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ادامه در صفحه 3

جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، گفت: برخالف صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی، بیش 
از ۹۰ درصد صنایع نساجی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد 
و از این رو دولت، باید از صنعت نساجی، بیشتر حمایت کند ولی 

در واقعیت این اتفاق نمی افتد.
علی جدی،  در پاسخ به این پرسش که صنعت نساجی کشور با 
مشکالت عدیده ای روبرو است و این مشکالت، ریشه در چه 
عواملی دارد؟ اظهار داشت: یکی از بارزترین مشکالت صنعت 
نساجی کشور این است که این صنعت، متولی قوی ندارد تا 
بتواند با تصمیمات موثر و سازنده، مشکالت موجود را مرتفع 

کند.
صنعت،  یک  که  وقتی  افزود:  وی  بازار،  تحلیل  گزارش  به 
ساختاری ضعیف داشته باشد مشکالت عدیده ای برای آن به 
وجود خواهد آمد؛ صنعت نساجی بعنوان یکی از قدیمی  ترین 
و معروف  ترین صنایع کشور از وجود توان باالی متخصصان 
میلیارد دالر  این صنعت، حدود ۵  ولی  برخوردار است  داخلی 

واردات غیر قانونی را به خود اختصاص داده است.
بیان کرد:  نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی، 
ترکیه، سالیانه ۱۵ میلیارد دالر صادرات منسوجات نساجی دارد 
و این میزان از صادرات ترکیه در صنعت نساجی، نزدیک به 
هنوز  ایران،  ولی  است  ایران  پتروشیمی  صادرات محصوالت 
نتوانسته است از ظرفیت صنعت نساجی به درستی استفاده کند 
و در زمره واردکنندگان این محصول قرار دارد که نیاز است با 
اصالح ساختار، مشکالت تولید کنندگان داخلی، صنعت نساجی 

برطرف شود.
جدی تصریح کرد: برخالف صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی، 
بیش از ۹۰ درصد صنایع نساجی در اختیار بخش خصوصی قرار 
دارد و از این رو دولت، باید از صنعت نساجی، بیشتر حمایت کند 

ولی در واقعیت این اتفاق نمی افتد.
وی تاکید کرد: سرانه سرمایه گذاری برای ایجاد هر نفر شغل در 
صنعت نساجی، یک پنجم صنعت پتروشیمی است و این یک 
مزیت محسوب می شود و کشور با مشکل بیکاری روبرو است 
و توجه و حمایت از صنعت نساجی می تواند زمینه اشتغال برای 

افراد جامعه را مهیا کند.
جدی در ادامه، افزود: قرار گرفتن صنایع نساجی در زمره صنایع 
کوچک و متوسط، دارای نقاط قوت و ضعف است و نقطه قوت 
آن این است که این صنعت در سراسر کشور، توزیع و پراکندگی 
مناسبی دارد و نقطه ضعف آن این است که چون این صنایع 
کوچک هستند اگر با مشکلی روبرو شوند دسترسی به مسووالن 

ندارند و با تهدید جدی روبرو می شوند.

جهادگران به جای رقابت با خارج با موانع خودساخته داخلی دست به گریبان هستند

تصویب 6 مصوبه برای تسهیل تجارت در گمرک

افتتاح و بازدید از طرح توسعه واحد تولیدی نخ سیرنگ با 
سرمایه گذاری ۲۸۳۰ میلیارد ریال توسط وزیر صمت در شهرستان اشکذر

مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران و تقدیر از آنها با حضور مقامات 
دولتی و نمایندگان بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و طی 

آن ۱4 صادرکننده نمونه معرفی و از آنها تقدیر شد.
در حالی که کشور با سخت ترین تحریم های تجاری مواجه است و حمل ونقل 
کاال به دیگر کشورها و بازگرداندن ارز به داخل کشور با موانع جدی مواجه است، 

معاون فنی و امور گمرکی ایران گفت: ۶ مصوبه بسیار مهم در خصوص 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین برنامه خود در سفر به استان یزد، طرح 
توسعه واحد تولیدی نخ سیرنگ را در شهرستان اشکذر مورد افتتاح قرار داد و 
از بخش های مختلف آن بازدید کرد.  این طرح ظرفیت تابندگی سالیانه ۶۰ 
هزار تن انواع نخ پلی استر، ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن در سال تکسچره نخ 
پلی استر، ۶۵۰۰ تن در سال دوک مقوایی و ساالنه ۷۰ هزار تن نخ فیالمنت 

نیمه آرایش و کاماًل آرایش یافته را دارد. 

صادرکنندگان به عنوان جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی، هم چنان با تالش 
جدی در حال صادر کردن کاالی ایرانی به بازارهای خارجی و تامین ارز مورد نیاز 
برای تامین کاالهای اساسی، مواد اولیه، کاالهای سرمایه ای و واسطه ای هستند.

به همین جهت معرفی و تقدیر از صادرکنندگان که عالوه بر مانع تحریم با موانع 
خودساخته داخلی نیز دست به گریبان هستند؛ امری مهم و قابل ستایش است. 
اتاق بازرگانی تهران برای چهارمین سال پیاپی کل فرآیند انتخاب صادرکننده 
نمونه استان تهران را با همراهی و همکاری سازمان توسعه تجارت و سازمان 
صمت استان برگزار کرد. بعد از بررسی پرونده های صادرکنندگان، مراسم معرفی 
و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران دوشنبه چهارم اسفندماه در محل 

هتل ارم تهران توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در آغاز این مراسم، رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان 
تهران پشت تریبون ایستاد تا توضیحاتی درباره فرآیند انتخاب صادرکنندگان 

نمونه پایتخت ارائه کند.
محمد الهوتی با بیان اینکه امسال چهارمین سالی است که اتاق تهران فرآیند 
انتخاب صادرکنندگان نمونه را برعهده دارد، ادامه داد: امسال نخستین سالی بود 

تلورانس ارزش، وزن، کاالهای متروکه، کاالهای ممنوعه و ترانزیت خارجی 
با هدف تسریع و تسهیل تجارت تصویب شد.

