد.
بـه گفتـه وی ۷۵ درصـد فـرش ماشـینی، ۵0 درصـد الیـاف و نـخ، ۶0 

نسـاجی و پوشـاک به شـرایط عمومی فضای کسـب و کار در کشـور 
می گـردد. باز 

وی تصریـح کـرد: در اسـتان اصفهـان ۲ هـزار و 300 واحـد نسـاجی 
وجـود دارد کـه نزدیـک به 30 درصـد از تعداد کل واحدهای نسـاجی 
کشـور در ایـن اسـتان مسـتقر هسـتند کـه ایـن آمـار فـارغ از تعـداد 

واحدهـای بافندگـی کوچک محاسـبه شـده اسـت.
معـاون مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت بیان کرد: خوشـبختانه صنایع نسـاجی در دهه اخیر 
در حـوزه تامیـن مـواد اولیـه بـه ویـژه حـوزه نـخ و الیـاف مصنوعـی 
رشـد چشـمگیری داشـته اسـت امـا در تامین مـواد اولیـه طبیعی که 

عمده تریـن آن پنبـه اسـت بـا چالـش مواجه هسـتیم.
وی اظهارداشـت: پیـش بینی هـای وزارت جهـاد کشـاورزی و آنچـه 
کـه در سـال زراعـی جـاری رخ داده حاکی از رشـد ۲۵ درصدی تولید 

پنبه در کشـور اسـت.
ترحمـی از ریسـندگان درخواسـت کـرد اولویـت آنها در حـوزه تامین 
مـواد اولیـه پنبـه، پنبـه داخلی باشـد زیـرا وابسـتگی بلند مـدت ما به 

برآوردها از میزان مصرف چادر مشکی در کشور

۲۴ درصد واحدهای تولیدی استان اصفهان به صنعت نساجی اختصاص دارد

گردش مالی صنعت نساجی و پوشاک با ظرفیت های موجود ناچیز است

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. 

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

تجارت ترجیحی با اوراسیا نیاز به بازنگری دارد؟

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

از آبان امسال، کشورمان به طور آزمایشی و برای یک بازه زمانی 3ساله 
به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته و باید در مدت 3سال به تجارت 
آزاد با کشورهای عضو این اتحادیه دست پیدا کند. برپایه این توافقنامه 
و در این 3سال، مبادالت تجاری ایران با۵کشور عضو این اتحادیه و 
برای ۸۶۲ قلم کاال شامل اعمال ترجیحات تعرفه ای خواهد بود که 
3۶0 قلم ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا را دربرگرفته و 
درمقابل ۵0۲ قلم کاال هم در فهرست ترجیحات اعطایی کشورهای 

عضو اتحادیه به ایران درنظرگرفته شده است. 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، شامل روسیه، ارمنستان، قزاقستان، 
قرقیزستان و بالروس می شود و ارزش مبادالت تجاری آنها در سال 
گذشته میالدی بیش از حدود ۸۷0 میلیارد دالر بوده است. پس از 
گذشت به طور تقریبی یک ماه از آغاز اجرای موافقتنامه ایران با اوراسیا، 
رئیس کل گمرک ایران، گزارشی از وضعیت مبادالت تجاری ایران با 
این ۵کشور را در قالب ترجیحات تعرفه ای اعالم کرد. هرچند اظهارنظر 
روی نتایج حاصل از این موافقتنامه در بازه زمانی یک ماهه کمی زود 
به نظر می رسد، اما دقت در مبادالت انجام شده و نحوه اجرای آن، 
می تواند در ادامه راه، از انحراف های احتمالی این مسیر بکاهد و ما را 

به هدف خود از پیوستن به اتحادیه اوراسیا نزدیک تر کند. 
به نحوی که پس از گذران 3سال دوره آزمایشی این مبادالت تجاری، 
بتوانیم با موفقیت به پیمان تجارت آزاد با اعضای این اتحادیه ملحق 
شویم. برپایه اعالم رئیس کل گمرک ایران، در یک ماه مورد بررسی 
در اجرای ترجیحات تعرفه ای با اتحادیه اوراسیا، جمع صادرات ایران 
به اعضای این اتحادیه افزون بر ۱3۸ میلیون دالر بوده که حدود 
۲۸ میلیون دالر سهم کاالهای مشمول تعرفه ترجیحی می شود؛ 
به عبارت دیگر، فقط ۲0 درصد مجموع صادرات کشورمان به اتحادیه 
اوراسیا شامل استفاده از ترجیحات تعرفه ای و منافع حاصل از آن شده 
است و ۱۱0 میلیون دالر، معادل ۸0 درصد از این صادرات همانند قبل 

و خارج از مزیت های این موافقتنامه صادر شده است. 
کشورهای عضو  دالر صادرات  میلیون  مجموع ۱۹3  از  مقابل  در 
اتحادیه اوراسیا به کشور، بیش از ۱۶۶میلیون دالر، یعنی ۸۶درصد 
از این اقالم شامل استفاده از مزیت های ترجیحات تعرفه ای موضوع 
عضو  کشورهای  به عبارت دیگر  است.  گرفته  قرار  موافقتنامه  این 
اتحادیه اوراسیا با استفاده از مزیت های موافقتنامه ترجیحات تعرفه ای، 
توانسته اند ۸۶ درصد از کاالهای خود را با تعرفه هایی کمتر از قبل از 

عقد توافقنامه به کشورمان صادر کنند. 
سوال اینجاست که چرا باید ۸0 درصد از اقالم و ارزش صادرات ما 
به این کشورها، مشمول استفاده از ترجیحات تعرفه ای قرار نگیرد؟ آیا 
زمان تنظیم فهرست 3۶0 قلم مربوط به ترجیحات اعطایی به ایران، 
کاالهایی از قلم افتاده یا دیده نشده است؟ آیا از اقالم صادراتی خود 
به این۵ کشور بی خبر بوده و اطالع دقیقی نداشتیم؟ آیا این فهرست 
نیازمند بازنگری است؟ و آیا اصوال بازنگری و تصحیح این فهرست 

