
ریسندگى  کمیته  نشست  چهارمین 
نساجى  صنایع  انجمن  بلند  الیاف 
ایران با حضور اعضاى کمیته مذکور 
و با همراهى مهندس جمشید بصیرى 
مهدى  محمد  و  مدیره  هیأت  رئیس 
صنایع  انجمن  دبیرکل  زاده  رئیس 
نساجى ایران رأس ساعت 15 در دفتر 
خیرمقدم  از  پس  شد.  برگزار  انجمن 
با  جلسه  بصیرى  مهندس  آقاى 

سخنان آقاى مطهرى شروع شد.
طى  کمیته  این  دبیر  مطهرى  آقاى 
سخنانى با اشاره به مشروح مذاکرات 

غیر  واردات  و  قاچاق  موضوع  به  مذکور  کمیته  قبل  نشست 
کارشناسى الیاف و نخ اکریلیک اشاره فرمودند و با استناد به آمار 

مأخوذه از اتاق بازرگانى و گمرکات کشور ترکیه به مقایسه این 
آمار با آمار واردات گمرکات ج.ا.ا پرداخت که در 

مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل  دانائى  محمدتقى  میر  مهندس 
شرکت نساجى حجاب شهرکرد گفت: با غلبه بر تمامى مشکالت 
موجود بر سر راه فعالیت هاى سرمایه گذارى اقتصادى در سال هاى 
آخرین   94 سال  ماه  بهمن  در  توانست  شرکت  این  گذشته، 
ماشین آالت تولید پارچه چادر مشکى را وارد کند و با بهره گیرى از 
دانش فنى کشور کره جنوبى و منطبق با استانداردهاى این کشور 

تولید آزمایشى این محصول را آغاز کند.
با  شهرکرد  حجاب  نساجى  شرکت  کرد:  اظهار  دانایى  مهندس 
توسعه سبد محصول خود موفق شد سهمى اندك از مصارف کشور 
را تامین نماید و در آبان ماه سال 95 خط تولید 10 میلیون مترطول 

اول  معاون  حضور  با  را  واحد  این  مشکى  چادر 

مدیر کل صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت ،معدن وتجارت 
از برنامه ریزى براى تولید 95 میلیون متر مربع فرش ماشینى در 

سال 96 خبر داد.
و  بزرگترین  قدیمى ترین،  از  یکى  پوشاك  و  نساجى  صنایع 
مهمترین صنایع جهان است که توانسته است با اشتغال زایى ارزآور 
کشورها  بیشتر  در  پوشاك  بخش  در  به ویژه  باال  ارزش افزوده  و 
اجتماعى  و  اقتصادى  صنعتى،  نقش  دنیا،  بزرگ  اقتصادهاى  و 
ویژه اى ایفا کند. این صنعت، بخش عمده اى از تولیدات صنعتى، 
اشتغال و صادرات کشورهاى درحال توسعه را به خود اختصاص 

داده است و نقش ویژه اى در توسعه این کشورها دارد. 
و  نساجى  صنایع  که  مى دهد  نشان  گزارش ها  شاتا،  گزارش  به 
از  درصد   6/5 صادرات،  دالر  میلیارد   800 از  بیش  با  پوشاك 
محصوالت  کل  درصد   4/5 و  دنیا  صنعتى  کاالهاى  صادرات 
این  همچنین  داده است.  اختصاص  خود  به  را  جهان  صادراتى 
صنعت در کشور ایران با حدود 850 میلیون دالر درآمد حاصل از 
صادرات بدون احتساب فرش دستباف 0/1 درصد از بازار جهان 

را پوشش داده است. 
و  نساجى  مدیرکل  محرابى،  افسانه  مهندس  زمینه  همین  در 
پوشاك وزارت صنعت،معدن و تجارت در آستانه برگزارى مراسم 
گرامیداشت روز صنعت و معدن گفت:در حال حاضر 9818 واحد 
صنعتى با اخذ پروانه بهره بردارى از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در این بخش از صنعت در کشور فعال است.
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سخنگوى ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به برآورد 
کشور  به  کاال  قاچاق  دالرى  میلیون  و 600  میلیارد  از 12  بیش 
گفت: پوشاك با 2 میلیارد و 544 میلیون دالر بیشترین حجم قاچاق 

ورودى را به خود اختصاص داده است.
«قاسم خورشیدى» در نشست خبرى به مناسبت پانزدهمین سالروز 
صدور فرمان رهبر معظم انقالب درباره تشکیل ستاد مرکزى مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، گفت: ارزش حجم قاچاق کاال در کشور در 
آغاز به کار دولت یازدهم 25 میلیارد دالر شامل 17 میلیارد و 200 
دالر  میلیون  و 800  میلیارد  هفت  و  ورودى  قاچاق  دالر  میلیون 
و  میلیارد  به 12  سال 1395  در  رقم  این  که  بود  خروجى  قاچاق 
100 میلیون دالر قاچاق ورودى و 500 میلیون دالر قاچاق خروجى 

کاهش یافته است.
به گزارش اقتصاد پنهان، پیش تر «حبیب اهللا حقیقى» رییس ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته بود، در سال 1392 با روى کار آمدن 
دولت یازدهم و اصالح قوانین، شاهد تحوالتى چشمگیر در زمینه 
مبارزه با قاچاق کاال بودیم؛ به نحوى که حجم کشفیات 31 درصد 

افزایش و حجم کاالى قاچاق 50 درصد کاهش یافت.
منطقه اى  اطالعات  دفتر  خردادماه  گزارش  در  نیز  ایران  گمرك 
رتبه  توانست   -  RILO (آر.آى.ال.اُ)-  گمرك  جهانى  سازمان 
نخست کشف انواع مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با تخلف و قاچاق 

