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با رفع تحریم ها، رقابتی کردن اقتصاد و 
خصوصی سازی واقعی به تولید کمک کنید

غالمحسین شافعی با اشاره به مسائل روز اقتصاد کشور، توصیه کرد: 
با رفع تحریم ها، رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی سازی واقعی امکان 

تولید کارآمد و کاهش هزینه های تولید فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به 
نهایی شدن تغییرات قوه مجریه، به تشریح برخی توصیه های بخش 
خصوصی در مورد مواجهه با وضعیت موجود اقتصاد پرداخت و نسبت 
به تبعات ناشی از تکرار تجربه های ناموفق قبلی برای رفع فقر هشدار 
داد. غالمحسین شافعی، در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان 
پارلمان بخش خصوصی، گفت: توصیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
فضای  تحریم ها،  رفع  با  جدید  دولت  که  است  این  کشاورزی  و 
نااطمینانی را از بین ببرید تا سرمایه های داخلی و خارجی جذب و 
امکان رشد اقتصادی باالتر و پایدارتر فراهم شود و هم زمان با رقابتی 
کردن اقتصاد و خصوصی سازی واقعی یا واگذاری مدیریت بنگاه ها به 
بخش خصوصی واقعی و همچنین عدم مداخله در قیمت، امکان تولید 
کارآمد و کاهش هزینه های تولید را فراهم آورد. او تأکید کرد: چنانچه 
دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و 
موضع گیری های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب وکار قرار دهد، 

مشکالت اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.
ازنظر  درک و قبول این مطلب که کشور در چه شرایط خطیری 
اقتصادی قرار دارد و دالیل آن چیست، به نوعی قدم اول برای حل 
مشکالت به شمار می رود. متأسفانه شاهد بدتر شدن جایگاه ایران در 
سطح جهان هستیم. گرچه شاخص تولید ناخالص داخلی به تنهایی 
در  توسعه نیافتگی  سطح  و  تولید  کیفیت  واقعیت ها،  تمام  گویای 
کشورها نیست و برای بررسی اقتصاد یک کشور باید زوایای متعددی 
موردبررسی و تحلیل قرار گیرد؛ اما بررسی وضعیت کشور در این 
شاخص ها می تواند جدای از کیفیت تولید و سطح توسعه نیافتگی، 

وضعیت کلی تولید را در این شورها به تصویر بکشاند.
بر اساس آخرین به روزرسانی داده های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ 
مشاهده می شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ 
میلیارد دالر در سال ۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دالر در 

سال ۱۳۹۹ رسیده است.
همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از 
رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین 
اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان می دهد که 
رقابت پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. 
به صراحت باید گفت دلیل عمده مشکالت اقتصادی به بینش غلط 

در این عرصه برمی گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.
در این زمینه تنها به ذکر یک مثال اکتفا می کنم. چندی پیش مدیر 
محترم کمیته امداد امام خمینی )ره( اعالم کرد: برآوردها نشان دهنده 
آن است که در دوره زمانی ۹۸ – ۸۰ به طور متوسط حدود ۳۳ درصد از 
جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته اند و خط فقر از ۹۵۰ 
هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. 
برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فقر چندبعدی نیز 

همین حدود است.
در  اسالمی  جمهوری  خوب  سابقه  می دهد  نشان  اخیر  مطالعات 
به نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از 
۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم ها و 
همه گیری کرونا شده و اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید 

جزئیات تسهیالت جدید برای صادرکنندگان ایرانی

گرفتاری صنایع نساجی در تار و پود بروکراسی های دولتی

هر چند از آغاز دوره مدیریت رئیس جدید سازمان توسعه تجارت تنها چند روز 

می گذرد اما به نظر می رسد پیگیری سیاست هایی که این سازمان در هفته های 
گذشته آغاز کرده در دولت جدید نیز ادامه خواهد داشت.

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که هر ساله از سوی دولت نهایی و ابالغ 
می شود، در سال ۱۴۰۰ پیش از پایان دولت دوازدهم نهایی شد و اجرای آن 
آغاز شده است. البته پیش از این صادرکنندگان تذکر داده بودند که در صورت 
اجرایی نشدن تمام بندهای این بسته، برخی از فعاالن اقتصادی توان توسعه 

فعالیت های صادراتی خود را نخواهند داشت.
حاال علیرضا پیمان پاک »رئیس سازمان توسعه تجارت« اعالم کرده که 
مقدمات اجرای ماده سه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به مرحله نهایی 

رسیده و اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، صنعت نساجی در کشورهای توسعه یافته از 
دیرباز نقش تعیین کننده ای در رشد و شکوفایی صنعتی داشته و بسیاری از 
کشورها  بخشی از موفقیت های خود را مدیون گسترش این صنعت در مراحل 
اولیه صنعتی شدن می دانند. انقالب صنعتی با ماشینی شدن تولید منسوجات 
آغاز شد و صنعت نساجی به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص خود زمینه 
رشد سایر صنایع را فراهم کرد. در ایران نیز صنعت نساجی از قدمت طوالنی 
برخوردار بوده و یکی از مهم ترین بخش های اشتغالزا ست.در شرایط کنونی 
کشور که رفع بحران بیکاری و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