امکان پذیر است؟ 
امیدواریم مسئوالن تجاری، اقتصادی کشور و همچنین صادرکنندگان 
کشورمان حداکثر استفاده را از این موافقتنامه تجاری به عمل آورده و 
با استفاده از اطالعات منتشر شده ازسوی گمرک ایران، توازن تجاری 
را هر چه سریع تر با این اتحادیه برقرار کرده و از فرصت پیش آمده 
نهایت بهره را برد.هر چه هست، در اصل موضوع عقد موافقتنامه های 
با  آزاد  تجارت  موافقتنامه های  همچنین  و  تعرفه ای  ترجیحات 
کشورهای همسایه و منطقه و همچنین عضویت در اتحادیه های 
تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای نباید تشکیک و تردید کرد، اما باید 

دقت کرد تا منافع ملی حفظ شود.

ادامه در صفحه 2

علیرضا حائریـ  عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن تهران:

افســانه محرابــی، مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت 
ــه چــادر  ــف تعرف ــان اینکــه در ردی ــا بی ــدن و تجــارت ب ــت، مع صنع
مشــکی پارچه هــای دیگــری نیــز وجــود دارد و میــزان دقیــق واردات 
ــباتی  ــای محاس ــرد: برآورده ــان ک ــت، بی ــخص نیس ــاالنه آن مش س
ــدود ۸۵  ــکی در ح ــادر مش ــرف چ ــاز مص ــت از نی ــان حکای کارشناس
ــازار  ــنیده های ب ــی ش ــال دارد، از طرف ــع در س ــون مترمرب ــا ۹0 میلی ت
نیــز حکایــت از آن دارد کــه نیــاز ســاالنه کشــور در حــدود ۴0 میلیــون 
مترمربــع می باشــد کــه در حــال حاضــر تنهــا یــک واحــد تولیــدی در 
شــهرکرد پارچــه چــادر مشــکی تولیــد می کنــد کــه ظرفیــت تولیــد 
ســاالنه آن ۱0 میلیــون متــر اســت. ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر 
اینکــه بــرآورد مصــرف و واردات چــادر دقیــق نیســت و ایــن اعــداد بــه 
صــورت تخمینــی تعییــن شــده اســت، از ابــراز تمایــل برخــی واحدهــا 
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خالصه مذاکرات هزار و چهل و سومین نشست هیأت مدیره
هزارو چهل و سومین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران  با حضور اکثریت اعضای  هیات مدیره در روز یکشنبه 
ایران   نساجی  صنایع  دفترانجمن  محل  در  مورخ 98/09/24 
برگزار شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به 

برخی از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هـزار و چهل و دومین نشسـت هیـات مدیره 
انجمن صنایع نسـاجی ایران در روز یکشـنبه مورخ ۹۸/0۹/۱0 قرائت 

و به امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
۲- مقـرر گردیـد بـرای جلسـه آتی هیـات مدیـره از اعضـای هیات 
علمی دانشـکده مهندسـی نساجی دانشـگاه صنعتی امیرکبیر دعوت 

گـردد تا در جلسـه هیـات مدیره حضـور یابند.
3- آقای دکتر شـیبانی گزارشـی از کمیسـیون صنایع اتـاق بازرگانی 
صنایـع معادن و کشـاورزی ایـران مـورخ روز چهارشـنبه ۹۸/0۹/۱3 

ارائـه فرمودند.
۴- در خصـوص مقـاالت منـدرج در بولتن رشـته ها بافتـه ها مورخ 
۱۷ آذرمـاه ) مطلـب آقـای دکتـر رحمانـی وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت و مطلـب آقـای شـافعی رییـس اتـاق بازرگانی ایـران( مقرر 
شـد مکاتبه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مسـائل 
و مشـکالت صنعت نساجی در مسیر توسـعه صادرات صورت پذیرد.

۵- آقای مهندس حمیدی گزارش مختصری از نشسـت مشـترک با 
رییس کل بانک مرکزی در شـهر مشـهد ارائه فرمودند.

۶- در خصـوص ارزیابـی کمی و کیفی بیسـت و پنجمین نمایشـگاه 
بیـن المللی نسـاجی و پوشـاک بحث و تبادل نظری شـد.

۷- آقـای دکتـر صمیمـی مدیریـت محترم شـرکت کاشـمر مدرس 
طبـق دعـوت قبلی در جلسـه حضـور یافتنـد و به معرفـی مجموعه 
تحـت مدیریـت و برنامـه های این شـرکت درخصـوص تامین پنبه 
مـورد نیـاز از بازار داخلی و ایجاد اشـتغال در منطقه فعالیت شـرکت و 
همچنیـن گـزارش مختصری از همایش پنبه همزمـان با روز جهانی 

پنبه که در شـهر کاشـمر برگـزار شـده بود،پرداختند.
شـماره  بـه  پوشـاک  و  نسـاجی  صنایـع  مدیـرکل  مکاتبـه   -۸
۶0/۲۴۱۷۴۶ مـورخ ۹۸/0۹/۱۱ درخصوص تکالیف قانونی واحدهای 
تولیـدی درخصـوص ضـرورت اجرایی نمـودن دسـتورالعمل اجرایی 
ثبـت و اخـذ شناسـه کاال و نصـب شناسـنامه قرائت و نسـخه ای از 

آییـن نامـه مذکـور در اختیـار اعضـای محتـرم قـرار گرفت.
۹- مکاتبـه خانـه صنعت، معـدن و تجارت اسـتان تهران به شـماره 
۹۸/۴3۷۸ مـورخ ۹۸/0۹/۱۹ راجـع بـه تفاهـم نامه فـی مابین مرکز 
امـور شـوراهای حل اختـالف قوه قضاییـه و وزارت صنعـت ، معدن 
و تجـارت بـه اطـالع هیـات مدیره محترم رسـید و متـن تفاهم نامه 

