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تخصیص ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر برای توسعه صنعت نساجی وپوشاک تا پایان هفته

۸۶ درصد نساجی کشور در کاشان قرار دارد

دونمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پوشاک برگزار شدند

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه اینکـه ۸۶ درصـد 
کاشـان  گفـت:  دارد  قـرار  کاشـان  در  کشـور  نسـاجی  صنعـت 
قطـب نسـاجی کشـور اسـت که ایـن فرصـت می توانـد منجر به 
هم افزایـی شـود و این مـورد خود دلیـل محوریت قـرار دادن این 

ایـن حـوزه می شـود. منطقـه در تصمیم گیری هـای 
بـه گـزارش تسـنیم، دکتر رضـا رحمانی در سـفر خود به کاشـان 
و دیـدار صنعتگـران منطقـه  اظهـار داشـت: علی رغم مشـکالت 
اقتصـادی کشـور بایـد راهـی پیـدا کـرد تـا بـه وسـیله آن بـر 

مشـکالت فائـق آمد.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه اینکـه ۸۶ درصـد 
کاشـان  افـزود:  دارد  قـرار  کاشـان  در  نسـاجی کشـور  صنعـت 
قطـب نسـاجی کشـور اسـت که ایـن فرصـت می توانـد منجر به 
هم افزایـی شـود و این مـورد خود دلیـل محوریت قـرار دادن این 

منطقـه در تصمیم گیری هـای ایـن حـوزه می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب کـه  حفـظ تولیـد و اشـتغال در 

ضرورتتوجهجدیبهاحیایتشکلگرایی
خوانساری اعالم كرد:

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

مدیركل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت خبر داد:

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت توجه جدی به احیای 
تشکل گرایی و گفتمان نزدیک با بنگاه های اقتصادی برای ریشه یابی 
مشکالت کسب و کار، تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری اتاق 
تهران، مسعود خوانساری، پس از افتتاح هشتمین نمایشگاه تخصصی 
پوشاک ایران، با حضور در غرفه بنگاه های تولیدی صنعت پوشاک 
و نساجی، عالوه بر ارزیابی تولیدات عرضه شده در این رویداد، از 
نزدیک به گفت وگو با صاحبان برندها و واحدهای تولیدی صنعت 

پوشاک کشور نشست.
او با تاکید بر اینکه پارلمان بخش خصوصی توجه جدی به احیای 
تشکل گرایی، گفتمان نزدیک با بنگاه های اقتصادی برای ریشه یابی 
مشکالت کسب وکار و نیز ارایه راهکارها برای حل چالش های این 
بخش را در پیش گرفته است، طی بازدید از این نمایشگاه پای 
صحبت مدیران کارخانه های تولیدی بزرگ و کوچک از صنعت 
پوشاک و نساجی نشست و جدی ترین موانع کسب وکار فعاالن این 
حوزه که امروز با آن مواجه هستند را جویا شد. در مالقات های رئیس 
اتاق تهران با صاحبان غرفه های این نمایشگاه تخصصی، مدیران 
بنگاه های صنعت پوشاک و نساجی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، 
امکان رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای صادراتی بیش از گذشته 
فراهم شده است، از جمله چالش های کارخانه های نساجی و پوشاک 
را تامین مواد اولیه و محدودیت های تامین ارز عنوان کردند. همچنین 
به گفته فعاالن صنعتی این بخش، در کنار تولید نسبتاً ارزان و رقابتی 
محصوالت پوشاک و نساجی ایران در مقایسه با سایر کشورها و 
فرصت مناسبی که پیش روی صادرات این حوزه قرار گرفته است، 
تولیدات ایرانی برای ورود به بازارهای صادراتی به حمایت های جدی 
و مشوق های هدف دار از سوی دولت نیاز دارند. از دیگر مشکالت 
مطرح شده از سوی مدیران بنگاه های فعال در صنعت پوشاک و 
نساجی کشور در این مالقات ها، کاهش سرمایه اولیه واحدهای 
تولیدی به دلیل افت شدید ارزش پول ملی طی ماه های اخیر است. در 
همین رابطه، فعاالن بخش خصوصی از رئیس اتاق تهران درخواست 
کردند که پارلمان بخش خصوصی برای حل این چالش، مشکالت 
بنگاه های صنعت پوشاک کشور را از نزدیک با مسووالن دولت و 
سایر قوا در میان بگذارد. خوانساری نیز با دعوت از صاحبان صنایع 
پوشاک و نساجی به هم اندیشی و تعامل بیشتر با اتاق تهران و حضور 
مستمر و پرقدرت در جلسات و نشست های این اتاق، بر این نکته 
تاکید کرد که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، بخش خصوصی باید با 
ارایه راهکارهای منطقی و اقتصادی به دولت و دستگاه های مرتبط 
با حوزه کسب وکار، و همراهی با دولت، کشور را از گردنه مشکالت 

