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کاهش قاچاق و واردات پوشاک فرصتی پیش روی تولیدکنندگان داخلی

 پول  درمانی تولید در پایان سال

برای  فرصتی  پوشاک،  قاچاق  رمق شدن  بی  و  ارز  نرخ  افزایش 
توسعه این صنعت در داخل کشور ایجاد کرده است.

صنایع  صادرات  و  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب  شهریاری  بهرام 
در  خبر  شبکه  امشب  تیتر  برنامه  در  ایران  پوشاک  و  نساجی 
خصوص وضعیت بازار پوشاک گفت: در حال حاضر صنعت پوشاک 
با مشکل کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه مواجه است. مشکل 
نقدینگی را باید با تسهیالت بانکی کم بهره )کمتر از 10 درصد( 
حل کرد . مشکل مواد اولیه هم بر می گردد به موضوع تخصیص 
ارز که امیدواریم زودتر ارز الزم تخصیص یابد و یا این که قبول 

کنند این اتفاق بدون انتقال ارز انجام بگیرد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و 
بی رونق شدن قاچاق گفت: این امر فرصتی برای صنعت پوشاک 
با  باید  به وجود آورده است و مجلس، دولت و بخش خصوصی 
هماهنگی هرچه بهتر سعی کنند تا صنعت پوشاک کشور بار دیگر 

رشد و توسعه یابد و توان خودش را به رخ رقبای خارجی بکشد.
بر اساس این گزارش محرابی مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صمت درباره افزایش صادرات صنعت نساجی گفت: با توجه 
به محدودیت منابع ارزی و مشکالت واحد های تولیدی در تامین 
ارز و واردات مواد اولیه، کل صنعت نساجی فرصت رشد را پیدا 
کرده است و با تخصیص منابع و مواد اولیه با توجه به مشکالت و 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بر توسعه کشت پنبه 
به دلیل ارزش افزوده باال و اشتغالزایی تاکید کرد و گفت: کشت 
محصول پنبه در توسعه اقتصادی کشورها از اهمیت بسیار باالیی 
قرار  دولت ها  مورد حمایت  اغلب کشورها  در  و  است  برخوردار 

می گیرد.
عباس کشاورز در گردهمایی سراسری تبیین و تشریح برنامه ریزی 
زراعت پنبه در سال 98 گفت: بهبود وضعیت بذر، کاهش خطرات 
شبکه های  طریق  از  آفات  ویژه  به  خسارت  زا  عوامل  از  ناشی 
مراقبت، توسعه مکانیزاسیون، استفاده از کشاورزی حفاظتی، کشت 
نشایی و آبیاری های مناسب و بهبود تغذیه از عوامل کلیدی برای 

توسعه کشت پنبه در کشور است.
از  را  نساجی  همکاری صنعت  اقتصاد،  وی  فصل  گزارش  به 
کارگروهی  کرد  مقرر  و  دانست  پنبه  کشت  توسعه  ضروریات 
مشترک با الگوبرداری از نمونه های موفق در کشور، به صورت 
فعال تشکیل شود تا طی سال های آتی کشت قراردادی پنبه عملی 

و توسعه یابد.
در این گردهمایی، هزارجریبی مجری طرح پنبه کشور بر توجه 
وزارت جهاد کشاورزی به تولید پنبه تاکید و اظهار امیدواری کرد: 
امیدواریم در سال آینده به پیش بینی 82 هزار هکتار سطح کشت 
پنبه که در برنامه داریم، برسیم و همچنین با تدابیری که اندیشیده 

شده 40 درصد افزایش تولید داشته باشیم.
وی در این راستا به اقدامات صورت گرفته در زمینه تولید و تامین 
بذر پنبه اشاره و تصریح کرد: تولید بذر پنبه به شرکت های داخلی 
واگذار شده است و در این زمینه هم ارقام زودرس توسط موسسه 
تحقیقات پنبه کشور معرفی شده که می تواند کمک خوبی در حوزه 
تولید پنبه داشته باشد و باعث افزایش انگیزه بین کشاورزان برای 

کشت پنبه باشد.
مجری طرح پنبه کشور افزود: همکاری های خوبی با کشورهای 
و  تکنولوژی  انتقال  به شرط  پنبه  بذر  تامین  زمینه  در  خارجی 
است.  گرفته  صورت  کشور  در  خصوصی  بخش  با  مشارکت 
هزارجریبی توجه به کنترل آفات را یکی از اولویت های کشت پنبه 
دانست و خاطرنشان کرد: در این خصوص نیز همکاری خوبی با 
همکاران سازمان حفظ نباتات انجام شده که این روند در سال های 

آتی هم ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، روش های به زراعی کشت پنبه حائز اهمیت است 
که اقدامات خوبی در این خصوص از جمله کشت نشایی، کشت 
حفاظتی و بهبود کارایی مصرف آب صورت گرفته که در سال های 
تعاونی های  احیای  از  مسئول  مقام  این  می یابند.  توسعه  آتی 
پنبه کاران در سطح کشور خبر داد و ابراز داشت: در سال های اخیر 
همکاری و مشارکت فعال برای توسعه و پایداری پنبه مورد توجه 
قرار گرفته است و انتظار می رود این تعاونی ها در سطح شهرستان ها 

نیز احیا و به فعالیت خود در عرصه تولید پنبه قوی تر ظاهر شوند.