»مهرداد ارونقی« درباره پیشنهادات گمرک و مصوبه های ستاد تنظیم بازار 
اظهار داشت: با توجه به مشکالت متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی 
از اختالف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل در تجارت فرامرزی، 
مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، نسبت 
به پذیرش تلورانس وزنی ۱.۵ درصد برای کاالهای فله و کاالهای اساسی 
و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی که به صورت فله یا کانتینری وارد 
می شوند، اقدام کنند. به گزارش گمرک ایران،  به گفته وی، در کاالهای 
اساسی مشمول گروه ۲۱، حداکثر سه درصد تلورانس وزنی قابل پذیرش 

بوده و مالک رسیدگی قرار می گیرد.  

به گزارش شاتا،این واحد در زمینی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع و با زیربنای 
۳۲ هزار متر مربع در شهرستان اشکذر استان یزد واقع است. 

ریال  میلیارد  مجموع ۲۸۳۰  در  ای  توسعه  طرح  این  اندازی  راه  برای 
سرمایه گذاری ثابت بصورت ۱۳۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و ۵ 

میلیون یورو ارزی شده است. 
تسهیالت ثابت ) ارزی و ریالی( این فاز توسعه ای توسط بانک صنعت و 

معدن تامین و تخصیص داده شده است. 
انواع  تولید  زمینه  توسعه ای در سال ۹۶ در  با دریافت جواز  واحد  این 
نخ پلی استر سفید و رنگی با ظرافت باال و تابندگی انواع نخ و سیستم 
تکسچرایزینگ و انواع دوک مقوایی توانسته گام بلندی در تامین مواد اولیه 
واحدهای نساجی ) حوزه بافندگی( که شامل پارچه مبلی، پرده ای روفرشی، 

البسه ظریف و... در سطح کشور می باشد، بردارد.
این واحد همچنین در راستای صادرات مستقیم به کشورهای ترکیه، عراق، 

روسیه و ارمنستان به عنوان یک واحد صادرات محور مطرح است.
وزیرصنعت، معدن و تجارت همچنین از بخشهای مختلف و خطوط تولید 
این مجموعه صنعتی و تولیدی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان 

روند تولید و مهمترین مسائل و ظرفیت های آن قرار گرفت.

ادامه در صفحه 2
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که کل فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی نیز به اتاق ایران واگذار شد.
در واقع، پس از سه سال تجربه موفقیت آمیز انجام کل فرآیند انتخاب صادرکننده 
نمونه استان تهران توسط اتاق بازرگانی تهران، دولت به این نتیجه رسید که 
دست کم این کار را به بخش  خصوصی واگذار کند و امیدواریم این روند در 
سال های آینده نیز ادامه پیدا کند و در انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و استانی 
به طور کامل به اتاق های بازرگانی واگذار شود. او در ادامه با اشاره به اینکه در 
سال جاری، ۵۵ درخواست از سوی صادرکنندگان برای مشارکت و رقابت در 
رویداد انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سامانه ثبت شد، افزود: در 
نهایت ۳۷ پرونده تکمیل شد و در روند ارزیابی قرار گرفت و با توجه به شرایط 
حاکم بر اقتصاد و تجارت  ۱4 صادرکننده نمونه انتخاب شدند که در مراسم امروز 

معرفی خواهند شد و مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در 
ادامه به برخی چالش های صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: تعدد بخشنامه ها و 
عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی موجب سردرگمی صادرکنندگان شده است. 
صادرکنندگان ایرانی در شرایطی در بازارهای صادراتی حضور می یابند که رقبای 
آنها در شرایط عادی فعالیت می کنند. به بیان دیگر صادرکنندگان ایرانی به جای 
آنکه تمرکز خود را به تولید و اشتغال معطوف کنند، باید در اندیشه رفع موانع 
خودساخته در داخل باشند. این یک مساله جدی است که صادرات ما را تحت 
تاثیر قرار داده است. الهوتی گفت: صادرکنندگان ایرانی به عنوان جهادگران خط 
مقدم جنگ اقتصادی به جای حمایت و پشتیبانی، با موانع خودساخته ای مواجه 

می شوند که هر روز در برابر آنها ایجاد می شود.
او با بیان اینکه در شرایط موجود، ۲۲ میلیارد دالر ارز از محل صادرات به کشور 
بازگشته است، ادامه داد: معادل۷۰ درصد ارز مورد نیاز واردات کشور از محل 
صادرات غیرنفتی تامین شده است. در واقع با توجه به فضای مه آلودی که بر 
اقتصاد کشور حاکم است، باز هم این صادرکنندگان بودند که خود را متعهد به 
بازگشت ارز دانستند. با این وجود اما نگاه خوشبینانه ای به آنها وجود ندارد و آنها 

با عدم اطمینان از سوی سیاستگذار مواجه بوده  و هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: حدود ۲.۵ سال است که رفع تعهد 
ارزی به دغدغه صادرکنندگان تبدیل شده است؛ اگرچه صادرکنندگان خود به 
جد معتقد هستند که آنچه از منابع کشور صادر  می شود، باید به کشور بازگردد. 
در مقابل فعاالن اقتصادی این انتظار را دارند که دولت نیز باید شرایط را درک 
کرده و تسهیل تجارت را سرلوحه امور خود قرار دهد. صادرکنندگان درحالی 
امروز مایحتاج کشور را تامین  می کنند که با بی اعتمادی دستگاه های دولتی 

دست به گریبان هستند.
او در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۱۱۳ روز از صدور و ابالغ دستورالعمل ارزی 
دولت سپری شده است، گفت: بسیاری از مسایل از جمله استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده و معافیت مالیاتی اجرایی نشده و صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ هنوز 

بالتکلیف هستند. این مسایل فضای کسب وکار را مه آلود  می کند.
او افزود: امروز مسئولیت صادرات با وزارت صمت است و انتظار این است که این 
وزارتخانه چابک تر از گذشته در مورد تجارت خارجی کشور تصمیم گیری کند. 
اما حدود سه ماه از تدوین پیش نویس ۱۳ بندی در کمیته ماده ۲ برای اصالح 
و تکمیل ابالغیه ۱۷۷ سپری شده اما این پیش نویس هنوز به تصویب نرسیده 
است. درخواست ما این است که وزارت صمت هر چه زودتر نهادهای ذیربط را 