پیش رو عبور دهد.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و ششمین 
نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران ازیکشنبه یازدهم لغایت چهارشنبه 
چهاردهم آذر ماه برگزار شدند. افتتاحیه این نمایشگاه ها با حضور معاون 
وزیر، مشاور وزیر صنعت و مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت و 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران انجام شد و در روز پایانی این نمایشگاه ها، دکتر رحمانی وزیر 

صنعت معدن و تجارت از نمایشگاه بازدید کردند.
ادامه در صفحه 2به گزارش ایران اکونومیست؛  در بیست و چهارمین 

برنامه هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت قـرار دارد گفـت: 
حفـظ واحدهـای تولیـدی موجود کشـور در اولویـت برنامه ها قرار 

دارد و در ایـن مسـیر از صنعتگـران راهنمایـی می گیریـم.
رحمانـی تصریح کـرد: واحدهای تولیـدی که توانسـته اند در کنار 

همـه مشـکالت اقتصـادی، تولید خـود را حفظ و 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جوان،  افسـانه محرابـی مدیرکل 
صنایـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت در مراسـم گشـایش 
بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه بین المللـی صنعت نسـاجی ایران 

در جمـع خبرنـگاران، اظهـار کـرد: حـدود ۲۱۰ هـزار تـن کمبود 
پوشـاک در کشـور وجـود دارد کـه ایـن حجـم از نیـاز کشـور 
بـه پوشـاک، از طریـق واردات تامیـن مـی شـد؛ کـه در صـورت 
تخصیـص منابـع بـه ایـن بخـش، می تـوان آن را هـم در داخـل 
تولیـد کـرد. وی با اشـاره به رشـد ۳۶ درصدی صادرات پوشـاک 
در هفـت ماهـه امسـال افـزود: کشـورمان در بحـث پوشـاک از 
توانایـی بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت و گـردش مالـی آن ۱۴ 

میلیـارد دالر بـرآورد می شـود. 
محرابـی بـا اشـاره بـه ممنوعیـت واردات پوشـاک ادامـه داد: نیاز 
سـالیانه پوشـاک حدود ۵۲۰ هزار تن اسـت در حالی که براسـاس 
بـرآورد هـا حـدود ۳۲۰ هـزار تـن از ایـن نیـاز در کشـور تولیـد 

می شـود.

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2
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نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ایران که در نوع خود بزرگترین 
نمایشگاه صنعت نساجی منطقه خاورمیانه است ۱۴۱ شرکت داخلی و 
۸۰ شرکت خارجی از 9 کشور ایتالیا، سوئیس، رومانی، بلژیک، تایوان، 
فرانسه، ترکیه، آلمان، چین و اتریش جدیدترین تولیدات و خدمات 
خود را ارائه کردند. همچنین در ششمین نمایشگاه بین المللی پوشاک 
ایران، ۶۰ شرکت و واحد تولیدی ضمن ارائه جدیدترین و نوین ترین 
طرح های تولیدی برگرفته از فرهنگ ایرانی- اسالمی را مطرح و 
معرفی کردند. در این نمایشگاه همچنین دستگاه ها و تجهیزات تولید 
پوشاک و جدیدترین طرح ها و مدل های طراحی و تولید پوشاک در 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.
ایجاد رقابت و تبادل اطالعات بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
پوشاک، ارتقای سطح تولید داخلی کشور، علمی کردن طرح تولید 
لباس داخلی، کمک به توسعه اشتغال، بازاریابی و افزایش صادرات 
و افزایش بازدهی تولید داخلی، مهمترین اهداف برگزاری ششمین 

نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک ایران است.
همچنین انجمن ماشین آالت و قطعات ایتالیا )ACIMIT( و انجمن 
ماشین و قطعات نساجی آلمان )VDMA( امسال ۲ پاویون مهمی 