صنایع کشور قرار است حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
مالی دریافت کنند؛ تسهیالتی که در قانون بودجه سال جاری در 
نظر گرفته شده و بنابراین، احتماال به سرعت به دست واحدهای 
به  جدید  پول  تزریق  نحوه  اما  رسید.  خواهد  متقاضی  تولیدی 

صاحبان صنایع به چه شکل خواهد بود؟
بنابر اعالم وزارت صنعت، 10 هزار میلیارد تومان از این تسهیالت 

توسط بانک های کشور تأمین و 10 هزار میلیارد تومان دیگر از 
صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد. عالوه بر این، دولت برای 
میلیارد  هزار  معادل  یارانه ای  تسهیالت،  سود  از  بخشی  پوشش 

تومان در نظر گرفته است.
به گزارش تعادل،  سود تسهیالت اعطایی نیز بین 12 تا 14 درصد 
تعیین شده و این در حالی است که »تولید کاالی قابل فروش در 
بازارها« یکی از شروط اعطای این تسهیالت است. از دیگر سو، بر 
اساس اطالعات مندرج در سایت سامانه بهین یاب )درگاه اعطای 
تسهیالت(، این تسهیالت تنها جهت »تکمیل طرح های نیمه تمام 
با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد«، »بازسازی و نوسازی« و 
نیز »تامین سرمایه در گردش« به واحدهای متقاضی تخصیص 

داده می شوند.
نیز  نوسازی  و  بازسازی  منظور  به  تسهیالت  دریافت  از  منظور 
انرژی، کاهش  بهره وری  ارتقای  از منابع دریافتی جهت  استفاده 
انتقال  و  صادرات  توسعه  رقابت پذیری،  افزایش  مصرف،  شدت 

واحدهای  همچنین  است.  شده  عنوان  تکنولوژی 

تحریم ها از صنعت نساجی حمایت کرده ایم.
نامه ای به  افزود: در تبصره 18 قانون بودجه 97 تفاهم  محرابی 
مبلغ 21 هزار میلیارد تومان بین وزارت صنعت و سازمان برنامه 
تکمیل  و  نوسازی  بازسازی،  درگردش،  سرمایه  برای  بودجه 
طرح های نیمه تمام انجام شده است و طبق دستور وزیر صنعت 
سرمایه در گردش صنعت پوشاک در اولویت کار است و عملیات 

اجرایی در حال انجام است که به زودی اجرایی می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه از اول تیر ماه 97 ممنوعیت واردات 
پوشاک در دستور قرار گرفته است، واردات پوشاک اکنون به 4 
میلیون دالر کاهش یافته است، اما صادرات ما از 37 میلیون دالر 
در 9 ماهه اول سال قبل به 48 میلیون دالر رسیده که در حوزه 

صادرات 56 درصد رشد داشته است.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت درباره حمایت از 
صنعت پوشاک گفت: با پیگیری های انجام شده در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت کارگروهی در مجلس تشکیل شد و برای حمایت 

از تولید به یک جمع بندی اساسی رسیدیم.
وی افزود: نرخ بهره بانکی، سهم بیمه کارفرما و مالیات بر ارزش 

افزوده در کارگروه بررسی شد. 
اساس  بر  تعرفه ها  و  می شود  رصد  مرتب  تعرفه ای  نظام  اصالح 
زنجیره تولید اصالح می شود و ارتباط تنگاتنگ با تشکل ها برای 
اعمال تعرفه انجام می شود. محرابی گفت: ماشین آالت در گمرک 
کار  و مشغول  در صنایع مختلف نصب هم شده  و  است  نمانده 
هستند، اما برای ماشین آالت صنعت نساجی منتظر مصوبه هیئت 
دولت هستیم که یا مابه التفاوت در گمرک پرداخت شود یا معاف 

شوند. 
افزود: موضوع  وزارت صنعت  پوشاک  و  نساجی  مدیرکل صنایع 
هر  پوشاک  و  نساجی  کل صنعت  در  اولیه  مواد  تامین  و  قیمت 
هفته نظارت و رصد می شود. با توجه به شرایط خاص اقتصادی 
پیش آمده و فروش نقدی پارچه و منسوجات، سرمایه درگردش 

با اولویت پوشاک در وزارت صمت درحال پیگیری 

ضرورت کشت قراردادی پنبه در کشور

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

بنا بر اعالم وزیر صنعت 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت به صاحبان بنگاه ها اعطا می شود
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متقاضی باید در دسته بندی »بنگاه های کوچک و متوسط« قرار 
داشته باشند؛ یا به عبارت ساده تر، کمتر از 100 نفر کارکن داشته 

باشند.
صنایع  به  مستقیم  مالی  تسهیالت  دوباره  تزریق  همه،  این  با 
مشاور  اظهارنظر  اساس  بر  که  می گیرد  صورت  حالی  در  کشور 
امور اقتصادی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها 
تومان  میلیارد  هزار   117 حدود  جاری  سال  ابتدایی  ماهه   8 در 
این  نیاز  البته  و  داده شده  به صنایع کشور تخصیص  تسهیالت 
صنایع به سرمایه در گردش، چیزی در حدود 300 هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.
شرایطی  در   1397 سال  بودجه  قانون   18 تبصره  اما  سو  آن  از 
باقی  پایان سال جاری  تا  از سه هفته  اجرایی می شود که کمتر 
مانده و به این ترتیب، اجرای این طرح را می توان تکمیل شتاب 

زده یکی از بندهای قانون بودجه سال جاری در نظر گرفت.
جزییات وام رونق تولید از زبان تولید

از کلید خوردن طرح  روز گذشته  و تجارت،  وزیر صنعت، معدن 
اعطای تسهیالت تولید و اشتغال در کشور خبر داد. بنابه اظهارات 
محمد رضا رحمانی، با تفاهم انجام شده میان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور حدود 20 هزار میلیارد 