غیر نفتی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور است، توجه به این صنعت از 
اهمیت خاصی برخوردار است، اما متاسفانه آن طور که باید به این صنعت توجه 
نمی شود. نساجی در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت پس 
از موادغذایی و مسکن قرار دارد و ۴ درصد ارزش افزوده صنعتی و ۱۰ درصد 
از کل صادرات صنعت کشور را شامل می شود. به صورتی که برآوردها نشان 
می دهد در حال حاضر ۱۸ درصد اشتغال در صنعت مربوط به نساجی بوده و 
گردش مالی قابل توجهی در این بخش ایجاد شده است. این درحالی است که 
میزان سرمایه گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه 
با بعضی از صنایع همچون خودروسازی، بسیار پایین است و از آنجا که این 
صنعت نسبت به بخش های اقتصادی در سطح ملی و در بین زیربخش های 
صنعت، باالترین توان اشتغال زایی را به خود اختصاص داده الزم است توجه 
ویژه ای به آن داشته باشیم. در ایران نیز نساجی جزء صنایعی محسوب می شود 
که از سابقه  زیادی برخوردار  است با وجود این که صنعت نساجی کشور از 
نظر اشتغال زایی پس از صنعت نفت قرار دارد، ولی همچنان با مشکالتی 
بسیاری نظیر بهره  بانکی، قاچاق کاال، عوارض سنگین، واردات بی رویه، 

کمبود نقدینگی و نحوه  اجرای قانون نوسازی صنایع مواجه است. 

شافعی در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران
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اعضای هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی برای دور دوم دوره نهم 
هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب شدند.

ایران،  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست  شانزدهمین  برگزاری  از  پس 

روسای کمیسیون های هجده گانه اتاق ایران مشخص شدند
کمیسیون های تخصصی طی دو روز با برگزاری انتخابات، اعضای هیات 

رئیسه خود را برای دور دوم در دوره نهم هیات نمایندگان تعیین کردند.

خصوص  در  ملی  توسعه  صندوق  همکاری  با  امیدواریم  داده:  توضیح  او 
تخصیص منابع الزم و همچنین هماهنگی با بانکهای عامل، ضمن پرداخت 
تسهیالت ریالی و ارزی به صادرکنندگان، شاهد کاهش هزینه های حضور 

صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها باشیم.  
وی افزود: بر اساس مفاد این دستورالعمل که با بهره گیری از نظرات  سایر 
بخش های  اثرگذار بر تجارت خارجی کشور تدوین شده، تالش کردیم تا 
فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی به صورت 
برخط و در حداقل زمان ممکن انجام شود و تمامی اطالعات و ارزیابی ها نیز 

در سامانه و به صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد:  پرداخت 
تسهیالت از طریق سامانه های بهین یاب و سپیدار بوده که پس از احراز اهلیت 
صادراتی صادرکنندگان، درخواست متقاضیان به کارتابل بانک های عامل و 
احراز اهلیت اعتباری ارجاع و در نهایت اعتبار پرداخت می شود. شاخص های  در 
نظرگرفته شده جهت احراز اهلیت صادراتی شامل میانگین صادرات در طول 
سه سال گذشته، بازرگانی یا تولیدی بودن متقاضی، نوع کاالی صادراتی بر 
اساس ارزش افزوده و اولویت کشورهای همسایه و اوراسیا  است که با توجه به 

این وزن دهی سعی در حمایت حداکثری از صادرکنندگان داریم.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و تسهیل 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: یکی از شاخص های اثرگذار 
در احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان جهت دریافت تسهیالت سرمایه در 
گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، میزان ایفای تعهدات ارزی 
بوده و صادرکنندگانی که نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده 
باشند دارای امتیاز بیشتری بوده و جهت دریافت  تسهیالت سرمایه در گردش 
از اولویت باالتری برخوردار خواهند شد. ارزیابی و اثرگذاری پرداخت تسهیالت 
سرمایه در گردش از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شود و بر 
این اساس، پرداخت مجدد تسهیالت سرمایه در گردش با نرخ های ترجیحی 
انجام خواهد شد. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان 
تاکید کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده و مفاد بسته حمایت از صادرات 
غیر نفتی سال ۱۴۰۰، مبلغ دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی 
در بانکهای عامل سپرده گذاری شده و بانک های عامل با ترکیب این منابع با 
منابع خود به نسبت ۵۰-۵۰، در نهایت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت 

سرمایه در گردش صادراتی با نرخهای ترجیحی پرداخت خواهند کرد.