مذکور قرائـت گردید.    
۱0- آقـای مهنـدس شـهالیی گزارشـی از نشسـت مشـترک بـا 
فعالیـن انجمـن هـا و تشـکل هـای نسـاجی و پوشـاک در محـل 
سـازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننـدگان ارائه فرمودند و 
مختصـری از مذاکـرات مطروحه در جلسـه که با حضـور آقای تابش 
رییس سـازمان و خانم مهندس محرابی  مدیرکل نسـاجی و پوشاک 

برگـزار شـده بـود را به اطـالع هیات مدیـره محترم رسـاندند.
۱۱- آقای مهندس شـهالیی گزارش مختصری از نشسـت مشترک 
روز چهارشـنبه ۹۸/0۹/۲0 در اداره کل صنایـع نسـاجی و پوشـاک با 
حضـور ریسـندگان نـخ فـرش ماشـینی و بافنـدگان فرش ماشـینی 
ارائـه فرمودنـد کـه در جمـع بندی نهایی نشسـت مذکور مقرر شـده 
اسـت کـه ممنوعیتـی بـرای واردات نـخ اکریلیـک )به لحـاظ میزان 
پاییـن واردات و ظرفیـت بـاالی تولیـد داخل( صورت نگیـرد ولیکن 
واردات آن منـوط بـه اخـذ مجوز کارگـروه فنی تنظیم بـازار با حضور 

نمایندگان تشـکل های نسـاجی و پوشـاک باشد.
۱۲- آقـای مهنـدس حمیـدی طـی سـخنانی بـه موضـوع مصـرف 
کاالی ایرانـی توسـط ایرانیـان پرداختنـد و از انجمن صنایع نسـاجی 
ایـران خواسـتند بـه طور جـد پیگیر موضـوع »ایرانـی، ایرانـی بخر« 
باشـد و اسـتراتژی هـای مناسـبی را بـرای تحقـق این شـعار تدوین 

نماید.
عـدم حضور با اطالع قبلـی آقایان: دکتر حسـن کاردان، مهندس 

علی فرهی، دکتر شـاهین کاظمـی و دکتر محمدعلی عامری

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

بــرای تولیــد چــادر مشــکی خبــر داد و گفــت کــه یــک واحــد تولیــدی 
در قزویــن وعــده داده کــه از ســال آینــده 30 میلیــون متر چادر مشــکی 
تولیــد کنــد کــه در صــورت تحقــق، نیاز چــادر مشــکی در بخش بــازار 
تقریبــا تامیــن می شــود. محرابــی بــا اشــاره بــه ماهیــت قاچاق پذیــری 
ــا  ــرد: از طــرف دیگــر خالف اظهاری ه ــح ک پوشــاک و پارچــه،  تصری
در گمــرک و واردات کاالهــای همــراه مســافر از مناطــق آزاد از جملــه 
ــد و  ــر می کن ــکی را توجیه پذی ــادر مش ــه واردات چ ــت ک ــی اس عوامل
ــرات  ــرمایه گذار ج ــرد و س ــی می گی ــدگان داخل ــت را از تولیدکنن رقاب

برآوردها از میزان مصرف چادر مشکی در کشور
ســرمایه گذاری در اینگونــه بخش هــا را پیــدا نمی کنــد. بــه گفتــه وی، 
برخــی از واردکننــدگان بــرای پرداخــت حقــوق ورودی کمتــر، ردیــف 
تعرفــه کاالی خــود را تغییــر می دهنــد یــا از طریــق کاالهــای همــراه 
مســافر در مناطــق آزاد کاالی خــود را وارد می کننــد و بــه همیــن دلیــل 

تولیدکننــدگان داخلــی قــادر بــه رقابــت بــا آن هــا نیســتند.
مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعــت همچنین راه 
حــل کاهــش قاچــاق را سیســتمی شــدن گمــرک و حرکــت به ســوی 

شــفافیت عنــوان کرد.

درصـد پارچـه در اسـتان اصفهـان تولیـد می شـود.
شـاه کرمـی اظهارداشـت: اسـتان اصفهان بـه دلیل بومی بـودن مزیتی 
نسـبی در صنعت نسـاجی نسـبت به دیگر اسـتان ها دارد در این راسـتا 
میـز نسـاجی کشـور در اسـتان اصفهان با چهـار گروه تخصصـی و ۱۷ 

جلسـه کارشناسی تشکیل شـده است.
رییـس هیات مدیـره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نسـاجی اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان اینکه پنبـه کاالیی راهبـردی اسـت، اضافه کـرد: در 
سـال های قبـل از انقـالب ۲۵۶ هـزار تـن پنبه تولید می شـد کـه ۱۱0 
هـزار تـن آن مصـرف و بقیـه صادر می شـد اما طی سـال های گذشـته 

بـه مراتب سـطح کشـت پنبـه کاهش پیـدا کرد.
وی بـا بیـان اینکه زمینـی به مسـاحت ۹۹ هکتار برای احداث شـهرک 
پوشـاک تعیین شـد، اظهارداشـت: ۶۷ درصـد از کارکنان دوخـت بانوان 

هسـتند از این رو این شـهرک باید در دسـترس آسـان مردم قرار گیرد.
شـاه کرمـی بـا بیـان اینکـه دولـت ۱۲0 میلیـارد تومـان بـرای احداث 
شـهرک پوشـاک کمـک خواهد کـرد، تصریح کرد: بیشـترین هـدف از 
ایجاد شـهرک، افزایش اشـتغال اسـت که امیدواریم با ایجاد فروشگاه ها 
۱۲0 هـزار نفـر در ایـن شـهرک اشـتغال پیـدا کنند تـا وضعیت صنعت 

نسـاجی توسـعه و رونق یابد.
وی بـا بیـان این که توانایـی ۴/۵ میلیـارد دالر صادرات پوشـاک داریم، 
افـزود : بـازار ایـران بـا ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشـور بازار خوبی اسـت. 
وی یـادآور شـد: دولت ترکیـه اعالم کرده که در سـال ۲0۲۵ حدود ۱00 
میلیـارد دالر صـادرات پوشـاک دارد و از آن جـا که ایران در همسـایگی 
ترکیه بازار مناسـبی برای این کشـور اسـت، بیشـترین مقصد صادراتی 

این کشـور بـه ایران خواهـد بود.