تومان به تسهیالت تولید و اشتغال اختصاص یافت.
تومان  میلیارد  داد: 10 هزار  ادامه  این خبر  اعالم  با  او همچنین 
منابع صندوق  از  تومان  میلیارد  و 10 هزار  بانک ها  منابع  توسط 
یارانه  تومان هم  میلیارد  نظر گرفته شده و هزار  توسعه ملی در 
با  برنامه  این  در  داد:  ادامه  او  است.  منظور شده  سود تسهیالت 
تخصیص یارانه سود پیش بینی شده، نرخ نهایی سود تسهیالت 
طرح ها و واحدهای تولیدی در صورت تحقق اهداف مربوط، برای 
مناطق برخوردار، به 14 درصد و برای مناطق کمتر برخوردار، به 

12 درصد کاهش می یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص زمان بندی بازپرداخت 
طرح های  تکمیل  تسهیالت  بازپرداخت  دوره  افزود:  تسهیالت 
نیمه تمام صنعتی و معدنی و توسعه واحدهای موجود )بازسازی و 
نوسازی( در یک دوره 5 ساله با 12 قسط در سال است که 6 ماه 

تنفس و 6 ماه دوره مشارکت دارد.
در  سرمایه  تسهیالت  بازپرداخت  زمان بندی  داد:  ادامه  رحمانی 
گردش یک دوره یک ساله با 12 قسط است.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اما پیش از این، آن دسته از واحدهای تولیدی را مخاطب 
این طرح دانسته بود که محصوالت تولیدی شان در بازار خریدار 

داشته باشد.
گرفته  نظر  در  تسهیالت  بود:  گفته  امسال  ماه  دی  در  رحمانی 
شده در راستای حمایت از تولید نباید به واحدهایی پرداخت شود 
که محصوالت آنها بازار ندارد و در این روند باید نظارت صورت 
بگیرد. بنابه اظهارات سکاندار صنعت، برای پرداخت تسهیالت به 
واحدهای تولیدی باید اولویت بندی کرد و واحدهایی که در زنجیره 
تولید هستند، اشتغالزایی باالیی دارند یا تولید صادراتی، در اولویت 
دارند،  بازار  تولید کاالهایی که  اوصاف، ظاهرا  این  بگیرندبا  قرار 
شرط وزارت صنعت برای تخصیص این تسهیالت به واحدهای 

متقاضی است.
تسهیالت  این  متقاضی  واحدهای  رحمانی،  گفته های  اساس  بر 
باید به وزارت صنعت تعهد بدهند که در صورت اخذ تسهیالت 
بازار دارد.  برای سرمایه در گردش، کاالیی را تولید می کنند که 
او همچنین با بیان اینکه هدف دولت از اعطای این تسهیالت به 
واحدهای تولیدی، حفظ و ایجاد اشغال است، گفت: در زمینه تامین 
ارز کاالهای وارداتی نیز آنها را براساس نیاز، اولویت بندی کردیم 

که مواد اولیه، قطعات و ملزومات خطوط تولید در اولویت است.
طرحی كه دیر كلید خورد

این اما دومین باری بود که یکی از چهره های ارشد وزارت صنعت، 

در مورد آغاز این طرح اطالع رسانی می کرد. پیش از، معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آخرین روز بهمن ماه، 
تولیدی  واحدهای  متقاضیان  از  نام  ثبت  روند  به شروع  اشاره  با 
جهت اجرای برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن که در 
بند »الف« تبصره 18 قانون بودجه به آن اشاره شده، گفته بود: 
تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی و بازسازی و نوسازی 

واحدهای تولیدی از مهم ترین برنامه های تبصره 18 است.
بنابه اظهارات سعید زرندی، واحدهای صنفی تولیدی نیز در بخش 
بازسازی و نوسازی می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند. این 
و  کوچک  صنایع  سازمان  گفتهمدیرعامل  به  که  است  حالی  در 
از  یکی  صنایع،  نوسازی  و  ساختار  اصالح  صنعتی،  شهرک های 

اهداف اصلی این طرح خواهد بود.
در  نیز  صنعتی  شهرک های  نیا،  صالحی  محسن  گفته  به  البته 
موضوع عارضه یابی و مشاوره های صنعتی در این طرح همکاری 
یاب، منظور  بهین  بر اساس اطالعات موجود در سایت  می کند. 
استفاده  نیز  نوسازی  و  بازسازی  منظور  به  تسهیالت  دریافت  از 
شدت  کاهش  انرژی،  بهره وری  ارتقای  جهت  دریافتی  منابع  از 
مصرف، افزایش رقابت پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی 

است.
اجرایی شده  دیر  بسیار  اما  بودجه سال 1397  قانون  تبصره 18 
است، چراکه تنها کمتر از سه هفته تا پایان سال جاری فرصت 
واحدهای  تبصره،  این  اساس  بر  همه،  این  با  است.  مانده  باقی 
افزایش  طرح،  تکمیل  زمینه  در  که  تسهیالت  دریافت  متقاضی 
یا تثبیت تولید و اشتغال نیاز به تسهیالت بانکی دارند می توانند 
با پیشرفت فیزیکی  نیمه تمام  در سه بخش »تکمیل طرح های 
باالی 60 درصد«، »بازسازی و نوسازی« و نیز »تامین سرمایه 

در گردش«، جهت دریافت تسهیالت در این طرح شرکت کنند.
یکی دیگر از شروط اعطای این تسهیالت هم قرارگیری واحدهای 
متقاضی در دسته بندی بنگاه های »کوچک و متوسط« است. بر 
این اساس، این واحدها باید کمتر از 100 نفر کارکن داشته باشند. 
این در حالی است که تبصره 18 قانون بودجه تنها بر تزریق منابع 