جزئیات تسهیالت جدید برای صادرکنندگان ایرانی
خالصه مذاکرات هزار و هشتاد و هشتمین نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هـزار و هشـتاد و هشـتمین نشسـت هیـأت مدیـره انجمـن 
صنایـع نسـاجی ایـران بـا حضـور اكثریـت اعضـای هیـأت 
مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 1400/05/10 در محـل دفتر 
انجمـن صنایع نسـاجی ایران برگزار شـد و نسـبت به موارد 
ذیـل بحـث و تبـادل نظر و نسـبت به برخـی از آن هـا اتخاذ 

تصمیـم به عمـل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هـزار و هشـتاد و هفتمیـن نشسـت 
هیـأت مدیـره مـورخ ۰۴/۲۷/ ۱۴۰۰  قرائـت و بـه امضـای 

حاضریـن در نشسـت مذکـور رسـید.
بهارجیـن  و  بهارریـس  موضـوع عضویـت شـرکتهای   -۲
وآردیـن محـک در انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران مطرح و 
بـا عضویـت پیوسـته شـرکت های بهارریـس و بهارجیـن و 
عضویت وابسـته شـرکت آردیـن محک موافقـت بعمل آمد.

۳- موضوع سـند سیاسـتی توسعه صنعت نسـاجی و پوشاک 
در افـق ۱۴۰۴ کـه بـا رویکرد زنجیـره ارزش توسـط وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت تهیه و تدوین شـده اسـت مطرح 
گردیـد و پـس از طـرح قرائـت بندهایـی از سـند مذکور که 
صرفـاً بـا رویکـرد صنعت پوشـاک تدوین شـده و بـه صنایع 
گسـترده نسـاجی در آن اشـاره ای نشـده اسـت مقـرر شـد 
مکاتبـه ای در ایـن خصـوص بـا وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت صـورت پذیرد.
۴- در خصـوص برگزاری نمایشـگاه بین المللی و تخصصی 
زنجیـره ارزش پوشـاک کـه توسـط اتحادیـه پوشـاک ایران 
مقـرر اسـت تـا در مهـر مـاه در محـل مرکـز نمایشـگاهی 
شـهر آفتـاب برگـزار شـود مقرر شـد مکاتبـه ای با شـرکت 
سـهامی نمایشـگاههای بیـن المللی در مخالفت بـا برگزاری 
ایـن نمایشـگاه بالفاصلـه قبل از نمایشـگاه پوشـاک تهران 

پذیرد. صـورت 
۵- گزارشـی از نشسـت مشـترک آقایان مهنـدس حمیدی، 
مهنـدس مقصـودی، مهنـدس امامـی رئـوف بـه نمایندگی 
از انجمـن بـا آقایـان دکتـر جوهـری، دکتـر صادقـی و دکتر 
میردهقان از دانشـکده مهنسی نسـاجی دانشگاه پلی تکنیک 
در خصـوص گسـترش همـکاری  هـای مشـترک فیما بین 
ارائـه شـد و بحـث و تبادل نظـری در این خصـوص صورت 
پذیرفـت و مقـرر شـد هیـأت مدیـره محتـرم در خصـوص 
درخواسـت کتبی دانشـکده و سـواالت مطرح شده همکاری 

الزم مبـذول فرمایند.
۶- طبـق دعـوت قبلـی آقـای علـی مـرادی مدیـر عامـل 
و  یافتنـد  حضـور  جلسـه  در  نویـن  پـاد  سـامع  شـرکت 
توضیحاتـی در خصـوص برگـزاری نمایشـگاه بیـن المللـی 

ارائـه فرمودنـد. تهـران  پوشـاک  نسـاجی و 
۷- جلسـه در سـاعت ۱۸:۰۰ بـا ذکر صلوات بـر محمد و آل 

محمد خاتمـه یافت.

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی:  
مهنـدس حسـن نیلفـروش زاده، محمـود زینی، دکتر شـاهین 
کاظمی، اکبر لباف، سـید جواد سـجادی بیدگلی و عبدالحسین 

اخوان مقـدم                                    
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نام كمیسیونروسا
احداث و خدمات فنی مهندسیجمشید برزگر

اقتصاد کالنعلی شمس اردکانی
انرژیآرش نجفی

بازار پول و سرمایهمجتبی کاروان
بازرگانی داخلیخسرو فروغان گران سایه

تسهیل تجارت و مدیریت وارداتمحمد جعفری
توسعه پایدار، محیط زیست و آبفرشید شکرخدایی

توسعه صادرات غیرنفتیجمشید نفر
حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتیاحمد آتش هوش
حمل ونقل و لجستیکسید علی حسینی

صنایععلیرضا کالهی صمدی
فناوری اطالعاتمحمدرضا طالئی
کسب وکارهای دانش بنیانافشین کالهی
کشاورزی و صنایع وابستهمحسن امینی

گردشگری و کسب وکارهای وابستهعلی اکبر عبدالملکی
مالیات، کار و تامین اجتماعیمحمود توالیی
مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتیمحمود اولیایی
معادن و صنایع معدنیابراهیم جمیلی

بر سیاست های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به 
جیب دیگری، ایجاد شغل های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای 
طرح های به اصطالح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل 
کشور که همان نرخ های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و ... 

