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محمدرضا  سيد  ايران،  خانه  عمومى  روابط  گــــزارش  به 
مراسم  در  ايران  معدن  و  صنعت  خانه  دبيركل  مرتضوى 
گراميداشت روز صنعت و معدن استان تهران، ارتقاى صنعت 
ابراز  و  دانست  بيمه  و  مالياتى  بانكى،  موانع  رفع  گرو  در  را 

اميدوارى كردكه هر چه زودتر اين موانع برطرف گردد.
وى با اشاره به اينكه امروزه  مشكل اصلى تمام دنيا بمب 
گفت:  مى شود،  نيز  صنعتگران  ما  حال  شامل  اين  كه  است 
بمب ما فعاالن اقتصادى بانك، ماليات و بيمه است كه ما با 
حضور درجلسه ستاد تسهيل، شوراى گفتگو بخش خصوصى 
و دولت، ديدار با نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و وزرا 
ما  هستيم.  آن  كردن  خنثى  دنبال  به  استقامت  و  صبر  با  و 
به  و  بكشيم  نفس  درصد  بهره 25  با  نمى توانيم  صنعتگران 

فعاليت خود ادامه دهيم.
طور  به  توليد  بخش  ماليات  تاكنون  گذشته  سال   10 از 
نوبت  مدت  اين  از  بعد  است.  كرده  پيدا  افزايش  تصاعدى 
آن رسيده تا ساير بخش هاى تجارى و اقتصادى جور توليد 
اداره  بردارند.  صنعتگران  دوش  از  را  فشار  اين  و  بكشند  را 
از  مالى  بدهى  بر  عالوه  اجتماعى  تامين  سازمان  و  ماليات 
صنعتگران بهره نيز دريافت مى كنند. آيا مى دانيد اين بهره اى 
كه ما پرداخت مى كنيم به حساب تامين اجتماعى نمى رود؟ 
در همين سازمان تامين اجتماعى دفترچه هايى وجود دارد كه 
بدون درج اسامى، هدايا (سكه)تنها با وارد كردن يك كد به 
افراد تعلق مى گيرد. اين ها مواردى است  كه ديگر نمى توان 
داخل  در  مسائل  اين  حل  راه  داد،  نسبت  اروپا  و  آمريكا  به 

كشور بايد يافت شود.
فعاالن اقتصادى به يك زير ساختى احتياج داشتند كه با تمام 
دنيا بتوانند ارتباط برقرا ر كنند كه الحمد هللا اين شرايط در پسا 
هستند  تالش  در  عده  يه  كه  بگذريم  حاال  شد  مهيا  تحريم 
به نحوى اين مذاكرات را زير سوال ببرند. رهبر انقالب يك 
تذكر به همه ما داده اند، فرمودند: انقالبى باشيم. يك عده 
انقالبى بودن را در وضع ظاهرى مى دانند ولى از نظر جامعه 
يك  ماهيانه  حقوق  با  كه  است  كارگرى  انقالبى  يك  توليد، 
ميليون تومان و با اين همه تبعيض كه وجود دارد هنوز آرام، 
خود  كار  به  اسالمى  انقالب  آرمان هاى  به  وفادار  و  منطقى 
ادامه مى دهد. ما صنعتگران نيز بايد انقالبى باشيم و شجاعانه 
درخواست هاى خود را مطرح كنيم. انقالبى بودن صرفا اين 
هم  مقدارى  كنيم،  محكوم  را  بيگانه  كشور هاى  كه  نيست 
خودمان را محاكمه كنيم. اين فيش هاى حقوقى كه هر روز 
انتشار مى يابند فرض كنيد ماهى 50 ميليون تومان هم گرفته 
باشند در سال 600 ميليون تومان مى شود، 1000 تا هم از اين 
فيش ها وجود داشته باشد 600 ميليارد تومان مى شود. فاصله 
زيادى دارد با سه هزار ميليارد و ده هزار مليليارد و 700 ميليارد 
دالر سرمايه ملى كه دود شد و حتى يك شغل هم ايجاد نكرد. 
مشكل ما فيش هاى حقوقى نيست بلكه سيستم مالى كشور 

است باعث از بين رفتن رحم و انصاف در مردم شده است. 
اميدوارم كه شما صنعتگران و توليد كنندگان كسب و كارتان 

رونق گيرد.

بمب صنعت يعنی بانک، ماليات و بيمه 
بايد خنثی شود

 معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
اينكه حدود 38 هزار واحد توليدى كوچك و متوسط در كشور 
داراى مشكل هستند گفت: پيشنهاد شده اين واحدها در مدت 
اوليه  ارزيابى  در  و  شوند  بازگردانده  مناسب  چرخه  به  سال   3
مقرر شد امسال با اجراى طرح رونق توليد در واحدهاى كوچك 
و متوسط صنعتى مشكالت 10 هزار واحد توليدى احصا شود.