۲۴ درصد واحدهای تولیدی اصفهان به صنعت نساجی اختصاص دارد
ادامه از صفحه 1

تامیـن پنبـه که مـاده اولیه مهم و حیاتی اسـت آینده صنعت نسـاجی 
را دچـار چالش خواهـد کرد.

معـاون مدیرکل دفتر صنایع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعت ، معدن 
و تجـارت افـزود: در حوزه ریسـندگی و نـخ بیش از ۸۵ درصـد از نیاز 
فعلـی را می تـوان از محـل تولیـدات داخلی پوشـش دهیـم که بخش 

کوچکی از آن نیازمند واردات اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه توانمنـدی بخش خصوصـی و طرح های 
توسـعه آتـی با شـرایط مصـرف فعلـی، نیازمندی بـه نـخ وارداتی روز 

بـه روز کمتر می شـود.
ترحمـی ادامـه داد : بـا مشـکالتی کـه بـه دفتـر صنایـع نسـاجی 
و پوشـاک ارسـال شـد سـعی کردیـم بـا هماهنگـی انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایـران و انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنایع نسـاجی اسـتان 

اصفهـان و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نسـاجی و پوشـاک 
بـه راهکاری دسـت یابیم کـه شـرایط واردات را متعادل تر کـرده و به 
راهـکاری منطقـی بـرای مدیریت واردات برسـیم به ویـژه در مواردی 

کـه کاالهـای مشـابه تولیـد داخل وجـود دارد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیش از یکسـال اسـت کـه واردات پوشـاک 
به کشـور ممنوع شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: در چهـار مرکز خرید 
بـزرگ شـهر تهـران نزدیـک به شـش هـزار مترمربع ویتریـن و فضا 
بـرای عرضـه و فـروش برندهـای ایرانـی کـه جایگزیـن برندهـای 

پوشـاک خارجـی شـدند، داریم.
وی ادامـه داد: ایـن جایگزینـی فرصت مناسـبی اسـت به شـرط آنکه 
فعـاالن ایـن حوزه بـا عرضـه کاالی با کیفیـت ایرانی برنـد ایرانی را 

در اذهـان جامعه جـا بیاندازند.

گردش مالی صنعت نساجی و پوشاک با ظرفیت های موجود ناچیز است
ادامه از صفحه 1

راغفر: دچار روان پریشی در اقتصاد شده ایم
حسین راغفر اظهار داشت: بسیاری از نابسامانی ها و فسادها از طریق 
فضای مجازی و شبکه های غیررسمی مطرح می شوند و بعد نظام قضایی 
به دنبال آن می رود در حالی که این شکل از شناخت و مبارزه با فساد همراه 

با ابهام و اما واگرهای بسیاری است.
اینکه در همه کشورها فساد و عدم کنترل مناسب  بر  تاکید  با  راغفر 
آن وجود دارد، گفت: در پیشرفته ترین کشورها نیز فساد وجود دارد و 
دستگاه های قضایی نقش کلیدی در کنترل آن ایفا می کنند اما هیچ گاه 

نمی توان گفت در این کشورها فسادی وجود ندارد.
این اقتصاددان منشأ برخی از فسادها را قوانین فسادزا دانست و افزود: 
بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارند فسادزا هستند که از جمله 
آنها می توان به حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که هم اکنون 
در مجلس در حال تصویب است، اشاره کرد. کسانی که به دنبال تصویب 
این قانون هستند خود از آن منتفع می شوند چراکه در شرایطی که دولت 
کسری بودجه دارد، حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد معنایی 

ندارد.

وی افزود: مشابه این نوع قوانین فسادزا در کشور ما زیاد است که از جمله 
دیگر آن می توان به مخالفت با مالیات بر امالک اشاره کرد.

وی در ادامه سخنان خود بخشی از تصویب قوانین فسادزا را مربوط به 
رانتی دانست که در بین نمایندگان مجلس وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه متاسفانه ما نظام نظارتی 
کارایی نداریم، افزود: اخیرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی میزان اعتبار مورد 
نیاز برای ادارات دولتی را 3۵00 میلیارد تومان برآورد کرد اما این رقم از نظر 
دیوان محاسبات اداری حداقل ۵0 هزار میلیارد تومان است؛ به عبارت دیگر 

یک فاصله اعتباری بسیار زیاد که قابل توجیه نیست.
وی با تاکید بر اینکه دچار روان پریشی در اقتصاد شده ایم، افزود: از یک سو 
می خواهیم اسالم را پیاده کنیم و از سوی دیگر به دنبال منافع خود هستیم 

که نتیجه آن فساد و روان پریشی در اقتصاد شده است.
راغفر در پایان سخنان خود تنها راه حل مبارزه با فساد را تغییر نوع نگاه به 

اقتصاد و سیاستگذاری برای اقتصاد کشور عنوان کرد.
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مهرداد ارونقي، عضو کارگروه نظارت وتخصیص ارز شد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت در حکمی مهرداد جمال 
ارونقی معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران را 

بعنوان عضو کارگروه نظارت وتخصیص ارز منصوب کرد .
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری 
اسالمی ایران با حکم حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت به 

عنوان عضو کارگروه نظارت وتخصیص ارز معرفی شد. 
گفتنی است، ارونقی پیش از این با حکم رئیس کل گمرک ایران نیز 
به عنوان رئیس کارگروه بررسی تعیین ارزش کاالهای صادراتی و 

وارداتی منصوب شده است. 
رئیس کل گمرک ایران در طی ماه های گذشته دراحکام جداگانه ای 
مهرداد جمال ارونقی را به مدت ۲ سال به عنوان دبیر کمیته راهبردی 
و رئیس کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه تعیین کرده بود. وی 

رئیس کمیته رصد تحریم در گمرک ایران نیز می باشد.