برای تصویب این پیش نویس متقاعد کند.
الهوتی خطاب به سیاست گذاران کالن اقتصاد و تجارت کشور گفت: اگر به 
صادرکنندگان واقعی میدان داده شود، آرزوی تامین نیاز های داخلی از محل 
صادرات غیرنفتی و نیز بسته شدن در چاه های نفت که تاکنون محقق نشده، 
تحقق  می یابد. راه درست، اعتماد به صادرکنندگان است تا آنها در سایه این 

اعتماد به اقتصاد کشور و جامعه خدمت رسانی کنند. 
یداله صادقی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران نیز در این 
همایش به بیان آماری از وضعیت تولید و صادرات استان تهران پرداخت و روندها 

در این دو حوزه را فزاینده و رو به جلو ارزیابی کرد.
وی با اشاره به فعالیت ۱۷ هزار واحد صنعتی در استان تهران، تصریح کرد که 
به رغم فشارهای حداکثری تحریم ها و شیوع ویروس کرونا طی سال جاری، 
سرمایه گذاری داخلی در استان تهران روندی افزایشی داشته به طوری که طی 
روزهای دهه فجر امسال، طرح های صنعتی دارای پروانه بهره برداری به ارزش 

حدود ۶ هزار میلیارد تومان در این استان پیاده سازی شد.
به گفته صادقی، طی امسال همچنین ۱۷۰۰ جواز تاسیس جدید در استان تهران 
صادر شد و درخواست ها در این زمینه فزاینده  بوده به طوری که در مقایسه با 
سال گذشته، در زمینه صدور جواز تاسیس، رشد ۱۰۰ درصدی رقم خورده است. 
وی در عین حال تصریح کرد که روند بیکاری در استان تهران طی امسال 
کاهشی بوده و در بخش عمده ای از شهرک های صنعتی در استان، تقاضای 

واحدهای تولیدی و صنعتی برای جذب نیروی کار بیش از عرضه بوده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران سپس به بیان وضعیت 
تجارت خارجی این استان پرداخت و با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان 
تهران، ۱۶ هزار و ۷۰۰ کارت بازرگانی فعال است، تعداد صادرکنندگان فعال در 
استان تهران را ۲۹۹۱ بازرگان عنوان کرد که به گفته وی، از این تعداد ۱۸۸۶ 
نفر تولیدکننده و صادرکننده و ۱۱۰۵ نفر نیز تاجر و بازرگان هستند که کاالهای 

تولیدی را صادرات می کنند.
صادقی سپس ارزش صادرات غیرنفتی استان تهران از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا 
پایان مردادماه امسال را بر اساس آمارهای اعالمی سازمان توسعه تجارت، ۲۱ 
میلیارد و ۱۳۹ میلیون یورو عنوان کرد و یادآور شد که بر اساس پیش بینی ها، این 
میزان تا پایان سال جاری به ۲۷ میلیارد یورو خواهد رسید. به گفته وی، میزان 

صادرات ساالنه استان تهران رقمی معادل ۸ میلیارد یورو است.
صادقی در ادامه به میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان تهران اشاره کرد 
و با بیان اینکه این میزان در حدود ۱۹ میلیارد و ۲۹۵ میلیون یورو برآورد می شود، 
افزود: از این میزان ۱۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته 
و به این ترتیب، صادرکنندگان استان تهران نزدیک به ۸۰ درصد از ارز حاصل 

از صادرات خود را به داخل کشور بازگردانده اند.
به گفته وی، طی یازده ماه امسال، حدود ۵۰ هزار پرونده تقاضای واردات مواد 
اولیه و ماشین آالت در استان تهران به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو 
بررسی و قطعی شده و این پرونده ها برای تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفی 
شده است. به گفته صادقی، ۶۸ درصد ثبت سفارش ها در استان تهران مربوط 
به مواد اولیه، ۲۸ درصد واردات ماشین آالت و 4 درصد نیز مربوط به کاالهای 
نهایی است که در داخل امکان تولید آن وجود نداشته و واردات آن نیز بالمانع 
است. رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت در پایان سخنانش، به موافقت 
رئیس سازمان محیط زیست و وزیر صمت با نوسازی و بازسازی واحدهای 
صنعتی و تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اشاره کرد و اظهار امیدواری 
کرد که این موضوع در هیات دولت نیز به تصویب رسیده و با اجرای آن، فرصت 

ارتقای تولیدات و افزایش صادرات واحدهای تولیدی فراهم شود. 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این رویداد، فسلفه اعمال تحریم ها 
علیه ایران را کاهش تعامل و ارتباط ایران با جهان عنوان کرد و گفت: فشارهای 
حداکثری در حالی طی چند سال گذشته به ایران تحمیل شد که در حال 
حاضر نزدیک به ۹۰ درصد واردات ایران را مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 
تشکیل می دهد و به این ترتیب، واردات در کشور به ارزش تبدیل شده و چراغ 

کارخانه های و واحدهای تولیدی را روشن نگهداشته است.
حمید زادبوم با قدردانی از اتاق تهران برای تدارک و مدیریت بهینه انتخاب 
صادرکنندگان نمونه استان تهران طی چهار سال اخیر، افزود: به رغم تشدید 
فشارهای تحریم از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی 
سال گذشته به 4۱/۳ میلیارد دالر رسید. وی سپس به بیان آمار دیگری اشاره 
کرد و افزود: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان آذرماه امسال، میزان صادرات غیرنفتی 
کشور حدود ۶۳ میلیارد یورو بوده است که از این میزان، 4۰ میلیارد یورو ارز 
صادراتی به داخل کشور بازگشته است. به گفته وی، خشکبار، گیاهان دارویی، 
ماکارونی، پوشاک، مواد شوینده، محصوالت دارویی و مواد معدنی، بیشترین رشد 
صادرات را داشته است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه، با اشاره به 
ابتکار اتاق تهران در مدیریت و برگزاری همایش صادرکنندگان نمونه استان 
تهران طی چهار دوره اخیر، تصریح کرد که اتاق تهران امروز به جایگاهی دست 

یافته که می تواند در عرصه بین المللی نقش آفرینی کند.
وی با اشاره به واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی به اتاق ایران، 
برخی از حمایت ها از صادرکنندگان را یادآوری کرد و در این رابطه، پرداخت 
4 درصد نرخ بهره مابه التفاوت ارزی از سوی بانک توسعه صادرات و بانک 
کشاورزی و نیز پرداخت ۵۰ درصد از هزینه حمل هوایی کاالهای صادراتی را 
از آن جمله دانست. زادبوم سپس با تاکید بر اینکه وضع هرگونه مقررات زائد، 
تجارت خارجی کشور را از ریل خارج می کند، افزود: در حال حاضر تجارت 