به گزارش ايرنا، محسن صالحى نيا در كارگروه ملى تسهيل و 
رفع موانع توليد در تبريز با اشاره به برنامه هاى وزارت صنعت 
براى رونق توليد به انتخاب آذربايجان شرقى به عنوان پايلوت 
اقتصاد مقاومتى اشاره كرد و افزود: ستاد تسهيل و رفع موانع 
و  بررسى  نحوه  در  و  كرده  عمل  خوبى  به  استان  اين  توليد 
معرفى واحدها جهت دريافت تسهيالت به بانك ها بايد الگوى 

ديگر استان ها شود.
سال  در  شده  ابالغ  سياست هاى  به  توجه  با  كرد:  اظهار  وى 
جارى، رونق توليد در محورهاى مختلف پيش بينى و كارگروه 
رفع موانع توليد جهت پيگيرى سياست هاى مرتبط با اقتصاد 
مقاومتى در سراسر استان ها و در وزارت صنعت تشكيل شده 

است.
وى اظهار كرد: تامين نقدينگى مورد نياز براى بخش صنعت، 
ايجاد بازار مناسب در تحريك بازار داخلى و بخش صادرات، 
بخش هاى  در  توليدى  واحدهاى  از  بسيارى  مشكالت  رفع 
مختلف به عنوان نتيجه محدوديت هاى گذشته حاصل بخشى 

از مشكالت واحدهاى توليدى كشور است.
دريافت  جهت  دار  مشكل  واحدهاى  معرفى  به  اشاره  با  وى 

بررسى  در  استان ها  برخى  شايد  گفت:  بانك ها  به  تسهيالت 
و معرفى طرح ها و واحد ها دقت هاى الزم را نداشتند ،اين در 
حالى است كه در آذربايجان شرقى در زمينه بررسى و معرفى 

واحدها بسيار خوب عمل شده است.
كرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  صنايع  امور  معاون 
از  شده  معرفى  شركت هاى  هستند تمام  موظف  بانك ها  همه 
سوى ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استانى به بانك ها را با 

اولين اولويت خودشان تخصيص و پرداخت كنند.
چرخه  به  منابع  اين  تخصيص  با  توليدى  واحد  داد:  ادامه  وى 
توليد مجدد باز مى گردند. صالحى نيا تاكيد كرد: در اين راستا 
تحت  توليدى  متوسط  و  كوچك  واحدهاى  اينكه  بر  عالوه 
درصد   60 باالى  كه  نيز  واحدهايى  مى گيرند،  قرار  پوشش 

پيشرفت داشته باشند، تسهيالت دريافت مى كنند.

همايش  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  توليد  امور  قائم مقام 
گراميداشت روز «صنعت و معدن» تهران با بيان اينكه با توجه به 
حمايت هاى رهبر معظم انقالب از توليد داخلى و نام گذارى امسال با 
عنوان «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل» و تاكيداتى كه رياست جمهورى 
و هيات دولت بر آن دارند، صنعت و توليد روند رو به رشدى را سپرى 
مى كند، اظهار كرد: اين روند رو به رشد به همت و تالش صنعتگران، 
توليدكنندگان و مسئوالن مرتبط با توليد حاصل شده است. دكتر رضا 
رحمانى با اشاره به اينكه بخش خصوصى را بايد سربازان عرصه توليد 
دانست، افزود: بايد از تالش هاى زحمتكشان عرصه توليد به طور ويژه 
قدردانى كرد و با حمايت از آنها توليد را با قدرت بيشتر همراه كرد. وى 
گفت: خوشبختانه در شرايط كنونى كشور، حمايت از بخش خصوصى 
و توليد داخلى در دستور كار قرار گرفته كه بايد به شكل هاى مختلف 
با اجرايى كردن مصوبه هاى تصويب شده در ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد و شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى راه را براى امور 
مرتبط با توليد تسهيل كرد. وى ادامه داد: بايد از ظرفيت شوراى 
گفت وگوى دولت و بخش خصوصى و كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد براى برطرف كردن مشكالت كشور استفاده كرد. در اين ميان 
تشكل هاى مرتبط با توليد نيز بايد از اين توانمندى ها بيشترين بهره را 
ببرند كه در صورت بروز برخى مشكالت اقدامات الزم براى رفع آنها 

در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
دكتر رحمانى در ادامه گفت: برنامه ريزى هاى الزم به منظور احيا، 
بهره بردارى يا تكميل زنجيره توليد صنايع پيشران، كه نقش اساسى 

در توليد ناخالص داخلى و اشتغال دارند، در دستور كار قرار گرفته 
است كه در كنار سياست هاى تشويقى و حمايت از توليد داخلى 
روند رو به رشدى را به صنعت و توليد كشور خواهد داد. وى افزود: 
جايى كه اصالح قانون يا وضع قوانين جديد براى توسعه صنعت 
و افزايش توليد نياز است هم اكنون با هم افزايى ايجاد شده ميان 
دولت و مجلس مى توان اميد داشت كه قوانين الزم تصويب و به 
اجرا گذاشته شود. البته در اين بين نبايد نقش حمايت از توليد داخلى 
در شكوفايى صنعت را ناديده گرفت؛ چراكه تمام كشورهاى صنعتى 
و قدرتمند در عرصه توليد با حمايت از توليد ملى به جايگاه كنونى 
خود در سطح بين المللى دست يافته اند به همين منظور بايد تمام 
دستگاه ها، سازمان هاى مرتبط با توليد و عموم مردم حمايت از توليد 

ملى را در دستور كار قرار دهند.

