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نمی توان تولیدکننده را مجبور به
 تولید یک محصول خاص کرد

ادامه در صفحه 2 

ادامه در صفحه 2

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: بانک 
مرکزی در دو سال اخیر برای اصالح نظام بانکی، خصوصا نحوه 
امهال محاسبه سود بر اساسی مبانی شرعی اقدامات بنیانی انجام 

داده است.
عبدالناصر همتی چهارشنبه شب در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: 
در  کشور  اقتصاد  به  ارزنده  خدمات  کنار  در  کشور  بانکی  شبکه 

بخش های تولید و خدمات، دارای اشکاالت و ضعف هایی است که در 
روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک مرکزی قرار دارد. همزمان 
با اینکه در نقد عملکرد بانک ها بایستی انصاف را رعایت کرد. باید به 
بانک ها هم کمک کرد که این مسیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی 
کنند. بانک مرکزی در دو سال اخیر برای اصالح نظام بانکی، خصوصًا 
نحوه امهال محاسبه سود بر اساس مبانی شرعی اقدامات بنیانی انجام 

داده است و به طور جدی دنبال اصالحات بیشتر است.
او ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم 
چاره ای جز مقاومت در برابر خواسته هایی که در جای خود شاید 
ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی، تخصیص های ارزی 
کنترل  تردید  بی  است.  راستا  این  در  نیز  ملی  توسعه  صندوق 
اصالح کالن  و  بهبود  در  قدم  مهمترین  تورم  مهار  در  نقدینگی 

اقتصادی است.
همتی گفت: در کنار کنترل پایه پولی، اعمال سیاست های کالن 
احتیاطی در دستور کار بانک مرکزی است. یکی از ابزارهای مهم این 

یک میلیارد دالر گواهی ارزی صادر شد

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران می گوید بر اساس طرح 
افق، تولیدکننده ها بر مبنای ماشین آالت خاص خود و پروانه بهره برداری 
موجود اجازه دارند از سبد سهمیه خود تصمیم بگیرند چه مواد اولیه ای را 
با توجه به تائید وزارت صمت تولید کنند اما پتروشیمی تولید کننده در 
آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار اصرار بر این دارد که گرید جدید چیپس 
پلی استر TG670 که از لحاظ ویسکوزیته IV اصالح شده فقط به چند 
تولیدکننده خاص برسد و اگر سایرین هم بخواهند از این گرید استفاده 

کنند، پتروشیمی تندگویان حاضر به عرضه نیست.
 دکتر شاهین کاظمی  در خصوص چالش های موجود درباره گرید پلی 
استر نساجی اظهار کرد: اعتقاد انجمن صنایع نساجی بر این است که 
قدرت انتخاب باید به تولید کننده ها داده شود که هرکسی که می خواهد 
آن گرید را با کسر از مجموع سهمیه مجاز خود دریافت کند اما پتروشیمی 
تندگویان می گوید این گرید فقط به تولیدکنندگانی داده شود که امکان 
تولید نخ برای چادر مشکی دارند، و اگر تولیدکننده دیگری قصد استفاده از 
آن برای تولید پارچه مانتویی یا روسری یا ... را دارد، مجاز به استفاده نباشد. 
به گزارش اینپیا، وی با اشاره به اینکه شرکت های دیگری هم هستند 
که می توانند از این محصول استفاده کنند و با کمک این چیپس جدید 
کیفیت محصوالت خود را که همگی در صنعت نساجی مورد استفاده قرار 
می گیرند را ارتقا دهند، ولی لزوما برای تولید چادر مشکی نباشد، گفت: 
نتیجه رایزنی ها به این صورت شد که کد ویژه برای این گرید تعریف شود 
و تمام کسانی که درخواست آن را دارند، درخواست خود را به وزارت صمت 

بدهند تا این وزارتخانه در خصوص آن تصمیم بگیرد.
کاظمی توضیح داد: پتروشیمی تندگویان فعاًل توان تولید خود را برای گرید 
TG670 حدود ۶ هزار تن در سال اعالم کرده است که شاید با بررسی 
کارشناسان وزارت صمت درخواست افزایش یا کاهش آن را داشته باشیم.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با تاکید بر اینکه باید 
رویکردهای خود را در این زمینه اصالح کنیم، افزود: نباید حمایت از تولید 
چادر مشکی باعث شود با کسر از مجموع چیپس عرضه شده در بورس 
به سایر قسمت های صنعت نساجی آسیب وارد کنیم بلکه حمایت یعنی 
شرایطی را فراهم کنیم که تولید این گرید به سهمیه کف عرضه فعلی 
اضافه شود درحالیکه پتروشیمی تندگویان اعتقاد دارد این تولید بایستی در 
داخل سهمیه فعلی قرار گرفته و به عبارت دیگر از مجموع عرضه سایر 
گریدها کاسته شود. به هر حال با توجه به اینکه موضوع حمایت از چادر 
مشکی یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در حوزه فرهنگی نیز هست، باید 
تدابیری اندیشیده شود که بدون کاستن از سهیمه سایر واحدها، نیازهای 
خاص این بخش از صنعت نساجی نیز تامین شود. به تازگی کف عرضه 
پتروشیمی شهید تندگویان برای مجموع کلیه گریدهای چیپس نساجی 
تا حد 5500 تن در هفته افزایش یافته است، در حالیکه تقاضای خرید 
واحدهای نساجی به مراتب بیش از این است که با کاستن این عدد، آتش 
رقابت در این بخش که در طی فصل تابستان همواره در باالترین حد بوده 