خارجی ایران در مقایسه با تجارت بین الملل، از ریل خارج شده است.
وی با این حال تصریح کرد که وزارت صمت و به طور ویژه، سازمان توسعه 
تجارت، در مسیر رفع مشکالت صادرکنندگان و از جمله رفع تعهد ارزی تجار 
و بازرگانان، اقداماتی را در دستور کار قرار داده و در کمیته ارزی مصوباتی ابالغ 
شده است. زادبوم سپس به شروع مذاکرات ایران با کشورهای اوراسیا در رابطه 
با موافقت نامه تجارت آزاد اشاره کرد و افزود: یکی از مشکالتی که روند این 
مذاکرات را کند کرده، مقررات و قوانین دست و پاگیر و رائد در حوزه تجارت 
است و تیم مذاکره کننده تالش زیادی برای توجیه طرف های آن سوی میز 

صورت داده است. 
سال ۹۹،  در  تهران  استان  نمونه  صادرکنندگان  از  تقدیر  مراسم  پایان  در 

برترین های این حوزه معرفی و لوح و نشان خود را دریافت کردند.

جهادگران به جای رقابت با خارج با موانع خودساخته داخلی دست به گریبان هستند
خالصه مذاکرات هزار و هفتاد و دومین نشست هیأت مدیره
هـزارو هفتـاد و دومین نشسـت هیـأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران بـا حضـور اكثریـت اعضـای 
هیـأت مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 99/11/05 در 
محـل دفتـر انجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد 
و نسـبت بـه موارد ذیـل بحث و تبادل نظر و نسـبت به 

برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هـزار و هفتادو یکمین نشسـت هیأت مدیره 
انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ ۹۹/۱۰/۲۱ قرائـت و بـه امضـاء 

حاضریـن در نشسـت مذکور رسـید.
۲- آقـای مهنـدس شـهالئی گزارشـی از پیگیری های انجام شـده 
در خصـوص موضـوع مشـکالت مطـرح شـده در هفته هـای اخیر، 
مربـوط بـه تأمیـن نـخ پنبـه ای ارائـه فرمودنـد کـه جلسـه ای بـه 
همیـن منظـور در هفتـه گذشـته نیـز در وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت و بـا حضـور تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان نـخ پنبـه 
ای برگـزار شـده بـود و مصرف کننـدگان پیگیـر واردات نخ پنبه ای 
مـورد نیـاز خود بوده انـد در حالی که ریسـندگان مدعـی تأمین نیاز 
مصـرف کننـدگان مـی باشـند کـه در نهایت مقرر شـد موضـوع در 
جلسـات مشـترک بررسی شود، ایشـان همچنین گزارشی از نشست 
مشـترک بـا مدیران پتروشـیمی تندگویـان در وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت ارائـه فرمودند و در ادامه گزارشـی از نشسـت کمیسـیون 

مـاده یـک درخصـوص تعرفـه واردات پنبـه و نخ ارائـه فرمودند. 
۳- مقـرر شـد مکاتبـه ای بـا انجمـن صنفـی کارفرمایـان نسـاجی 
اسـتان اصفهـان صـورت پذیرد و موضـوع فراگیـری انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران و گسـتره اعضای ایـن انجمن از اقصی نقاط کشـور 

و لـزوم همگرائـی بیشـتر تشـکل های نسـاجی تأییـد گردد.
4- مقـرر شـد مکاتبـه ای بـا اتـاق بازرگانـی صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی تهـران صـورت پذیـرد و بر لـزوم دعوت و حضـور موثر 
انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران بعنـوان بزرگتریـن وگسـترده ترین 
تشـکل نسـاجی کشـور درجلسـات و نشسـت های مرتبط با صنایع 

نسـاجی و پوشـاک تأکیـد گردید.
۵- مصـوب گردیـد مکاتبـه ای د رخصـوص لـزوم اخـذ مالیـات بر 
ارزش افـزوده از مصـرف کننده نهائی و لـزوم برنامه ریزی اجرائی و 
تصویـب قوانین الزم بـرای اخذ این مالیات از مصـرف کننده نهائی 

بـا نهاد های مسـئول صـورت پذیرد.
۶- در خصـوص موضـوع تمدیـد پشـتیبانی نـرم افـزار اتوماسـیون 
فراگسـتر بحـث و تبـادل نظر شـد و در جمـع بنـدی نهائی مصوب 
گردیـد تـا در جهـت تجهیز و بهـره برداری کامـل از این نـرم افزار 
و تمدیـد قـرارداد پشـتیبانی اقـدام الزم توسـط دبیرخانـه بعمل آید. 
۷- در خصـوص موضـوع فعالیـت دفاتـر نمایندگـی انجمـن صنایع 
نسـاجی ایـران در سـایر شـهرهای نسـاجی خیـز کشـور، مصـوب 
گردیـد تـا قبـل از راه انـدازی و فعـال سـازی، آئیـن نامـه هـای 
مربوطـه توسـط دبیرخانـه  تهیه و بـه تصویب هیـأت مدیره انجمن 

. برسد
تیـم  تقویـت  موضـوع  خصـوص  در  جلسـه  دسـتور  طبـق   -۸
کارشناسـی انجمـن از نظـر کمـی و کیفی بحـث و تبادل نظر شـد 
و در مجمـوع مصـوب شـد در صـورت نیـاز از حمایـت ، همکاری و 
پتانسـیل کارگروههای تخصصی و یا برون سـپاری اسـتفاده گردد.