است را بارها دیده ایم. پس این راه حل نمی تواند مفید باشد.
راه دوم استفاده از همه ظرفیت های کشور برای افزایش تولید رقابتی و 
خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال زایی و افزایش 
درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش 
کسری بودجه به عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان 
پرداخت دستمزدهای باالتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می شود 

و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، 
وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع 
داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع گیری های خود را 
بر ایجاد فضای مساعد کسب وکار قرار دهد، مشکالت اقتصادی در کشور 
رفع خواهد شد. در حال حاضر مشخص نیست مسئول سیاست گذاری ها، 
سازمان برنامه وبودجه است یا وزارت اقتصاد؟ مسئول سیاست گذاری های 
وزارت  یا  وزارت صمت  یا  است  مرکزی  بانک  تجاری،  و  ارزی  پول، 
اقتصاد؟ ده ها سؤال مشابه را می توان مطرح کرد بدون رفع این تعارضات 
عملکرد دولت جدید تفاوت چندانی با دولت های پیشین نخواهد داشت. 

پس ایجاد این تفاوت باید مدنظر دولت جدید باشد.

با رفع تحریم ها، رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی سازی واقعی به تولید کمک کنید
شافعی در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران
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گرفتاری صنایع نساجی در تار و پود بروکراسی های دولتی
با رشد جمعیت در کشور و نیاز انسان به پوشاک و سایر محصوالت صنعت 
نساجی و برای جلوگیری از واردات غیرقانونی و در نتیجه  خارج شدن ارز از 
کشور الزم است که در کشور به واحدهای نساجی بیشتر توجه شود. با این 
حال کم توجهی به صنعت نساجی و پوشاک در ایران سبب شد تا این صنعت 
در سال های اخیر نه تنها رشد را تجربه نکند، بلکه با رکود نیز مواجه شود و در 

ادامه به بررسی مشکالت صنعت نساجی می پردازیم.

 صنعت پوشاک بیش از دو سال پیاپی در تحریم آمریکایی ها است
مجید نامی نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت : با توجه به اینکه ارزش افزوده بسیار 
باالیی در صنعت پوشاک داریم اما متاسفانه آن طور که باید در این زمینه رشد 
کافی را نداشته ایم و شاید یکی از دالیل آن هم بی توجهی دولت در تمامی 

دوره ها به این صنعت مهم است.
وی با اشاره به بی مهری هایی که در  بحث حمایت های مالی و پرداخت 
تسهیالت بانکی صنعت قدیمی و سنتی نساجی کشور را هدف قرار  داده  
است ، افزود: اکثر واحدهایی که صنعت نساجی به صورت سنتی کار می کنند، 
جزو واحدهای کوچک هستند و قابلیت رشد ندارند و چون جزو صنایع بخش 

خصوصی محسوب می شوند، دیدگاه دولت در این سطح مثبت نبوده است.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران مشکالت حوزه 
صنایع را بسیار متعدد خواند و تصریح کرد: به دلیل اینکه در صنعت نساجی 
تقاضا برای جذب کارگر باال بوده و اشتغال زیادی را دارد، نیازمند استخدام 
تامین  بار مشکالت  این  انسانی  نیروی  تامین  با  اما  پرسنل زیادی است  

اجتماعی و قوانین کار پررنگ می شود.
وی واردات غیر قانونی و قاچاق در صنعت نساجی را یکی از مهمترین دالیل 
عدم رشد این صنعت خواند و خاطر نشان کرد: واردات قاچاق سبب شده تا 
جلوی رشد تولید داخلی گرفته شود و با توجه به اینکه نرخ ارز در برخی مقاطع 
پایین بوده، کلیه  دستگاه ها و دولت توجهی به این صنعت نداشتند و  در 
سال های اخیر با افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات پوشاک بخاطر مشکالت 

تحریمی و کمبود منابع ارزی واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم را ممنوع کردند.
نامی به تهیه نقشه راه بخش خصوصی اشاره کرد و اذعان داشت: متاسفانه 
این نقشه راه مورد توجه دولت قرار نگرفت و از سال ۹۴ به تایید وزارت صمت 
رسید اما به دلیل وجود مخالفت هایی در بخش های مختلف اجرایی نشد و 
با پیگیری های انجام شده طی سال گذشته، باالخره در تیر ماه امسال از یک 
طرح نصفه نیمه سند راهبردی رونمایی شد اما باز هم در مرحله  حرف باقی 
ماند و عملیاتی نشد و منتظر رویکرد دولت جدید هستیم تا ببینیم نسبت به این 

سند راهبردی چگونه عمل می کنند.
نامی در خصوص شعار غیرتحریمی بودن صنعت پوشاک و نساجی، بیان کرد: 
در دو سال گذشته صنعت نساجی تحت تحریم آمریکایی ها قرار گرفت و این 
شرایط کار را برای تهیه مواد اولیه و دستگاه های این صنعت  با قیمت مناسب 

