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

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران: 

پتانسیل صادرات ۵ میلیارد دالری صنعت نساجی
گفت:  ایران  نساجی  متخصصین  جامعه  مدیره  هیئت  عضو 
مشکل صنعت نساجی واردات سالیانه حدود ۱۰۰ هزار تن پنبه 
)یکصد میلیون دالر( نیست، بلکه مشکل آنجاست که نتوانسته ایم 
از امکانات موجود در کشور به خوبی استفاده کرده و درآمدزایی و 
ارزآوری داشته باشیم. به گزارش ایرنا، اخیرا مدیرکل صنایع نساجی 
و پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
ریسندگی های کشور با ظرفیت کامل در حال کار کردن هستند 
و سال گذشته ۴۷ الی ۴۸ هزار تن افزایش ظرفیت در بخش 
ریسندگی داشتیم و واحدهای ریسندگی به خوبی فعالیت دارند تا 
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای بافندگی و پوشاک را تامین کنند البته 
باید توجه داشت که ظرفیت تولید پارچه و پوشاک کشور نیزامسال 
افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه تا سال گذشته ۱۲۰ هزار 
تن پنبه نیاز داشتیم، توضیح داد: با افزایش ظرفیتی که انجام شد، 
در پایان سال گذشته طرح های توسعه ای و ایجادی به بهره برداری 
رسید، ۹۸ هزار تن پنبه وارد شد و حدود ۶۰ هزار تن پنبه داخلی 

نیز بطورکامل مصرف شد. 
اما علیرضا حائری عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی 
ایران معتقد است: مشکل صنعت نساجی این نیست که سالیانه بین 
۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن پنبه با ارزبری بیش از ۱۰۰ میلیون دالری باید 
وارد کند، در حالی که فقط برای چادر مشکی سالیانه ۱۳۰ میلیون 

دالر ارزبری وجود دارد که قابل توجه است.
علیرضا حائری معتقد است: ایران و بنگالدش شرایط متفاوتی دارند 
و این کشور بدون دارا بودن زیرساخت های مناسب آب، برق، گاز، 
بنادر و غیره، سال گذشته ۴۰ میلیارد دالر ارزآوری از محل صادرات 
پوشاک داشت و مطابق برنامه ریزی انجام شده تا سال ۲۰۲۵ به 

ارزآوری ۶۰ میلیارد دالری در این صنعت خواهد رسید.
وی تصریح کرد: این کشور سالیانه حدود یک میلیون تن پنبه 
وارد می کند که ارزبری ۱/۵ تا ۱/۶ میلیارد دالری دارد، اما توانسته 
با برقراری مناسبات اقتصادی و تجاری خوب با همه کشورهای 
جهان و با انجام سرمایه گذاری مشترک با آنها، به اشتغال زایی و 
ارزآوری بسیار خوبی در این صنعت برسد، به طوری که امروز ۹۰ 
درصد صادرات آن را پوشاک تشکیل داده و به اندازه صادرات 

غیرنفتی کشورمان از پوشاک ارزآوری دارد.
این فعال صنعت نساجی تصریح کرد: چنانچه به صنعت نساجی 
اجازه داده شود که به شکل رقابت پذیر کار کرده و منابع ارزی مورد 
نیاز آن تامین شود که سالیانه با احتساب واردات ماشین آالت بین 
دو تا ۲/۲ میلیارد دالر ارز برای این صنعت مورد نیاز است و می تواند 
سالیانه بین چهار تا پنج میلیارد دالر صادرات داشته باشد؛ این در 
حالی است که پارسال پیش از شیوع کرونا صادرات صنعت نساجی 
به ۷۰۰ میلیون دالر رسیده بود که به نظر می رسد این روزها به 
نصف این میزان کاهش یافته باشد. وی گفت: ایران از نظر تولید 
محصوالت پتروشیمی خودکفاست، اما نحوه عرضه و توزیع این 
محصوالت بگونه ای است که گرانول پلی پروپیلن و چیپس پلی 
استر به عنوان دو ماده اولیه مورد نیاز این صنعت، به خوبی به دست 
فعاالن آن نمی رسد. حائری یادآور شد: براساس اعالم مدیرکل 
نساجی و پوشاک وزارت صنعت، ۵۰ هزار تن به ظرفیت صنایع 
ریسندگی کشور اضافه شده که با در نظر داشتن تولید ۲۳۰ هزارتن 
سال ۹۸، حداقل ۳۰۰ هزار تن نخ تولید می شود و این میزان بازار 
را بطور کامل اشباع خواهد کرد. وی گفت: چنانچه بتوانیم به تولید 
۳۰۰ هزار تن نخ دست یابیم ، ۳۰۰ هزار تن نخ تولیدی می تواند 

بین ۱/۲ تا ۱/۳ میلیارد متر مربع پارچه تولید کند.

معاون امور صنایع وزارت صمت اعالم كرد:

 برنامه ریزی برای تدوین برنامه های توسعه ای برای ۴ گروه اولویت دارصنعتی

مدیركل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت:

ساالنه ۲۴۰ هزار تن الیاف در کشور تولید می شود

بررسی  نشست های  سلسله  در  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون 

مدیركل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از تولید ساالنه ۲۴۰ هزار تن الیاف در کشور خبر داد و گفت: ۱۵ 
میلیون دالر از این محصول در هشت ماهه امسال از ایران به کشورهای 

وضعیت زنجیره صنعت پوشاک و کفش اعالم کرد: چهار گروه کاالیی 
مهم شامل آشامیدنی و غذایی، نساجی، پوشاک و کیف و کفش، گوهر 
سنگ ها و لوازم خانگی سهم باالیی در ارزش تولیدات صنعتی کشور 
دارند و قرار هست برای توسعه این صنایع، برنامه راهبردی طراحی 

شود.
به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیاركی در این جلسه که با حضور 
علی آقامحمدی »عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه 
اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری« برگزار شد، با 
تشریح سیاست های کالن صنعتی برای تدوین برنامه های توسعه ای 
در این ۴ گروه اولویت داربه تشریح زنجیره ارزش در صنعت پوشاک 

دیگر صادر شده است. به گزارش شاتا، افسانه محرابی در حاشیه بازدید از 
یک واحدصنعتی الیاف در دلیجان افزود: ساالنه به طور متوسط ۲۰ میلیون 

دالر الیاف از کشور صادر می شود.
وی با بیان اینکه ماده اولیه پلی استر تنها توسط پتروشیمی تندگویان 
در کشور تولید می شود، ادامه داد: عرضه های نامناسب در سال از سوی 
این واحد سبب افزایش رقابت و برهم زدن تعادل بازار شده و اگر این 
پتروشیمی عرضه مناسبی نداشته باشد مجبور به واردات پلی استر هستیم.