کاال را به دست آورد.
خورشیدى با اشاره به نرخ نزولى ورود کاالى قاچاق به کشور در 
سال هاى گذشته، ادامه داد: در سال هاى 93 و 94 ارزش کاالهاى 
قاچاق به ترتیب به 19 میلیارد و 800 میلیون دالر و 15 میلیارد و 

500 میلیون دالر کاهش یافته است.
سخنگوى ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: 
به  متعلق  ورودى  قاچاق  کاالهاى  ارزش  بیشترین   95 سال  در 
به ترتیب  آن  پوشاك با 2 میلیارد و 544 میلیون دالر و پس از 
لوازم بهداشتى و آرایشى با یک میلیارد و 549 میلیون دالر، شمش 
طال با یک میلیارد و 143 میلیون دالر و انواع پارچه با 669 میلیون 

دالر بوده است.
وى خاطرنشان کرد: همچنین ارزش قاچاق انواع لوازم خانگى 658 
میلیون دالر، تلفن همراه 625 میلیون دالر، لوازم یدکى خودروهاى 
بوده  دالر  میلیون  بازى 114  اسباب  و  دالر  میلیون  خارجى 505 

است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به مبادى قاچاق به کشور، بیان 
داشت: سال گذشته در عمل آنچه از طریق کوله برى (که بدون 
نظارت قرنطینه اى وگمرکى، غیر استاندارد و غیر بهداشتى است) 
وارد کشور شده، سه میلیارد و 590 میلیون دالر بوده، در حالى که 

بطور قانونى فقط یک میلیارد و 250 میلیون دالر 

ادامه در صفحه 2

برنامه ريزی برای توليد ۹۵ ميليون متر مربع فرش ماشينی در سال ۹۶

استمداد از دولت برای حمايت از توليد داخل

واردات بی رويه چادر مشکی توليد داخل را فلج می کند 

کاهش قاچاق کاال به کاهش قاچاق کاال به ۶۶//۱۲۱۲ ميليارد دالر ميليارد دالر

در کميته ريسندگی الياف بلند انجمن صنايع نساجی ايران مطرح شد: 

مدير کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3 ادامه در صفحه 3

 



 

صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
انجمن  مدیره  هیات  نشست  پنجمین  و  چهل  و  نهصد 
روز  در  اعضا  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجى  صنایع 
انجمن  ساختمان  محل  در   96/03/28 مورخ  یکشنبه 

تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 
1- آقاى رئیس زاده توضیحاتى را در خصوص تغییر مجرى 
همچنین  و  فرمودند  ارائه  ایرانتکس  نمایشگاه  برگزارى 
نمایشگاه  دو  برگزارى  خصوص  در  را  مبسوطى  توضیحات 
و  دستفال  آقایان  مدیریت  به  کفپوش  و  ماشینى  فرش 
کاشفى در مرکز نمایشگاهى شهر آفتاب و شرکت سهامى 
نمایشگاههاى بین المللى تهران در مرداد ماه و شهریور ماه 
دفتر  در  مورخ 96/03/20  جلسه  از  گزارشى  و  ارائه  امسال 
آقاى قبادى وبا حضور آقاى آملى مدیر امور نمایشگاههاى 
به  ایران  المللى  بین  نمایشگاههاى  سهامى  شرکت  داخلى 

اطالع هیات مدیره رساندند. 
مورخ 96/03/08  نشست  از  گزارشى  زاده  رئیس  آقاى   -2
ریاست  نهاد  در  تولید  موانع  رفع  قانون   20 ماده  کارگروه 
جمهورى ارائه  و توضیحات مبسوطى را در خصوص موضوع 
بدهکاران صندوق ذخیره ارزى و همچنین مشمولین جزء  د 
نشست  همچنین  و  مربوطه  اجرایى  نامه  آئین  اصالحیه  و 
مشترك مورخ 96/03/08 با مدیرکل برنامه و بودجه وزارت 

صمت ارائه نمودند. 
تسهیل  کمیسیون   96/03/23 مورخ  جلسه  از  گزارشى   -3
کسب و کار اتاق تهران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 
و مجموعه پیشنهادات اتاق در خصوص الیحه قانون مالیات 
وزیران  محترم  هیات   95/10/26 مصوب  افزوده  ارزش  بر 
ارائه شد (مجموعه پیشنهادات اتاق تهران پیوست مى باشد)
جامعه  مدیره  هیات  رسمى  دعوت  زاده  رئیس  آقاى   -4
مورخ  افطارى  ضیافت  براى  ایران  نساجى  متخصصین 
محترم  مدیره  هیأت  اطالع  به  را   96/03/31 چهارشنبه 

رساندند. 
آقاى  با  مشترك  نشست  از  گزارشى  زاده  رئیس  آقاى   -5
شافعى ریاست اتاق بازرگانى صنایع معادن و کشاورزى ایران 
در مورخ 96/03/20 ارائه که در این نشست بر نحوه حل و 
فصل موضوع بدهکاران صندوق ذخیره ارزى تأکید شده بود. 
6- آقاى لباف توضیحات مبسوطى را در خصوص مشکل 
پیش آمده براى تخصیص ارز مبادله اى براى ورود ماشین 
آالت مورد نیاز صنایع نساجى مطرح فرمودند و با اشاره به 
مذاکرات مقدماتى انجام شده با اداره کل صنایع نساجى و 
هاى  پیگیرى  تا  خواستند  انجمن  رئیسه  هیأت  از  پوشاك 

الزم در این خصوص را به انجام برسانند. 