مالی به صنایع و واحدهای تولیدی تکیه ندارد.
در  فعال  واحدهای  است  قرار  قانونی،  تبصره  این  اساس  بر 
خوشه های  و  کلینیک ها  خدمات  از  کشور،  صنعتی  شهرک های 

صنعتی نیز بهره مند شوند.
 آیا همه موافقند؟

با همه اینها، تمام فعاالن اقتصادی با اعطای تسهیالت به واحدهای 
تولید در قالب های کنونی موافق نیستند. اعطای تسهیالت مستقیم 

به تولیدکنندگان تنها مختص به سال جاری نیست.
وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت، در فاصله سال های 1395 تا 
1397، قائم مقام وزارت صنعت در امور تولید بود و تأمین سرمایه 
برای واحدهای تولیدی، یکی از راهکارهایی اجرایی او برای جان 

بخشیدن به صنایع تولیدی در کشور بود. 
این در حالی است که برخی برآوردها نشان می دهند در سه سال 
منتهی به سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت دست کم 
140 هزار میلیارد تومان پول به واحدهای تولیدی کشور تزریق 

کرده است.
و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  معاونت  اقتصادی  امور  مشاور 
از  تهران،  بازرگانی  اتاق  در  درجلسه ای  پیش  چندی  نیز  تجارت 
صنایع  به  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   117 حدود  اختصاص 

کشور در 8 ماهه ابتدایی سال جاری خبر داده بود.
به گفته گلنار نصراللهی، با این آمار، سهم تسهیالت سرمایه در 
گردش صنعت به 59 درصد رسیده که نسبت به 50 درصد مدت 
بر  اما در حالی است که  این  افزایش دارد.  از  مشابه قبل، نشان 
اساس برآوردهای وزارت صنعت، نیاز صنایع کشور به سرمایه در 

گردش حدود 300 هزار میلیارد تومان است.

ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات  هزار و یازدهمین نشست 
هیئت مدیره انجمن صنایع نساجي ایران
هزار و یازدهمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران در روز یکشنبه مورخ 97/11/28 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و 

تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

1- خالصه مذاکرات هزار و دهمین نشست  هیئت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران مورخ 97/11/14 قرائت و به امضاء حاضرین در نشست 

مذکور رسید.
2- آقای مهندس شهالیی گزارشی از نشست مشترک با معاونت امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز شنبه مورخ 97/11/27 
ارائه فرمودند. همچنین ایشان گزارش مختصری از جلسه مشترک 
برگزار شده در تاریخ 97/11/28 در گروه طراحی دانشگاه الزهرا ارائه 

فرمودند.
3- در خصوص تور نمایشگاهی ایتما مصوب شد که انجمن بطور 

مستقل برنامه ریزی برای برگزاری تور نداشته باشد.
4- آقای دکتر شیبانی با اشاره به انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی و ساختار  هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که 
در واقع نمایندگان تشکل ها و اتاق های بازرگانی شهرستان ها می باشند، 
به موضوع اعتبار عضویت نماینده انجمن صنایع نساجی ایران در  هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تا خرداد ماه سال 1398 اشاره نمودند و 
همچنین پیشنهاد دادند که انتشار مجله دنیای نساجی در بازه های زمانی 
مشخصی ادامه یابد. همچنین ایشان پیشنهاد دادند که انجمن با اعزام 
کارشناسان خود به ایتمای بارسلون به نوعی تقدیر از ایشان را در دستور 
کار قرار دهد که در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و 

مورد موافقت قرار نگرفت.
و  استخدام  از  مختصری  گزارش  نیلفروش زاده  مهندس  آقای   -5
بکارگیری سرکار خانم مریم شجری و سرکار خانم سمیرا نصراللهی 

برای واحدعضویت و واحد دبیرخانه انجمن ارائه فرمودند.
آقای  دفتر  محل  در  انجمن  آتی  هیئت مدیره  جلسه  شد  مقرر   -6

شهالیی برگزار شود.
در  موجود  مقررات  و  قوانین  به  اشاره  با  فرهی  مهندس  آقای   -7
خصوص عودت ارز حاصل از صادرات و مشکالت عدیده ایجاد شده 
برای صادرکنندگان از دبیرخانه انجمن خواستند که طی مکاتبه ای از 
مسئولین خواسته شود با توجه به عطف به ماسبق شدن قوانین و 
مصوبات ارزی به اردیبهشت ماه 97، نرخ  های پایه صادراتی مصوب 
نیز از اردیبهشت ماه 97 اعمال گردد. همچنین مصوب شد که با 
ذکر دالیل از دولت درخواست گردد که مهلت بازگشت ارز حاصل 
از صادرات شش ماهه و یا متناسب با مدت قراردادهای فروش باشد. 
همچنین مصوب شد در مکاتبه مجزایی درخواست گردد که صنعت 
نساجی از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف گردد و انجمن بطور 
جدی پیگیر قرار مالقات حضوری از آقای پناهی معاون ارزی بانک 
مرکزی برای طرح موضوع و استدالل از درخواست های مطروحه گردد.
8- گزارش جلسه کمیته صادرات انجمن با حضور رؤسا و دبیران 
مورخ  الیاف،  و  فیالمنتی  نخ  موکت،  ماشینی،  فرش  کمیته های 
97/11/28 توسط آقای مهندس نیلفروش زاده ارائه گردید و مشکالت 
و تنگناهای صادرکنندگان در این مورد مطرح شد که مقرر شد انجمن 