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک و سلولزی وزارت صمت بیان کرد: کف 
عرضه ۶ هزار و ۵۰۰ تن به صنایع پایین دستی اعالم شده و باید این مقدار 

به شکل مستمر ادامه دار باشد تا رقابت نزدیک به صفر برسد.
محرابی گفت: به منظور متعادل سازی عرضه و تقاضا، اقداماتی در سه 
مرحله شامل ظرفیت سنجی واحدها براساس ماشین آالت نصب شده در 
واحدها و همچنین آمار خرید و تولید واحدها که در سامانه بهین یاب درج 

شده، انجام خواهد شد تا پتروشیمی ادعای تقاضای کاذب نداشته باشد.

ادامه در صفحه 2

رشد وصول مالیاتی ۲۵ درصدی با توجه به رشد منفی اقتصادی کشور فاجعه است.

محمود توالیی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی 
كاشان در جمع فعاالن اقتصادی منطقه و در حضور معاون سازمان 
امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مقایسه نرخ رشداقتصادی کشور و 
وصول مطالبات مالیاتی نشان از یک فاجعه است، تأکید کرد: رشد 
منفی اقتصاد کشور و وصول مالیاتی با رشد ساالنه ۲۵ درصد باالتر 
با یکدیگر همخوانی ندارد و این مشکل از سازمان امور مالیاتی است 

که در برابر افزایش سهم مالیات در بودجه هیچوقت مخالفت نکرده 
است و به هر طریق وصول کرده است. وی ضمن اشاره به وجود 
پرونده های تراکنش که بعضا در سطح کشور با افزایش محاسبه حدود 
۵ تا ۱۰ درصدی و بدون دقت برگه مالیات صادر و به مودی می 
گویند ما فرصت نداشتیم و شما به کمیسیون های حل اختالف بروید. 
وی گفت: گاهی اوقات اعالم بدهی می شود و هیچ سند متقنی ندارند 
و مؤدی مالیاتی هیچ اطالعی از مدرک آن ندارد و این موضوع یکی از 

دغدغه های فعاالن اقتصادی است.
توالیی ضمن اشاره به رشد دریافت مالیات ارزش افزوده از حدود 
۸/۱ درصد تا ۱۱/۲ درصد در استان اصفهان تصریح کرد: این مهم 
نشان دهنده آن است که مردم و فعاالن اقتصادی به وظیفه خود عمل 
می کند و از سویی فرار مالیاتی کاهش یافته است در حالی که این 
دریافت ها سقفی باید داشته و اصرار به افزایش آن فقط فشار به بخش 

تولید و اقتصاد است.
وی با بیان اینکه ما سوء تفاهماتی با نظام مالیات ستانی داریم  که 

ادامه در صفحه 2
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www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

خالصه مذاکرات هزار و هفتاد و یکمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو هفتـاد و یکمیـن نشسـت هیأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران بـا حضـور اكثریـت اعضـای 
هیـأت مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 99/10/21 در 
محـل دفتـر انجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد 
و نسـبت بـه موارد ذیـل بحث و تبادل نظر و نسـبت به 

برخـی از آنهـا اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هـزار و هفتادمیـن نشسـت هیـأت مدیـره 
انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ ۹۹/۱۰/۰۷ قرائـت و بـه امضـاء 

حاضریـن در نشسـت مذکـور رسـید.
هیـأت  جلسـات  برگـزاری  موضـوع  درخصـوص  مجـددأ   -۲
مدیـره بصـورت مجـازی و حضـوری بحـث و تبـادل نظـر شـد و 

نیامـد. بعمـل  خصـوص  ایـن  در  خاصـی  تصمیم گیـری 
۳- درخصـوص موضوع پیگیری و فعال سـازی فراکسـیون نسـاجی 
و پوشـاک مجلس شـورای اسـالمی و همچنین فعال سـازی بیشتر 
ارتبـاط انجمـن صنایع نسـاجی ایران بـا نمایندگان مجلس شـورای 
اسـالمی مصـوب گردیـد پیگیری هـای الزم توسـط دبیرخانه بعمل 

آید.
۴- آقـای سـید رضا الجـوردی گـزارش مختصـری در خصـوص 
شـرکت  مدیـره  هیـأت  انتخابـات  و  عمومـی  مجمـع  برگـزاری 
پلی اکریـل اصفهـان ارائـه فرمودنـد و مقـرر شـد در اولیـن فرصت 
مناسـب بـا توجـه به شـرایط کرونائی نسـبت بـه دعوت  رسـمی از 
هیـأت مدیـره بـرای بازدیـد از کارخانـه هماهنگی الزم بعمـل آید.