غائبین آقایان
آهنگریان،  محسن  مقدم،  محمدرضا  محمدى،  بهروز  دکتر 

مهندس على فرهى، علیرضا لقمان.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

حدود 40 الى 50 درصد اختالف وزنى و ریالى را نشان مى دهد.
آقاى مطهرى با ارائه گزارش مبسوطى که فایل آن در وب سایت 
انجمن قابل دسترسى مى باشد آمارهاى تولید و مصرف و تجارت 
جهانى نخ اکریلیک در بازارهاى بین المللى را به اطالع حاضرین 
در نشست رساندند طبق گزارش مذکور کشور ایران با 71 میلیون 
دالر واردات در سال 2016 دومین واردکننده بزرگ دنیا مى باشد. 
همچنین در سالهاى 1370-1395 میزان واردات نخ اکریلیک از 
رشد  شاهد  اخیر  سالهاى  در  که  گرفت  قرار  تحلیل  مورد  ترکیه 
چشمگیر واردات نخ اکریلیک از کشور ترکیه مى باشیم به طورى 
که ایران با 16 هزار تن واردات نخ اکریلیک از ترکیه بزرگترین 

کشور واردکننده نخ از این کشور مى باشد.
ایشان در ادامه گزارش به مقایسه تطبیقى آمارهاى رسمى گمرك 
اختالف  از  و  پرداخت  مختلف  سالهاى  در  ایران  گمرك  و  ترکیه 
معنادار در حدود 40 درصد در سال 1395 خبر داد که ناشى از کم 

اظهارى و عدم اظهار در ارزش و وزن مى باشد.پس از گزارش آقاى 
مطهرى، مهندس بصیرى طى سخنانى به لزوم انسجام و همگرائى 

بیشتر واحدهاى نساجى براى احقاق حقوق خود تاکید فرمودند.
آقاى زینالو با اشاره به مکاتبات قبلى با وزارت صمت و گمرکات 
دلیل  به  اکریلیک  نخ  واردات  در  محدودیت  اعمال  خصوص  در 
صنایع  انجمن  از  داخل  ریسندگى  خطوط  تولید  ظرفیت  افزایش 

نساجى خواست تا به طور جد پیگیر این موضوع باشند.
پس از بحث وتبادل نظر بسیار به پیشنهاد آقاى مطهرى مقرر شد 
در خصوص تمرکز به موضوع تخصیص گمرك تخصصى براى 
واردات نخ اکریلیک و همچنین نظارت بیشتر بر مناطق ازاد به 
خصوص منطقه آزاد ارس پیگیرى هاى بعدى صورت پذیرد و به 
مربوطه  مسئولین  با  مشترکى  نشست  تا  شد  مقرر  منظور  همین 
در وزارت صمت و گمرکات توسط انجمن صنایع نساجى ایران 

هماهنگ شود.

استمداد از دولت برای حمايت از توليد داخل

۱- استراتژی های صادراتی 
صنايع نساجی و پوشاک ايران

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی 
ايران منتشر کرد: 

براى کسب اطالعات بیشتر
 26200196 - داخلى 117

۲- ماليات ها و صنعت

برنامه ريزی برای توليد ۹۵ ميليون متر مربع فرش ماشينی در سال ۹۶
وى افزود: این واحدهاى صنعتى 11 درصد از کل بنگاه هاى فعال 
محصوالت  ارزش صادرات  صنعتى کشور را تشکیل مى دهند و 
فرش  صادرات  محاسبه  با  گذشته  سال  در  پوشاك  و  نساجى 

دستباف بیش از 1.2 میلیارد دالر بوده است.
بر  عالوه  گفت:  واحدها  این  در  سرمایه گذارى  مورد  در  محرابى 
واحدهاى بسیار زیاد صنفى که نقش بسزایى در اشتغال و تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال دارند، میزان سرمایه گذارى صورت 
گرفته در این واحدها براساس ارقام موجود در پروانه ها، حدود 90 
هزار میلیارد ریال و 5 درصد از کل سرمایه گذارى صورت گرفته 

در کشور را شامل مى شود.
وى با اشاره به میزان اشتغال زایى این واحدها تصریح کرد: این 
حدود 13  برابر  مستقیم  صنعتى  شغل  هزار  بر 290  بالغ  واحدها 
درصد از اشتغال صنعتى کشور را به خود اختصاص داده اند و با 
توجه به اینکه تنها 5 درصد سرمایه گذارى هاى صنعتى مربوط به 
را  صنعت  اشتغال  از  درصد  و13  است  پوشاك  و  نساجى  صنایع 
صنایع نساجى و پوشاك تشکیل مى دهند بنابراین پتانسیل باالى 

اشتغال زایى این صنعت کامًال مشهود است.
با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  کل  مدیر 
ایران  پوشاك  و  نساجى  صادرات  و  صنعت  وضعیت  به  اشاره 
همسایه  کشورهاى  نیز  و  پیشرو  کشورهاى  سایر  با  مقایسه  در 
از  الزم  اقدامات  و  سیاست گذارى ها  کرد:  تاکید  ترکیه  همچون 
را  کشور  پوشاك  و  نساجى  صنایع  توسعه  امکان  دولت،  طرف 
در سطح استانداردهاى جهانى فراهم خواهد کرد تا ضمن ایجاد 
اشتغال مولد پایدار موجب تأمین ارز و توسعه یافتگى کشور نیز 
جهان 36  نساجى  صادرات  در  ایران  رتبه  حاضر  حال  در  بشود. 
نساجى  صنعت  مجموع  در  و   90 جهان  پوشاك  صادرات  در  و 
و پوشاك 59 است که این رتبه با تالش و برنامه ریزى وزارت 

صنعت،معدن و تجارت در حال ارتقا است.
محرابى از نهایى شدن برنامه ساماندهى تولید و تجارت صنایع 
نساجى و پوشاك براى رسیدن به اهداف سند استراتژى صنعت 
معدن و تجارت خبر داد و در تشریح برخى از مهمترین اهداف آن 
سطح  ارتقاى  و  داخلى  رقابت پذیر  تولیدات  از  کرد:حمایت  اظهار 
کمى و کیفى و افزایش رقابت پذیرى محصوالت، ساماندهى نظام 
غیررسمى،  تجارت  کاهش  منظور  به  واردات  ساماندهى  عرضه، 
بهبود و ارتقاى نظام تجارى، ترویج فرهنگ مصرف کاالى ایرانى 
و توسعه صادرات و شناسایى بازارهاى جدید از جمله اهداف این 