با حکم قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت: 

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان به عراق و افغانستان

از  دسته  آن  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  اعالم  اساس  بر 
صادرکنندگان کاال به مقصد عراق یا افغانستان که به صورت ریالی 
صادرات انجام داده ولی تاکنون موفق به رفع تعهد ارزی پروانه های 
خود نشده اند از تاریخ ۹۸/0۹/۱0 امکان رفع تعهد ارزی در سامانه 
جامع تجارت به نشانی از www.ntsw بخش » درگاه ثبت اطالعات 

پروانه صادراتی افغانستان و عراق« فراهم شده است.

تداوم عدم انتشار جزئیات آمار گمرکی
عدم انتشار جزئیات آمار گمرکی همچنان ادامه دارد. در همین خصوص 
رییس کل گمرک ایران گفت: این تصمیم فعال پابرجاست. با این حال آمار 

مربوطه را با حفظ محرمانگی در اختیار برخی مراکز و مراجع می گذاریم.
مهدی میراشرفی در ادامه با انتقاد از اینکه هیچ سازمانی حاضر به واگذاری 
اختیاراتش به گمرک ایران نیست، افزود: ۲۵ سازمان متولی امر تجارت 
در کشور هستند که این موضوع فرآیندهای گمرکی را با تاخیر مواجه 

کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی تصریح کرد: بر 
اساس این ماده قانونی، گمرک ناظر بر تجارت خارجی در مبادی ورودی 
و خروجی در موضوع صادرات، واردات و ترانزیت است. قانون در اینجا 
تاکید کرده اگر سازمان ها بخواهند هماهنگی بهتری با گمرک و در واقع 
مدیریت هماهنگی مرزی بهتری داشته باشند، می توانند وظایف خود را به 
این نهاد تفویض کنند. این در حالی است که سازمان ها در حال حاضر هیچ 
رغبتی به تفویض اختیارات شان ندارند و بر تولی گری خود اصرار می کنند.

وثیقه مورد نیاز واحد های صنعتی کوچِک پوشاک را تامین می کنیم
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، گفت: در طرح 
ملی پوشاک درصدد هستیم برای شروع به کار واحد های صنفی در قالب 

تامین مالی پروژه ها، وثیقه مورد نیاز را تامین کنیم.
محمدحسین مقیسه با بیان اینکه تامین مالی یکی از مشکالت مهم 
واحد های صنعتی کوچک است و تامین وثیقه برای دریافت تسهیالت 
بانکی مشکل مضاعف آن هاست، گفت: در طرح ملی پوشاک درصدد 
هستیم برای شروع به کار واحد های صنفی در قالب تامین مالی پروژه ها، 

وثیقه مورد نیاز را تامین کنیم.
وی با اشاره به اینکه متولی این طرح بانک کشاورزی است، افزود: این 
وثیقه ها براساس قابلیت های طرح و براساس نظام بانکی به طرح های 

موجه و دارای قابلیت بازدهی مناسب اعطا خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، گفت: برای 

اجرای این طرح ۴00 میلیارد تومان اعتبار برای ۵ استان در نظر گرفته 
شده است که به واحد های روستایی مبلغی بین 3 تا ۴ میلیارد تومان با 

بازپرداخت سود ترجیحی ۸ درصد پرداخت می شود.
همه  برای  عام  شکل  به  صندوق ضمانت  خدمات  کرد:  بیان  مقیسه 
واحد های تولیدی است و چنانچه در صنف پوشاک طرحی مناسب ارائه 

شود می تواند برای دریافت ضمانت و امکانات درخواست دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: این طرح 
در قالب تفاهمنامه چندجانبه بین وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه 
مرکز و ۵ استان مورد نظر، بانک کشاورزی، استانداری های ۵ استان و 
انجمن صنایع پوشاک ایران اجرا می شود و تمامی آن ها از کم و کیف 

آن اطالع دارند.

جزئیات همکاری اوراسیا و صندوق ضمانت صادرات
ایران،  صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ایران  با صندوق ضمانت صادرات  اوراسیا  اتحادیه  جزئیات همکاری 

را تشریح کرد.
وی در خصوص جزئیات همکاری اتحادیه اوراسیا با صندوق ضمانت 
صادرات ایران، اظهار کرد: بر اساس موافقت نامه موقت ترتیبات منطقه 
آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا آبان امسال اجرایی 
شده است که در مجموع شامل ۸۶۲ قلم کاال می باشد که ۵0۲ قلم 
شامل ترجیحات اعطایی اتحادیه اوراسیا به ایران و 3۶0 قلم ترجیحات 

اعطایی ایران به اوراسیا است.
وی افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک بازار بزرگ ۱۸۱ میلیون نفری 
با مجموع تولید ناخالص داخلی ۹.۱ تریلیون دالر است که ۵۴۸ میلیارد 

دالر صادرات و 3۱۸ میلیارد دالر واردات داشته است.
با  ایران،  و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات  رئیس هیات مدیره 
اشاره به ارزش تجارت فی مابین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در 
سال ۲0۱۸، گفت: کل ارزش تجارت فی مابین کشورهای عضو این 
اتحادیه در سال ۲0۱۵ حدود ۴۲ میلیارد دالر بوده که در سال ۲0۱۸ 

با رشد 3۶ درصدی به ۵۷ میلیارد دالر رسیده است. این میزان رشد در 
این بازه زمانی کوتاه، به خوبی ارزش داخل شدن در چنین پیمان های 
تجاری را نشان می دهد و ظرفیت باالیی برای صادرات ایجاد می نماید.