سـایر  توسـط  مطروحـه  مشـکالت  موضـوع  خصـوص  در   -۵
واحد هـای  برخـی  همچنیـن  و  پوشـاک  و  نسـاجی  تشـکل های 
بافندگـی در مـورد افزایـش بی رویـه و غیر معمـول قیمـت انـواع 
نـخ سیسـتم های الیـاف کوتـاه، الیـاف بلنـد، فیالمنـت و پلی اسـتر 
و  واردات  بـرای  شـده  اعمـال  ممنوعیت هـای  همچنیـن  و 
نارضایتی هـای ایجـاد شـده در ایـن خصـوص بحـث و تبـادل نظر 
شـد و آقـای مهنـدس سـجادی بیدگلـی مطالبـی را در خصـوص 
لـزوم تکمیـل بانـک اطالعات اعضـا و تکمیل مدارک و مسـتندات 
واحد هـا نظیـر لیسـت بیمه ، قبض برق و سـایر حامل هـای انرژی و 
همچنین نوع، ظرفیت و  سـال سـاخت ماشـین آالت مورد اسـتفاده، 
در جهـت تکمیـل بانک اطالعـات طرح پایش صنعت نسـاجی ارائه 

فرمودند.
همچنیـن در خصـوص مشـکالت واحد هـای تولیـدی پلی اسـتر و 
فیالمنـت در تأمیـن مواد اولیـه پتروشـیمیائی مورد نیـاز و همچنین 
عـدم افزایـش کـف عرضه در بـورس بحـث و تبادل نظر شـد و در 
نهایـت مقـرر شـد آقـای مهندس شـهالئی بـا همراهـی و حمایت 
کارگروه هـای تخصصـی و جمع بنـدی دیدگاه هـای اعضـای هیأت 
مدیـره رایزنی هـای مربوطـه را در وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
بـه عمـل آورد تـا تعـادل مناسـبی در بـازار بـه وجود آید و مشـکل 

تأمیـن مـواد اولیـه واحد هـا برطـرف گردد.
۶- به پیشـنهاد آقای مهندس سـجادی مصوب شـد تا ویژه نامه ای 
بـرای پایان سـال ۹۹ بـا موضوع گـزارش عملکـرد و پایش صنعت 

نسـاجی و آمـار و اطالعات مربوطه منتشـر گردد.
۷- موضـوع تمدیـد قـرارداد همـکاری آقـای مهنـدس اصابتـی بـا 
انجمـن صنایـع نسـاجی ایران مطـرح و مورد تصویب قـرار نگرفت.

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی : 
دکتر محمدعلی عامری، محسن آهنگریان، محمدرضا مقدم

معاون امور صنایع وزارت صمت اعالم كرد:صورتجلسه

 برنامه ریزی برای تدوین برنامه های توسعه ای برای ۴ گروه اولویت دارصنعتی
وکفش اعم از تامین مواد اولیه،طراحی ومد، تحقیق وتوسعه، تولید، 
بازاریابی و فروش وهمچنین خدمات پس از فروش پرداخت و گفت: 
وضعیت پوشاک و کفش نسبت به دو سال پیش بسیار بهتر شده است 
و برای ارتقاء وضعیت این صنعت ضروری است توسعه صادرات با 

تجمیع چندین برند مشترک برنامه ریزی شود.
صادقی نیارکی تصریح کرد:در مرحله اول زنجیره ارزش که تامین مواد 
اولیه قراردارد . بزرگان این صنعت می توانند با تجمیع تقاضا ، مواد اولیه 
این زنجیره را به صورت تجمیعی تولید کنند و در اختیار سایر واحدهای 
صنعتی قراردهند. در مراحل بعدی زنجیره ارزش نیز می توان در کنار 
یکدیگر از ظرفیت های موجود بهره مند شد و در نهایت هم رقابتی با 
تشکیل چند برند مشترک از مجموعه شرکتهای حوزه پوشاک و کفش 
شکل بگیرد. معاون امور صنایع وزارت صمت بر ضرورت برنامه ریزی 
متناسب با ظرفیت های موجود در سه بخش توسعه بازار داخلی، خارجی 
و ارتقاء توانمندی های نیروی شاغل در این صنعت با همکاری تشکل 
های تخصصی وصنایع پیشران تاکید کرد وگفت: تشکیل مگا پروژه در 
صنعت پوشاک و کفش با هدف تجمیع تقاضا وتکمیل زنجیره ارزش و 
ایجاد چند برند ملی یکی از اهداف برگزاری این نشست های راهبردی 
است. صادقی نیارکی با اشاره به اینکه مالک باید زنجیره ارزش باشد، 
تصریح کرد: در این حوزه در کنار یکدیگر یک مگا پروژه با مجموعه ای 
از شرکت های توانمند که هر شرکت شناسه یکتای خود را داشته باشد، 

باید کار را جلو ببرند.
وی در ادامه گفت: فعاالن این عرصه از کار انفرادی باید به کار جمعی 

برسند، ولی در حوزه محصول نهایی با هم رقابت کنند.
معاون امور صنایع وزارت صمت در پایان رسوخ فناوری در این صنعت و 
بهره مندی از صنایع دانش بنیان را مستلزم تجمیع تقاضا درکل زنجیره 
برشمردو افزود: در حوزه آی تی و فناوری های نوین باید به صورت 
مجموعه ای و تجمیعی سرمایه گذاری شود دولت در مقام تسهیل گری 

و تنظیم گری در این حوزه ورود می کند.
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه 
اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بیان کرد: در طرح بزرگ و ملی 
برای توسعه صنعت نساجی، پوشاک و کفش حرکت دسته جمعی با 
محوریت تولیدکنندگان و جهش تولیدات با نگاه صادراتی حائز اهمیت 

است.
وی با بیان این مطلب، افزود: زیر ساخت های خوبی در این صنعت 
وجود دارد ولی ارزش افزوده ومیزان تولید در این زنجیره صنعتی باید 
ارتقاء پیدا کند و سهم خود را در بازارهای داخلی وخارجی افزایش دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقق این موضوع را مستلزم 
حضور فعال تولید کنندگان در تکمیل زنجیره صنعتی برشمرد وافزود: 
زنجیره ارزش در صنعت پوشاک وکفش شناخته شده است اما باید 
در این زنجیره صنعتی بازاریابی و گشایش های صادراتی به صورت 
تجمیعی مدنظر قرار بگیرد. وی تصریح کرد: دستگاه های ذیربط نیز 
باید به عنوان تسهیل گر پای کار باشند تا با ایجاد فضای هم رقابتی 
کل زنجیره صنعتی توسعه یابد. رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم 
رهبری در ادامه ارتقاء جایگاه این صنعت راهبردی را مستلزم مشارکت 
در کل زنجیره صنعتی برشمرد وگفت: در این زنجیره صنعتی، برنامه 
ریزی برای تحریک تقاضای داخلی وخارجی باید در اولویت قرار گیرد 
و درکنار این سیاست گذاری ارتقاء تولیدات صنعتی مد نظر قرار گیرد تا 