است بیش از این خواهد شد.
کاظمی خاطر نشان کرد: بخاطر این دو نگاه متفاوت، تصمیم در این 
خصوص به وزارت صمت واگذار شده و همه واحدهایی که تمایل به خرید 
این گرید را دارند، باید درخواست خود را اعالم کنند. شاید مجموع این 
درخواست ها حتی کمتر از عرضه ۶ هزار تنی باشد، شاید هم ۱0 هزار 
تن تقاضا موجود باشد. وزارت صمت باید تصمیم بگیرد چه بخشی از این 
سهمیه در اختیار واحدهای تامین کننده نیاز چادر مشکی اختصاص یابد و 

چه حدی به سایر بخش ها داده شود.
باید توجه داشت که گرید جدید تولید شده منحصر به تولید پارچه چادر 
مشکی نیست و در خیلی از پارچه های دیگر هم قابل استفاده است پس 
نباید تولید کننده را مجبور کنیم که فقط در صورت تولید محصوالت 

مرتبط با چادر مشکی حق استفاده از این گرید را دارد.

ادامه در صفحه 2

دستور جهانگیری برای ترخیص مواداولیه تولید با هماهنگی بانک مرکزی

محمود توالیی : 

صدور کارت بازرگانی در کاشان به دلیل مشکالت سامانه جامع تجارت به صفر رسید

معاون اول رییس جمهور از دستگاه های مرتبط خواست هماهنگی های 
الزم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تعیین تکلیف در خصوص 

ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات فراهم شود.
به  دارو  و  اساسی  وکاالهای  بازار  تنظیم  کارگروه  بررسی  جلسه 

محمود توالیی، رئیس اتاق کاشان می گوید: از زمان انتقال عملیات 
صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت تاکنون، به دلیل آماده 

ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری 
اینکه همه مسئولین کشور در مجلس  بر  تاکید  با  این جلسه  در 
شورای اسالمی، قوه قضاییه و سایر نهادها باید برای حل مسائل و 
دغدغه های مردم و عبور از شرایط سخت کنونی با دولت همراهی 
و همکاری کنند، گفت: اینکه تصور شود دولت به تنهایی قادر است 
همه مسائل کشور را حل و فصل کند تصور اشتباهی است و فشار 
همراه  به  دیگری  دستاورد  مردم  افزایش مشکالت  جز  دولت  بر 

نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر عدم 
تمایل برخی از وارد کنندگان کاالها برای ترخیص کاال از گمرکات و 
بنادر کشور، اظهار داشت: اگر واردکننده ای که برای واردات کاال ارز 
دریافت کرده اما فرآیند ترخیص کاالها از گمرکات و بنادر را با هدف 
افزایش قیمت ها در بازار به تأخیر بیاندازد، این اقدامش اخالل در اداره 

نبودن زیرساخت های فنی این سامانه، صدور کارت بازرگانی در کاشان 
متوقف شده و فعاالن اقتصادی این منطقه با مشکل مواجه هستند.

اواخر تیرماه سال جاری، حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت 
نامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت اعالم  در 
کرد که عملیات صدور کارت بازرگانی از یک مرداد امسال در سامانه 
اتاق بازرگانی متوقف و صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبار سنجی انجام 
می شود. بر اساس این بخشنامه، عملیات تمدید کارت بازرگانی هم تا 
تاریخ ۱5 مرداد سال ۹۹ همچنان در سامانه اتاق بازرگانی قابل انجام 
بوده اما از تاریخ مذکور عملیات تمدید کارت بازرگانی نیز در سامانه 
اتاق بازرگانی متوقف و صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام 
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دستور جهانگیری برای ترخیص مواداولیه تولید با هماهنگی بانک مرکزی
کشور است و باید با او برخورد شود.

جهانگیری تاکید کرد: سازمان تعزیرات و دستگاه های ذی ربط نیز 
نظارت بر بازار و قیمت کاالها را در شرایط جنگ اقتصادی جدی تر 
از گذشته انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تامین کاالهای 
برنامه های  اولویت  باید در  اولیه کارخانجات  دارو و مواد  اساسی و 
دستگاه های اجرایی باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با 
تمام ظرفیت بر این اولویت مهم متمرکز شوند و با تالش شبانه روزی 
اجازه ندهند تا فعالیت کارخانه ای متوقف شود چون خط قرمز کشور 

تعطیل نشدن جریان تولید کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است و اقتصاد کشور 
تا کنون با اتکا به تدابیر و تصمیمات شجاعانه مدیران سرپا ایستاده 
است، افزود: نباید اجازه دهیم که به هیچ عنوان کارخانه ای در کشور 

تعطیل شود چرا که این خواست دشمنان است.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارتخانه های بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست 
با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته و با پیش بینی شرایط آینده 
کشور، برنامه ای واقع گرایانه و جامع متناسب با شرایط کشور برای 
تامین کاالهای اساسی و دارو در شش ماه دوم سال تدوین و برای 

جلسه آینده پیشنهاد کنند.
وی همچنین بر ضرورت ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات از 
گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از دستگاه های مرتبط خواست 
هماهنگی های الزم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم 
گیری و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص به موقع و به هنگام این 

گونه کاالها فراهم شود.