پیگیری هایی را در این خصوص بعمل آورد.
9- گزاش جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص تعیین 
تکلیف اموال تملیکی )کاالهای مکشوفه قاچاق( طبق صورت جلسات 
مربوطه به اطالع  هیئت مدیره محترم رسید که مصوب شد انجمن 
صراحتاً در خصوص معدوم شدن کاالی قاچاق اظهارنظر رسمی نماید.
10- سرکارخانم مهندس سیما کاظمی از دفتر امور طرح ها و تأمین 
مالی وزارت صمت و آقای مردفرد از دفتر مدیریت کسب و کار و اشتغال 
پایدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقایان مهندس سید تورج 
شهرجردی و محمد کاردان پور، طبق دعوت قبلی در جلسه  هیئت مدیره 
حضور یافتند و در خصوص طرح حمایت از تولید پنبه تحت عنوان 
کشت قراردادی مطالبی را مطرح فرمودند و بحث و تبادل نظر بسیاری 

در این خصوص صورت پذیرفت.
11- جلسه در ساعت 18:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت.
عدم حضور با اطالع قبلی: محمدرضا مقدم، اكبر لباف 

صورتجلسه
 پول  درمانی تولید در پایان سال

بنا بر اعالم وزیر صنعت 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت به صاحبان بنگاه ها اعطا می شود
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دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اعالم اینکه 
ما مطلقاً کمبود در بخش پوشاک برای تأمین نیاز بازار نداریم، گفت: 
آقایانی که مجوز واردات پوشاک از طریق گروه کاالیی 4 را مصوب 
کرده اند به صورت روشن بگویند ما در کدام بخش پوشاک کمبود 

داریم ؟
سعید قدیری، با انتقاد از اینکه براساس کدام استدالل قرار است 
انجام  آزاد  مناطق  به  میلیون دالر کاالهای گروه 4  واردات 140 
لیست کاالهای گروه 4 مشاهده  به  نگاهی  با  اظهارداشت:  شود، 

می شود برخی از این کاال مواد غذایی و مابقی آنها پوشاک و لوازم 
خانگی است.

به گزارش فصل اقتصاد، وی با بیان اینکه ارزیابی ها نشان می دهد 
یک سوم این کاالهای گروه 4 پوشاک و کفش است، افزود: در حال 
حاضر بازار هیچ کمبود در بخش پوشاک و کفش ندارد به نحوی که 
تولیدکنندگان محصوالت خود را با تخفیف های 50 تا 70 درصدی 
به فروش رسانده و حتی تمایل زیادی به برگزاری نمایشگاه برای 
عرضه مستقیم کاالهای خود دارند. دبیر اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران با اعالم اینکه ما مطلقاً کمبود در بخش 
پوشاک برای تأمین نیاز بازار نداریم، گفت: چرا به جای آنکه ارز 
متقاضی به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند 
مجوز  صدور  با  چرا  شود؟  کشور  وارد  شده  ساخته  کاالهای  باید 
اختصاص سهمیه برای گذرهای مرزی فضا را برای واردات پوشاک 

به کشور مهیا می کنید؟
وی اضافه کرد: امروز تولیدکنندگان به سختی فعالیت کرده و برای 
فروش محصوالت تالش بسیاری می کنند چرا باید به جای مبارزه با 
کاالهای قاچاق، باز پوشاک وارد کشور کنید؟ آقایان باید به صورت 
روشن دلیل صدور مجوز واردات 140 میلیون دالر کاالی گروه 4 را 

اعالم کنند ما در کدام بخش کمبود داریم که باید کاال وارد کنیم.

تولیدکننده؛ معطل مواد اولیه و تقاضاست

نبود گزارش از روند رشد مصرف پوشاک 

و اجرایی شدن است.
داشتیم  تشکل ها  مدیران  با  که  جلسه ای  در  کرد:  تصریح  وی 
و  است  شده  آزاد حل  منطقه  طریق  از  نهایی  کاال های  موضوع 
ما با ورود پوشاک، کیف و کفش از مناطق آزاد مخالفت کرده ایم.
محرابی گفت: با ابالغ وزیر ضوابطی برای بازرگان و تولید کننده 
در نظر گرفته شده و بر اساس چارچوب ثبت سفارش ها باید انجام 

شود.
اینکه  اعالم  با  وزارت صنعت  پوشاک  و  نساجی  مدیرکل صنایع 
با قاچاق پوشاک شروع شده  از اول هفته جاری عملیات مبارزه 
افزود: کارگروهی  برند هایی قاچاق پوشاک برخورد می شود،  با  و 
برای ثبت برند ها نیز از شنبه آینده فعال خواهد شد. بر اساس این 
گزارش سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 
این خصوص گفت: با مطالعه همه جانبه و مراجعه به تولیدکنندگان 

در اقصی نقاط کشور و بررسی مشکالت که یکسال طول کشید 
به دولت  بند تهیه و  طرحی در خصوص صنعت پوشاک در 10 
ارسال شد، اما تاکنون هیچ خبری از اجرای آن نشده است و با 
پیگیری ها مشخص شد که نامه ارسالی از دفتر رئیس جمهوری به 

دفتر معاونت اجرایی آن رفته و آنجا بایکوت شده است.
باستانی با اشاره به این که 10 بند تهیه شده، قانون نبوده که الزم 
االجرا باشد گفت: این 10 بند با این هدف به دولت داده شد که 
در بودجه آن را بگنجاند و به ما بدهد که این اتفاق نیفتاد و ما 

بدین وسیله یک خوراک آماده اجرا در اختیار دولت قرار داده ایم.
این نماینده مجلس افزود: این که جلوی واردات پوشاک گرفته 
شده فرصت خوبی است برای صنعت پوشاک که خودش را نشان 
با رقبای خارجی )ترکیه و  دهد، االن شرایط خوبی برای رقابت 

چین( فراهم شده است.