توسعه این صنعت تسریع بشود.
تقاضا  تجمیع  از سخنانش ضرورت  دیگری  در بخش  آقامحمدی 
در کل زنجیره صنعتی را عنوان و خاطر نشان کرد:در حال حاضر 
فروشگاه های بزرگ شکل گرفته اند و حوزه طراحی نیز برای بهبود 
وضعیت این صنعت اعالم آمادگی کرده است و می توان از این فرصت 
پیش آمده با همکاری شما سرداران سازندگی ، برنامه راهبردی برای 

توسعه این صنعت تدوین کرد.

رشد وصول مالیاتی ۲۵ درصدی با توجه به رشد منفی اقتصادی کشور فاجعه است.
باید حل شود افزود: ما به دنبال آن هستیم که فعاالن اقتصادی دو 
بار مالیات پرداخت نکنند و این تأکید ما است در حالی که متأسفانه 
نظام مالیاتی ستانی به گونه ای است که در حوزه تراکنش های بانکی 
جدا، دفاتر قانونی به نحوی دیگر و متمم نیز به شیوه ای دیگر بررسی 
و مطالبه  می شود درحالی که این موضوع باعث شده در مواردی 

همپوشانی وجود داشته باشد. که بعضا رعایت نمی شود.
اظهار  ایران  اتاق  اجتماعی  تامین  و  کار  مالیاتی،  رئیس کمیسیون 
داشت: متاسفانه با افزایش وصول درآمدهای مالیاتی در رشد اقتصادی 

منفی و شرایط کرونا مواجه بودیم. 
دولت از ابتدای سال هشدارهایی درباره کمبود درآمدهای مالیاتی داده 
بود و از همان زمان هم بنا را بر این گذاشته بود تا پایه های مالیاتی 

جدیدی تعریف کند. 
پیش بینی ما همین بود که فارغ از همه این مشکالت  وصولی ها 
بیشتر خواهد بود همانطور هم که آمار ۷ ماهه نخست سال  نشان 
می دهد وصول دولت از درآمدهای مالیاتی بسیار باالتر از دوره های 
قبلی بوده و حتی از بودجه هم جلوتر است؛ بنابراین انتظار می رود تا 
حداقل این موضوع باعث شود تا در ماه های پایانی سال با بنگاه ها و 
فعاالن اقتصادی مدارا شود و ادامه این فشار به بخش خصوصی در 
اصطالح اصطکاک ایجاد خواهد کرد که از حالت نرم بودن خود خارج 
شده و سخت و خشن می شود که این موضوع ناخوشایند و حل و 

فصل آن کاری دشوارترکه به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
حل  های  هیات  متخصص  کادر  تکمیل  خواستار  پایان  در  وی 
ابراز  و  شد  زمینه  این  در  حساسیت ها  کاهش  و  مالیاتی  اختالف 
داشت: موضوع اعزام کارشناس مالیاتی ۲۵۰ کیلومتر فراتر از محل 
خدمت برای مشارکت در جلسات کمیسیون های مالیاتی موضوع 
در حالی که می توان  تفاهم می شود  و موجب سوء  نیست  خوبی 
در  را  مربوطه  کارشناسان  و  یا مسئوالن  و  تأمین  را  نیروی الزم 

منطقه کاشان مستقر کرد.

در ادامه محمد مسیحی با تأکید بر هوشمندسازی نظام امور مالیاتی 
کشور گفت: نباید همه مودیان را به یک دید و چشم و احتمال یکسان 

نگاه کرد .
مسیحی با بیان اینکه درصدد هستیم با اقدامات صورت گرفته ۹۰ 
درصد از اظهارات شهروندان را قبول و تنها ۱۰ درصد از پرونده ها را 
مورد بررسی قرار دهیم، تصریح کرد: تالش می کنیم مزاحمتی برای 
بخش واقعی و شناسنامه دار اقتصاد ایجاد نکنیم و یا مزاحمت ها را 

به حداقل برسانیم.
متمرکز  مالیاتی  فرار  راستای  در  را  خود  انرژی  اینکه  بیان  با  وی 
می کنیم، تأکید کرد: ما فرار مالیاتی را حداقل ۴۰هزار میلیارد تومان 
عنوان  را  بیشتری  مبالغ  افراد  برخی  که  حالی  در  می کنیم  برآورد 
می کنند اما ما بین فرار مالیاتی و ظرفیت مالیاتی تفاوت قائل هستیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ۴۰ درصد از اقتصاد 
برآورد می کنیم که  افزود:  از پرداخت مالیات معاف هستند،  کشور 
سهم  داریم؛  کشور  در  مالیاتی  معافیت  نیز  تومان  میلیارد  ۴۰هزار 
معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور آزاردهنده است و بر همین اساس 

برای فرارهای مالیاتی برنامه ریزی می کنیم.
با وجود عملکرد  اینکه  بیان  با  مالیاتی کشور  امور  معاون سازمان 
خوب این سازمان اما ماهانه ۱۵هزار میلیارد تومان وصول مطالبات 
مالیاتی است، ابراز داشت: آمار ۱۰ ماهه نشان از تحقق ۱۰۰ درصدی 
درآمدهای مالیاتی را دارد و با شیوع کرونا و تحریم ها درصدد بودیم 

تا شرایط مناسبی را برای مودیان فراهم کنیم.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به شیوع ویروس کرونا 
ابراز داشت: با توجه به بیماری کرونا به ویژه در واحدهای صنفی 
در بحث مالیات مشاغل با توجه به تمهیدات و مشوق های درنظر 
گرفته شده نسبت به رقم پیش بینی عقب هستیم و بر همین اساس با 
تمرکز بر بخش های دیگر به ویژه فرار مالیاتی سعی کردیم درآمدهای 

مالیاتی خود را پوشش دهیم.