دکتر جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست برنامه 
ای دقیق با اولویت بندی مشخص برای حمایت از بخش تولید کشور 
تدوین کند تا نسبت به فعالیت کارخانه ها و وضعیت بخش تولید تا 

پایان سال اطمینان حاصل شود.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
رییس سازمان قضا و دارو، رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران 
و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز 
حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از آخرین وضعیت تامین 
کاالهای اساسی، میزان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و روند 
ترخیص کاال تا پایان شهریور ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت 

مشابه سال قبل ارائه کرد.
در این گزارش همچنین به برنامه ساالنه تامین کاالهای اساسی در 
سال ۹۹ و مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز کارخانه ها 
پرداخته شد و گزارشی نیز در خصوص وضعیت تامین ارز برای گروه 

های مختلف کاالیی ارائه گردید.
در این جلسه راهکارهای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کاالهای 
اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد. همچنین مقرر 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  کشاورزی،  جهاد  های  وزارتخانه  شد 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه 
گذشته، برنامه ای جامع و دقیق متناسب با شرایط پیش روی کشور 
برای تامین کاالهای اساسی و دارو و مواد اولیه در شش ماه دوم سال 

تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.

ادامه از صفحه 1

محمود توالیی : ادامه از صفحه 1

صدور کارت بازرگانی در کاشان به دلیل مشکالت سامانه جامع تجارت به صفر رسید
خواهد شد.

بااین حال، با بروز مشکالت زیرساختی در سامانه جامع تجارت و ایجاد 
مشکالت فراوان برای فعاالن اقتصادی جعفر سرقینی، سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران دستور داد به موازات سامانه جدید صدور کارت بازرگانی، 

سامانه قبلی نیز به مدت دو ماه دیگر به فعالیت خود ادامه دهد.
به  ایران  اتاق  رئیس  نامه غالمحسین شافعی،  از  بعد  ابالغیه  این 
سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. او 
موانع فنی برای تمدید یا صدور کارت در این سامانه را موجب خسران 

برای فعاالن اقتصادی دانسته است.
دبیر کل اتاق ایران هم در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، 

تأکید کرده است سامانه کارت بازرگانی محل آزمون و خطا نیست.
در همین زمینه، محمود توالیی رئیس اتاق کاشان در گفت وگو با 
»پایگاه خبری اتاق ایران« اعالم کرد که از زمان راه اندازی این سامانه 
تاکنون )از ۱5 مرداد تاکنون( کارت بازرگانی در کاشان صادر نشده 

است.
به گفته او، ازآنجایی که این سامانه بهره برداری آزمایشی نشده است، 
از گام اولی که فعاالن اقتصادی برای صدور کارت بازرگانی درخواست 
می دهند تا گام نهایی، با مشکل مواجه می شوند. ضمن اینکه به دلیل 

ناهماهنگی های موجود، برای سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی هم 
مشکالت بسیاری به وجود آمده است.

با اشاره به تصمیم وزارت صنعت مبنی بر فعالیت سامانه  توالیی 
یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده خاطرنشان کرد که 
ناهماهنگی های موجود و ضعف زیرساختی باعث شده تا دیتاهایی که 
برای صدور کارت بازرگانی ضروری است به این سامانه تحویل داده 

نشود و عماًل فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی سردرگم شده اند.
رئیس اتاق کاشان تأکید کرد: همان طور که اتاق ایران هم از اول 
استان  یک  در  ابتدا  سامانه  این  که  است  بهتر  بود،  داده  پیشنهاد 
به صورت آزمایشی کار کند تا همه آزمون وخطاها در یک نقطه پیاده 
شود، نه اینکه به کل کشور تسری پیدا کند و فعاالن اقتصادی هم 

دچار مشکل شوند. 
بازرگانی  کارت  صدور  سامانه  برای  ارتقا  هرگونه  کرد:  تصریح  او 
منتهی  شود.  باید حل  دارد  وجود  نقدی هم  اگر  و  است  ارزشمند 
راه اندازی سامانه جداگانه به تنهایی مشکالتی را حل نخواهد کرد. 
ضمن اینکه با راه اندازی سامانه جامع تجارت همه ملزم به رعایت 
قانون هستند و این نکته برای همگان اثبات خواهد شد که مباحث 
و یک بارمصرف  اجاره ای  بازرگانی  کارت  در خصوص  شکل گرفته 

صحت ندارد و اتاق ایران در زمینه بی تقصیر است.

سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانک ها است که در 
کنار مجموعه دیگری از سیاست های کالن احتیاطی اعمال خواهد 

شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: حدود یک ماه از موافقت بانک مرکزی 
برای ترخیص کاالهای اساسی انبار شده در گمرک می گذرد و امروز 

در جلسه دولت مجدداً بر آن تاکید کردم. 