برنامه است.
به  رسیدن  برنامه هاى  پوشاك  و  نساجى  حوزه  ارشد  مقام  این 
هدف حمایت از تولیدات رقابت پذیر داخلى و ارتقاى سطح کمى 
الزم  بستر  ایجاد  را  محصوالت  رقابت پذیرى  افزایش  و  کیفى  و 

ایجاد  جهانى،  و  منطقه اى  رقباى  با  برابر  شرایط  برقرارى  براى 
شرایط مناسب براى سرمایه گذارى داخلى و خارجى و مشارکت 
با برندهاى مطرح دنیا، ایجاد شهرك هاى ویژه پوشاك و ایجاد 
زمینه توسعه تولیدات صادرات محور و با ارزش افزوده باال دانست 
و  بازرسى  تشدید  با  گفت:  عرضه  نظام  ساماندهى  درمورد  و 
نظارت و شفافیت در تشخیص کاالهاى وارده از مبادى رسمى و 

غیررسمى مى توان این هدف را تحقق بخشید.
همچنین وى تحقق ساماندهى واردات به منظور کاهش تجارت 
واردکنندگان  فعالیت  قانونمند  نظام  استقرار  با  تنها  را  غیررسمى 
در  یکپارچگى  و  انسجام  ایجاد  و  پوشاك  و  نساجى  محصوالت 
مبادى مختلف وارداتى مؤثر دانست و گفت که با اصالح نظام 

تعرفه اى مى توان نظام تجارى را بهبود و ارتقا داد. 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  کل  مدیر 
مورد برنامه هاى الزم براى تحقق ترویج فرهنگ مصرف کاالى 
ایرانى گفت:طبق برنامه ساماندهى تولید و تجارت صنایع نساجى 
براى  فرهنگ سازى  به  باید  هدف  این  تحقق  براى  پوشاك،  و 
کاالهاى  تقبیح  و  داخلى  تولید  نساجى  کاالهاى  مصرف  ترویج 

قاچاق بپردازیم.
فراهم  و  صادراتى  کاالهاى  رقابت مندى  سطح  ارتقاى  محرابى 
براى  را  صادراتى  بازارهاى  تنوع  به  دستیابى  زمینه هاى  نمودن 

توسعه صادرات و شناسایى بازارهاى جدید الزم دانست.
مدیر کل صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
امسال  برنامه هاى  و  گذشته  سال  عملکرد  تشریح  با  همچنین 
حوزه تحت مسوولیت خود ادامه داد:در بخش هاى مختلف هدف 
گذارى هاى مختلفى براى تولید محصوالت متنوع نساجى و پوشاك 

شده که با تالش مستمر فعاالن این بخش محقق مى شود.
تولید  شده  انجام  ریزى هاى  برنامه  اساس  بر  محرابى  گفته  به 
الیاف پلى استر امسال از 190 هزار تن در سال 95 به 200 هزار 
تن خواهد رسید و 220 هزارتن نخ فیالمنت پلى استر نیز براى 

تولید در سال 96 هدف گذارى شده است.
مدیر کل نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار 
کرد:درصورت رفع مشکل پلى اکریل امسال تولید الیاف اکریلیک 
از 7 هزار تن در سال گذشته به 50 هزار تن در سال 96 خواهد 
رسید که اقدامى بزرگ درحوزه تولید صنعت نساجى تلقى مى شود.
وى ادامه داد: تولید 95 میلیون متر مربع فرش ماشینى در سال 
96 برنامه ریزى شده که با تالش صنعتگران و حمایت هاى دولت 

قابل تحقق است.
و  پوشاك  و  نساجى  صنعت  توسعه  با  کرد  امیدوارى  ابراز  وى 
حمایت مردم از محصوالت ایرانى زمینه توسعه تولید و اشتغال 

در این صنعت مهم و ریشه دار کشور بیش از پیش فراهم شود.
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واردات بی رويه چادر مشکی توليد داخل را فلج می کند 
رییس جمهورى افتتاح کند.

به گفته وى، در برخى موارد شاهد هستیم که در بخش واردات 
کاال به کشور، عرضه از تقاضا کمتر بوده و این امر باعث تحمیل 

قیمت گزاف بر مصرف کننده مى شود.
شده  کشور  وارد  سال ها  که  کاالیى  با  رقابت  اینکه  بیان  با  وى 
صورت  به  مشکالتى  گفت:  روبروست،  فراوانى  مشکالت  با 
مشابه وارداتى  کاالى  با  کنندگان  تولید  راه  سر  شده  سازماندهى 
به  بیشترى  رغبت  نهایى  کننده  مصرف  که  جایى  تا  دارد  وجود 
مصرف کاالهاى وارداتى داشته و خودباورى و حمایت از صنعت 
بر  تاکید  با  هوشیار  دانایى  مى شود.  تر  کمرنگ  روز  هر  داخلى 
فرمایشات مقام معظم رهبرى در راستاى تولید و اشتغال و حمایت 
کاالى  درباره  تبلیغات  متاسفانه  کرد:  تصریح  داخلى،  کاالى  از 
وارداتى به گونه اى است که به راحتى همه تولید کنندگان داخلى 
مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل  مى شوند.  خارج  رقابت  میدان  از 
شرکت نساجى حجاب شهرکرد گفت: این شرکت در سال گذشته 
1,5 میلیون متر طول پارچه چادر مشکى تولید و روانه بازار مصرف 