معاون وزيرصنعت: ۳۸هزار واحد توليدی کشور مشکل دارد

حمايت از توليد ملی در دستور کار باشد
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نهصد و هفتمين نشست هيات مديره انجمن صنايع نساجي 
ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 95/04/13 
در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت:
1- آقاى مهندس حكيمى به استقرار سيستم يكپارچه و مكانيزه 
گمرك اشاره فرمودند كه مشكالتى را براى ترخيص كاال و مدت 
زمان ترخيص ايجاد نموده است و خواستار پيگيرى اين موضوع از 

دبيرخانه شدند. 
2- آقاى مهندس مروج دريافت لوح واحد نمونه توليدى استان قم 
رياست  دستان  از  آريا  ريس  تارا  و  قم  نخ  عطرين  شركت  توسط 

محترم مجلس شوراى اسالمى را تبريك گفتند. 
3- آقاى رئيس زاده توضيحات مبسوطى را در خصوص نشست 
مشترك با آقاى ابراهيم محجوب ،نماينده محترم مجلس در مجلس 
شوراى اسالمى در خصوص آئين نامه اجرايى ماده 20 قانون رفع 
موانع توليد ارائه فرمودند كه مقرر شد در يكى از جلسات هيأت مديره 

از خانم جلودار زاده و آقاى محجوب دعوت بعمل آيد. 
4- آقاى مهندس نيلفروش زاده پيشنهاد نمودند تا دبيرخانه سود 
حاصل از وديعه هاى دريافتى را صرف بخش تحقيقات در حوزه 

هاى موارد مورد نياز در صنعت نساجى نمايد
5- آقاى رئيس زاده اشاره نمودند طبق دستور هيأت مديره مقرر 
شده است تا با كليه تشكلهاى نساجى براى بحث و تبادل نظر روى 

مشكالت كالن اين صنعت هفته آتى گردهمايى داشته باشيم . 
بودجه  خصوص  در  را  مبسوطى  توضيحات  زاده  رئيس  آقاى   -6
انجمن ارائه فرمودند كه جدول مشروح بودجه سال 95 پيوست مى 
باشد. همچنين آقاى مهندس مروج در توضيحات تكميلى يادآور 
شدند كه هزينه هاى انجمن بايد متناسب با درآمدهاى حاصله باشد. 
7- گزارش مالى ورزقان از 91/8/1 لغايت 93/12/29 توسط دبيركل 
به اطالع هيأت مديره محترم رسيد كه شرح آن به پيوست مى باشد. 
8- جدول اولويت نمايشگاههاى بين المللى و اختصاصى تا پايان 
و  دموتكس  نمايشگاههاى  براى  شد  مقرر  و  ارائه   96 خردادماه 
هايمتكستيل و نمايشگاه ايتماى آسيايى در چين و ITME هند 
تورهاى نمايشگاهى طراحى و پكيجهاى مربوطه به اطالع هيأت 

مديره و اعضاى انجمن برسد. 
9- آقاى مهندس مروج گزارشى از جلسه مورخ 95/04/08 در مركز 
تحقيقات و تعليمات حفاظت فنى و بهداشت كار در خصوص مشاغل 
سخت و زيان آور به شرح پيوست ارائه فرمودند كه مقرر شد در 

سايت انجمن درج گردد. 
10- آقاى رئيس زاده گزارش مختصرى از نشست مورخ 95/04/12 
مطالب  عمده  و  فرمودند  ارائه  انجمن  اى  پنبه  ريسندگان  كميته 
مطروحه را كمبود پنبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر نخ پنبه 

اى و عدم اجراى صحيح ماده 3 قانون مربوطه دانستند. 
11- مهندس شهاليى در خصوص كمبود پنبه پيشنهادى را بر مبنى 
بر سرمايه گذارى براى توليد پنبه در كشورهايى مانند تاجيكستان 
و ... مطرح فرمودند. همچنين مقرر شد پيگيريهاى جدى از وزارت 
جهاد كشاورزى و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهاى مرتبط 
بعمل آيد و همچنين مقرر شد براى جلسه آتى هيأت مديره سركار 
خانم جلودار زاده و در صورت امكان رئيس كميسيون كشاورزى 

مجلس شوراى اسالمى نيز به جلسه دعوت گردند. 
12- موارد استطالعى به شرح دستور جلسه به اطالع هيأت مديره 

محترم رسيد. 
- اطالعات مورد نياز در مورد غرفه گذارى نمايشگاه هايم تكستيل 

- دعوتنامه ITME هند براى حضور در بنگالدش
غائبين آقايان

 دكتر عليمردان شيبانى، محمود زينى، مهندس جمشيد بصيرى، دكتر 
محمدعلى عامرى، اكبر لباف، محسن آهنگريان، مهندس شروين 

بادامچى، رضا الجوردى، مهندس سيدجواد سجادى بيدگلي.

اقتصاد مقاومتی به معنای تکيه بر توليد داخلی است

هزار و يکصد مصوبه برای تسهيل امور توليد
امرى  توليد  عرصه  در  مشكالت  وجود 
اقدامات  حال،  اين  با  است.  انكارناپذير 
روى  از  بعد  بسيارى  برنامه ريزى هاى  و 
حمايت  براى  يازدهم  دولت  آمدن  كار 
از صنعت داخلى و افزايش بهره ورى در 
بسيار  كه  شده  انجام  توليدى  واحدهاى 
به  مى تواند  و  است  تامل  قابل  و  مهم 
فراوانى  كمك  كشور  صنعت  پيشرفت 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رييس  كند. 