براساس  انبار شده در گمرک،  اولیه کارخانجات  در خصوص مواد 
ارز  اعالم وزارت صمت و سازمان گمرک که در صف تخصیص 

بودند، معادل یک میلیارد دالر گواهی ارزی صادر شده است. 
در مورد مابقی کاالهای ضروری انبار شده در گمرک به محض 
تکلیف  تعیین  فوریت  به  مرتبط،  ثبت سفارش های  لیست  اعالم 

خواهند شد.

یک میلیارد دالر گواهی ارزی صادر شد
ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات هزار و شصت و دومین  نشست هیأت مدیره

هزارو شـصت  ودومین نشسـت هیأت مدیره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران  بـا حضـور اكثریـت اعضای  
هیـات مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 99/06/23 در 
محـل دفترانجمن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد 
و نسـبت به مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت 

بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.
 

۱- خالصـه مذاکـرات هـزارو شـصت ویکمین نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ ۹۹/0۶/۱۶ قرائـت و به 

امضـاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2- درخصـوص موضـوع اصالح اساسـنامه بحـث و تبادل نظر 
شـد و بندهایـی از اساسـنامه مـورد بازنگـری قـرار گرفـت که 
در جمـع بنـدی مقـرر شـد بندهای مـورد نظر جهـت تصویب 

نهایـی درجلسـه آتـی  هیـات مدیره مطـرح گردد.
3- جلسـه در سـاعت۱8:00  بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل 

محمـد خاتمـه یافت.       

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان : 
 مهنـدس محمـد جعفر شـهالیی نـژاد ،مهندس علـی فرهی، 

محمدرضـا مقدم، مهندس عبدالحسـین اخـوان مقدم 

صورتجلسه

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

 سید روح اله لطیفی با تشریح میزان تجارت پوشاک ایران گفت: 
انواع  بر 4 هزار و 527 تن  بالغ  اول سال جاری  در 5 ماهه 
پوشاک به ارزش 35 میلیون و ۱۹0 هزار و 52 دالر از کشورمان 
به بیش از 2۹ کشور جهان صادر شده و این در حالی است که 
کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته، صرفا 4 کشور 

افغانستان، روسیه، عراق و یمن بوده است. 
استرالیا،  کویت،  عراق،  به  ایران،  تولید  پوشاک  افزود:  وی 
ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، روسیه، افغانستان، پاکستان، 
ترکمنستان، قرقیزستان، آلمان، کره، ژاپن، امارات، انگلستان، 
ونزوئال، ساحل عاج، ایتالیا، ترکیه، کانادا، قطر، عمان، نیجریه، 
دانمارک صادر شده  و  اسپانیا  پاکستان، گرجستان،  سوئیس، 

است. 
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک در خصوص میزان  واردات 
: اگرچه واردات تجاری پوشاک  نیز خاطرنشان کرد  پوشاک 
ممنوع است و لیکن میزان واردات پوشاک در این مدت زمان 
مشخص کمتر از دو و نیم تن و به ارزش 5۱4 هزار و 44۱ 
دالر بوده که غالبا به صورت مسافری و یا پستی وارد کشور 

شده است.
روح اهلل لطیفی با اشاره به صادرات 7میلیون و ۱۹8هزار و 8۶۶ 
دالری محصوالت چرمی در 5 ماه نخست امسال، گفت: از این 
میزان، 3 میلیون و ۹28 هزار و 7۹5 دالر پوست خام حیوان و 
یک میلیون و 724 هزار و 232 دالر پوست مرطوب و نمک زده 
بوده است. وی ادامه داد: ۶۹0 هزار و ۱42دالر از این صادرات 
مربوط به محصوالت چرم و پوست دباغی خشک، چرم بیشتر 

دباغی شده و چرم و پوست دوباره ساخته شده است. 
سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد: بیش از ۶ میلیون دالر از این 

صادرات خام فروشی پوست است.

صادرات پوشاک به 35 میلیون دالر رسید
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فراخوان بنیاد برکت برای بزرگ ترین رویداد نوآوری- کارآفرینی صنعت پوشاک

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برای رویداد ملی »چرخ برکت« 
با هدف تولید 5 میلیون دست پوشاک و ایجاد 2 هزار شغل فراخوان 

داد.
مسئول رویداد ملی چرخ برکت با بیان این مطلب افزود: کارآفرینان، 
ایده پردازان و فعاالن عرصه تولید پوشاک می توانند با مراجعه به 
آدرس event.barkat.ir طرح ها و ایده های خالقانه و کارآفرینانه 
خود را برای »چرخ برکت« به عنوان بزرگ ترین رویداد نوآوری- 

کارآفرینی صنعت پوشاک ارایه نمایند.
از  از بررسی و داوری،  تعادل، طرح های منتخب پس  به گزارش 
سوی بنیاد برکت حمایت و اجرا خواهند شد. میرسامان پیشوایی 
ایده های  و  طرح ها  جذب  برکت  چرخ  ملی  رویداد  هدف  افزود: 
نوآورانه و کارآفرینانه برای تولید 5 میلیون دست پوشاک تا پایان 
سال جاری است. تفاوت این رویداد با دیگر کارهای استارتاپی در 
این است که برای ایده های کارآفرینانه نیز فراخوان داده شده تا به 
این ترتیب، کسانی که دارای کسب و کاری در حوزه پوشاک هستند 
و خیرینی که می خواهند در مناطق محروم اشتغال زایی داشته باشند 