کرد.
دانایى هوشیار تصریح کرد: مطابق برنامه ریزى هاى انجام شده 
امسال 7 میلیون متر طول پارچه چادر مشکى در این واحد تولید و 
از سال آینده ظرفیت ساالنه 10 میلیون متر طول تولید خواهد شد.
به گفته وى، این واحد تولیدى از سال 69 تاسیس و انواع پرده، 
مانتو،  پیراهن،  ساتن،  اى،  شیشه  و  حریر  ظریف،  نخى،  روسرى 
مقنعه و شال تولید مى کرد و بعد از آن سال ها با فعالیت و الحاق 
به دیگر شرکت ها بزرگتر شد. دانایى هوشیار اظهار کرد: ساالنه 4 
میلیون متر طول انواع پارچه و یک میلیون و 200 هزار متر طول 

پارچه فاستونى در این شرکت تولید مى شد.
به گفته وى، مرحله دوم توسعه شرکت نساجى حجاب با برنامه 
نخ  تن  هزار   5 تولید  ظرفیت  با   ITY نخ  تولید  براى  ریزى 
مخصوص تولید چادر مشکى تدوین و طرح آن به بانک صنعت و 
معدن ارائه شده است که بزودى ماشین آالت راه اندازى این مرحله 

خریدارى و نصب مى شود.
وى ادامه داد: طرح اولیه مرحله سوم توسعه شرکت نساجى حجاب 

که پس از تکمیل مراحل اول و دوم انجام مى شود، با هدف تولید 
10 میلیون متر طول پارچه افزون بر ظرفیت فعلى تهیه و تدوین 

شده است.
این تولید کننده پارچه چادر مشکى افزود: برخى مخالفان تولید این 
محصول در داخل کشور با بهانه اینکه تولید و عرضه داخلى این 
محصول بدون کیفیت است و با بزرگ نمایى مشکالت کوچک 
و تخریب محصول داخلى، سعى در توجیه واردات کاالى خارجى 
قابل  و  مرغوب  شرکت  این  در  شده  تولید  کاالى  گفت:  دارند، 
رقابت با محصوالت وارداتى است ومخالفان تولید این محصول 
در داخل کشور بدون احتساب هزینه هاى نقل و انتقال، گمرکى 
و ترخیص کاالى وارداتى، قیمت کارخانه اى تولید کننده خارجى 
را با قیمت کارخانه اى ایرانى مقایسه مى کنند و به دالیل واهى 
نداشتن توجیه اقتصادى را براى تولید داخلى بهانه مى کنند. وى 
گفت: حتى در صورتى که هزینه هاى وارداتى مواد اولیه، رنگ و 
نظر  در  را  مشکى  چادر  پارچه  تولید  براى  وارداتى  شیمیایى  مواد 
نگیریم، باز هم تولید پارچه چادر مشکى در ایران بسیار مناسب تر 
از قیمت هاى کارخانجات دیگر کشورها از جمله کره جنوبى است و  
باید مسئوالن و رسانه ها در تمامى سطوح کشور در راستاى اعتماد 
سازى مصرف کنندگان براى استفاده از کاالى داخلى تالش کنند. 
وى افزود: اخیرا مشاهده شده است که مخالفان تولید چادر مشکى 
داخلى اقدام به حذف نام ایرانى کاال و فروش آن بنام خارجى کرده 
اند که با این ترفند مصرف کننده نهایى هیچگاه متوجه نمى شود 
که یک کاالى ایرانى مرغوب را با نام خارجى و با قیمت بسیار 

باالتر خریدارى کرده است.
دانایى هوشیار تصریح کرد: ترفندها و شگردهاى مخالفان تولید 
محصول داخلى براى جلوگیرى از تولید این محصول فراوان است 
که براى آگاه سازى مردم و حمایت از تولید داخلى و رونق اشتغال 

و اقتصاد مد نظر مقام معظم رهبرى نیاز به همت جدى است.
بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ساالنه 50 میلیون متر 
طول پارچه چادر مشکى در کشور نیاز است و این در حالى است 
که هم اکنون ظرفیت کارخانه هاى تولید پارچه چادر مشکى کشور 

حدود 30 میلیون متر است. 

نقش  جهانى  ثبت  لوح  از  رونمایى  مراسم  در  نوابى  محمود 
میناخوانى فرش دستباف ورامین که در کاخ موزه نیاوران برگزار 
شد، با تاکید بر اینکه فرش دستى ایرانى باید با محوریت صادرات 
تولید شود، تصریح کرد: یکى از مشکالت اساسى که گریبانگیر 
همه حوزه هاى صادراتى از جمله صادرات فرش دستباف ایرانى 

است، بحث نبود شرکت هاى تخصصى صادراتى است.
و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
تولیدکنندگان ادامه داد: امروز متاسفانه به گونه اى عمل مى شود 
که انتظار داریم خریدار محصولى را بخرد، ارزیابى کند، بسته بندى 
کند و بعد از تطابق استانداردها و بازاریابى، آن را به کشور مقصد 
بفرستد. در حالى که این فرآیند بسیارى از فرصت هاى اقتصادى 
اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  مى گیرد.  ما  از  را 
به تبعات نبود شرکت هاى تخصصى صادراتى گفت: ما مشاهده 
دست  به  مانند  مناسبى  فرصت هاى  گذشته  ایام  در  که  کردیم 
آوردن بازار صادرات قطر و روسیه پیش پاى ما قرار گرفت که 
یکى از عواملى که باعث شد نتوانیم از این فرصت هاى ناب به 
تخصصى  شرکت هاى  غیبت  بحث  همین  کنیم،  استفاده  خوبى 
صادراتى از فضاى اقتصادى کشور بود. وى در ادامه با بیان اینکه 
ما  گفت:  کرد،  استفاده  داخلى  موجود  ظرفیت هاى  تمام  از  باید 
متر  میلیون  نانو، 60  کیفیت  با  مشکى  چادر  تولید  در  هم اکنون 
ظرفیت خالى داریم اما شاهد هستیم که تولیدکننده چینى و ژاپنى 
نیاز ما را بهتر درك کرده اند و با تولید پارچه چادر مشکى آنها را 