بهرامی خاطرنشان کرد: این بازار صادراتی جدید در عین منافع سرشار 
برای صادرکنندگان ایرانی، ریسک هایی نیز به همراه دارد که  صندوق 
ضمانت صادرات ایران نیز به عنوان تنها ECA کشور خدمات الزم 
در راستای پوشش این ریسک های سیاسی و تجاری را ارایه می نماید.

وی در انتها به اعالم آمادگی صندوق ضمانت صادرات ایران جهت 
همکاری درکارگروه تدوین تفاهم نامه تجاری اشاره کرد و بیان کرد: بر 
همین اساس جلسات و مذاکراتی فی مابین صندوق ضمانت صادرات 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت پذیرفته و صندوق آمادگی 
خود جهت همکاری درکارگروه تدوین تفاهم نامه تجاری را اعالم نموده 
تا اطالعات مربوط به خدمات صندوق را به همراه پیش نویس تفاهم 
نامه ای از طریق وزارت امور خارجه کشورمان برای همکاری و تسهیل 
فعالیت صادرکنندگان و تجار در حوزه های مالی و بیمه ای در اختیار 

اتحادیه اوراسیا قرار دهد.

قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری 
برای حمایت از صنایع استان تهران بازنگری بشود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: قفلی 
که برای توسعه واحدهای مستقر در داخل شهرک های صنعتی به 
واسطه قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲0 کیلومتری به پای 
توسعه صنعت در استان تهران زده شده است را برای حمایت از 

تولید باز کنیم.
صابر پرنیان در نشست مدیران واحدهای صنعتی و صنعتگران 
استان تهران با رییس کل دادگستری استان تهران، با تأکید بر این 
مطلب، افزود: مهمترین اصل در رونق بخشیدن به تولید، حمایت 
از تولید کنندگان و حفظ وضعیت اشتغال موجود است که این مهم 
جز با حضور مسئوالن در محل واحدهای تولیدی و بررسی این 

مشکالت از نزدیک میسر نمی شود. 
وی ادامه داد: رویکرد اصلی مدیریت استان در حوزه صنعت و 
کارآفرینی، حمایت از تولید و رفع مشکالت صاحبان صنایع و 
کارآفرینان است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
تهران با اشاره به نقش ممتاز صنعت در اشتغال زایی و توسعه ی 
پایدار استان، بر تالش مضاعف دستگاه های اجرایی جهت حل 
مشکالت فراروی صنعتگران تاکید کرد. پرنیان در پایان گفت: به 
عنوان خدمتگذار کوچک صنعت و از طرف تمامی صنعتگران از 
مقام معظم رهبری استدعا داریم در صورت صالحدید سال آینده 

را هم سال حمایت از تولید و حمایت از کارگر ایرانی قرار دهند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران:

صادرات فرش ماشینی به کشور قزاقستان بدون تعرفه گمرکی
اسخت اوزربای  در دیدار با هیات نمایندگی اتاق بازرگانی کاشان گفت: با 
اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
زمینه های تجارت کاال و خدمات بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، بالروس، ارمنستان و قرقیزستان 

فراهم شده است.
وی افزود: فرش ماشینی از جمله محصوالتی است که صادرات آن به 

کشور قزاقستان تعرفه گمرکی ندارد.
سفیر قزاقستان در ایران گفت: قزاقستان می تواند در شرایط کنونی، بازار 
خیلی خوبی برای تولیدکنندگان فرش کاشان باشد چون از نظر سلیقه و 

زیبایی شناسی به نیاز بازار جواب می دهد.
وی بیان کرد: توانایی مالی و قدرت خرید مردم قزاقستان در حال باال رفتن 
است و از این رو بیشتر به دنبال کاالهایی با کیفیت مناسب هستند و این 

زمینه خوبی برای همکاری دو کشور می باشد.

فرهنگی  نظر  از  قزاقستان  اینکه  به  باتوجه  گفت:  اوزربای  اسخت 
شباهت هایی با ایران دارد و در هر خانه ای بسته به توان مالی افراد از فرش 

استفاده می شود می  توان توجه جدی تری به این بازار داشت.
وی با اشاره به آمادگی سفارتخانه برای تسهیل زمینه تقویت همکاری های 
اقتصادی بین دو کشور تشریح کرد: سیاست دولت قزاقستان اجرای برنامه 
ویژه ای برای تشویق احداث صنایع در داخل کشور است تا تقویت واردات 

که به نسبت موفق هم بوده است.
سفیر قزاقستان در ایران ادامه داد: کاشان نه تنها ظرفیت باالیی در زمینه 
فرش دارد بلکه از تولیدات صنعتی متفاوتی برخوردار شده و این عامل 

مثبتی برای توسعه روابط دوجانبه به شمار می رود.
وی همچنین یادآور شد: کاشان جزو مهمترین مراکز صنعتی در جمهوری 
اسالمی ایران است و قزاقستان به عنوان کشور دوست، برادر و همسایه 

نزدیک می تواند از این ظرفیت های باالی موجود بیشتر استفاده کند.

https: //telegram. me/aiti1395
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فرش ماشینی ایران باالتر از رقبای اروپایی
محمود توالیی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  کاشان، 
صنعت فرش ایران را میراثی ملی دانست و گفت: فرش ایرانی در جهان 
شهره است و صنعتگران فرش ماشینی ایران نیز در عرصه جهانی حتی از 

رقبای اروپایی خود در جایگاه باالتری قرار دارند.
رئیس اتاق کاشان گفت: فرش ایرانی، میراثی است که با فراز و فرودهای 
متعدد و تجارب فراوان به دست صنعتگران ما رسیده تا در حال حاضر 
بتوانیم بگوییم رتبه نخست صادرات صنایع نساجی کشور هستیم و در 