هم بتوانند در قالب این رویداد، فعالیت کنند.
 5 تولید  بر  عالوه  برکت  چرخ  ملی  رویداد  کرد:  خاطرنشان  وی 
میلیون دست پوشاک داخلی، ایجاد 2 هزار فرصت شغلی را هم در 

صنعت پوشاک هدف گذاری کرده است. 
مسئول رویداد ملی چرخ برکت با اشاره به وضعیت صنعت پوشاک 
کشور گفت: قرار است در قالب رویداد چرخ برکت، عالوه بر تولید 
5 میلیون دست پوشاک ایرانی در سال جهش تولید و حمایت از 

کاالی ایرانی، از واردات و قاچاق پوشاک خارجی به داخل کشور 
نیز جلوگیری شود.

پیشوایی یادآور شد: صنعت پوشاک از جمله نیازهای اساسی کشور 
ما به شمار می رود که صنایع دیگری همچون صنعت مد را که دارای 
اقتصادی قوی در دنیا است، در خود جای داده. وی اظهار داشت: 
رویداد ملی چرخ برکت با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار 
می شود و عالقه مندان و صاحبان طرح و ایده تا 30 مهرماه فرصت 
دارند در فراخوان این رویداد شرکت و طرح ها و ایده های پیشنهادی 

خود را ارایه نمایند. 
مسئول رویداد ملی چرخ برکت ادامه داد: فراخوان این رویداد برای 
نیز  جوامع دانشگاهی فرستاده و در فضای مجازی و شبکه های 
منتشر شده است. این فراخوان همچنین با هدف ارتباط گیری با 
کارآفرینان و فعاالن صنعت پوشاک، از طریق شبکه های تلویزیونی 
و رادیویی، خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب هم اطالع رسانی شده 

است.
به  ایده های خوبی  و  امروز طرح های  به  تا  کرد:  عنوان  پیشوایی 
دست ما رسیده است. از ۱0 آبان ماه ارزیابی طرح ها آغاز و رویداد 

ملی چرخ برکت از 30 آذرماه به شکل رسمی آغاز خواهد شد.
وی اعتبار پیش بینی شده برای رویداد چرخ برکت را 200 میلیارد 
ریال اعالم کرد و افزود: راه اندازی ۱50 طرح اشتغال زایی، 2 هزار 
رویداد  این  در  پوشاک  دست  میلیون   5 تولید  و  شغلی  فرصت 

هدف گذاری و پیش بینی شده است. 
مسوول رویداد ملی چرخ برکت خاطرنشان کرد: قرار است در قالب 
این رویداد، با تحقق شبکه سازی در صنعت پوشاک، تولیدکنندگان 
فعال در این حوزه تفکیک شده و یک زنجیره کامل از تامین مواد 

اولیه تا فروش محصول تکمیل و تشکیل شود. 
اصوال هدف بزرگ این رویداد، عالوه بر اهداف مدنظر بنیاد برکت 
از جمله افزایش تولید و اشتغال زایی، شناسایی و تکمیل شبکه تولید 
در صنعت پوشاک و صنایع مرتبط است. پیشوایی در پایان اظهار 
و  برگزار می شود  تمام کشور  در  برکت  ملی چرخ  رویداد  داشت: 
اعتبار این رویداد متناسب با نیاز و توانایی ها به هر استان تخصیص 

خواهد یافت.

تکمیل زنجیره تولید نخ در مجتمع نساجی بروجن

زنجیره تولید نخ در مجتمع نساجی بروجن از توابع استان چهارمحال 
و بختیاری تکمیل شد.

مدیرعامل مجتمع نساجی نگین بروجن گفت: این مجتمع با بهره 
مندی از برترین تکنولوژی روز جهان )تکنولوژی سال 20۱8 بارمگ 
آلمان و وایندر WINGS میکروفیالمنت با )DPF 0/3( می تواند 
باال جهت  تنوع  و  کیفیت  با  را  استر  پلی  فیالمنت  نخ های  انواع 

تضمین صنایع پایین دستی تولید کند.  
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  مجتمع نساجی بروجن متشکل 
از شرکت های نساجی نگین بروجن، رنگین نخ نگین بروجن، پلی 
بهریس آفاق بروجن و ایلیا نساج مهتاب ایرانیان، با هدف تولید انواع 
نخ های فیالمنت پلی استر جهت تأمین نیاز تمامی صنایع نساجی 

بیش از سه دهه پیش تأسیس شد. 
 حسین اخوان با بیان اینکه مجتمع نساجی بروجن با رویکرد کار 

مجرب  و  متخصص  کارشناسان  کارگیری  به  همچنین  و  تیمی 
داخلی و خارجی قابلیت تولید انواع نخ های فیالمنت پلی استر را دارد 
افزود: در اولین شرکت نخ های poy یا همان نخ های نیمه آرایش 
یافته تولید می شود و این امر باعث ازدیاد طول در محصول تولیدی 
می شود که می توان آن را بعنوان ماده اولیه )محصول باالدستی( 