از طریق کشورهاى عربى وارد ایران مى کنند.
وى با اشاره به اهمیت فرش در حوزه اقتصاد نیز اظهار کرد: حوزه 
ماندگار  محصول  و  پایدار  اشتغال  با  حوزه  یک  دستباف  فرش 
است که باید جایگاه خود را در اقتصاد مقاومتى به دست بیاورد 
و با طرحى که اکنون در مجلس در این حوزه مطرح شده است، 
و  شد  خواهد  رفع  دستى  فرش  بافندگان  مشکالت  از  بسیارى 

فضاى کار برایشان مهیاتر مى شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مس فروش - رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران - نیز در این مراسم، فرش ایرانى را 
هویت اقتصاد ایران دانست و گفت: موضوعى که باید به آن در 
حوزه فرش توجه کرد صادرات است. به گونه اى که پیش از این نیز 
به طور سنتى وقتى صحبت از صادرات محصوالت ایرانى مى شد، 
قرار  صادرات  لیست  صدر  در  فرش  و  پسته  مانند  محصول  چند 
داشتند اما امروز شاهد هستیم که به خاطر شرایط خاص سیاسى و 
اقتصادى حاکم بر سال هاى اخیر جایگاه فرش دستباف ایرانى در 
بازارهاى جهانى تنزل پیدا کرده که باید این امر به طور ویژه مورد 
توجه قرار بگیرد تا این محصول به جایگاه واقعى خود دست یابد. 
وى همچنین با اشاره به دو تفاهمنامه در حوزه فرش با معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى گفت: در حال حاضر دو تفاهمنامه 
در حوزه فرش به امضا رسیده که یکى در خصوص تشکیل انجمن 
طراحان فرش دستباف است که در وزارت ارشاد ثبت شده و به 
زودى داراى ساختار منظم و مکان فیزیکى خواهد شد و دیگرى 
موضوع احداث مرکز نوآورى و شکوفایى در حوزه فرش است که 
در آن موضوع رنگ و تولید و ترمیم و مدیریت فرش در فضاى 
خالقانه مورد بررسى قرار مى گیرد که منجر به تولیداتى باکیفیت و 

فرآیند ترمیم و نگهدارى دقیق و کم هزینه شود.
در  فرش  بافندگان  از  آمارها  به  اشاره  با  همچنین  مس فروش 
تهران گفت: بر اساس آمار موجود، در حال حاضر 52 هزار نفر 
بافنده در تهران مشغول به کار هستند که از این تعداد در سال 
آمار  حاضر  حال  در  متاسفانه  که  بودند  بیمه  نفر  هزار   27  ،93

بیمه شدگان به کمتر از 11 هزار نفر رسیده است.

چين و ژاپن نياز ما به چادر مشکی 
را بهتر درک کرده اند 

اجازه ورود داشته است.
وى اضافه کرد: مطابق آنچه در قانون مقرر شده، کاالهاى ملوانى 
عمل 2  در  اما  داشته،  ورود  مجوز  دالر  میلیون  حداکثر 400  نیز 
میلیارد و 290 میلیون دالر وارد شده، همچنین کاالى مسافرى به 
میزان یک میلیارد دالر مجوز ورود داشته که در عمل سه میلیارد و 

800 میلیون دالر وارد شده است.
میلیون  و 700  میلیارد  سه  مجموع  در  کرد:  یادآورى  خورشیدى 
دالر کاال از طریقه هاى کوله برى، ملوانى، مسافرى و سایر شیوه ها 
در سال گذشته مجوز ورود داشته اند که در عمل به 9 میلیارد و 
600 میلیون دالر افزایش یافت. وى تصریح کرد: 30 درصد قاچاق 
کاالها و اجناس از مبادى رسمى کشور انجام مى شود. سخنگوى 
ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: حجم قاچاق کاال به 
کشور در سال 95 در مقایسه با سال ابتدایى دولت یازدهم 50 درصد 
کاهش داشته و فقط در مقایسه با سال 94 کاهش 19 درصدى به 

ثبت رسانده است.
وى با اشاره به نسبت کشفیات، خاطرنشان کرد: در سال 92 حداکثر 
کشف  تومان)  میلیارد   900 (معادل  قاچاق  کاالهاى  درصد  یک 
شدند، این رقم در سال هاى 93 تا 95 به ترتیب به 1800 میلیارد 
تومان، 5500 میلیارد تومان و 14 هزار و 600 میلیارد تومان (حدود 
32 درصد) افزایش یافته است که حاکى از رشد چشمگیر آن است.
خورشیدى بیان داشت: در سال 92 در مجموع کمتر از سه درصد 
اجرایى  قاچاق  کاالهاى  درخصوص  صادرشده  محکومیت  احکام 

شد، در حالى که در سال 95 این رقم به 28 درصد افزایش داشته 
است.

وى اظهار داشت: پارسال بیش از هزار و 100 باند قاچاق کالن 
و سازمان یافته متالشى شدند که در مقایسه با سال 94 بیش از 
90 درصد رشد داشته است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در 
این زمینه، پرونده هاى کشف قاچاق به ارزش بیش از 500 میلیون 
تومان نیروى انتظامى 89 درصد رشد و پرونده هاى بین 100 تا 

500 میلیون تومانى 65 درصد رشد داشته است.
وى همچنین با اشاره به عملکرد وزارت اطالعات در این زمینه، 
تصریح کرد: مجموع ارزش کشفیات این وزارتخانه در سال هاى 
92 تا 95 به ترتیب 100 میلیارد تومان، 338 میلیارد تومان، 2800 

میلیارد تومان و 10 هزار و 370 میلیارد تومان بوده است.
خورشیدى گفت: کشفیات وزارت اطالعات در سال گذشته مربوط 
به 99 پرونده بوده که نشان مى دهد همه این کشفیات مربوط به 