بودند که در نمایشگاه حضور داشتند.
این گزارش می افزاید: در این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۲۰ هزار متر 
مربع انواع تجهیزات، صنایع و خدمات مربوطه از جمله ماشین آالت 
نساجی، قطعات، چرخ خیاطی، ماشین های گلدوزی ودوخت و برش، 

پرده ای،  و  رومبلی  پارچه های  پتو،  شامل  خانگی  منسوجات  انواع 
ترمه،  رومیزی،  حوله،  خواب،  تشک  روبالشی،  و  ملحفه  روتختی، 
لوردراپه، پرده و لوازم و قطعات وابسته، پارچه، پوشاک، انواع نخ، الیاف، 
رنگ، مواد تعاونی و انواع مواد اولیه صنایع نساجی، انواع نخ و مواد 
اولیه نساجی، منسوجات خانگی از جمله پتو، پارچه رومبلی و پرده ای، 
روتختی، سرویس های آشپزخانه، حمام و دستشویی و انواع پارچه برای 

تولید پوشاک عرضه و به نمایش گذاشته شد.
برگزاری ۱۵ کارگاه علمی و دو همایش تخصصی با حضور متخصصان 
و استادان دانشگاه ها و همچنین برنامه ریزی برای بازدید چند هیئت 
تجاری و بازرگانی خارجی برخی از برنامه های جانبی بیست و چهارمین 

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ایران بود.
معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندی های کارخانه ها، شرکت ها، 
بازارهای  یافتن  و  صادرات  توسعه  داخلی،  سازمان های  و  نهادها 
و  تحوالت  آخرین  نمایش  نساجی کشور،  جدید صادراتی، صنعت 
دستاوردهای علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه، فراهم 
آوردن بستر مناسب برای انتقال بیشتر فناوری های روز به کشورمان، 
ایجاد ارتباط های تجاری جدید وتقویت روابط قبلی، انتقال دانش و 
تجربیات، آشنایی با الگوهای موفق جهانی درعرصه صنعت نساجی، 
فراهم کردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری شرکت های داخلی 
و خارجی و کار آفرینی و اشتغال پایدار از اهداف برگزاری این نمایشگاه 

بود.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن صنعت از ظرفیت اشـتغال بسـیاری 
باالیـی برخـوردار اسـت، گفـت: اگـر سـرمایه در گـردش مـورد 
نیـاز واحد هـای تولیـدی و همچنیـن منابـع ارزی مـورد نیـاز این 
واحد هـا بـرای تامیـن مـواد اولیـه تامیـن شـود، وضعیـت خوبـی 

بـرای آینـده ایـن صنعـت قابل پیـش بینی اسـت. 
محرابـی افـزود: با کمـک انجمن ها و تشـکل ها، در حـال تدوین 
برنامـه ای هسـتیم کـه بـه تـوان بـا اسـتفاده از آن ظرفیت های 

داخلـی فعـال و کمبـود از ایـن بخش تامین شـود. 
معـدن  صنعـت،  وزارت  پوشـاک  و  نسـاجی  صنایـع  مدیـرکل 
و تجـارت گفـت: در هفـت ماهـه امسـال صـادرات پوشـاک و 
صنایـع نسـاجی ۴۰ درصـد رشـد داشـته کـه می تـوان بـه رشـد 

گذاری شد،  پایه  البرز  که شهر صنعتی  دهه ۴۰شمسی  از 
نساجی یکی از مهمترین صنایع مستقر در آن بود. صنعتی 
رو به گسترش که تا دو دهه پیش، زمینه اشتغال۲۰ هزار نفر 
را در بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی فراهم کرده بود. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، کارخانجات نساجی شهرک صنعتی 
البرز به عنوان یکی از پنج شهرک برتر صاحب این صنعت، 
کاال های  بود.  ارزآور  کشور  برای  و  اشتغالزا  قزوین  برای 
میانه،  آسیای  همسایه،  کشور های  مقصد  به  نیز  تولیدی 
اروپای شرقی، فنالند و اسپانیا صادر می شد. حتی ترکیه به 
از صاحبان صنعت نساجی، مشتری واحد های  عنوان یکی 
هزار  هشت  حدود  با  قزوین  نساجی  بود.   قزوین  نساجی 
میلیارد دالر سرمایه گذاری، همه شاخص های یک صنعت 
توسعه یافته از جمله بده بستان مالی، تولید وعرضه متناسب 
با تقاضا، بازاریابی و صادرات را داشت و از این رو این استان 
با توان تولید یک سوم انواع محصوالت نساجی کشور یعنی 
سی هزار تن در سال، در چشم انداز اقتصادی اش، خود را 
یکه تاز صنعت نساجی کشور می دید. این نخ های نازک با 
صادرات دویست میلیارد ریالی، اقتصاد فربه ای برای قزوین و 
کارگران نساجی اش رقم زده بود و قصه دهه های ۶۰ و ۷۰ 