تجارت تهران در همايش نكوداشت روز ملى صنعت و معدن تهران 
با بيان اين مطلب اظهار كرد: اميد است با ارائه اين خدمات، انگيزه 
توليد در واحدهاى صنعتى استان و كشور افزايش يابد تا عالوه بر 

ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، شاهد رونق اقتصادى باشيم. 
محمدرضا مس فروش با بيان اينكه تهران به دليل ويژگى هايى كه 
در زمينه استقرار واحدهاى توليدى و سهم برى در توليد ناخالص 
استان ها  ساير  نسبت  به  بيشترى  اهميت  و  جايگاه  از  دارد  ملى 
برخوردار است، افزود: دغدغه هاى زيست محيطى، تراكم جمعيت 
استان  روى  پيش  متفاوتى  توليدى  ماموريت هاى  شده  باعث  و... 
هزار   17 حدود  تهران  در  هم اكنون  آمار،  براساس  بگيرد.  قرار 
واحد توليدى استقرار دارد كه متاسفانه تعداد زيادى از آنها خارج 
كه  هستند  فعاليت  به  مشغول  صنعتى  شهرك هاى  محدوده  از 
انتقال، ساماندهى و استقرار آنها به درون شهرك هاى صنعتى با 
تمهيدات مدنظر و ارائه برخى مشوق ها در دستور كار قرار گرفته 
است. وى با تاكيد بر ممنوعيت استقرار واحدهاى توليدى تا شعاع 
120 كيلومترى پايتخت گفت: اين ممنوعيت براى تمام واحدهاى 
توليدى جز صنايع دانش بنيان در 11 گروه اصلى و هزار و 300 
عنوان زيرمجموعه، شهرك هاى فناور مرتبط با دانشگاه ها و صنايع 

مواد غذايى لحاظ خواهد شد. 
تحقق اقتصاد مقاومتى مدنظر رهبر معظم انقالب، رياست جمهور 

توليد  عرصه  زحمتكشان  و  مسئوالن  و 
شمار  به  كشور  اقتصاد  ضرورت هاى  از 
مى رود. مس فروش در ادامه اين مطلب 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  گفت: 
در  سال  شعار  تحقق  براى  را  برنامه   7
دستور كار قرار داده كه چهار برنامه آن 
در پايتخت انجام خواهد شد. از اين چهار 
براى  تسهيالت  تامين  مورد،   2 برنامه، 
طرح هاى صنعتى با پيشرفت فيزيكى 60 
درصد و احياى واحدهاى توليدى راكد و نيمه فعال كشور، عمومى 
است كه تهران به دليل داشتن بيشترين شمار استقرار صنايع در زمينه 
احيا و تامين تسهيالت رتبه دوم كشورى را به خود اختصاص داده 
است. در كنار اين امور دو موضوع مديريت واردات كاال و توسعه 
صادرات محصوالت غيرنفتى قرار دارد كه در حوزه صادرات كاالهاى 
با پيگيرى روند  كه  است  انجام  حال  اقدامات موثرى در  غيرنفتى 
فعاليت به دنبال تحقق آنها به بهترين شكل ممكن هستيم. البته براى 
مديريت واردات سعى شده تا جاى ممكن اتكا بر توليد داخلى باشد و 
واردات فقط به كاالهاى سرمايه اى معطوف شود تا به صنايع داخلى 
آسيبى وارد نشود.  رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با 
بيان اينكه مشكالت فراوانى در عرصه توليد استان وجود دارد، ابراز 
كرد: كمبود نقدينگى، بدهى معوق به بانك ها، ماليات و بيمه عمده 
مشكالت واحدهاى صنعتى اند كه در كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد در حال بررسى هستند. برنامه ريزى هاى الزم براى برطرف 
نمايندگان  و  استان  ارشد  مقامات  حضور  با  مشكالت  اين  كردن 
اقدام  و  بررسى  حال  در  توليد  با  مرتبط  دستگاه هاى  و  سازمان ها 
است. اين در حالى است كه تاكنون بيش از هزار و يكصد مصوبه 
براى تسهيل در عرصه توليد در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
استان به تصويب رسيده كه از اين تعداد دو سوم عملياتى و يك 

سوم ديگر نيز در حال عملياتى شدن است. 