واردات محصـوالت  و  اولیـه  مـواد  کمبودهـای  در خصـوص   -۹
نسـاجی و ارائه فهرسـت سـرمایه گذاری های ضـروری و مورد نیاز 
در صنعـت نسـاجی کشـور در جهت تکمیـل محصوالت مـورد نیاز 
و رفـع نیـاز کشـور و همچنیـن تحلیـل کیفـی و کمی طـرح پایش 

صنعـت نسـاجی بحـث و تبادل نظر شـد.
و  گام  رمـورد طـرح  د  مرکـزی  بانـک  بـا  جلسـه  گـزارش   -۱۰
چگونگـی فراخـوان برای اسـتفاده اعضـای انجمن صنایع نسـاجی 
ایـران از طـرح گواهـی اعتبـار مولـد)گام( جهـت تأمیـن سـرمایه 
در گـردش واحـد هـای  تولیـدی توسـط آقـای مهنـدس سـجادی 
بیدگلـی ارائـه گردیـد و پیشـنهاد شـد از آقـا ی شـهبازی مدیر کل 
دفتـر سـرمایه گـذاری و تأمین مالـی وزارت صمت و آقـای عمرانی 
از مدیـران بانـک مرکـزی دعـوت گـردد تا در جلسـه هیـأت مدیره 
انجمـن در هفتـه آتـی حضـور یابنـد و توضیحـات بیشـتر در ایـن 

خصـوص ارائه گـردد.
  

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی : 
عبدالحسـین اخـوان مقـدم، علـی فرهی، محمـد رضا مقـدم، دکتر 
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اخیرا دیده بان شفافیت در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد به ابهامات ارزش 
گذاری پارچه وارداتی و ترخیص با ارزش نازل پرداخته است.

 دیده بان شفافیت و عدالت در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، به موضوع ابهامات 
واردات پارچه از گمرکات تهران ورود کرده است. بر این اساس دو شرکت 
غیر تولیدی با اعضای هییت مدیره واحد، در طی سه سال گذشته در قالب 
۲۵۰اظهارنامه گمرکی، تعداد قابل توجهی کانتینر پارچه را با ارزش نازل از 
گمرکات ترخیص کرده اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این مکاتبه 
خطاب به وزیر اقتصاد آمده است، هرچند از ابتدای دی ماه سال جاری 
بازرسی گمرک و یک نهاد نظارتی به موضوع ورود کرده اند، از ترخیص 
آخرین محموله پارچه به ارزش ۷۰۰ هزار دالر مذکور جلوگیری به عمل 
آمده است. در این نامه آمده است، در حالی که ارزش هر متر پارچه مذکور 
بین 4 تا ۵ دالر بوده است اما ارزش پارچه در اظهارنامه و سامانه حدود ۲ 
دالر ثبت شده است. بر این اساس با توجه به کم نمایی در اظهار پارچه 
ناشی از نبود سوابق موثر، به درآمدهای گمرکی خسارت جدی وارد شده 
است. از طرف دیگر واردات پارچه با این سازوکار، تولید داخلی را نیز با 

چالش رو به رو میکند. 
در انتهای این مکاتبه از وزیر اقتصاد خواسته شده بود با توجه به اهمیت 
موضوع و بررسی سوابق گذشته موضوع حسابرسی پس از ترخیص در 
دستور کار گمرک ایران قرار گیرد. بر همین اساس پیگیریهایی از قسمت 
حقوقی و بازبینی گمرک ایران صورت گرفته است که طبق اعالم و وعده 

مسئوالن به زودی جزئیات این حسابرسی اعالم خواهد شد. 
چندی قبل نیز با وجود انتقادهای انجمن صنایع نساجی ایران درخصوص 
فنی  معاون  خارجی،  پارچه های  بی رویه  واردات  بر  کافی  نظارت  عدم 

مکاتبه انتقادی با وزیر اقتصاد در خصوص ترخیص پارچه های خارجی با ارزش نازل
گمرک جزئیات جدید از امکان ترخیص کاالهای گروه ۲۷ باقی مانده 
در گمرکات کشور را اعالم کرد. درگزارش مذکور آمده بود، ارزش گذاری 
نازل گمرکی برای پارچه های مورد نظر به صورتی که ارزش هیچ کدام 
از سند پارچه های ترخیص شده از ... عمدتا ذیل ردیف تعرفه ۵۹۰۷۰۰۹۰ 
به استناد سوابق موجود در سیستم TSC ارزشگذاری نگردیده و با اکتفا 
به درج کلمه نرخ تسعیر ارز برای کاالیی که از چین آمده، به ایران می رود 
و با نرخ لیر ترکیه آن هم به استناد پروفرمای چند سال پیش که خود 
پروفرما کلی محل اشکال می باشد به جای ارزش ۳.۵ الی 4.۵ دالری 
با ارزش ناچیز ۱.۳۰ دالری ارزشگذاری و ترخیص می گردند و با آنکه به 
استناد ماهیت کاال، ردیف طبقه بندی صحیح چیز دیگری می باشد، توجهی 
نمی گردد و هیچ کدام از این پارچه های وارداتی به خاطر اظهار در ذیل 

ردیف تعرفه ناصحیح، مجوز استاندادر اخذ نمی نمایند.
لذا واردات بی رویه ضربه جبران ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه ها 
وارد نموده و اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان این صنف متأثر از این 
وضعیت به وجود آمده با وجود توان تولید داخلی حتی داشتن طرح های 
توسعه ای آماده اجرا به خاطر واردات بی رویه پارچه های مشابه خارجی و 
عمدتا غیر استاندارد دچار ریسک ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود 
گردیده اند. باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری وظیفه همه مسئولین 
کشور است که جهت تقویت تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه 
که در مواردی با عدم پرداخت حقوق و عوارض صحیح موجب اخالل در 
نظام اقتصادی کشور می شوند، لذا خواهشمندیم دستور فرمایید با بررسی و 
دقت نظر در اعمال نظرهای فنی و گمرکی در جهت جلوگیری از واردات 

بی رویه پارچه های مذکور اقدامات شایسته صورت پذیرد.