ادامه از صفحه 1

2



ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

تراکنش بانکی شخصی چه افرادی چک می شود؟

تعیین سقف ۵۰۰ هزار دالری برای واردات کاالهای جدید

از بررسی تراکنش  رئیس كل سازمان امور مالیاتی ایران، 
بانکی اشخاصی خبر داد که ۵ میلیارد تومان و باالتر تراکنش 

واریزی دارند.
امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی گویا حکایت 
از این دارد که برای عملکرد سال ۹۴ تراکنش های واصله 
قابلیت  باالتر  و  تومان  میلیارد   ۵ واریزی  مبالغ  با  اشخاص 

رسیدگی خواهد داشت .
وی افزود: هرچند بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص 
تنظیم و صادر نشده ولی احتماال در راستای بخشنامه مورخ 
۹۹/۱/۳۱ )نحوه رسیدگی به اطالعات مالی و پولی از جمله 
تراکنش های بانکی( از جمله اختیارات کمیته موضوع بند ۱ 
آن ، بنا بر این باشد که اشخاص دارای این میزان تراکنش، 

جهت رسیدگی انتخاب شوند.
این را هم بدانیم که اخیرا احکام رسیدگی به این دسته از 
با  منتخب  ماموران  برای  برای عملکرد سال ۱۳۹۴  پرونده 

صالحیت حرفه ای صادر شده است.
البته ایرادهای عمومی وارده به رسیدگی تراکنش های قبل از 
سال ۹۵ ، همچنان برقرار بوده و پرونده های مالیاتی بسیاری 
مودیان که برایشان برگه های مالیاتی ناشی از تراکنش های 
بانکی برای سال ۱۳۹۳ صادر شده در گیر و دار مراجع حل 
دیوان عدالت  تا  ادامه  در  یقینا  و  باشد  مالیاتی می  اختالف 

اداری هم ادامه خواهد داشت.

و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانی  خدمات  دفتر  مدیركل 
تجارت، از تعیین سقف ۵۰۰ هزار دالری برای واردات کاالهای 

جدید خبر داد.
بیک زاده، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: محدودیت واردات برای کاالها با تعرفه جدید 
برداشته شده و از این پس تجار و بازرگانان می توانند تا سقف 
۵۰۰ هزار دالر نسبت به ثبت سفارش و واردات کاالهای جدید 
اقدام کنند. بخشنامه مربوط به این دستورالعمل جدید طی چند 

روز آینده از سوی وزیر صمت ابالغ خواهد شد.
وی افزود: این تصمیم در راستای رفع نیازهای بخش تولید در 
کشور گرفته شده و صاحبان کارت بازرگانی بر اساس رشته 
فعالیت هایی که در کارت بازرگانی آنها ثبت شده و طی سال  های 
تعرفه  روی  واردات  ارزی  محدودیت های  دلیل  به  و ۹۸   ۹۷
موردنظر نداشته اند، طی امسال و سال آینده می توانند تا سقف 

۵۰۰ هزار دالر روی کاالهای جدید واردات داشته باشند.
بیک زاده گفت: سقف واردات برای برخی کاالها از جمله کاغذ، 
الستیک، مواد اولیه تولید لوازم خانگی و قطعات خودرو، که طی 
سال های ۹۷ و ۹۸ واردات محدودی داشته ، نیز برداشته می شود.

وی اظهار داشت: پیش از این و در پی تصمیمات ارزی دولت، 
میانگین ارزش واردات سال های ۹۷ و ۹۸ برای واردات سال ۹۹ 
تعیین شده بود و اجازه واردات برخی کاالها فقط به شرکت هایی 
داده می شد که سابقه واردات آن را طی سال های گذشته داشتند 
را  جدید  تعرفه  با  کاالها  واردات  امکان  دیگر  شرکت های  و 

نداشتند.

مدیركل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تأکید بر 
اهمیت طرح شناسه کاالی پوشاک گفت: همزمان با برخورد در مبادی 
ورودی و فروشگاه های عرضه کننده پوشاک قاچاق، در سطح فضای 
مجازی نیز با سایت های متخلف برخورد صورت می گیرد و تاکنون 

بیش از ۳۰۰ سایت غیر مجاز مورد ضربه قرار گرفته اند.
به گزارش ایلنا، بعد از مدت ها سکوت، فرآیند مقابله با قاچاق پوشاک 
از نیمه آذرماه آغاز شد. طبق اعالم مصطفی پورکاظم شایسته معاون 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر پوشاک خارجی بر اساس شناسه و 
کد رهگیری مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر کاالیی چنین شناسه ای 

نداشته باشد، قاچاق محسوب و جمع آوری می شود.
با شناسه دار کردن  این اساس تولیدکنندگان پوشاک می بایست  بر 
محصوالت خود امکان تشخیص کاال های داخلی و قاچاق را برای 
نهاد های نظارتی تسهیل کنند چراکه در غیر این صورت روند بازرسی ها 
کند شده و عمال قاچاقچیان فرصت کافی برای عرضه محصوالت خود 
در بازار پیدا می کنند. بنابراین وزارت صمت می تواند با آموزش تمامی 
افراد فعال در زنجیره تأمین و توزیع پوشاک صاحبان برند های داخلی و 
ابالغ قوانین مصوب در این حوزه به  تولیدکنندگان پوشاک مسیر ثبت 
اطالعات آن ها در سامانه جامع تجارت و دریافت شناسه را تسهیل کند.