در  تهران  استاندار  هاشمى  سيدحسين 
معدن  و  صنعت  روز  بزرگداشت  همايش 
عرصه  ليوان  پر  نيمه  بايد  اينكه  بيان  با 
اينكه  وجود  با  كرد:  اظهار  ديد،  را  توليد 
تحريم ها كمر توليد و صنعت را شكسته 
از  كشور  صنعتگران  و  توليدكنندگان  بود 
را  خود  راه  و  نكشيده  پس  پا  توليد  ادامه 
براى تامين نيازهاى داخلى و جلوگيرى از 
وابستگى به بيگانگان ادامه دادند كه اين 

امر قابل قدردانى است. 
معنا  عشق  بدون  توليد  اينكه  بر  تاكيد  با  هاشمى  سيدحسين 
ندارد، افزود: بايد دانست توليدكننده هرگز خسته نمى شود. البته 
نبايد فراموش كرد توليدكنندگان داخلى در شرايط تحريم، ركود 
برطرف  براى  فراوانى  تالش هاى  نفت  جهانى  قيمت  كاهش  و 
خارجى  محصوالت  به  نشدن  وابسته  و  داخلى  نيازهاى  كردن 
انجام دادند در صورتى كه بسيارى از كشورهاى همسايه و بزرگ 
اين  عهده  از  نتوانستند  بودند،  روبه رو  مشكل  اين  با  كه  صنعتى 
مهم برآيند. وى با تاكيد بر اينكه كنترل قيمت ارز، نوسانات توليد 
و تورم با حمايت از صنعت و توليد داخلى انجام شده است، ابراز 
كرد: صنعت و توليد كشور در 10 سال گذشته فراز و نشيب هاى 
فراوانى را پشت سر گذاشته كه براى بازگشت به دوران شكوفايى 
و رونق توليد، زمان الزم است به همين منظور بايد با برنامه ريزى 
و تدوين سندهاى راهبردى راه را براى تسريع اين امر هموار كرد. 
هاشمى گفت: با وجود تمام مشكالتى كه براى تحقق شعار اقتصاد 
مقاومتى بر سر راه دولت گذاشته مى شود اما سعى شده با حمايت 

از توليد داخلى بار ديگر رونق را به خط 
توليد واحدهاى صنعتى بازگرداند. اين در 
حالى است كه براى ساماندهى صنايع در 
منظور  به  زمين  هكتار  هزار   12 تهران، 
درنظر  جديد  صنعتى  شهرك هاى  ايجاد 
گرفته شده است. البته هم اكنون احداث 
و  تهران  جنوب  اقتصادى  ويژه  منطقه 
«هاى تك»  صنايع  ويژه  منطقه  احداث 
به منظور جذب سرمايه گذاران خارجى و 
داخلى براى تسهيل در امور توليد پيش بينى شده است. هاشمى با 
بيان همراهى بانك ها، سازمان مالياتى و سازمان تامين اجتماعى 
مصوبه هاى  پيگيرى  كرد:  تصريح  توليد،  امور  در  تسهيل  براى 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد تا عملياتى شدن مصوبه هاى 
اجرايى آن در دستور كار قرار گرفته كه تحقق اين امر موجب شده 
تهران جايگاه نخست عملياتى كردن مصوبه هاى ستاد تسهيل را 
به خود اختصاص دهد. استاندار تهران با پيچيده خواندن سيستم 
بروكراسى ادارى كشور براى تسريع امور توليد، ابراز كرد: با توجه 
به اين مهم نبايد در عرصه صنعت و توليد خسته شد و همواره 
بايد با جديت امور مصوب را اجرا و پيگيرى كرد. توليد مهم ترين 
راه نجات كشور از ركود است كه وظيفه دولت براى قرار دادن 
آن در راه درست دوچندان خواهد بود. اقتصاد مقاومتى به معناى 
اقتصاد  گفت:  باره  اين  در  هاشمى  است.  داخلى  توليد  بر  تكيه 
با  و  كرد  حركت  بيرون  به  درون  از  بايد  اينكه  يعنى  مقاومتى 
توسعه  براى  را  راه  توليدى  محصوالت  در  رقابتى  شرايط  ايجاد 

كشور فراهم كرد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:

سيد حسين هاشمى استاندار تهران:
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خبر

به  ايران  پارچه  و  لباس  طراحان  انجمن  هنرآنالين،  گزارش  به 
پوشاك كاروان المپيكى كشورمان واكنش نشان داد كه در ادامه 

بيانيه اين انجمن آمده است: 
واكنش گستردة افكار عمومى به رونمايى از لباس رسمى كاروان 
ورزشى ايران در المپيك ريو 2016، گوياى جامعه اى مطالبه گر 
در  خود  سرزمين  بازتاب  چگونگى  به  نسبت  كه  است  دقيق  و 
مجامع بين المللى، حساسيت فوق العاده اى دارد و در ميان نقدهاى 
بى شمار روزهاى گذشته در مجامع عمومى و تخصصى، بيشترين 
از  بهره گيرى  به  مربوطه  مسئوالن  توجه  عدم  سر  بر  گفتمان، 

جامعه متخصص اين سرزمين در طراحى پوشاك مزبور است.
در حالى كه كشور ما با سابقه طوالنِى آموزش طراحى لباس و 
طراحى پارچه در سطح دانشگاهى، وجود طراحان و توليدكنندگان 
انجمن  همچون  نهادهايى  و  بين المللى  و  ملى  تراز  در  برجسته 
طراحان لباس و پارچه ايران، به عنوان پيشگام حمايت از حقوق 
و  مد  ملى  بنياد  و  ايشان  براى  صنفى  تشكلى  ايجاد  و  طراحان 
لباس كه وظيفه هماهنگى در اين زمينه را در سال هاى اخير بر 
نهادها،  و  متخصصين  اين  از  هيچ يك  هنوز  است،  گرفته  عهده 
به عنوان مراكزى تصميم ساز و به عنوان مشاوران تخصصى در 
اين حوزه مورد توجه نبوده، در فرآيندهاى تصميم گيرى ها دخالت 
عدم  دليل  به  مزبور،  مراكز  با  همكارى  صورت  در  يا  نشده  داده 
رعايت حقوق معنوى طراح به عنوان مؤلف، نتيجه نهايى همواره 