تولید بخشی از پارچه »جین« کشور در خوی

مدیر کارخانجات نساجی خوی گفت: با تکمیل طرح نوسازی 
خطوط تولید، بخش ریسندگی روزانه به ۳۰ تن و بافندگی به 
بیش از ۶۰ هزار متر رسید و با تکمیل طرح نوسازی و تجهیز 
خطوط به دست متخصصان ایرانی، تولید پارچه»جین«مورد 

نیاز کشور در کارخانجات نساجی خوی به ۷۰ درصد رسید.
 شعبانلویی در بازدید فرماندار و فرمانده سپاه خوی از روند 
با تکمیل  نوسازی، کارخانجات نساجی خوی اظهار داشت: 
به ۳۰  روزانه  ریسندگی  بخش  تولید  نوسازی خطوط  طرح 
تن و بافندگی به بیش از ۶۰ هزار متر رسید و با تکمیل طرح 
نوسازی و تجهیز خطوط به دست متخصصان ایرانی، تولید 
پارچه جین مورد نیاز کشور در کارخانجات نساجی خوی به 

۷۰ درصد رسید. 
واحد  این  اینکه  بیان  با  ، وی  فارس  به گزارش خبرگزاری 
ساالنه  توسعه  و  نوسازی  طرح های  اجرای  از  بعد  نساجی 
۱۰ هزار   و ۸۰۰ تن انواع نخ و ۲۱ میلیون ۶۰۰ هزار متر 
انواع پارچه تولید و به بازار مصرف عرضه می کند، افزود: به 
دنبال تحریم ها تمام بخش ها و خطوط این واحد به دست 
متخصصان جوان کشورمان نوسازی و تجهیز شد و تولیدات 

نخ و پارچه در این واحد ۲۰ درصد افزایش یافته است. 
نوسازی  از  بعد  مدیرکارخانجات نساجی خوی تصریح کرد: 
بیش از ۱۵ هزار متر پارچه جین در این واحد تولید می شود که 

این رقم بخشی از نیاز کشور را تامین می کند. 
این  رنگرزی  از واحد  برداری  بهره  با  یادآور شد:  شعبانلویی 
جین  و  عادی  خام  پارچه  متر  هزار   4۰ روزانه  کارخانجات 

رنگرزی و به بازار عرضه می شود. 
وی مجموع سرمایه گذاری در بخش های نوسازی و توسعه 
کارخانجات نساجی خوی را ۳ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: با بهره برداری از بخش رنگرزی این واحد برای ۱۰۰ 

نفر شغل ایجاد شد. 
حسین عباسی فرماندار خوی نیز در بازدید از طرح های توسعه 
اشتغال  ایجاد  بزرگ در  بسیار  این واحد ظرفیتی  بیان کرد: 
از تکمیل توسعه بخش  و تولید در آذربایجان غربی است و 
ریسندگی این واحد تا پایان سال با بهره برداری از این بخش 

برای ۵۰۰ نفر دیگر شغل ایجاد می شود. 
از  یکی  خوی  نساجی  کارخانجات  می شود  خاطرنشان 
بزرگترین واحد های تولیدی در نوع خود در کشور است که 
هم اکنون برای بیش از ۱ هزار نفر به صورت مستقیم شغل 
ایجاد کرده است و این واحد بزرگ تولیدی به عنوان صنعت 
واحد دیگر  از ۵۰  بیش  اولیه  مواد  و  نیاز ها  اکنون  مادر هم 

نساجی در کشور را تامین می کند.

تصویب 6 مصوبه برای تسهیل تجارت در گمرک ادامه از صفحه 1

ارونقی بیان داشت: درخصوص رفع تعهد ارزی اقالمی که معیار اقدام وزن 
کاال باشد، به گمرک و بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به محاسبه 
تلورانس وزنی با در نظر گرفتن ثبت سفارش اقدام کنند و در صورتی که 
تلورانس وزنی بر اساس وزن کل ثبت سفارش باشد، در مجموع مورد 

پذیرش بوده و مالک اقدام و اجرا برای بانک مرکزی خواهد بود.  
معاون امور گمرکی کشور تصریح کرد: پیرو تصمیمات قبلی کارگروه 
تنظیم بازار در خصوص بیشتر بودن ۱۱ قلم کاالهای اساسی و ضروری، 
گمرک مجاز شد در بررسی ارزش آنها معادل پنج درصد بیشتر از ارزش های 
متوسط ابالغی را اعمال کند. وی تاکید کرد: چنان چه در بررسی پرونده های 
اختالفی، میزان بیشتر بودن ارزش بین پنج تا هفت درصد باشد باید پس از 

کسر پنج درصد، باقی را به عنوان بیش بود تلقی و لحاظ کرد. 
به گفته ارونقی، باید به این نکته توجه کرد که پس از تعدیالت اعالم شده، 
بیش بود ارزش های باالتر از هفت درصد، بدون کسر پنج یا هفت درصد 

اعالم شده، به صورت کامل مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.  
از سوی مراجع  ارائه شده  وی خاطرنشان کرد: در راستای پیشنهادهای 

ذی ربط در استان بوشهر، به گمرک این اختیار داده شد تا با درخواست 
صاحبان کاالهای دارای اولویت ارزی یک، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ و ۲4  بر ترانزیت 
خارجی، این کاالها بدون مطالبه ثبت سفارش با اخذ تضمین های الزم، 
تحت رویه ترانزیت خارجی اقدام و کنترل های الزم را در این خصوص 
اقتصادی واماکن گمرک  از رسوب کاال در مناطق ویژه  تا  انجام دهد 
جلوگیری شود.  ارونقی تاکید کرد: موضوع متروکه شدن کاالهای اساسی 
در گمرکات کشور متاثر از مصوبه ها و بخشنامه های صادر شده مطرح 
و مقرر شد جلسه ای با محوریت معاونت بازرگانی داخلی و دستگاه های 
ذی ربط تشکیل و راهکارهای اجرایی برای تصمیم گیری به جلسات آتی 
کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه شود. به گزارش ایرنا، در پاییز امسال بر اساس 
آمارهای منتشر شده بیش از چهار میلیون تن کاالی اساسی از گمرکات 
سراسر کشور ترخیص شده اند، اما به دلیل اینکه همچنان واردات و صادرات 
کاال به شکل بی وقفه انجام می شود، اقالم مختلف در انتظار تخصیص 
ارز به کاالهای باقی مانده در گمرکات کشور اضافه شده اند. طبق اعالم 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روند ترخیص و صادرات ادامه خواهد داشت.