جهت تولید نخ های DTY و ATY استفاده کرد.
وی گفت: در دومین شرکت نخ FDY و DTY با اعمال کشش 
و حرارت روی نخ POY طی فرآیند خاص تک مرحله ای یا دو 
مرحله ای تولید می شود که این نخ به عنوان ماده اولیه جهت تولید 

نخ تابیده بوده و خود نیز بطور مستقیم در بافندگی مصرف دارد. 
زیر مجموعه مجتمع  بروجن  نگین  نساجی  افزود: شرکت  اخوان 
 FDY نساجی بروجن با استفاده از مدرن ترین ماشین آالت تولید

قابلیت ارائه انواع نخ FDY را در رنگ و نمره متنوع دارد. 
تکنولوژی  داشتن  اختیار  در  با  در سومین شرکت هم  وی گفت: 
رنگرزی از کمپانی Galvaning ایتالیا توان رنگرزی و ارائه انواع نخ 
رنگی DTY و ATY در طیف گسترده ای از رنگ ها حتی متناسب 

با سفارش مشتری با کیفیتی متمایز وجود دارد. 
نساجی  اصلی  قطب های  در  ما  مجتمع  تولیدی  نخ  افزود:  اخوان 
کشور مصرف می شود، در اصفهان از نخ ما برای تولید پارچه، در 
کاشان برای تولید فرش، در تبریز برای تولید حوله، در یزد برای 
تولید رومبلی و در قم و تهران برای تولید انواع لباس ها استفاده 

می شود.

خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گو  و  گفت   در  نامی  مجید 
فارس اظهار داشت: در بخشنامه ای که اخیراً از سوی بانک 
مرکزی به بخش  ارزی بانک ها ابالغ شده است، اعالم شده 
که ارز نیما با منشأ بانک مرکزی فقط بابت واردات کاالهای 
اولویت 2۱ یعنی غذا و دارو اختصاص یابد و تخصیص این ارز 
به کاالهای اولویت 22 که مواد اولیه کارخانه ها را نیز شامل 

می شود، متوقف شده است.
نیاز  مورد  ارز  باید  اساس، صنعتگران  این  بر  داد:  ادامه  وی 
خود را از صادرکنندگان با نرخ توافقی تأمین کنند که البته 
این ارز نیز قیمت ثابتی ندارد و معموال نرخ آن باالتر از نرخ 

سامانه نیما است.
با بیان اینکه  نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک 
تولیدکنندگان  اصلی  ارز مشکل  نرخ  نوسان  در حال حاضر 
محسوب می شود، گفت: با رشد نرخ دالر، قیمت مواد اولیه 
مورد نیاز کارخانه ها بالفاصله افزایش می یابد و عرضه این 
مواد نیز با احتیاط بیشتر و محدودیت صورت می گیرد که در 
حال حاضر این مسأله برای زنجیره پوشاک از ریسندگی تا 

تولید محصول پوشاک مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که تولیدکنندگان پوشاک 
قیمت  بالفاصله  ارز  نرخ  افزایش  با  همزمان  نمی توانند 
تولیداتشان را افزایش دهند، زیرا بازار رقابتی است و کشش 
رشد قیمت ها را ندارد. به گفته نامی، نوسان نرخ ارز از ابتدای 
اولیه  بازار پوشاک و مواد  باعث متالطم شدن  هفته جاری 
این صنعت شده به طوری که تولیدکنندگان نمی دانند قیمت 
تمام شده محصوالتشان چقدر خواهد بود و با چه قیمتی باید 

مواد اولیه خریداری کنند و یا محصولشان را بفروشند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با تأکید بر لزوم 
ایجاد ثبات نرخ ارز حداقل به صورت کوتاه مدت در کشور، 
گفت: در حال حاضر تأمین برخی پارچه های وارداتی به ویژه 
پارچه های تاریـ  پودی با مشکل روبرو شده و در این شرایط 

تولید داخل نیز جوابگوی نیاز صنعت پوشاک نیست.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت صادرات 
پوشاک از کشور به چه صورت است نیز گفت: صادرات به 
کشورهای منطقه صورت می گیرد و بیشترین میزان صادرات 
پوشاک را به عراق داریم، اما در این وضعیت، بازگشت ارز به 
کشور توسط صادرکنندگان با مشکالت زیادی روبرو است و 
علی رغم جذابیت قیمتی صادرات، برگرداندن ارز با مشکالت 

خاصی روبرو شده است.
به گفته نامی، افزایش نرخ ارز باعث باال رفتن قیمت تأمین 
تجهیزات مورد نیاز کارخانه ها نیز شده به طوری که اگر قبال 
برای تأمین یک دستگاه چرخ خیاطی 3 تا 4 میلیون تومان 
نیاز بود، حاال قیمت چرخ خیاطی به ۱5 تا ۱۶ میلیون تومان 
رسیده و اگر یک شرکت بخواهد 20 چرخ خیاطی داشته باشد 

باید سرمایه باالیی را در این بخش هزینه کند.