با پيشنهاد طراح مغايرت هاى فراوانى دارد!
انجمـن طراحـان لبـاس و پارچـه ايـران، اعـالم مـى دارد كه در 
فرآينـد طراحـى و توليد «لباس رسـمى كاروان ورزشـى ايران در 
المپيـك ريـو 2016»، در هيچ سـمتى از جمله مشـاوره، طراحى، 
و  كارى  ارتبـاط  هيچ گونـه  مزبـور،  پوشـاك  توليـد  و  انتخـاب 
حقوقـى نداشـته و همزمـان بـا رونمايـى رسـمى، از نتايـج كار 

مطلع شـده اسـت.
و  دانشگاهى  نهادهاى  ديگر  اطالع  عدِم  اعالم  كنار  در  امر  اين 
رسمى در اين زمينه را، بايد نتيجة قصور سازمان ورزش كشور در 
بها دادن به نيروهاى متخصص، كارآمد و باارزش اين سرزمين 

دانست.
ضمن اينكه انجمن طراحان لباس و پارچه ايران نيز، انتقادات خود 
به فرآيند و نتايج نهايى را دارد و آن را در حد باالترين مناصب 
پيگيرى  ايران  طراحان  حقوق  احقاق  جهت  كشورى،  و  دولتى 
مى نمايد  درخواست  متخصصان  و  طراحان  همه  از  نمود؛  خواهد 
تا با توجه به رسالت خود، به رايزنى و ارائه پيشنهاد هاى خود به 
فرآيند  سامان مند نمودن، شفاف سازى، توسعه  اين انجمن براى 
اين  متخصصان  و  طراحان  جايگاه  تثبيت  و  ارتقا  و  رقابت  سالم 
حوزه در فرآيندهاى قانونى و حقوقى، به ويژه در زمينه طراحى و 
توليد لباس هايى كه نام و هويت كشور عزيزمان ايران را بر خود 

دارد، گام بردارند.

واکنش انجمن طراحان لباس و پارچه 
ايران به پوشاک کاروان المپيک

بايد به دنبال ارتقای جايگاه فضای کسب و کار بود 
داراى  كسب وكار  فضاى  لحاظ  از  بين المللى  عرصه  در  ايران 
شمار  به  كشور  براى  مناسبى  جايگاه  كه  است   118 رتبه 
نمى رود؛ اين جمله را رييس كميسيون تسهيل كسب و كار 
فضاى  امتيازبندى  داد:  ادامه  و  گفت  تهران  بازرگانى  اتاق 
كسب و كار داراى 10 گزينه 10 امتيازى است كه سنگاپور با 
امتياز 83/5 جايگاه نخست را در بين تمام كشورهاى جهان 
كه  امتيازى  با 57  هم اكنون  ايران  و  داده  اختصاص  خود  به 
دارد جايگاه 118 را به دست آورده است كه با تالش بيشتر و 
افزايش 2 نمره اى در هر گزينه به راحتى مى توان در زمينه 

ايجاد فضاى كسب و كار در جايگاه 50 قرار گرفت. 
كسب  فضاى  در  موجود  مشكالت  شناسايى  كميته  تشكيل 
وزارت  همكارى  با  امتيازها  اين  از  بهره مندى  براى  كار،  و 
دارايى،  و  اقتصادى  امور  وزارت  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
اتاق بازرگانى و خانه صنعت و معدن با ارائه فهرست وظايف 
عملكردها  بهبود  براى  مختلف  سازمان هاى  و  دستگاه ها  به 
اميد  كه  گرفته  قرار  كار  دستور  در  الزم  امتيازهاى  كسب  و 
است با هم افزايى و همكارى به نتايج مطلوب در اين زمينه 
دست يابيم. محمدرضا نجفى منش با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: روند اجراى برنامه هاى حمايت از توليد داخلى از دولت و 
هيات وزيران تا ستادهاى اجرايى به طور يكنواخت است اما 
مسئوالن  برخى  نامناسب  اقدام هاى  دليل  به  مرحله  اين  در 
عنوان  به  مى شود.  متوقف  بى دليل،  سنگ اندازى هاى  براى 
قراردادهاى  تمام  اجتماعى  تامين  سازمان   85 سال  تا  نمونه 
خريد و فروش را با همين عنوان در نظر مى گرفت اما اكنون 
اين «قرارداد»ها به داليل نامعلوم به عنوان «پيمان» در نظر 
تامين اجتماعى  قانون   38 ماده  اساس  بر  كه  مى شود  گرفته 
شود  نگهدارى  صندوق  در  آن  بيمه اى  مبلغ  درصد   16 بايد 
واحدهاى  قراردادهاى  حجم  معادل سازى  با  مبنا  اين  بر  كه 