تولید طالی سفید به ۹۰ هزار تن رسید
مدیر عامل صندوق پنبه گفت:برآورد ها حاکی از آن است که امسال 
از مجموع وش تولید شده، ۹۰ هزار تن پنبه قابل عرضه به صنایع 
نساجی استحصال شود. محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق 
پنبه، با اشاره به اینکه برداشت پنبه به پایان رسیده است، اظهار کرد: 
هم اکنون مقداری وش دست کشاورزان است که در اسرع وقت باید 

تحویل کارخانجات پنبه پاک کنی دهند.
وارد  تن وش  هزار  بهمن، ۲۱۰  تاریخ ۱۵  تا  آمار  بنابر  افزود:  وی 
کارخانجات پنبه پاک کنی مجاز شد، درحالیکه سال قبل ۱۵۲ هزار 
تن بود که با این وجود انتظار می رود که با تحویل مابقی وش در دست 

کشاورزان، این رقم به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تن برسد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاویانی ادامه داد: برآورد ها حاکی از 
آن است که از ۲۱۰ هزار تن وش، ۷4 هزار و ۸۰۰ تن پنبه تصفیه شده 
قابل عرضه به صنایع نساجی بدست آمده است که با رسیدن وش به 
۲۳۰ هزار تن، ۹۰ هزار تن پنبه تولید خواهد شد که با احتساب ۵ هزار 
و ۵۰۰ تن پنبه محلوج سال قبل، باالی ۹۰ هزار تن پنبه قابل عرضه 

به صنایع نساجی است. 
به  پنبه  تن  و ۸۰۰  هزار  اینکه ۶۲  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 

کارخانه های پنبه پاک کنی حمل شده است، بیان کرد: مابقی در 
ماه های آتی توسط صنایع نساجی خریداری و حمل می شود. 

به گفته وی، سال گذشته در این تاریخ ۳۸ هزار تن پنبه داخلی جذب 
صنایع نساجی شد و امسال به علت کاهش واردات به کمتر از ۲۸ هزار 

تن، صنایع تا حدود زیادی پنبه تولید داخل را خریداری کردند. 
وی از افزایش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه در سال آینده خبر داد 
و گفت: با اعالم نرخ منطقی و متناسب با هزینه های تولید و سود آور 
بودن زراعت پنبه امیدواریم که ظرف چند سال آینده نیاز صنایع نساجی 
را در داخل تامین کنیم. مدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه واردات 
پنبه امری اجتناب ناپذیر است، گفت: طی ۲ سال اخیر صنایع نساجی 
ماشین آالت جدید وارد و راه اندازی کردند که با این وجود نیاز صنعت 
نساجی به ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تن رسیده که با احتساب تولید ۹۰ هزار 

تنی، مابقی نیاز کشور باید از این طریق واردات تامین شود. 
کاویانی در پایان مشکالت متعدد نظیر واردات بی رویه، قیمت گذاری 
نامناسب و قاچاق پوشاک گفت: با توجه به پتانسیل کشور این امکان 
وجود دارد که طی یک برنامه منسجم مجدد به خوداتکایی تولید طالی 

سفید برسیم.
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رییس کل بانک مرکزی گفت: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال 
بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا پایان شهریور سال ۱4۰۰ تمدید 

شد. عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: به تقاضای 
برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و نتوانسته 
بودند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی خود بهره مند 
شوند شورای پول و اعتبار مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را 
تا پایان شهریور ۱4۰۰ تمدید کرد. به گزارش تسنیم، وی می افزاید: بر 
اساس این مصوبه بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند مطالبات 
واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است به 
درخواست آنها برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ هفت و 
نیم درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه امهال کنند . همچنین 
و  بانک ها  امهال  اقدام در چارچوب روش های  این  اجرایی  سازوکار 
موسسات اعتباری است که در شهریور سال گذشته به شبکه بانکی 

ابالغ و از ابتدای امسال الزم االجرا شده است.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد: تمدید مهلت استفاده از امهال بدهی تولیدکنندگان

اصفهان- ایرنا- معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده 
ای کشور از آغاز راه اندازی سامانه های اعالم بار مجازی به صورت غیر 

متمرکز و مجازی خبر داد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
روز چهارشنبه به نقل از مهران قربانی در اصفهان افزود: سیاست اصلی 
ما در بخش حمل ونقل کاال و مسافر استفاده حداکثری از فناوری 

اطالعات و سامانه های حمل ونقل هوشمند است.
وی با اشاره به اینکه سامانه های اعالم بار مجازی به صورت غیر 
متمرکز و به صورت استانی در کل کشور راه اندازی شده است، گفت: 
این طرح به صورت پایلوت از حدود ۲ هفته گذشته در شهرستان لنجان 
و در شهر زرین شهر آغاز شد و نتایج بسیار خوبی از جمله رضایتمندی 
کاربران آن به همراه داشته است که تجربه موفقی پس از اجرای 

طرحی مشابه در بندر بوشهر محسوب می شود.
به گفته وی، در این طرح راننده به راحتی و بدون لزوم حضور فیزیکی 
در سالن های اعالم بار، نسبت به انتخاب بار مورد نظر خود به راحتی 

اقدام می کند.
قربانی با بیان اینکه نظارت راهبردی بر سامانه های اعالن بار مجازی 
بر عهده سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور و نماینده آنها در 
استان ها خواهد بود، گفت: به منظور نظارت بر روند اجرای این سامانه 

دسترسی های الزم به تشکل های صنفی شرکت های حمل ونقل کاال 
و رانندگان نیز ارائه می شود.

بخش حمل ونقل جاده ای در ایران از جایگاه و اهمیت ویژه ای در 
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است.

وی که در حاشیه نشست هم اندیشی با تشکل های صنفی حمل 
ونقل کاال استان اصفهان سخن می گفت، اظهار داشت : بخش 
حمل و نقل جاده ای با وجود تمام مشکالت، بدون وقفه در خدمت 
مردم و اقتصاد کشور است و عملکرد همه فعاالن این بخش از 
جمله حمل و نقل بیش از 4۵۰ میلیون تن کاال در ۱۰ ماهه گذشته 
با رشد بیش از ۶ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، قابل 

تقدیر است.
قربانی هدف از برگزاری این جلسه را گفت وگو درباره مسائل روز 
حمل ونقل جاده ای عنوان کرد و خاطر نشان کرد: تالش می کنیم 
تا در این جلسات به مسائل و موضوعات از دریچه نگاه رانندگان و 
فعاالن این بخش بنگریم و راهکارهای مناسبی برای خدمت رسانی 

بهتر پیدا کنیم.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح 
کرد: راهکار مناسبی درخصوص مشکل توقف ناوگان در مرزها، در 
وزارتخانه متبوع مصوب شده و در دست پیگیری است و با اجرای طرح 
پس کرانه های مرزی و بیرون کشیدن فعالیت های غیر ضرور از مرزها، 

مشکالت تا حدود زیادی مرتفع خواهند شد.
پیشنهادهای فعاالن بخش حمل ونقل کاال در  از  وی همچنین 
بهبود امور تعرفه های حمل و نقل کاال بر مبنای تن بر کیلومتر 
استقبال کرد و گفت: برای ارتقای نظام نرخ گذاری و توازن هرچه 
بهتر آن در مبادی و مقاصد مختلف در کل کشور تالش می کنیم.