کاهش قاچاق و واردات پوشاک فرصتی پیش روی تولیدکنندگان داخلی
پاکسازی نهایی واحدهای عرضه کننده 
پوشاک قاچاق/توسعه طرح به ۷ استان

ــا قاچــاق کاال و ارز  ــارزه ب ســخنگوی ســتاد مرکــزی مب
بــا بیــان اینکــه 110واحــد ارائــه کننــده پوشــاک محــرز 
قاچــاق پاکســازی شــده اســت، از توســعه طــرح مبــارزه 

بــا عرضــه قاچــاق پوشــاک بــه 7 اســتان خبــر داد.
ــج اجــرای طــرح  ــا  در مــورد نتای ــی نی حمیدرضــا دهقان
ــار  ــران، اظه ــهر ته ــاک در ش ــاق پوش ــا قاچ ــارزه ب مب
داشــت: 110 واحــد تجــاری در نزدیــک بــه 40 مجتمــع 
ــرز  ــاک مح ــه پوش ــد ک ــایی ش ــران شناس ــاری ته تج
قاچــاق داشــتند و بــر اســاس هماهنگــی هایــی کــه بــا 
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــت س محوری
انجــام گرفــت، در ایــن زمینــه اقدامــات مقتضــی انجــام 

شــد.
ــارزه  ــزی مب ــتاد مرک ــخنگوی س ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــته  ــه گذش ــنبه هفت ــزود: چهارش ــاق کاال و ارز اف ــا قاچ ب
یــک اقــدام ضربتــی در ایــن حــوزه کلیــد خــورد؛ از ایــن 
ــا قاطعیــت اعــالم مــی کنــم کــه ایــن 110 واحــد  رو ب
ارائــه کننــده پوشــاک محــرز قاچــاق، دیگــر ایــن اقــالم 

را عرضــه نمــی کننــد.
وی ادامــه داد: همیــن االن اگــر بــه ایــن واحدهــا مراجعه 
کنیــد، متوجــه مــی شــوید کــه حتــی یکــی از ایــن 110 

واحــد، پوشــاک قاچــاق ندارنــد.
دهقانــی نیــا بــا بیــان اینکــه در حــال توســعه طــرح بــه 
ــر از  ــال حاض ــت: در ح ــتیم، گف ــا هس ــتان ه ــایر اس س
ســنگ انــدازی اســتانداران در ایــن مســیر گــذر کرده ایــم 
ــال انجــام  ــرح در ح ــعه ط ــرای توس ــا ب ــی ه و هماهنگ

اســت.
ــاق کاال و  ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــخنگوی س س
ــدران،  ــوی، مازن ــان رض ــای خراس ــتان ه ــزود: اس ارز اف
آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، گیــالن و اصفهان 
ــاک  ــه پوش ــا عرض ــارزه ب ــرح مب ــرای ط ــت اج در اولوی
محــرز قاچــاق هســتند، ضمــن اینکــه توســعه طــرح بــه 
ســایر شــهرهای اســتان تهــران نیــز در دســتور کار قــرار 

دارد. 
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وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

عضــو انجمــن نســاجی اســتان یــزد نیــز ناآگاهــی بــه مســائل 
روز را معضــل اصلــی صنعــت نســاجی دانســت و گفــت: 
تقاضــای جهانــی پوشــاک در ســال 2017 معــادل 1/8 تریلیــون 
ــش  ــون دالر پی ــالدی 2/5 تریلی ــال 2025 می ــرای س دالر و ب

ــی شــده اســت.  بین
علیرضــا فرخ نیــا بــا بیــان اینکــه آمریــکا بــا 341 میلیــارد دالر 
تقاضــا، بــزرگ تریــن مصــرف کننــده پوشــاک در جهــان اســت، 

افــزود: ســهم پوشــاک در تجــارت جهانــی 57 درصــد اســت. 
وی اضافــه کــرد: در ایــران هیــچ آمــاری از رونــد رشــد مصــرف 
ــوان سیاســت گــذاری  ــر ایــن نمی ت ــدارد؛ بناب پوشــاک وجــود ن

مناســبی در ایــن صنعــت انجــام داد. 
بــا ایــن حــال حرکــت نســاجی بــه ســمت محصــول نهایــی بــه 

دلیــل اشــتغال بــاالی زنــان، کــم آب بــر بــودن و ارزش افــزوده 
بــاال، قابــل توجیــه اســت. ایــن کارشــناس امــور اقتصــادی در 
ــود و  ــرایط موج ــناخت ش ــزوم ش ــر ل ــد ب ــا تأکی ــال ب ــن ح عی
پیشــرفت دنیــا در صنعــت پوشــاک و تدویــن برنامــه راهبــردی و 
تهیــه نقشــه راه، نبــود انگیــزه در دانــش آموختــگان دانشــگاهی 

را از معایــب نســاجی عنــوان کــرد. 
بــه هــر حــال بــه نظــر می رســد ظرفیــت بــاالی نیــاز داخلــی 
ــاد آن همچــون پاییــن  ــار مزایــای زی پوشــاک در کشــور در کن
بــودن قیمــت تمــام شــده کاال، بــازار خــوب صــادرات، کارگــر و 
ــای زیســت  ــود آلودگی ه ــه ارز، نب ــدک ب ــاز ان ــرژی ارزان، نی ان
ــت  ــن صنع ــاال، ای ــزوده ب ــی و ارزش اف ــم آبخواه ــی، ک محیط
ــا باشــد. ــم ه ــرای دور زدن تحری ــکار مناســبی ب ــد راه می توان
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نساجی؛ بهترین راه برای عبور از تحریم
صنعت نساجی در ایران با توجه به ظرفیت های موجود می تواند زمینه 
بسیار خوبی برای کاهش آمار بیکاری و راهکاری مناسب برای جبران 
بخشی از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم های ظالمانه باشد. 
در حالی که نساجی با حدود یک قرن سابقه در کشورمان، پنج درصد 
سرمایه گذاری های بخش صنعت را در اختیار دارد، 13درصد اشتغال 
واحدهای صنعتی نیز مربوط به این حوزه است. به گزارش  ایرنا، بر 
اساس آمار موجود، متوسط هزینه مورد نیاز به منظور ایجاد اشتغال برای 
یک نفر در صنعت نساجی حدود 25 درصد از متوسط هزینه ایجاد 
اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است. آمارهای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکی است؛ امسال با وجود چالش های ناشی از جنگ 
روانی و تحریم های اقتصادی، صادرات محصول نساجی کشور در 9 
ماهه سال 1397، 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت 
و این امر بیانگر ظرفیت های باالی این حوزه است. به گفته مدیرکل 
صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، هفت هزار و 900 واحد تولیدی 
فعال نساجی در ایران وجود دارد که اقدام الزم برای تأمین مواد اولیه و 