چیزی جز این نبود.
از اواخر دهه ۷۰ وارد فاز تولید  با این حال نساجی قزوین 
محدود شد. واحد های بزرگ و مطرح نساجی، تولید روزانه 
را به یک دوم تا یک سوم کاهش دادند و سایر واحد های 
می کردند؛  کار  شان  ظرفیت  درصد  تا ۵۰  با ۳۰  هم  فعال 
محصوالت  سوم  یک  تولید  از  قزوین  توان  عمال  بنابراین 
نساجی مورد نیاز کشور، به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت. 
صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  عبدالحسینی-  را  اینها 
نساجی استان- می گوید. به این ترتیب نساجی که زمانی به 
گردش مالی باال، تعداد زیاد کارگران و حقوق و مزایای نسبتا 
خوب شناخته می شد، کم کم از نفس افتاد. روی دیگر سکه 
بهبهانی- کارشناس  اقبال  نمایان می شد.  نساجی، کم کم 
صنعت نساجی- دالیل متعددی را عامل این افول می داند 
که مهمترین آن ها استخدام بی رویه نیروی کار بود. به گفته 
او دالیل دیگری هم البته تاثیر داشت: از واردات و قاچاق 
بی رویه تا مدیریت دولتی و سنتی که جبران کسادی بازار 
را در حمایت مالی دولت از کارگر و نه خوِد صنعت، می دید. 
اما سِر رشته دراز این نخ ها به یک نقطه قابل تامل دیگر 
یعنی فرسودگی صنایع و ماشین آالت گره خورده بود.  چرا 
مجالی  و  شده  جاری  هزینه های  خرج  کارخانه ها  سود  که 
برای بازاریابی، تولید بر مبنای تقاضا و حتی به روز رسانی 

ماشین آالت باقی نمانده بود.
بارقه های امید در كالف های نخ

گره کالف نساجی، اما کور نبود و برای باز شدن به نگاهی نو 
نیاز داشت. مدیریت علمی، بهره گیری از پرسنل ماهر، توجه 
به نظرات کارشناسی و استفاده از فناوری نانو همان چیز هایی 

بودند که به کمک واحد های نساجی آمدند و 

رونق در تار و پود نساجی قزوین

۱۷۷ درصـدی صادرات نخ و رشـد ۳۶ درصدی صادرات پوشـاک 
اشـاره کـرد. وی بـا بیـان اینکـه بـا افزایـش قیمـت ارز قاچـاق 
پوشـاک صرفـه اقتصـادی نـدارد، ابـراز کـرد: اگـر قاچاقـی هـم 
انجـام مـی شـود بـا قیمت هـای باال اسـت و یـا اینکـه کاال های 
بـی کیفیـت کـه قیمـت بسـیار پایینـی دارند بـه کشـور از طریق 

می شـود.  وارد  قاچـاق 
محرابـی  در پایـان بـا بیـان اینکـه به دلیـل افزایـش قیمت دالر 
حداکثـر ۲۰ درصـد قیمت پوشـاک افزایش یافته اسـت، گفت: به 
فکـر تامیـن مواد اولیـه و کسـری در این بخش هسـتیم بنابراین 
اولویـت تولید کننـدگان و  بـا  ایـن بخـش  ثبـت سـفارش ها در 

بازرگانـان تامیـن کننـده مـواد اولیه صـورت می گیرد.