در این نشست که در جمع اصناف حمل و نقل کاالی استان اصفهان 
برگزار شد، توقف ناوگان حمل ونقل کاال در مرزها، موضوعات مرتبط 
با بخش های انتظامی در جاده های کشور، موضوعات مرتبط با بحث 

نرخ تن بر کیلومتر و سیستم اعالم بار آنالین بررسی شد.

فعالیت سامانه های اعالم بار مجازی در شبکه حمل و نقل کشور آغاز شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین برنامه از سفر به استان قزوین 
خط تولید پارچه پرده ای شرکت هاوین پسند نوین را در شهرک 

صنعتی کاسپین )یک( مورد افتتاح و بهره برداری قرار داد .
 علیرضا رزم  حسینی همچنین از پیشرفت کاری طرح توسعه در دست 
اجرای این شرکت در زمینه تولید پارچه فیالمنتی و گلدوزی بر روی 

پارچه بازدید به عمل آورد. 
به گزارش شاتا، این واحد تولیدی در زمینه تولید پارچه پرده ای) تار و 
پود فیالمنت( در زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۱۹ متر مربع و با زیربنای 
۳ هزار و ۱۰ متر مربع در شهرک صنعتی کاسپین) یک( مستقر است. 

میزان سرمایه گذاری برای راه اندازی این واحد تولیدی سه میلیون 
یورو بوده است که زمینه اشتغال ۶۰ نفر را فراهم آورده است. 

این واحد با مشارکت یک شرکت ترکیه ای راه اندازی شده است. این 
شرکت ظرفیت اسمی تولید ۵۶۱ هزار متر مربع پارچه را دارد.

واحد  این  در  ریال  میلیارد   ۲۰ توسعه  و  تحقیق  برای  همچنین 
سرمایه گذاری شده است. گفتنی است که طرح توسعه تولید پارچه 
فیالمنتی و گلدوزی بر روی پارچه از طرح های توسعه ای این واحد 
می باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بخش های مختلف 

این واحد تولیدی بازدید به عمل آورد.

توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد؛
 افتتاح خط تولید پارچه پرده ای در شهرک صنعتی کاسپین

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به ایجاد شهرک پوشاک در همه استان های 
کشور اقدام کند. آیت اهلل محمدرضا ناصری  در دیدار با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کارخانجات باید در کنار تولید 
محصول به تولید ماشین آالت و قطعات مورد نیاز خود نیز بپردازند، 
اظهار داشت: اگر از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان در 
حوزه تولید ماشین آالت و قطعات استفاده شود، ظرف دو سه سال 

نیاز صنایع کشور به ماشین آالت خارجی برطرف خواهد شد. 
ناصری افزود: صنعتگران ما باید در زمینه کیفیت و قیمت محصول 
قابل رقابت تولید کنند و با برای فروش محصوالت خود نیز از 

روش های جدید بازاریابی استفاده کنند.  
امام جمعه یزد با تاکید بر ضرورت ورود صنایع و معادن به مباحث 
اجتماعی تاکید کرد: مساجد، امور فرهنگی، افراد بی بضاعت و ... 
باید از صنایع و معادن بهره مند باشند و بتوانند با حمایت مالی آنها به 

تعالی فرهنگ و دین در جامعه کمک کنند. 
امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
کشور ما نیاز به صنعتی زودبازده، پرفروش و با اشتغالزایی باال دارد، 
گفت: پوشاک یکی از صنایعی است که نیاز به سرمایه گذاری کالن 

ندارد ضمن اینکه آب بر نیست و آالیندگی نیز ندارد. 
وی با بیان اینکه اگر هر ایرانی در سال فقط چهار تکه لباس نیاز 
داشته باشد، ساالنه باید ۳۲۰ میلیون قطعه لباس در کشور تولید 
شود، افزود: این میزان تولید، برای ۱۰ میلیون نفر اشتغالزایی می کند 
ضمن اینکه صنایعی همچون ریسندگی، پارچه بافی و حتی کشت 

پنبه را نیز رونق می دهد. 
ناصری تاکید کرد: اگر برای هر استان یک شهرک بزرگ پوشاک 
ایجاد شود و با ارائه آموزش های الزم، پوشاک با کیفیت تولید شود، 
عالوه بر بی نیاز شدن کشور از واردات پوشاک، برای ۱۰ میلیون نفر 

از جمله بانوان و فارغ التحصیالن بیکار اشتغالزایی می شود. 
 علیرضا رزم حسینی نیز گفت:  یزد قطب نساجی کشور است و 
آمادگی داریم که با انجام جانمایی های الزم یک شهرک تخصصی 
در حوزه پوشاک در این استان راه اندازی نماییم، البته شهرک ایجاد 

شده باید با در نظر گرفتن زنجیره تامین، تکمیل شود.
وی همچنین با بیان اینکه تحریم ها فرصتی برای ساخت داخل 
فراهم کرده است، اضافه کرد: در حوزه لوازم خانگی تا ۷۵ درصد و 
درحوزه خودرو تا ۸۵ درصد ساخت داخل داریم و در حوزه نساجی و 

پوشاک کارخانجات کشور تا سه شیفت کار می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست های وزارتخانه در 
حمایت از ساخت داخل، بیان کرد: واردات ۲۵۰۰ ردیف تعرفه کاال را 
برای تقویت تولید داخل ممنوع کردیم که با بازگشت برجام نیز این 

سیاست تداوم دارد و سیاست راهبردی وزارت صمت است.

امام جمعه یزد در دیدار با وزیر صمت:
وزارت صمت نسبت به ایجاد شهرک پوشاک در همه 

استان ها اقدام کند

4