سرمایه در گردش این واحدها برنامه ریزی شده است. 
افسانه محرابی اظهار کرد: با حل مشکل تجارت 
و بازرگانی جهانی، صنعت نساجی در زمینه های 
جدید  آالت  ماشین  نصب  و  صادرات  واردات، 
گسترش پیدا کرد و مشکل مالی و بانکی آنها 
هم کمتر شد.  همچنین مدیر دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری یزد گفت: در دوره قبلی 
تحریم و بر اساس آمار رسمی، 700 دستگاه ماشین بافندگی و در آمار 
غیررسمی، دو هزار دستگاه ماشین بافندگی بدون حمایت دولت وارد 
کشور شد. سید حسین دشتی با اشاره به اینکه صنعت نساجی، ظرفیت 
گسترش و مقاومت در شرایط تحریم را دارد، تدوین نقشه راه و مشخص 
شدن وظایف دستگاه ها را در توسعه نساجی با اهمیت خواند. وجود 
کارخانه های قدیمی و با سابقه نساجی در یزد و نیز به دلیل ظرفیت باال 
در اشتغال خصوصاً مشاغل خانگی، کمک بسیار مطلوبی برای توسعه 
و عبور از تحریم های اقتصادی است. یزد از گذشته، نه تنها به سبب 
معماری ویژه و بنا های باستانی که بخشی از آن ثبت جهانی شد، بلکه 
به سبب وجود صنایع گوناگون از جمله صنعت بافندگی و نساجی معروف 
و شناخته شده است. هر جای ایران نامی از ترمه، روفرشی و دستمال 
به میان آید، نام یزد نیز با آن همراه خواهد بود و این امر بیانگر اهمیت 
آن در استان و جایگاه آن در میان مردم است. 25 درصد سهم اشتغال 
یزد و فعالیت 23 هزار نفر در این حوزه، مبیین جایگاه نساجی در میان 
یزدی هاست و ورود آن به برخی خانه ها و محالت به عنوان شغل 

خانگی همچنان ادامه دارد.
 

سهم 27 درصدی یزد از تولیدات نساجی كشور 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به رتبه دوم استان 
با تولید 27 درصد محصول این صنعت در کشور گفت: هم اکنون 662 
واحد نساجی استان پروانه بهره برداری دارد؛ اگر صنوف مرتبط را به آن 
اضافه کنیم این تعداد به چهار هزار و 309 واحد می رسد. محمدرضا 
علمدار یزدی می گوید: هم اکنون در سه هزار و 290 واحد تولیدی و 
صنعتی فعال استان بیش از 100 هزار نفر مشغول کار هستند. وی با 
بیان اینکه فعالیت نساجی صنعتی از سال 1304 خورشیدی در ایران آغاز 
شد، اظهار کرد: از همان زمان فعالیت نساجی صنعتی نیز در یزد آغاز شد 

و امروز از پیشگامان آکادمی و صنعتی این بخش محسوب می شود.

تمایل سریالنکا به خرید پارچه های خام در یزد 
همچنین سفیر سریالنکا در تهران در نشستی با فعاالن حوزه اقتصادی 
استان یزد توسعه روابط اقتصادی کشورش با یزد را به نفع مردم این 
استان و جمهوری اسالمی دانست.  »محمد شریف انیس« اضافه کرد: 
تالش ها برای زمینه سازی مناسب برای سرمایه گذاری، انجام توافق های 
الزم و ارتباط با فعاالن صنعتی و تولیدی مد نظر است. وی، بیشترین 
صادرات کشورش را پوشاک ذکر کرد و یادآور شد: این کشور برای 
توسعه و فعالیت تجاری و بازرگانی به پارچه خام نیاز دارد و یزد در این 

زمینه از توانایی های خوبی برخوردار است.

10 درصد سرمایه گذاری یزد در حوزه نساجی 
هم اکنون نساجی سهم هشت درصدی تولید ناخالص داخلی استان و 

سهم 42 و 27 درصدی در میان صنایع فلزی و غیرفلزی را داراست. 
مشاور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد در باره تأثیر اشتغال صنایع 
نساجی استان به ایرنا اظهار کرد: از 9 هزار و 818 واحد نساجی کشور، 
حدود دو هزار واحد آن در استان قرار دارد. الهه اسالمی افزود: در مجموع 
10 درصد سرمایه گذاری یزد و 25 درصد سهم اشتغال استان مربوط به 
این حوزه است. وی می گوید: هم اکنون حدود 23 هزار نفر در این 
صنعت، مشغول به کار هستند و نساجی بیشترین سهم اشتغال نسبت 
به سرمایه گذاری را دارد. مشاور مدیرکل تعاون یزد خاطرنشان کرد: 
استان، رتبه نخست تولید محصول سنتی و رتبه دوم تولید پارچه پنبه 
ای، الیاف مصنوعی، ریسندگی نخ پنبه و پلی استر را داراست. اسالمی 
تصریح کرد: نساجی از نظر عوامل فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی جزو 
مشاغل سخت و زیان آور به حساب می آید و این امر در نبود انگیزه 

ورود دانش آموختگان این رشته به بازار کار اثرگذار است. 