البته پیش از این مقامات وزارت صمت گفته  بودند که تمامی واحدهای 
مشمول اجرای طرح شناسه کاال )موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز( اعم از واحدهای تولیدی، صنفی گروه کاالیی پوشاک 
و کیف و کفش می توانند نسبت به اخذ شناسه کاال به صورت کامال 
رایگان و بدون پرداخت هیچگونه وجه اقدام کنند. اما به نظر می رسد 

که این فرآیند هنوز الزامی نشده است.
امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح 
کالن و خرد در حالی پیگیری است، گفت: همزمان با برخورد در مبادی 
ورودی و فروشگاه های عرضه کننده پوشاک قاچاق، در سطح فضای 

مجازی نیز با سایت های متخلف برخورد صورت می گیرد و تاکنون 
بیش از ۳۰۰ سایت غیر مجاز مورد ضربه قرار گرفته اند.

برای  می بایست  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  تمامی  افزود:  وی 
محصوالت خود شناسه کاال دریافت کنند. البته در شرایط فعلی به 
دلیل ممنوعیت واردات پوشاک تنها تولیدکنندگان ملزم به درج شناسه 

کاال بر کاال های تولیدی خود هستند.
این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت شفافیت زنجیره تولید و عرضه 
پوشاک، گفت: دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت می بایست 
اقدامات الزم را برای تسهیل دریافت شناسه کاال توسط تولیدکنندگان 

انجام دهند.
وی در ادامه اظهار داشت: البته نباید مسئله مبارزه با قاچاق پوشاک 
را مشروط به تکمیل فرآیند شناسه  کاالی پوشاک کرد؛ هرچند بهتر 
است در تمام گروه های کاالیی به شفافیت الزم برسیم، در این مسیر 
می بایست آمار دقیق میزان تولید و پوشاک مورد نیاز کشور مشخص 
شود. بنابراین مشخص می شود که در کدام یک از انواع پوشاک نیازمند 
واردات هستم و از این طریق می توان قاچاق پوشاک را مدیریت کرد.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: مبارزه 
با قاچاق پوشاک تنها از طریق  کنترل مبادی ورودی و نظارت بر 
کانتینر ها به سرانجام نمی رسد؛ بلکه باید بازار پوشاک مورد رصد قرار 
از پوشاک قاچاق  گرفته و بررسی شود که چرا تقاضا برای برخی 
افزایش می یابد و چرا بازار داخلی نمی تواند تمام نیاز مردم را تأمین کند.

پرهام فر در پایان با بیان اینکه شفافیت مانع قاچاق کاال می شود، گفت: 
ضعف اطالعات در زمینه گروه کاالیی پوشاک باید حل شود. متأسفانه 
تاکنون بسیاری از کاال های موجود در انبار های پوشاک شناسه کاال 
دریافت نکرده اند؛ امیدواریم با همکاری تولیدکنندگان و تالش وزارت 
صمت تمام اطالعات زنجیره پوشاک در سامانه جامع تجارت ثبت شده 
و تولیدکنندگان شناسه کاال دریافت کنند چراکه در این صورت فرآیند 

مبارزه با قاچاق پوشاک تسهیل خواهد شد.

شناسه کاال ابزاری برای کنترل هوشمند پوشاک قاچاق

در نشست مشترک کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران 
با سازمان ملی کارآفرینی، وضعیت صنعت مد و پوشاک موردتوجه 
قرار گرفت. فعاالن این صنعت با انتقاد از نگاه های غیر حمایتی و 
غیرحرفه ای به این حوزه، خواستار توجه اتاق ایران به این بخش و 

پیگیری مطالبات آن شدند.
افشین كالهی، رئیس كمیسیون كسب وكارهای دانش بنیان اتاق 
ایران تشکیل کمیته ای از سوی کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران با 
حضور متولیان این صنعت را قدمی در راستای شناسایی مشکالت 
شد:  یادآور  و  دانست  کشور  پوشاک  و  مد  صنعت  دغدغه های  و 
اتاق ایران با توجه به حضور نمایندگانش در کمیسیون ها و مجامع 
و خواسته های  مطالبات  پیگیر  و مجلس می تواند،  دولت  مختلف 

صنایع مختلف باشد.
طراحی اهداف و چشم انداز بلندمدت برای صنعت پوشاک کشور که 
به عنوان صنعت خالق شناخته می شود یکی از مهم ترین نکاتی بود 
که رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران به آن 
اشاره کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی اگر قرار باشد زمینه رشد و 
توسعه این صنعت در کشور فراهم شود باید برای آن یک چشم انداز 

دقیق و متناسب با ظرفیت ها، تعریف شود.
به اعتقاد او برای موفقیت در صنعت مد و لباس باید از امکانات 
خود در همه حوزه ها ازجمله مجلس، صندوق نوآوری و شکوفایی 
معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق ایران بهره برد. بدون شک 
همراهی و هماهنگی این دستگاه ها و نهادها با یکدیگر به پیشبرد 
اهداف کالن صنعت کمک می کند و هماهنگی و انسجام الزم را 
شکل می دهد. این هماهنگی را می توان در قالب کارگروهی که قرار 

است شکل بگیرد، ایجاد کنیم.