 تخصیص ارز نیمای بانک مرکزی به مواد 
اولیه صنایع متوقف شد
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معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم حوزه 
صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخش های مختلف در 4 ماهه اول سال ۹۹ را حدود 3۱ درصد 

اعالم کرد.
در 4 ماهه اول سال ۹۹، از مجموع 3 هزار ۶۶4 میلیارد ریال تسهیالت 
پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی 
کشور، حدود یک هزار و ۱۶4 میلیارد ریال تسهیالت به بخش صنعت 

و معدن اختصاص یافته است. 
در این گزارش میزان تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخش بازرگانی 74۱ میلیارد ریال اعالم شده که حدود 20 درصد از 

مجموع تسهیالت پرداختی است.
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای 

صنعتی مشمول تامین مالی پروژه های اقتصاد مقاومتی را مجموعًا 
۱7۱5 واحد اعالم کرد که در قالب تسهیالت برنامه تولید و اشتغال 
)تبصره ۱8( و در قالب پروژه رونق تولید در 5 ماهه اول سال ۹۹ 

تسهیالت دریافت نموده اند.
در این مدت، بیش از 27 هزارو 400 میلیارد ریال تسهیالت برنامه 
تولید و اشتغال )تبصره ۱8 قانون بودجه( به 4۶3 واحد پرداخت شده و 
همچنین در قالب پروژه رونق تولید نیز 27 هزار و 700 میلیارد ریال و 
در مجموع حدود 55 هزار ۱00 میلیارد ریال به ۱252 واحد تسهیالت 

ارائه شده است.
بر اساس این گزارش و در قالب تسهیالت برنامه تولید و اشتغال)تبصره 
۱8(، از ابتدای اسفند ماه ۹7 تا پایان مرداد ۹۹، مبلغ 5۹ هزار و ۹74 

میلیارد ریال تسهیالت به ۱040 واحد پرداخت شده است.

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت اعالم كرد: 

سهم 3۱ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی بانک ها

بر اساس بسته حمایت از صادرات، دو هزار میلیارد تومان از منابع 
صندوق توسعه ملی به عنوان منابع اهرمی در اختیار بانکهای عامل قرار 
گرفته تا به صورت وام کم بهره در میان صادرکنندگان توزیع شود؛ البته 
صادرکنندگانی از این منابع برخوردار می شوند که رفع تعهد ارزی کرده 
باشند. به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ 
صندوق توسعه ملی امسال، دو هزار میلیارد تومان از منابع ریالی خود را 

در قالب وام به صادرکنندگان اختصاص می دهد که به صورت اهرمی 
در بانکهای عامل سرمایه گذاری خواهد شد.

در واقع، این رقم به  همراه آورده بانک های عامل توزیع کننده وام در 
میان بازرگانانی که ارزهای صادراتی خود را به کشور بازگردانده اند، در 

قالب تسهیالت در حال توزیع است.
افرادی از این وام برخوردار خواهند شد که رفع تعهد ارزی کرده باشند.

مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع همگن نساجی خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان یزد بیان داشت: اگر باورمان این باشد که جنگ 
اقتصادی و تحریم است، پس باید از تولید حمایت کنیم؛ این در حالی است 
که متأسفانه از تولید آنگونه که باید حمایت نمی شود و این موضوع به یک 

آرمان و شعار تبدیل شده است.
بانک مرکزی  با صرافی های دارای مجوز  دستمالچیان به مشکل کار 
اشاره کرد و گفت: مشکل بزرگ صنعتگر این است که بانک مرکزی به 
صرافی ها مجوز می دهد و آنها را برای خرید ارز مجاز می داند. اما صنعتگران 
با صرافی های بسیاری مواجه شده اند که سر آنها کاله گذاشته اند و پس از 
مراجعه صنعتگر به بانک مرکزی نیز، پاسخی که دریافت می شود این است 

که ما فقط به این صرافی مجوز داده ایم!
بیان  ارز  بازگشت  با  مرتبط  مسائل  را  صنعت  مشکالت  دیگر  از  وی 
کرد و افزود: مطرح است که باید ارز را برگردانیم و یا واردات در مقابل 
صادرات به همان مبلغ انجام گیرد؛ این در حالی است که این قوانین، 
صرفأ محدودیت زا است و صنعتگر را برای پیشبرد کار، مجبور به تخلف 

می کند. این فعال اقتصادی ضمن گالیه از اینکه باید کار به طور سیستمی 
درست شود، گفت: تأسف ما این است که این مشکالت دست و پاگیر در 
عرصه صنعت دارای راهکار است اما متأسفانه به نظر می رسد که آقایان 
بر خالف شعار »جهش تولید«، نه تنها قصد ایجاد جهش در تولید ندارند، 

بلکه مانع تولید می شوند.
رئیس انجمن صنایع همگن نساجی خانه صمت استان مسئله تراکنش های 
بانکی را نیز از دیگر مشکالت صنایع دانست و افزود: در شرایطی که 
سیستم فروش کامأل مکانیزه نیست و بازاری ها به هیچ وجه قصد دریافت 
فاکتور از کارخانه ندارند، کارخانه می ماند و سازمان مالیاتی که فاکتورهای 
ناشی از این موضوع نیز بعضأ صنعتگر را به سمت تخلف سوق می دهد. 
متأسفانه نگاه به تولیدکننده به چشم یک مجرم  است که انگار حق مردم 
را خورده است. دستمالچیان در پایان سخنانش از دستگاه قضای استان 
خواستار شد با در نظر گرفتن شرایط زمانی و نقش گذر زمان در افزایش 
خسارات وارده به واحدهای صنعتی، جهت رفع مشکالت صنایع استان به 

ویژه مسائل مربوط به ترخیص بار از گمرک پیگیری کنند.