عرصه جهانی جایگاهی داریم.
در  ماشینی  فرش  ملی  نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در  توالیی  محمود 
کاشان، با بیان اینکه ثمره امروز نتیجه فداکاری بسیاری از افراد فعال 
در حوزه صنعت فرش ماشینی است افزود: فرش ماشینی کاشان با تولید 
محصوالت باکیفیت توانسته است نام ایران را به رخ جهانیان بکشاند 
به طوری که تولیدکنندگان فرش ماشینی حتی یک گام جلوتر از رقیبان 
اروپایی قرار دارند. او ضمن تأکید بر همت هرچه بیشتر مسئوالن در ساخت 
و بهره برداری از نمایشگاه بین المللی کاشان تصریح کرد: منطقه کاشان 
عالوه بر صنعت فرش در حوزه های دیگر همچون فوالد، چینی آالت و 
غیره حرفی برای گفتن دارد به نحوی که در حوزه فوالد توانستیم به خوبی 

صادرات داشته باشیم.
توالیی یادآور شد: باوجود رشد صادرات فرش ماشینی، فوالد شاگرد اول 
صادرات است و پس از فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور به 

شمار می رود و ۱0 درصد میلگرد کشور را تولید می کند.
ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان نیز 

ضمن تأکید بر لزوم ایجاد شرکت مدیریت بازرگانی در حوزه فرش کاشان 
گفت: ۷0 درصد سرمایه گذاری صنعت فرش کشور در کاشان است.

اظهار داشت:  نمایشگاه  این  برپایی  از زحمات عوامل  او ضمن تشکر 
امیدواریم تا مجوز برپایی نمایشگاه بین المللی فرش در کاشان را اخذ کنیم 

و سال آینده شاهد برپایی این نمایشگاه در سطح بین المللی باشیم.
این مقام مسئول ضمن ابراز امیدواری از ایجاد شرایط برای ساخت و 
بهره برداری نمایشگاه بین المللی کاشان افزود: در کل کشور بیش از یک 
هزار و هفت پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش ماشینی داریم که از این 
میزان ۸03 پروانه به استان اصفهان تعلق دارد که از این میزان ۷۶ درصد 

پروانه ها به کاشان و آران و بیدگل تعلق دارد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه بیش 
از سه چهارم فرش تولید شده کشور در کاشان تولید می شود، ابراز داشت: 
۷0 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت فرش در منطقه کاشان 
و آران و بیدگل صورت پذیرفته است و ۶۱ درصد اشتغال فرش ماشینی 

کشور نیز در این منطقه رقم خورده است.
او ضمن اشاره به وجود کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان کاشان 
گفت: این کارگروه برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی در شهرستان 
کاشان ایجاد شده است و با پیگیری های وزارت صمت نیز سعی می شود 

تا مشکالت تولیدکنندگان به بهترین نتیجه منتهی شود.
موفق با بیان اینکه ۸ شرکت مدیریت صادرات در استان اصفهان فعال 
هستند، تصریح کرد: امید است با توجه به پتانسیل های منطقه کاشان 

شرکت مدیریت صادرات ویژه فرش ماشینی در این منطقه ایجاد شود.

در دیدار رئیس اتاق کاشان و سفیر بنگالدش در تهران مطرح شد: 

ترمیم تجارت نخ میان ایران و بنگالدش
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کاشان گفت: شرایط ۲ 
سال گذشته ایران نشان داده که باوجود همه مسائل ظرفیت های خوبی 
برای صادرات دارد و امروزه کاالهای ایرانی به نسبت، قابل رقابت تر هستند.

از  پس  افزود:  تهران  در  بنگالدش  سفیر  با  دیدار  در  توالیی  محمود 
از  ایران  واردات  کاهش  دالیل  از  یکی  آمریکا  یک جانبه  تحریم های 
بهبود  به  می تواند  آن  رفع  که  است  مالی ضعیف  مبادالت  بنگالدش 

مبادالت منجر شود.
او درباره سهم بنگالدش از صادرات ایران نیز تصریح کرد: در سال گذشته 
سهم بنگالدش از صادرات ایران بسیار ناچیز بوده است؛ درحالی که می توان 
مدل های مختلفی برای صادرات و واردات ارائه داد و حجم روابط دوجانبه 

را افزایش داد.
رئیس اتاق کاشان افزود: عمده صادرات ایران به بنگالدش قیر و واردات 
ایران از این کشور جوت است؛ اما می توان صادرات دو کشور را در حجم 

مبادالت و نوع محصوالت از روش های مختلف توسعه داد.
توالیی با بیان اینکه ایران در سال های اخیر در برخی رشته های دانش بنیان 
به دستاوردهای خوبی دست پیدا کرده است، اظهار کرد: بنگالدش در 
تولید جوت برای نخ های ظریف تر نیاز به فناوری به روزتری دارد تا بتواند 
نیاز تولیدکنندگان فرش ماشینی و سایرین را پاسخ دهد و باید در این حوزه 

بیشتر سرمایه گذاری کند.
رئیس اتاق کاشان ضمن اشاره به مبادالت ایران به ویژه منطقه کاشان 
با کشورهای مختلف تصریح کرد: سفارت خانه ها در گسترش مبادالت 
بین دو کشور نقش بسزایی دارند و بر همین اساس باوجودآنکه با برخی 
کشورها مبادالت نداشتیم ظرف مدت دو سال حجم مبادالت به میزان 

قابل توجهی بین دو کشور افزایش پیدا کرد.
توالیی  در ادامه، گفت: بر اساس گسترش همکاری ها می توان تراز تجاری 
بین دو کشور را افزایش داد و به دالیل مختلف تمایل داریم تا با کشور 

بنگالدش افزایش همکاری داشته باشیم.
در ادامه، سفیر بنگالدش در تهران نیز گفت: کاشان شهری صنعتی به ویژه 
در زمینه تولید فرش ماشینی است که یکی از واردکنندگان نخ، به عنوان 
مواد اولیه آن بوده و محل ارتباط اقتصادی بین دو کشور به شمار می رود 

که امیدواریم این ارتباط توسعه یابد.
بین  نخ  زمینه  در  خوبی  تجارت  پیش تر  افزود:  سارکار  اعظم  گسال 
بنگالدش و ایران وجود داشت و در این راستا هماهنگی هایی با مسئول 
فروش انجام شده بود اما به نظر می رسد که در نتیجه علت های گوناگونی 

از جمله مشکالت این صنعت در نتیجه تحریم ها یا سایر مسائل اجرایی 
کاهش یافته است اما عالقه مند هستیم این ارتباط ترمیم شود و بهبود یابد.