سخت کرده است.
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، ایران را جزو کشورهای 
پر سرمایه اما بدون توجه و استفاده از این سرمایه و نیروی کار عنوان کرد و 
افزود: در آسیا و آمریکای جنوبی نیروی کار بسیار ارزان وجود دارد  و  در 
کشورهایی همچون چین، فیلیپین، آمریکای جنوبی و جنوب شرقی آسیا 

سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت نساجی را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه میزان صادرات پوشاک ویتنام از  صادرات نفت ایران بیشتر 
است، ادامه داد:  با توجه به اینکه ما در ایران نیروی کار ارزان را موجود و به 
وفور داریم، متاسفانه به دلیل وجود قوانین کار هنوز نتوانسته ایم از این فرصت 

خوب برای رشد صنعت نساجی استفاده کنیم.
وی برندینگ را از جمله عوامل رشد کشورها در انقالب صنعتی نساجی دانست 
و گفت : به دلیل عدم توجه دولت و قاچاق متاسفانه برندهای ایرانی رشدی 
نکردند، اما در سال های اخیر ممنوعیت واردات سبب شد تا رشد خوبی داشته 

باشیم.
برپایی  عدم  فروشگاه ها،  تعطیلی  کرونا،  وجود  از  حاصل  مشکالت  نامی 
برگزاری  در  توانایی  عدم  و  برندینگ  زمینه  در  اختصاصی  نمایشگاه های 
دوره های آموزشی مربوط به این موضوع را از جمله عوامل عدم رشد برندینگ 

عنوان کرد.

صادرات نساجی ایران روند كاهشی دارد
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در خصوص میزان 
صادرات ایران در صنعت پوشاک طی سال ۹۹ اظهار داشت: میزان صادرات 
ایران در آن سال ۱۱۰ میلیون دالر بوده که  نسبت به  سه سال قبل رشد 
خوبی داشته اما قبال میزان صادرات مان بیشتر بوده و در رده پایین قرار داریم

وی با بیان اینکه ایران توانایی صادرات به کشورهای همسایه و در سطح 
بین المللی را دارد. افزود: تحریم بین المللی سبب شد بسیاری از بازارهای خود را 
از دست بدهیم و نداشتن روابط بانکی موضوع صادرات را با موانعی مواجه کرده 

که با رفع تحریم ها می توانیم به درجات باالیی در صادرات برسیم

صنعت نساجی صنعتی درجه دو محسوب می شود
در  ایران  نساجی  متخصصین  جامعه  مدیره  هیئت  عضو  حائری،  علیرضا 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به وجود مشکالت فراوان در حوزه نساجی 
و پوشاک ایران گفت: به قدری مشکالت در این حوزه زیاد است که نمی توان 
گفت کدام یک در اولویت قرار دارد و همه نوع مشکالتی  از جمله نوسانات 
برق، نقدینگی، قطعی آب، صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات در این 

صنعت وجود دارد.
عضو هیت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در خصوص دیگر مشکالت 
صنعت نساجی ادامه داد: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، میزان فروش 
هم کاهش پیدا کرده و به دلیل وجود تحریم ها نیز صادرات نداریم و بانک ها 
مطالبات معوق بسیاری دارند و نمی توانند نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین 
کنند و از طرفی هم افزایش روزانه نرخ ارز سبب بروز مشکالت بیشتری 
می شود. وی ضعف نگرش مسئوالن اقتصادی و صنعتی کشور نسبت به 
صنعت نساجی را یکی از دالیل عدم رشد این صنعت خواند و افزود: متاسفانه 
صنعت نساجی جزو صنایع درجه دو به حساب می آید و تا زمانی که این 
نگرش در بین مسئوالن تغییر نکند که صنعت نساجی یک صنعت درجه یک 

و پر سود است شاهد تحول کیفی در صنعت نساجی نخواهیم بود.
حائری با بیان اینکه صنعت نساجی در رده صنایع فوالد، سیمان و خودروسازی 
قرار دارد و جزو صنایع ممتاز محسوب می شود، تصریح کرد: این صنعت ارزش 

افزوده باال و اشتغال زیادی دارد و نیازمند توچه بیشتر است.
حائری در خصوص سند دولت دهم و قرارگیری جایگاه صنعت نساجی در این 
سند، اظهار داشت: صنعت نساجی بیش از یک  دهه است که در تعریف و 
نگرش مسئوالن اقتصادی و صنعتی کشور به عنوان یک صنعت با اهمیت 
درجه دو شناسایی و تعریف شده و این موضوع در سند دولت دهم در زمان 
وزارت اقای غضنفری و طرح و برنامه آقای فاطمی امین وجود داشت که در 

نهایت این سند نهایی شد و در معرض ارزیابی همگان قرار گرفت.
به گفته حائری در این سند صنایع کشور به سه بخش اساسی تقسیم شد که 
بسیار ارزیابی خوبی هم انجام شده اما متاسفانه جایگاه صنعت نساجی در بخش 