رئیس  و  کارآفرینی  ملی  سازمان  معاون  بختیاری،  زهرا  ادامه  در 
کارگروه مد و پوشاک با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد پوشاک 
مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می شود، گفت: برخالف دیگر 
صنایع که سهم دانش آموخته های مرتبط با آن صنعت حدود ۲۲ 
درصد است این رقم در صنعت مد و لباس حدود ۱۲ درصد برآورد 

می شود. 
یعنی اکثر دانش آموخته های رشته های مرتبط با طراحی لباس، مد و 
پوشاک در حوزه هایی غیر مرتبط مشغول به کار هستند. این میزان 
جدایی صنعت از دانشگاه یکی از دغدغه های اصلی صنعت مد و 

لباس به شمار می آید و الزم است برای آن فکری کرد.
ادامه معصومه پاشایی بهرام، عضو کمیسیون صنعت مجلس  در 
باالترین  که  متوسط  و  به صنایع کوچک  نسبت  متأسفانه  گفت: 
سطح اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهند، غفلت کرده ایم. 
مورد  و  هستند  ها   SME جزو  نیز  ایران  پوشاک  صنایع  بیشتر 

بی مهری قرار گرفته اند.
او بهره گیری از تجربیات سایر کشورها ازجمله ترکیه که توانست با 
توسعه صنعت پوشاک خود در جهان، شناخته شود را به عنوان یک 
راهکار پیشنهاد داد و گفت: در حال حاضر تعدادی از شرکت های 
استادکاری،  شیوه  به  و  می کنند  استفاده  ترکیه  استادان  از  ایرانی 

سطح تولیدات خود را باال برده اند.
وی در نظر گرفتن یک مکان مناسب برای متمرکز شدن صنعت 
پوشاک و لباس کشور در آنجا را اقدامی ضروری دانست و یادآور 
شد: برای جانمایی و انتخاب درست باید کلیه نیازها، تجهیزات و 
امکانات این صنعت را در نظر گرفت. این کار نیازمند مطالعه دقیق 

و کار میدانی است.

در نشست كمیسیون كسب وكارهای دانش بنیان اتاق ایران مطرح شد 

ناهماهنگی متولیان، صنعت مد و پوشاک را ضعیف کرده است
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گمرک ایران تسهیالت ۱۸ گانه خود برای فعاالن اقتصادی را مجدد اعالم 
کرد تا بتوانند از مزایای تسهیالت در نظر گرفته شده بهره مند شوند. گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاست های دولت برای حمایت از تولید 
و صادرات، تسهیالت گمرکی گوناگونی را جهت فعاالن تولیدی و تجاری 
به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر 
گرفته و طی شیوه نامه ای ضوابط برخورداری فعاالن مجاز اقتصادی واجد 

شرایط از این تسهیالت را به گمرکات اجرایی ابالغ کرده است.
تسهیالت گمرکی ۱۸ گانه گمرک ایران برای این گروه به این شرح است :

۱- ترخیص کاال خارج از سطح۳ )مسیر قرمز(
۲- پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 

۶ قانون امور گمرکی
۳- پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه های ماده 

۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۴- استفاده از تسهیالت ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۵- استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
۶- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید

۷- استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات
۸- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده ۳ 

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )حداکثر تا سقف ۵۰ درصد(
۹- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و 

آیین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
۱۰- رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی مجاز به صورت 

تسهیالت گمرکی 18گانه برای فعاالن مجاز اقتصادی
فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به اختالفات گمرکی

۱۱- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
۱۲- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیالت پیش بینی شده در بسته 

حمایت از تولید با اخذ تعهد
۱۳- نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیالت 

پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
۱۴- استفاده از تسهیالت ماده ۴۲ قانون امور گمرکی

۱۵- استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدیدنظر 
شده کیوتو

۱۶- استفاده از تسهیالت ماده ۶ قانون امور گمرکی کاالی متعلق به 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئوالن مالی سازمان و اشخاص با 

اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
۱۷- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و 

ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
۱۸- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

به استناد مفاد تبصره ۱ ذیل بند الف بخشنامه »دستورالعمل نحوه اخذ 
پذیرش  )درخصوص  ایران  گمرک  کل  رئیس  بانکی«  ضمانت نامه 
ضمانت های موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۶ فوق الذکر(، ارائه ضمانت نامه بانکی با 
سررسید حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت های مصوب شده 
به عنوان فعال اقتصادی مجاز )AEO( در هر زمان از سال امکان پذیر است.

در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت ها از معیارهای مندرج در 
شیوه نامه، تسهیالت اعطایی لغو خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با تاسیس 
مجتمع صنفی پوشاک، کیف و کفش این استان برای ۱۰۰ هزار نفر 

اشتغال ایجاد می شود. 
حسن قاضی عسگر در گفت و گو با ایرنا افزود: تاکنون حدود ۱۰ جلسه 
در خصوص تاسیس مجتمع صنفی پوشاک، کیف و کفش استان تشکیل 
شده و  استعالم الزم اخذ شده است تا هیات موسس آن انتخاب شود. 
وی ادامه داد: مقرر شد هیات موسس از انجمن صنفی کارفرمایان نساجی 
استان اصفهان، اتحادیه پوشاک، کیف، کفش و پارچه استان اصفهان 

تشکیل شود که کارها و امورات مربوط به ساماندهی بهتر پیش برود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به جانمایی این 

احداث مجتمع صنفی پوشاک اصفهان 1۰۰ هزار اشتغال ایجاد می کند
مجتمع صنفی تصریح کرد: باالتر از شهر کمشچه در قسمت شرقی آزادراه 
شرق اصفهان، محل احداث مراکز تولیدی است که مجوز دستگاه های 
نیروگاه  مرتبط اخذ شده است. وی اضافه کرد: در کنار این مجموعه 
خورشیدی قرار دارد که برق این منطقه از طریق نیروگاه تامین می شود تا 

این مجتمع صنفی به مجتمع سبز تبدیل شود. 
با تأسیس شهرک پوشاک، کیف و کفش اصفهان بسیاری از مشکالت 
این صنعت برطرف و موجب رونق این استان می شود. هدف از ایجاد 
این شهرک عالوه بر ساماندهی چرخه تولید تا توزیع، بهره گیری از 
ظرفیت های این صنعت و اشتغالزایی، برندسازی محصوالت و پرداختن 

به صنعت مد است.