آقایان بر خالف شعار »جهش تولید« نه تنها قصد ایجاد جهش ندارند، بلکه مانع تولیدهم می شوند!

تولید پنبه کشور احیا می  شود
مجری طرح پنبه کشور با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای 
احیای تولید پنبه در کشور گفت: در سال جاری حدود ۹۹ هزار هکتار از 
اراضی کشور به زیر کشت پنبه رفت و پیش بینی می شود 270 هزار 

تن وش پنبه تولید شود.
 ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی اظهار 
کرد:  برای سال جاری، ۹8 هزار و 7۶0 هکتار از اراضی کشور به زیر 
کشت پنبه رفته است و پیش بینی می شود که 270 هزار تن وش پنبه 
در سال جاری تولید شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم،  وی افزود: در 
سال جاری ۶8 درصد نسبت به ابتدای برنامه ششم افزایش تولید پنبه 
داریم همچنین میزان افزایش تولید پنبه در سال جاری در مقایسه با 

سال قبل حدود ۱8 درصد است. 
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این افزایش تولید، 
هنوز تولید پنبه را در وضعیت رضایت بخشی قرار نداده است زیرا در  

مقایسه با دوران شکوفایی تولید پنبه در کشورمان عقب هستیم. 

وی تصریح کرد: با توسعه زنجیره پنبه، عالوه بر تولید نیاز کشور به 
این محصول و اشتغال مناسب در زنجیره های تولید، شامل کشت و 
ریسندگی، تولیدات جانبی مانند روغن و کنجاله ایجاد می شود  که 
موجب رونق صنایع روغن کشی و تامین نیاز  نهاده های صنایع دام 

و طیور می شود. 
هزار جریبی با بیان اینکه رونق و احیای خود اتکایی صنعت پنبه در 
کشور  به صورت زنجیره دنبال می شود گفت:  اگر حتی یک قسمت 
از زنجیر این صنعت کامل نشود، صنعت دچار مشکل خواهد بود، کما 

اینکه در سال های گذشته نیز به همین دلیل دچار مشکل بودیم. 
بنابراین گزارش در دهه های گذشته ایران جز تولید کننده های بزرگ 
پنبه در دنیا بوده است اما در سال های گذشته خودکفایی این محصول 

از دست رفته و به واردات وابستگی ایجاد شده است. 
وزارت جهاد کشاورزی به دنبال احیای دوباره تولید پنبه و متعاقب آن 

صنایع ریسندگی در کشور  است.

توزیع منابع 2000 میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی میان صادرکنندگان

همه گیری ویروس کرونا، صنعت مد و پوشاک ایتالیا را با زیان 
حدود ۶ میلیارد یورویی فقط در بخش فروش به گردشگران 

خارجی، مواجه ساخته است. 
بیماری  گیری  همه  به  اشاره  با  ایتالیا  پوشاک  و  مد  اتحادیه 
کووید-۱۹ در این کشور، هشدار داد: این بخش از اقتصاد کشور 
که پیش از این به علت رقابت شدید تولید کنندگان در فضاهای 
مجازی و وب تحت فشار بود، اکنون و با توجه به شرایط اضطرار 
ناشی از همه گیری دوباره ویروس، با خطر از دست دادن 5 
میلیارد و 700 میلیون یورویی، آن هم فقط در بخش فروش به 

گردشگران خارجی مواجه است. 
بیش از همه، به اصطالح جای خالی خریداری نشدن اجناس 
به  اجناس  فروش  است.  مشهود  خارجی  گردشگران  توسط 
گردشگران خارجی، 75 درصد کاهش یافته است. به وجود آمدن 
تغییرات در زندگی روزمره مردم، مانند دورکاری، همچنین ورود 
کمتر گردشگران خارجی به ایتالیا، منجر به کاهش شدید فروش 
شده است و اکنون انتظار می رود بخش مد و پوشاک در این 

کشور، با زیان 5 میلیارد و 700 میلیون یورویی مواجه شود. 
اتحادیه درباره روند فروش اجناس طی  این  بر اساس اعالم 
ماه های جوالی و اوت امسال )تیر و مرداد ۹۹(، ۶2 درصد از 
شرکت های فعال در حوزه مد و پوشاک، شاهد کاهش فروش 
خود در مقایسه با مدت مشابه پارسال بوده اند. 22 درصد نیز 
روند ثابت و ۱۶ درصد افزایش فروش داشته اند. میزان کاهش 
فروش  مراکز  در  ویژه  به  درصد،  با ۱7  برابر  فروش  متوسط 

شهرهای بزرگ، بوده است.

زیان ۶ میلیارد یورویی صنعت پوشاک ایتالیا

عضو جدید

مدیرعامل: جمشید جهانی
محل شركت: سمنان

زمینه فعالیت: کرک کشمیر موکشی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت پاژن سفیت را به مدیران آن واحد 
به ویژه جناب آقای جمشیدجهانی خوش 
روزافزون  موفقیت  و  نموده  عرض  آمد 

ایشان و شرکت  پاژن سفیت را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت پاژن سفیت
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