دوم صنایع اصولی نبوده است.
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در خصوص این تقسیم 
بندی اذعان داشت: در بخش اول صنایع  ممتاز درجه یک با ارزش افزوده 
باال قرار دارد که بسیار در اشتغالزایی موثر هستند و مورد حمایت همه جانبه 
دولت قرار می گیرند و صنایع درجه دو ارزش افزوده باالیی ندارند و شرکت های 
کوچک و متوسط را شامل می شوند که نوعی صنایع محلی هستند و وقتی 
بتوانند تنها نیازهای داخل را تامین کنند کافی است و بخش سوم نیز صنایعی 
هستند که توجیه اقتصادی ندارند و نیازهای داخلی را از طریق واردات تامین 
می کنند. وی تصریح کرد: با توجه به ارزش افزوده باالی صنعت نساجی، ایجاد 
اشتغال فراوان، سود و ارزآوری برای کشور این صنعت در جایگاه باالتری حتی 
نسبت به صنایع پتروشیمی قرار دارد و سرمایه گذاری الزم برای ایجاد یک 
شغل در پوشاک یک چهارم سرمایه گذاری الزم در کل صنایع است و این 

نشان از قدرت شگرف این صنعت دارد.
وی با اشاره به بی تدبیری های انجام شده در خصوص صنعت نساجی بیان 
کرد: قرار گیری صنعت نساجی در بخش دوم باعث شد تا این صنعت بین 
المللی تبدیل به یک صنعت محلی شود و قدرت رقابت با خارج از کشور را 

از دست بدهد.
وی ادامه داد: تامین نیازهای داخلی شاید برای برخی از تولیدکنندگان منافعی 
داشته باشد اما این تنها برای قشر محدودی است و قبال شاهد رخ دادن اتفاقات 
این چنینی در صنعت خودروسازی بودیم و امروزه شاهد این هستیم که واردات 
خوردور هیچ کمکی به صنعت خودروسازی نکرده و هر روز از صنعت روز 

خودروسازی جهان عقب تر هستیم.
عضو هیت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران تاکید کرد: همانطور که 
آقای نعمت زاده رد زمان وزارت خود اعالم کردند صنعت نساجی امکان رشد 
و پیشرفت را دارد امیدواریم تغییر نگرش در بین دولتمردان اتفاق بیفتد تا 
بتوانیم میزان صادرات در صنعت نساجی را به سه تا پنج میلیارد دالر برسانیم 
نه اینکه امروز میزان صادرات ما حتی از ۵۰۰میلیون دالر هم باالتر نرفته است 
و در سال گذشته از ۷۰۰ میلیون دالر به ۵۰۰میلیون دالر کاهش در بخش 

صادرات را شاهد بودیم.

خالصه مذاکرات هزار و هشتاد و نهمین  نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هـزار و هشـتاد و نهمیـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمـن 
صنایـع نسـاجی ایـران بـا حضـور اكثریـت اعضـای هیـأت 
مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 1400/06/07 در محـل دفتر 
انجمـن صنایع نسـاجی ایران برگزار شـد و نسـبت به موارد 
ذیـل بحـث و تبـادل نظر و نسـبت به برخـی از آن هـا اتخاذ 

تصمیـم بـه عمـل آمد.
۱- خالصـه مذاکـرات هـزار و هشـتاد و هشـتمین نشسـت 
هیـأت مدیـره مـورخ ۰۵/۱۰/ ۱۴۰۰ قرائـت و بـه امضـای 

حاضریـن در نشسـت مذکـور رسـید.
۲- در خصوص سـند چشـم انداز توسـعه صنعتـی اقتصادی 
ایـران در سـال ۱۴۰۴ و بخصـوص صنعـت نسـاجی بحث و 

تبادل نظر شـد.
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ مـورخ   ۱۰۱۰۴/۳۴ شـماره  مکاتبـه   -۳
دانشـکده مهندسـی نسـاجی دانشـکده صنعتـی امیـر کبیـر 
در خصـوص حمایـت مالـی در خرید ماشـین آالت بافندگی 
دورنیـر یـا اسـمیت قرائـت گردیـد و بحـث و تبـادل نظری 
در ایـن خصـوص صـورت پذیرفـت و در جمـع بنـدی مقرر 
شـد تـا مذاکراتـی با رئیـس کمیتـه بافندگی انجمـن در این 

خصـوص صـورت پذیـرد.
۴- مقـرر شـد تا درخواسـت مالقات حضوری بـا وزیر جدید 
صنعـت، معـدن و تجـارت توسـط آقـای مهندس شـهالئی 

پیگیری شـود. نژاد 
۵- مقـرر گردیـد گـزارش نهائی مالـی منتهی به اسـفند ماه 
۱۳۹۹ در جلسـه آتـی هیـأت مدیره مطـرح و تصویب گردد.