شرایط دریافت تسهیالت ارزی از سوی صادرکنندگان تعیین شد 
که بر اساس آن، بانک ها می توانند حداکثر تا سقف ۵ میلیون دالر 
برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیون دالر برای شخص حقوقی اعم 
از خصوصی و دولتی مشروط به این که تسهیالت اعطایی از پنج 

درصد سرمایه بانک تجاوز نکند، بپردازند.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی، 
خدمات و تولیدکنندگان، مجریان طرح های خودگردان با اولویت 
طرح های نیمه تمام می توانند از بانک های کشور تسهیالت ارزی 
دریافت کنند که بانک ها می توانند حداکثر تا سقف ۵ میلیون دالر 
برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیون دالر برای شخص حقوقی اعم 
از خصوصی و دولتی مشروط به این که تسهیالت اعطایی از پنج 

درصد سرمایه بانک تجاوز نکند، بپردازند.

شرایط دریافت تسهیالت ارزی از سوی 
صادرکنندگان تعیین شد

بررسی و ارزیابی زنجیره ارزش پوشاک ایران حاکی از آن است که مهمترین 
مشکالت این زنجیره عبارتند از: ناهم خوانی کیفیت، انعطاف ناپذیری و تنوع 

کم محصوالت، باال بودن سهم واردات غیر رسمی )قاچاق( و...
در کنار نقش استراتژیک این صنعت در تامین یکی از اقالم اساسی خانوار، 
ویژگی اشتغال زای آن توام با هزینه پایین ایجاد هر شغل در این صنعت 
موجب شده است تا به یکی از کانون های ایجاد اشتغال صنعتی، همواره مورد 
توجه سیاست گذاران باشد. اما در یک سال گذشته به واسطه سایه سنگین 
کرونا صنعت پوشاک به شدت با بحران رو به رو شده است تا جایی که 
شاهد تعطیلی صدها کارگاه تولید پوشاک ) به خصوص کارگاه های کوچک( 
و بیکاری جمعیت بسیار زیادی در حوزه پوشاک بوده ایم که البته هنوز آمار 
دقیقی از آن ها منتشر نشده است. به گزارش اتاق تهران، در این بین کاهش 
تقاضا برای خرید پوشاک به خصوص در دو بازار مهم شب عید و شروع سال 
تحصیلی هم در اقتصاد صنعت پوشاک نقش بسیار مخربی داشته است. 
همچنین باید به این مورد حضور بیشتر افراد در خانه و کاهش نیاز به خرید 

پوشاک به عنوان کاالیی مصرفی را هم اضافه کرد.
البته در کنار این چالش ها صنعت پوشاک با مشکالت ریشه ای هم همیشه 
درگیر بوده است. بررسی و ارزیابی زنجیره ارزش پوشاک ایران حاکی از آن 

است که مهم ترین مشکالت این زنجیره عبارتند از:
۱- ناهم خوانی کیفیت، انعطاف ناپذیری و تنوع کم محصوالت، باال بودن 
سهم واردات غیر رسمی )قاچاق( در بازار داخل به واسطه توزیع مویرگی 
پوشاک خارجی خصوصا از طریق شبکه های اجتماعی؛ ضعف انسجام 
سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاست گذار و قوانین باالسری در صنف 
اولیه  )قانون تجارت(؛ محدودیت واردات مواد  )قانون اصناف( و صنعت 
)خرجکار، پارچه و...( مورد نیاز برای صادرات پوشاک؛ ضعف در حلقه مد و 

پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت صنعت پوشاک؛ صنعت پوشاک حریف کرونا نشددست دادن بازارها

 Show طراحی شامل تحقیقات بازار، تحقیقات اندامی، کلکسیون سازی و
Fashion، ضعف در برندینگ، خدمات پس از فروش )شامل استرداد، 
تعویض، تعمیر( افزایش هزینه های توزیعی در شبکه توزیع خرده فروشی 
سنتی و فقدان فروشگاه های تخصصی، فروش آنالین، ضعف توان فناورانه 

در حوزه های مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید.«
بواسطه  داخل  بازار  بر  این صنعت  باالی  تمرکز  متاسفانه  بین  این  در 
نقصان هایی در زنجیره ارزش آن، همراه با تحدید بازارهای داخلی از ناحیه 
قاچاق اجناس خارجی، موجب شده است تا این صنعت از توان رقابتی چندانی 
برخوردار نباشد. بر همین اساس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
گزارشی و در راستای ارتقای توان رقابت پذیری این صنعت از منظر بهبود و 

تکمیل زنجیره ارزش، پیشنهادهایی ارائه داده است:
۱- حمایت از توسعه فناوری های نوین در زنجیره ارزش پوشاک شامل دو 
بخش طراحی )بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
برای داخلی سازی نرم افزارهای تخصصی تامین، تدارک، طراحی و مد( و 
تولید ) استفاده از مواد اولیه پیشرفته و ارگانیک در تولید، مکانیزاسیون فرآیند 

تولید با بکارگیری ERP، چاپ سه بعدی و پرو مجازی(
۲- ایجاد پنجره واحد طراحی و تولید پوشاک با مشارکت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن ها و اتحادیه های 

تولید و صادرات پوشاک با هدف تسریع فرآیندهای مجوزدهی
۳- پشتیبانی از ایجاد مدارس تخصصی طراحی و تاسیس خانه مد پوشاک

۴- مجوزدهی به شرکت های تخصصی خدمات طراحی و مد و پرداخت 
بخشی از هزینه طراحی برای شرکت های تولید کننده داخلی

۵- تشویق ادغام های عمودی میان تولید کنندگان محصوالت نساجی و 
پوشاک و در اولویت قراردادن این بنگاه ها جهت دریافت حمایت های دولتی.

https: //telegram. me/aiti1395

مدیرعامل: امین نوری
محل كارخانه: ارومیه

زمینه فعالیت: پارچه مخمل رومبلی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت نساجی نوران بافت آذر آبادگان را 

به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای 
امین نوری خوش آمد عرض نموده و 

موفقیت روزافزون ایشان و شرکت نساجی نوران بافت آذر آبادگان 
را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

عضو جدید
شركت نساجی نوران بافت آذر آبادگان
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