توليدى براى برخى از شركت ها بيش از 700 ميليارد تومان 
حق بيمه لحاظ شده، در صورتى كه كل ارزش آن شركت به 
200ميليارد تومان نمى رسد. اين در حالى است كه در تبصره 
ماده 40 قانون رفع موانع توليد به صراحت آمده كه اگر واحد 
مشمول  كند  توليد  خود  كارى  نيروى  با  را  كااليى  صنعتى 
براى  شنوايى  گوش  متاسفانه  كه  نمى شود  «پيمان»  قانون 

اين قوانين وجود ندارد. 
شغل   1066 تامين اجتماعى  سازمان  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
اين  است  اميد  افزود:  داده،  كاهش  شغل   13 تا  را  زيان آور 
برنگردد  گذشته  روال  به  جديد  بخشنامه هاى  براساس  روند 
زمان  صرف  و  هزينه  ايجاد  عالوه بر  امر  اين  تحقق  چراكه 
براى تامين اجتماعى، هزينه هاى زيادى را براى كارفرمايان 
امنيت  نيازمند  توليد  آورد.  خواهد  وجود  به  اشتغال  ايجاد  و 
دولتمردان  وسيله  به  امر  اين  كه  است  اقتصادى  آرامش  و 
محقق خواهد شد. در شرايط كنونى كشور كه ركود بر بازارها 
حاكم است بهترين راهكار براى خروج از آن تحريك تقاضا با 
ارائه تسهيالت به صاحبان صنايع خواهد بود كه به طور حتم 

مى تواند پويايى اقتصاد را به همراه داشته باشد.

لوازم  و  مصنوعى  طبيعى،  چرم  فروشندگان  اتحاديه  رئيس 
كفش از فروش چند برابر قيمتى چرم ايرانى با برند ايتاليايى 

در كشور خبر داد.
خبرگزارى  خبرنگار  با  اختصاصى  گفتگوى  در  حياتى  سعيد 
به  ايرانى  ساخت  نيم  چرم  صادرات  به  اشاره  با  سيما  و  صدا 
كشورهاى ايتاليا و تركيه به دليل نبود صنايع مادر در ايران 
افزود: آلودگى شديد آب و خاك ايران طى فرآيند نيم ساخت 
تركيه  و  ايتاليا  به  كيفيت  با  چرم  ايران،  نصيب  چرم  سازى 

صادر مى شود.
وى پوست گوسفند و گاو ايرانى را بهترين پوست در جهان 
نيم  مرحله  به  رسيدن  تا  چرم  فرآورى  زمان  گفت:  و  دانست 

ساخت 20 روز است كه اين مدت طوالنى، تهيه مواد اوليه و 
رنگ با هزينه باال از طريق واردات داليل صادرات چرم ناتمام 

به ديگر كشورهاست.
فرآورى  كارخانه هاى  بودن  شمار  انگشت  به  اشاره  با  حياتى 
چرم در ايران افزود: مشكل اصلى اين صنعت نداشتن صنايع 
مكانيزه مادر است و راه اندازى آن نيازمند سرمايه هاى سنگين 

خارجى است.
لوازم  و  مصنوعى  و  طبيعى  چرم  فروشندگان  اتحاديه  رئيس 
كشور  در  سازى  چرم  كارخانه  وجود 138  به  اشاره  با  كفش 
كه 30 تا 40 درصد آن فعال مى باشند ادامه داد: رقم باالى 
هزينه هاى تمام شده و ارائه چك هاى يكساله سبب كاهش 

نقدينگى در اين صنعت و ركود بازار چرم شده است.
براى  گذشته  سال هاى  در  يوزانس  وجود  به  اشاره  با  حياتى 
يكسال  تا  ماه  شش  شده  تعيين  فرصت  در  گفت:  تجارت 
يوزانس امكان واردات مواد اوليه به كشور فراهم بود در حالى  
تاجر  نهايى  حساب  تصفيه  تا  مالى،  خدمت  اين  حذف  با  كه 

كاالى خود را تحويل نمى گيرد.
محصول  فروش  علت  را  برگشتى  چك هاى  از  ترس  حياتى 
كرد:  تصريح  و  دانست  كشورها  ديگر  به  چرم  كاره  نيمه 
واگذارى فعاليت به بخش خصوصى و رفع مشكالت موجود 
براى بيمه، ماليات و موضوعات مرتبط با شهردارى از سوى 

دولت راهكار گذر از اين ركود است.

چرم ايرانی چند برابر قيمت با برند ايتاليا به فروش می رسد
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تبريك

جناب آقاى ابراهيم هزار جريبى
مجرى محترم طرح پنبه وزارت جهاد كشاورزى

احتراماً انتصاب حضرتعالى به عنوان مجرى طرح 
از  را  كشاورزى  جهاد  محترم  وزير  سوى  از  پنبه 
سوى هيأت مديره و كاركنان انجمن تبريك عرض 
نموده و نظر به اينكه پنبه به عنوان يكى از مهمترين 
مواد اوليه مصرفى مورد نياز صنايع نساجى مى باشد 
اميدواريم با برنامه ريزيها و همكاريهاى مشترك 
شاهد ارتقاى كمى و كيفى پنبه توليد داخل در جهت 
ريسندگى  كارخانجات  مصرفى  نيازهاى  تأمين 