۶- گـزارش مربـوط به واحـد اجاره ای مربوط بـه واحد آقای 
طیبی توسـط دبیرخانـه ارائه گردیـد که واحد مذکور توسـط 

ایشـان تخلیه و قرارداد جدید منعقد شـده اسـت.
دو  بصـورت  مدیـره  هیـأت  جلسـات  گردیـد  مصـوب   -۷
هفتـه یکبـار برگـزار گـردد و بـا عنایـت بـه دو هفتـه یکبار 
بـودن جلسـات از اعضـای محترم هیـأت مدیره درخواسـت 
گـردد بطـور منظـم در جلسـات حضـور یابنـد و همچنیـن 
در خصـوص موضـوع تهیـه و ارسـال دسـتور جلسـه قبـل 
از برگـزاری جلسـات ) بـا توجـه بـه دو هفتـه یکبـار شـدن 
جلسـات)  مقـرر شـد اعضـای محتـرم هیـأت مدیـره موارد 
مـد نظـر خود جهـت طرح در دسـتور جلسـه را بـه دبیرخانه 
اطـالع دهنـد تـا همـراه بـا گزارشـات دبیرخانـه در دسـتور 

جلسـه لحاظ گـردد.
۸- جلسـه در سـاعت ۱۸:۰۰ بـا ذکر صلوات بـر محمد و آل 

محمد خاتمـه یافت.

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی:                                                      
مهنـدس عبـاس مقصـودی، دکتـر محمـد علـی عامـری، 
مهنـدس علی فرهی، اکبر لباف، سـید جواد سـجادی بیدگلی، 

محمـود زینـی، عبدالحسـین اخـوان مقدم                                                                               
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ایرنا- کارشناسان از راه اندازی واحدهای راکد و نیمه فعال، باالبردن ظرفیت 
تولید آنها و همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام که از جمله برنامه های دولت 
سیزدهم عنوان شده، به عنوان شاه کلید توسعه اقتصادی کشور یاد می کنند. 
در این زمینه، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: در 
چند سال گذشته دولت ها هرچند به واحدهای راکد و نیمه فعال توجه داشتند، 
به رفع و رجوع  نیز نسبت  از حدود یک سال قبل قوه قضاییه  همچنین 
مشکالت این واحدها ورود کرد، اما ارائه عملکردها در این حوزه مبهم بود 
و اطالعی از اثربخشی آنها نداشتیم. علیرضا حائری با اشاره به ورود دولت 
فعال سازی  و  احیا  با  رییس جمهوری  ویژه  توجه  و  مقوله  این  به  سیزدهم 
واحدهای راکد و نیمه فعال، بیان کرد: آخرین بار آمار ۱۳ هزار واحد راکد یا 
نیمه فعال از سوی دولت اعالم شد که مطابق سخنان رییس جمهوری، به 
طور متوسط با ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند. وی افزود: اگر بتوان این 
۴۰ درصد فعالیت را به دو برابر یعنی ۸۰ درصد ارتقا داد، تحوالت شگرفی 
در شاخص های اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود که از جمله افزایش ۲۰ 
درصدی تولید ناخالص ملی خواهد بود و دست کم ۵۰ درصد به اشتغال صنعتی 

کشور اضافه خواهد کرد.
وی ادامه داد: کاهش محسوس نرخ تورم، افزایش تولید و صادرات و کاهش 
از  نتایجی است که  تراز تجاری کشور، دیگر  بهبود  نتیجه  واردات و در 
افزایش درآمدهای  به  انتظار داشت، همچنین  این طرح می توان  اجرای 

مالیاتی و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی کمک خواهد کرد. وی در 
عین حال یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان برای 
رونق تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است، اما تا امروز تخصیص نیافته 
و اگر همین رقم به موضوع واحدهای راکد و نیمه فعال تزریق شود، ثمرات 
بیشتری را در این طرح شاهد خواهیم بود. حائری خاطرنشان کرد: عمده 
واحدهای راکد یا نیمه فعال با مشکالتی همچون بدهی های بانکی، کمبود 
نقدینگی، کمبود مواد اولیه مواجه اند یا مشکالتی با سازمان امور مالیاتی و 
تامین اجتماعی دارند، بنابراین اجرایی شدن این طرح در رفع مشکالت شان 
پروژه  هزار   ۸۷ وجود  به  همچنین  حائری  بود.  خواهد  تاثیرگذار  بسیار 
نیمه تمام در کشور اشاره کرد که درصد باالیی از عملیات عمرانی مربوط به 
آنها انجام شده، ماشین آالت آنها تامین و نیروی کار آن نیز استخدام شده و 
با تزریق اندک نقدینگی سرپا می شوند. وی گفت: تکمیل و راه اندازی این 
پروژه ها که نیازمند سرمایه گذاری هستند نیز باید در این دولت مورد توجه 
قرار بگیرد و پیش بینی می شود حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
برای راه اندازی آنها مورد نیاز باشد. حائری خاطرنشان  کرد:  برخی از این 
آنها گذشته و  از کلید خوردن  اینکه سال های طوالنی  پروژه ها به دلیل 
تکمیل نشده اند، شاید از نظر اقتصادی از صرفه خارج شده باشند که در 
این زمینه نیز می توان با واگذاری به بخش خصوصی، آنها را به چرخه 

تولید بازگرداند.