قاچاق هاى کالن و سازمان یافته بوده است.
شده  تشکیل  پرونده هاى  مجموع  سال 92  در  کرد:  یادآورى  وى 
در ارتباط با قاچاق در کشور 88 هزار پرونده بوده، این تعداد در 
سال هاى 93 تا 95 به ترتیب به 93 هزار و 900 پرونده، 104 هزار 

پرونده و 103 هزار پرونده افزایش داشته است.
تصریح کرد:  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد مرکزى  سخنگوى 
مجموع پرونده هاى کالن و سازمان یافته قاچاق در بین سال هاى 
92 تا 95 نیز به ترتیب هزار و 750 پرونده (سال 92)، 2 هزار و 
250 پرونده (سال 93)، 2 هزار و 300 پرونده (سال 94) و سه هزار 

و 600 پرونده (سال 95) بوده است.

کاهش قاچاق کاال به کاهش قاچاق کاال به ۱۲.۶۱۲.۶ ميليارد دالر ميليارد دالر
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عقد  براى  مذاکره  و  پیگیرى  حال  در  گفت:  احمدیه  اسرافیل 
قرارداد نهایى خرید و واردات مواد اولیه اکریلیک هستیم و تالش 

داریم که این کارخانه تا مهر امسال فعالیت خود از سربگیرد.
به گزارش ایرنا، وى اضافه کرد: ما امیدوار بودیم که کارخانه تا 
ماه هاى تیر یا مرداد امسال راه اندازى شود اما این برنامه با تاخیر 

مواجه شد که بیشتر آن مربوط به مسائل بانکى بود.
تنها  و  کشور  فرد  به  منحصر  صنعتى  واحدهاى  از  کارخانه  این 
آکریلو  یعنى  آن  اولیه  مواد  که  است  اکریلیک  الیاف  تولیدکننده 
نیتریل (AN) باید از خارج کشور تامین شود. شرکت پلى اکریل 
اصفهان با حدود 40 سال سابقه و بیش از یکهزارو پانصد کارگر 
که در سالهاى گذشته دچار مشکل مالى شده بود، پارسال به علت 
مشکل نقدینگى از فعالیت و تولید باز ماند. کارگران این شرکت 
سازمان  رئیس  دارند.  قرار  بیکارى  بیمه  پوشش  زیر  اکنون  هم 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ، همچنین از آغاز تعمیرات 
کرد:  یادآورى  و  خبرداد  کارخانه  این  از  هایى  بخش  و  دستگاه ها 
این  به  دولتى  تسهیالت  ریال  میلیارد  گذشته 200  سال  شهریور 
شرکت داده شد و قرار است 2 فقره تسهیالت یکصد میلیارد ریالى 
دیگر از بانک هاى صنعت و معدن و ملى با ضمانت دولت به این 
شرکت پرداخت شود. وى با اشاره به اینکه الیاف پلى استر از دیگر 
محصول هاى کارخانه پلى اکریل است گفت: مواد اولیه پلى استر در 
داخل کشور از طریق پتروشیمى، پاالیشگاه و واحد دى ام تى تامین 

مى شود و در این زمینه مشکل خاصى جز تامین نقدینگى نداریم.

رتبه نخست اصفهان در پرداخت تسهیالت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: این استان 
در پرداخت تسهیالت به واحدهاى صنعتى در کشور رتبه نخست 
قرار  شرقى  آذربایجان  و  فارس  استان هاى  آن  از  پس  و  دارد  را 

گرفته اند.
احمدیه افزود: سه دسته تسهیالت در دولت یازدهم براى حمایت 
از واحدهاى صنعتى پرداخت شد که شامل طرح رونق تولید، از 

طریق بانک ها و حمایت از واحدهاى صنعتى بزرگ است.
وى با بیان اینکه تسهیالت در قالب طرح رونق براى واحدهاى 
همچنین  و  گردش  در  سرمایه  نیازمند  و  دار  مشکل  صنعتى 
شده  پرداخت  درصد   60 باالى  فیزیکى  پیشرفت  با  واحدهاى 
است، گفت: این تسهیالت در استان اصفهان 9500 میلیارد ریال 

براى 1176 واحد در سال 95 بوده است.
به  تسهیالت  این  افزود:  تسهیالت  دوم  دسته  به  اشاره  با  وى 
صورت مستقیم از طریق بانک ها پرداخت شده که در سال گذشته 
ادامه  وى  است.  بوده  واحد  به 1181  ریال  میلیارد  شامل 9320 
داد: در دسته سوم نیز 10210 میلیارد ریال تسهیالت به واحدهاى 

بزرگ با اشتغال باالى یکصد نفر پرداخت شده است.
احمدیه خاطرنشان کرد: در مجموع سال گذشته 27 هزار میلیارد 
استان  تولیدى  و  صنعتى  واحدهاى  به  بانکى  تسهیالت  ریال 
اصفهان پرداخت شده است. وى همچنین گفت : از 581 واحد 
اثربخشى  بررسى  براى  مذکور  تسهیالت  کننده  دریافت  صنعتى 
تسهیالت و اینکه آیا براى هدف مورد نظر استفاده شده است، 
بازدید و نظارت شده است. وى اضافه کرد : 6190 جواز تاسیس 
با پیش بینى سرمایه گذارى 365 هزار میلیارد ریال و اشتغال 192 
هزار تن در استان اصفهان صادر شده که 1700 مورد آن باالى 
60 درصد پیشرفت فیزیکى دارد. به گفته وى امسال از حدود 6 
هزار واحد صنعتى با پیشرفت باالى 60 درصد در کشور حمایت 
مى شود که حدود یک ششم آنها از استان اصفهان است. اصفهان 
با 9100 واحد صنعتى با سرمایه گذارى 213 هزار میلیارد ریال و 

اشتغال 261 هزار تَن، صنعتى ترین استان کشور است.