در  پایین  گذاری  سرمایه  با  باال  اشتغال 
نساجی 

همچنین رئیس انجمن نساجی استان از یزد با 
عنوان شهر نساجی یاد و اظهار کرد: پایین بودن 
قیمت تمام شده کاال، بازار خوب صادرات، وجود 
کارگر و انرژی ارزان، نیاز اندک به ارز، نبود آلودگی 
زیست محیطی، کم آبخواه بودن )جز مرحله رنگریزی و تکمیل(، ارزش 
افزوده باال و مزیت نسبی به دلیل مشتقات نفتی مواد اولیه از مزایای 

این صنعت است. 
مجتبی دستمالچیان یادآور شد: در صنایع نساجی، نسبت میزان اشتغال 
به حجم سرمایه گذاری باالست و به ازای تولید هرکیلو گرم پارچه 
پیراهنی، 15 نفر مشغول کار هستند. وی خاطرنشان کرد: صنایع پوشاک 
با توجه به نیروی انسانی باال، سرمایه پایین، ارزش افزوده آن حدود سه 

برابر است و یزد ظرفیت توسعه صنعت پوشاک را نیز داراست. 
به اعتقاد رئیس انجمن نساجی یزد، دلیل رکود این صنعت ناشی از 
کاهش ارزش افزوده صنعت نساجی و گرانی مواد اولیه در بازه زمانی 

1362 تا 1372 است.  
به گفته دستمالچیان، هم اکنون یکهزار و 964 واحد کوچک و بزرگ 
نساجی در استان وجود دارد که بدون هیچ اتکایی به دولت، فعالیت 

می کنند و از مشتریان خوش حساب بانک ها هستند. 
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در احیای واحدهای نساجی تا استفاده 
کامل از ظرفیت کامل تولید این واحدها باید در اولویت باشد، ادامه داد: 
در صنعت کاشی، 70 درصد مازاد نیاز داخلی تولید وجود دارد اما در 
صنعت نساجی اگر با تمام ظرفیت کار شود، تنها 70 درصد نیاز بازار 
داخلی تأمین می شود. این صنعتگر یزدی با بیان اینکه یزد، قطب تولید 
شال و روسری ایران است و با توسعه چاپ دیجیتال می تواند ارزش 
افزوده باالیی ایجاد کند، می گوید: برندسازی، توسعه تولید گرانول پلی 
استر و پلی پروپیلین، تجهیز خطوط ریسندگی الیاف کوتاه، خطوط ذوب 
ریسی نخ پلی استر، خط آهارزنی و چله کشی و خط چاپ و تکمیل 
مدرن در توسعه صنعت پوشاک بسیار مهم است. دستمالچیان با بیان 
اینکه نساجی در شرایط تحریم به دلیل کاهش میزان قاچاق )به علت 
افزایش نرخ ارز و موانع نقل و انتقال مالی( قوی تر می شود، درباره نقاط 
ضعف معتقد است: کامل نبودن چرخه تولید در نساجی و تبدیل نشدن 
پارچه به کاالی نهایی از مهمترین این نقاط ضعف است. وی، نداشتن 
راهبرد، راهکار و ایجاد زمینه کپی کاری و تضعیف شرکت های رقیب، 
نبود خالقیت در فارغ التحصیالن رشته نساجی و ضعف دانش و سرمایه 
را از دیگر چالش ها عنوان کرد. رئیس انجمن نساجی یزد از ایجاد دهکده 
نساجی با حضور نمایندگی تمام واحدهای این حوزه برای غلبه بر واسطه 
ها و تأسیس تعاونی تأمین نیاز واحدهای نساجی برای خرید گروهی مواد 

اولیه و حمایت از کارگاه های ضعیف تر خبر داد. 

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 26200196
فکس: 26206905

کدپستی: 1915654773
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عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

مدیرعامل: رضا همدانی
محل كارخانه: ابهر

زمینه  فعالیت: نخ 100% پنبه ای )رینگ( 
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
آن  مدیران  به  را  ابهر  پویاریس  شرکت 
همدانی  رضا  آقای  جناب  ویژه  به  واحد 

ایشان و شرکت  خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون 
پویاریس ابهر را آرزومند است. 

مدیرعامل: بهزاد محمدی
محل كارخانه:  دلیجان

زمینه  فعالیت: انواع الیاف استیپل دو جزئی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت الیاف مرینوس دلیجان را به مدیران 
آن واحد به ویژه جناب آقای بهزاد محمدی 

خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت الیاف 
مرینوس دلیجان را آرزومند است.

مدیرعامل: مهدی عظیم زاده آرانی
محل كارخانه:  آران و بیدگل
زمینه  فعالیت:  فرش ماشینی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت توحید نقش آران را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقای مهدی عظیم زاده 

آرانی خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت 
توحید نقش آران را آرزومند است.

شركت پویاریس ابهر

شركت الیاف مرینوس دلیجان

شركت توحید نقش آران

جناب آقای دكتر هوشنگ نصرتی
ریاست محترم دانشکده مهندسی نساجی صنعتی امیركبیر 
احتراماً در گذشت پدر بزرگوارتان را خدمت حضرتعالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران 

الهی و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

ایشان  محترم  خانواده  به  را  جمال  مسعود  نابهنگام  گذشت  در 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

پیام تسلیت
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