او تصریح کرد: همواره راه های گوناگونی برای ارتباط تجاری بین کشورها 
مانند تهاتر یا سرمایه گذاری مشترک وجود داشته است و در شرایط کنونی 
راه های هوشمندانه می تواند موجب توازن در رویدادهایی باشد که در داخل 
و خارج ایران رخ می دهد؛ چراکه به هر روی باید تجارت ادامه داشته باشد 

تا بتوان این شرایط را از سر گذراند.
سفیر بنگالدش در تهران گفت: وقتی در مورد سرمایه گذاری صحبت 
از  می توانند  ایرانیان  کشور  این  آزاد  مناطق  در  مثال  برای  می کنیم 
مزیت هایی مانند نیروی کار ارزان، بازار ۵0 میلیون نفری با قدرت خرید 
خوب و باال و صادرات بدون تعرفه به کشورهای توسعه یافته از جمله اروپا 
بهره ببرند. او اضافه کرد: مشوق دیگر سرمایه گذاری در بنگالدش این 
است که فرد هرزمانی که بخواهد می تواند اصل و سود پول خود را در 
قالب هر نوع ارزی به کشور دلخواه انتقال دهد و حتی در صورت تمایل 

می تواند اقامت این کشور را بگیرند.
تأکید کرد: سرمایه گذاران صنعت فرش حتی  اعظم سارکار همچنین 
می توانند در زمینه تولید نخ در بنگالدش سرمایه گذاری کنند و تولید خود را 

در راستای تأمین مواد اولیه کارخانه های کاشان استفاده کنند.
در  بنگالدش  در  خصوصی  شرکت های  توسعه  به  اشاره  ضمن  او 
ما  خصوصی  بخش  افزود:  غیره  و  ِکشتی سازی  دارویی،  بخش های 
کاماًل خصوصی است و دولت در آن نقشی ندارد به نحوی که بخش 
به طور متوسط شش درصد  اقتصاد است و  خصوصی موتور محرک 
رشد اقتصادی را تجربه می کنیم و در سال جاری رشد اقتصادی از 

هشت درصد عبور کرده است.
از  یکی  نیز  توریست  بخش  اینکه  بیان  با  تهران  در  بنگالدش  سفیر 
بخش هایی بوده که به خوبی می توان در کشور بنگالدش تمرکز کرد، 
گفت: بخش توریست یکی از راحت ترین بخش ها برای سرمایه گذاری 
درحالی که  می پذیرد  صورت  به سرعت  نیز  سرمایه  برگشت  که  است 
بنگالدش در صنعت توریسم گسترش زیادی نداشته است و می توان از 

این کشور برای اعزام توریست ها به سایر کشورها استفاده کرد.
او افزود: اگر در این حوزه ارتباطات تقویت شود، گردشگران بنگالدشی 
عالقه مند خواهند بود که به ایران سفر کنند و همچنین به گردشگران 

ایرانی نیز خوش آمد خواهیم گفت.
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مدیرعامل: حمید مجاهد
محل کارخانه: یزد

زمینه فعالیت: منسوجات بی بافت
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت بهپود یزد را به مدیران آن واحد به 
ویژه جناب آقای حمید مجاهد خوش آمد 

عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  بهپود یزد را 
آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت بهپود یزد

تراز تجاری هشت ماهه اول امسال منفی بود

حمید زادبوم: در ۸ ماهه امسال، صادرات کاال ۲۷ میلیارد و ۴۱ میلیون 
دالر و واردات کاال، ۲۸ میلیارد و 3۸۲ میلیون دالر بوده است که این 

امر نشان می دهد که تراز تجاری، منفی است.
نسبت به ۸ ماه سال گذشته، صادرات ما با ۱۱ درصد کاهش ارزشی و 
۱۶.۴ درصد افزایش وزنی مواجه بوده است. در ۸ ماه امسال، واردات 
ما با یک کاهش ۵ درصدی ارزشی و یک افزایش وزنی ۱.۶ درصدی 

مواجه بوده است.
۹0 درصد صادرات ما به ۲0 کشور بوده که ۱۹ کشور جز کشور های 

همسایه و تنها ۱ کشور اروپایی بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت: 

سایه رکود در تولید و تجارت بر اقتصاد جهانی
صندوق بین المللی پول می گوید نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 

۲0۱۹ به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است.
افزایش موانع تجاری و نااطمینانی های مرتبط با آن موجب کاهش 
در  و  جدید  سرمایه گذاری های  برای  اقتصادی  بنگاه های  تمایل 

نتیجه کاهش فعالیت های اقتصادی در سطح جهان شده است. 
در برخی کشورها از جمله کشورهای پیشرفته و چین، این تحوالت 

منفی به تشدید رکودهای دوره ای و ساختاری انجامیده است.
کاهش تقاضا برای کاالهای بادوام باعث کاهش افت اجباری سطح 
تولید و در ادامه تضعیف شاخص های تولید صنعتی شده است. تجارت 
جهانی نیز که وابستگی زیادی به کاالهای بادوام و قطعات مربوطه 

دارد، بر اثر این تحوالت دچار رکود شده است.
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