راه اندازی واحدهای راکد گامی برای رونق اقتصادی

رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از تنها کارخانه تولید چادر مشکی کشور در 
شهرکرد، از برنامه بنیاد مستضعفان برای افزایش تولید این کارخانه تا سقف ۲۶ 

میلیون متر انواع چادر مشکی در سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد،  سید پرویز فتاح در حاشیه سفر به 
استان چهارمحال و بختیاری که به منظور بازدید از مجموعه های تولیدی 
زیرمجموعه بنیاد مستضعفان در این استان انجام شد با حضور در کارخانه 
حجاب شهرکرد اظهار کرد: این مجموعه مشتمل بر ۳ کارخانه است که با 
تولید انواع پارچه، زمینه اشتغال نزدیک به ۵۰۰ نفر را به صورت مستقیم در ۲ 

استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان فراهم کرده است.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این مجموعه به عنوان تنها تولیدکننده 
چادرمشکی کشور، انواع چادرهای مشکی مورد نیاز بازار را تولید می کند گفت: 
تولید چادر مشکی برای تامین نیاز کشور از موضوعات مورد تاکید ما است و 

این مجموعه عالوه بر تولید چادر مشکی، انواع فاستونی، پارچه های مانتویی، 
پارچه های مقنعه، شال و روسری، لباس کار، پارچه های صنعتی و منسوجات 
خانگی از جمله پارچه های پرده ای را تولید می کند وی گفت: در حال حاضر 
این کارخانه ساالنه ۱۰ میلیون متر انواع چادر مشکی را تولید می کند و در 
صورت تکمیل طرح توسعه ای در این مجموعه، ظرفیت تولید چادر مشکی 
تا سقف ۱۶ میلیون متر قابل افزایش است. فتاح ادامه داد: همچنین مقرر شد 
پس از افزایش ظرفیت تولید به ۱۶ میلیون متر انواع چادر مشکی در سال، 
زمینه افزایش ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر مربع دیگر به ظرفیت چادر مشکی 
در این مجموعه، فراهم شود. رئیس بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه با فعالیت این مجموعه تولیدی و کیفیت باالی محصوالت این 
کارخانه، برخی از نمونه های وارداتی از بازار چادرمشکی کشور خارج شده و 

این مهم با تکیه بر تکنولوژی باالی تولید در این کارخانه محقق شده است.

خیز بنیاد مستضعفان برای تولید ۲۶ میلیون متر چادر مشکی

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت و در صورت لزوم تمدید عضویت خود اقدام فرمایید.
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حذف کارت بازرگانی فیزیکی از 10 مهرماه

جزئیات ثبت کاالهای هدف در سامانه جامع تجارت

بازرگانی  کارت  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
فیزیکی حداکثر تا دهم مهر قابل استفاده است و بعد از آن حذف 

می شود
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در 
امور بازرگانی گفت: همه مراحل مرتبط با صدور کارت بازرگانی 
الکترونیکی صورت می گیرد. وی افزود: اقدامات الزم به منظور 
حذف کامل فیزیک کارت بازرگانی در سراسر کشور در جریان 
است. به گفته مفتح، مالک عمل فعالیت بازرگانان، وضعیت برخط 

آنان در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند می باشد.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت اعالم کرد: جهت 
و  تجارت  سامانه های  در  توزیع  و  تولید  اطالعات  ثبت  تسریع 
انبار تمامی حوزه های مرتبط این سازمان با هماهنگی کامل با 
کلیه واحدهای اقتصادی عرضه کننده کاالهای پتروشیمی، روغن 
موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، 
شیر خشک صنعتی و مقاطع فوالدی آغاز به کار کرده اند. به گزارش 
»شاتا« عباس تابش اظهار کرد: آن دسته از کاالهای پتروشیمی 
مشمول ثبت اطالعات سامانه جامع تجارت خواهند شد که دارای 
با  باشند. وی  قلم(  )حدود۳۰۰  بورس  در  گریدهای عرضه شده 
تاکید بر تسریع در انجام امور، افزود: اطالعات تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان و فعاالن حقیقی یا حقوقی در زمینه روغن موتور 
تصفیه اول، مقاطع فوالدی و لوازم خانگی و پودرشوینده، چنانکه 
یا  بورس  مانند  متولیان موضوعی  از طرف  است  مصوب شده 
انجمن های مرتبط به سازمان حمایت ارسال خواهد شد. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به غیرفعال بودن 
سامانه مجوز جهادکشاورزی، در صورت نیاز مجوز موقت توسط 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده تا فرایند ثبت نام فعاالن 
تجاری در سامانه تکمیل شود و نیز اولین مرحله از اسناد تجاری 
شیرخشک صنعتی طی هفته آینده در سامانه جامع تجارت ثبت 

شود.

كارشناس حوزه صنعت مطرح كرد
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