كشور باشيم. 
دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران 

 در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن استان تهران، 
گروه صنعتى فواد الياف( به مديريت شاهرخ مشفقى) از 

بخش نساجى به عنوان واحد توليدى نمونه انتخاب شد.
در اين مراسم كه با حضور قائم مقام وزير صنعت، استاندار 
تهران، رئيس سازمان صنعت و معدن استان تهران، رئيس 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان، جمعى از مديران و 
صنعتگران  و  توليدكنندگان  مديران،  دولتى،  مسئوالن 
بخش خصوصى در سالن همايش هاى بين المللى صدا 
و سيما برگزار شد؛ از 28 واحد توليدى صنعتى و معدنى 
استان تهران با اهداى تنديس و لوح تقدير همايش، تقدير 
به عمل آمد كه سهم صنايع نساجى، گروه صنعتى فواد 

الياف بود
انجمن صنايع نساجى ايران اين موفقيت را به مديريت 
و پرسنل شركت فواد الياف تبريك گفته و موفقيت روز 

افزون اين گروه را آرزومند است.

براساس اعالم دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع 
نساجى مطابق با آمار گمرك جمهورى اسالمى ايران طى سه 
ماه نخست سال 1395، كل صادرات صنايع نساجى كشور با 
احتساب رنگ، ماشين آالت و فرش دستباف بالغ بر 213/65 
ميليون دالر بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 
نساجى  صنايع  محصوالت  صادرات  است.  داشته  درصدى   19
بدون احتساب رنگ، ماشين آالت و فرش دستباف طى سه ماه 
نخست سالجارى برابر با 142/7 ميليون دالر بوده كه در مقايسه 

با مدت مشابه سال 94 رشد 14 درصدى داشته است.
 11 رشد  با  دالرى  ميليون   63/5 صادرات  با  كفپوش  انواع 
صدرنشين  گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدى 

صادرات محصوالت نساجى بوده است.
از  پس  صادراتى  اقالم  ترين  عمده  گزارش  اين  براساس 
ترتيب  به  ارزش  نظر  از  مدت  اين  طى  نساجى  كفپوشهاى 
عبارتند از : انواع الياف به ارزش 15/7 ميليون دالر، انواع نخ به 
ارزش 15/5 ميليون دالر، انواع پارچه به ارزش 10/1 ميليون 

دالر و انواع پوشاك به ارزش 7/2 ميليون دالر.
ماه  سه  طى  ايران  اسالمى  جمهورى  گمرك  آمار  براساس 
احتساب  با  كشور  نساجى  واردات  كل   1395 سال  نخست 
ماشين آالت و رنگ با افت 14 درصدى برابر با 348/1 ميليون 
احتساب  بدون  كشور  نساجى  صنايع  واردات  است.  بوده  دالر 
رنگ و ماشين آالت، در اين مدت به رقم 281 ميليون دالر 

بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد رشد 
داشته است.

در سه ماه نخست سالجارى، واردات انواع الياف بالغ بر 76/9 
محصوالت  ساير  واردات  با  مقايسه  در  كه  بوده  دالر  ميليون 
واردات  آن  از  پس  است.  گرفته  قرار  نخست  رتبه  در  نساجى 
دارد.  قرار  بعدى  رتبه  در  دالر  ميليون   74/9 ارزش  به  پارچه 
به  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  پارچه  و  الياف  واردات 
است.  داشته  درصدى   24 رشد  و  درصدى   24 افت  ترتيب 
واردات نخ به ارزش 57/8 ميليون دالر پس از الياف و پارچه 
بيشترين واردات را در ميان محصوالت نساجى داشته است. اما 
مقدار آن نسبت به سه ماهه نخست سال 94 افت 3 درصدى 

داشته است.

آمار واردات و صادرات کشور طی۳ماه نخست سال ۹۵

گروه صنعتى فواد الياف؛
در ميان واحدهاى   توليدى و صنعتى نمونه 

استان تهران

براساس اطالعات منتشر شده، مقدار صادرات پارچه چين در ماه 
مى بالغ بر 4/01 ميليارد مترمربع بوده كه در مقايسه با ماه قبل از 
آن 9/17 درصد افزايش و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

9/84 درصد افزايش داشته است. 
به طور كلى در 5 ماهه نخست سال 2016 ميزان صادرات پارچه 
درصد  مقدار 8/79  اين  كه  بوده  متر  ميليارد  با 16/4  برابر  چين 
باالتر از مقدار صادرات پارچه چين در 5 ماهه نخست سال 2015 

بوده است. 
در 5 ماه گذشته ارزش صادرات پارچه چين بالغ بر 21/66 ميليارد 
دالر بوده كه  با رشد 1/53 درصد همراه بوده است،  به طوريكه 
ميانگين قيمت هر متر پارچه با افزايش 6/67 درصدى نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته برابر با 1/32 دالر است.  
جزئيات ميزان صادرت پارچه چين در 5 ماهه نخست سال 2016 

و ميزان تغييرات آن نسبت به ماه قبل از آن و همچنين نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در جدول زير آمده است. 

افزايش صادرات پارچه چين در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ 

حجم
 ( ميليارد متر)

تغييرات
 نسبت به ماه گذشته 

تغييرات
 نسبت به مدت مشابه سال گذشته
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