جلسات  سالن  محل  در  خبرى  نشستى  در  افشارى  محمدابراهیم 
توسعه  برنامه  طبق  داشت:  اظهار  خراسان رضوى  ارشاد  اداره کل 
ششم باید ساالنه تا 10 درصد از میزان قاچاق کاهش یابد. در استان 
در این جهت هماهنگى بسیار خوبى بین دستگاه ها شکل گرفته، 24 

دستگاه در این حوزه مسئولیت دارند و باید با قاچاق برخورد کنند.
افشارى با بیان اینکه باید فضا براى قاچاقچیان ناامن شود، تصریح 
کرد: در این میان مهم ترین وظیفه ما اصالح موانع قانونى صادرات 
و واردات است. سال 92 ما 67 میلیارد دالر واردات کاال داشتیم ولى 
درآمد گمرك 8000 میلیاردتومان بوده در سال 95 کاهش داشته ایم 

ولى درآمد گمرك به 17 هزار میلیارد تومان رسیده است.

دبیر کمیسیون برنامه، هماهنگى و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
مالیات  ما  موانع  از  یکى  هنوز  کرد:  اضافه  خراسان رضوى  ارز  و 
این  کاالها  از  بسیارى  در  نتوانسته ایم  و  بوده  افزوده  ارزش  بر 
اقناع را به وجود آوریم که این مالیات حذف شود. به عنوان نمونه 
مى شود،  قاچاق  توسعه  سبب  مسئله  این  قیمتى  سنگ هاى  در 

بنابراین باید این قوانین اصالح شود.
افشارى با بیان اینکه رقم قاچاق پوشاك در کشور باالست، عنوان 
کرد: طبق اعالم ستاد بیش از 2,5 میلیارد دالر قاچاق مربوط به 
پوشاك بوده و در استان ما نیز باالترین رقم قاچاق کاال مسئله، 

پوشاك و منسوجات بوده است.

اقدام های الزم برای راه اندازی مجدد کارخانه پلی اکريل اصفهان در حال انجام است 

پوشاک و منسوجات عمده ترين کاالی قاچاق در خراسان رضوی است 

قابل توجه اعضاى محترم انجمن 
صنایع نساجى ایران

مجمع عمومى عادى سالیانه انجمن صنایع نساجى ایران 
روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 راس ساعت 17در 
طبقه دهم اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 

ایران برگزار خواهد شد. الزم به توضیح است مراسم 
تجلیل از زحمات و تالش هاى چندین ساله جناب 

آقاى مهندس محمد مروج؛ در سمت ریاست هیات 
مدیره انجمن صنایع نساجى ایران نیز بالفاصله پس از 
برگزارى مجمع از ساعت 18/30 لغایت 20 در همین 

مکان برگزار خواهد شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: 

دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان  رضوی: 

تبریک

تبریک

تبریک به شرکت هاى ره آورد ساینا دلیجان،  نسیم 
خواب، موکت نگین مشهد و لیلیان بافت یزد

نسیم  دلیجان،  ساینا  آورد  ره  شرکت هاى  انتخاب 
خواب، موکت نگین مشهد و لیلیان بافت یزد به عنوان 
واحد نمونه صنعت نساجى  و خوشه پوشاك کردآباد به 
عنوان خوشه نمونه دریافت لوح تقدیر در روز صنعت 
و معدن را که نشان از حسن مدیریت و تالش پرسنل 
آن مجموعه دارد، تبریک عرض نموده و توفیق بیش از 
پیش این شرکت ها را از خداوند متعال مسألت داریم.
انجمن صنایع نساجى ایران

جناب آقایان مهندس رضا حمیدى و احمد صادقیان 
اعضاى محترم انجمن صنایع نساجى ایران

احتراما انتخاب شما به عنوان اعضاى هیات مدیره 
انجمن مدیران صنایع را تبریک عرض نموده و توفیق 
روزافزون براى شما و آن انجمن معظم مسالت داریم.
انجمن صنایع نساجى ایران

محمد حسین کاویانى مدیر عامل صندوق پنبه سطح زیر کشت 
پنبه در سال جارى را 80 تا 90 هزارهکتار عنوان کرد و افزود: براین 
اساس پیش بینى مى شود که تولید وش پنبه درسال جارى به 200 
هزارتن برسد که از این میزان درنهایت حدود 60 هزارتن پنبه تصفیه 

شده قابل عرضه به صنایع نساجى به دست خواهد آمد.
تولید  میزان  وى  گفته  به  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
پنبه به نسبت سال گذشته با افزایش 20 درصدى همراه خواهد 
نیاز  مورد  پنبه  هزارتن  ساالنه 100  اینکه  بیان  با  کاویانى  بود. 
کارخانه ها  اسمى  ظرفیت  اگرچه  گفت:  است،  نساجى  صنایع 
بیش از 200 هزارتن است اما به سبب شرایط نامساعد اقتصادى 

بسیارى از صنایع در تعطیلى و نیمه تعطیلى به سر مى برند.
مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: از مجموع 100 هزارتن پنبه 

طریق  از  مابقى  و  داخل  در  آن  هزارتن   40 نساجى  نیاز  مورد 
به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  کاویانى  مى شود.  تامین  واردات 
پنبه  برداشت  و  داشت  کاشت،  مکانیزه  روش هاى  توسعه  آنکه 

افزایش  در  بسزایى  تاثیر  آالت  ماشین  با 
مى رود  انتظار  رو  این  از  دارد  تولید 

نسبت  دولت  که 
یارانه  پرداخت  به 
کشـــاورزان  به 
تهیـــه  جهــت 

آالت  ماشین 
مــــورد نیاز 

اقدام نماید.

خودکفايی پنبه دور از انتظار نيست/پيش بينی افزايش ۲۰ درصدی توليد 
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