تخصیص ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر برای توسعه صنعت نساجی و پوشاک تا پایان هفته
مدیركل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت خبر داد:

بـه فعالیت هایشـان ادامـه دهند را بایـد با  اسـتفاده از راهکارهای 
مختلـف حمایـت و کمـک کـرد تـا ایسـتاده بماننـد. وی بـا بیان 
اینکـه تولیـد کاالهـای اساسـی و تـداوم زنجیـره تولیـد بایـد در 
اولویت باشـد  خاطرنشـان کـرد: در  حمایـت از واحدهای تولیدی 
هیـچ محدودیتـی نداریـم البته در برخـی حوزه ها بایـد اصالحاتی 
صـورت بگیـرد کـه بـه  زودی جهـت برطـرف کردن مشـکالت 

موجـود ایـن بازبینـی انجام می شـود.
وزیـر صنعـت،  معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه امـروز در حفـظ 
واحدهـای تولیـدی اصـرار داریـم و سـاختار الزم را در وزارتخانه 
بـرای حمایـت از مدیـران ایجـاد می کنیـم؛ افـزود: مـواد اولیـه 
کـه در داخـل تولیـد می شـود بایـد مدیریـت شـود تـا بـه دسـت 

برسـد. تولیدکننده 
رحمانـی گفـت: مواد اولیه کـه از خارج وارد می شـود اولویت بندی 

کرده ایـم و براسـاس منابع ارزی کشـور کـه در اختیـار وزارتخانه 
اسـت تامیـن و جـزو اولویـت اول قـرار داده ایـم و بانـک مرکزی 
قـول داده تـا ارز مـورد نیاز را تامیـن کند به ویـژه صنایع کوچک 
کـه در زمینه هـای غذایـی، دارویی، لـوازم خانگی و غیـره فعالیت 

دارند.
رحمانـی بـا بیان اینکـه حمایت مـا از واحدهای تولیدی مشـروط 
بـه حفـظ تولیـد و اشـتغال اسـت گفـت: ۵۴ درصـد از  مصوبـات 
در۷ مـاه گذشـته عملیاتـی و اجرایی شـده و مـردم بدانند حمایت 
از حفـظ تولیـد و اشـتغال از کارهـای اولویت  دار وزارتخانه اسـت.

گفتنی اسـت ۸ شـهرک و ناحیـه صنعتی در منطقـه فعالیت دارند 
و کاشـان و آران و بیـدگل جـزو ۵ قطـب بـزرگ فـرش ماشـینی 
دنیا هسـتند که ۷۵ درصد تولید و اشـتغال فرش ماشـینی کشـور 

در این منطقه اسـت.

دونمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پوشاک برگزار شدند

۸۶ درصد نساجی کشور در کاشان قرار دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

ادامه از صفحه 1
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با صدور بخشنامه بانک مرکزی دستورالعمل جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابالغ شد

رئیـس سـازمان امـور مالیاتـی می گوید: بـه زودی دادسـرای ویژه 
جرائـم مالیاتـی در تهـران تشـکیل می شـود تـا جرائـم مالیاتـی 

به صـورت متمرکـز، در یـک محـل خـاص بررسـی شـود.
رئیـس کل سـازمان امور مالیاتی کشـور بـا تأکید بـر اهمیت توجه 
بـه موضوعـات اجتماعـی در کنـار موضوعـات اقتصـادی گفـت: 
سـازمان امـور مالیاتی کشـور طی سـال های اخیر، رویکـرد تعامل 
بـا مؤدیـان و مؤدی مداری را سـرلوحه کار خود قـرار داده و ضمن 
توسـعه دانـش فنـی و تجهیـز نظـام مالیاتـی بـه فناوری هـای 
اطالعاتـی، زمینـه برخـورداری مؤدیـان از تسـهیالت و تمهیدات 
جدیـد نظـام مالیاتی به ویژه خدمـات الکترونیکی را فراهم سـاخته 

است.
نـژاد،  تقـوی  سـیدکامل  مالیاتـی،  امـور  سـازمان  گـزارش  بـه 
بزرگ تریـن سـرمایه نظـام مالیاتـی را اعتمـاد مـردم و مشـارکت 
داد:  ادامـه  و  دانسـت  کشـور  هزینه هـای  تأمیـن  در  ایشـان 
اعتمادآفرینـی و تعامـل حداکثـری بـا مؤدیـان جـزو اولویت هـای 

اساسـی سـازمان بـه شـمار مـی رود.
معـاون وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی افـزود: مـردم همـواره در 
خصوص مسـائل مالی و اقتصادی خود حساسـیت بیشـتری دارند 
و بـا توجـه بـه اینکـه مالیـات با معیشـت و زندگـی مـردم ارتباط 
تنگاتنگـی دارد، طبیعتـاً از اهمیت باالیی برخوردار اسـت، بنابراین 
مـردم بایـد نسـبت بـه موضـوع مالیـات و اهمیـت آن در تأمیـن 
هزینه های کشـور و توزیع درآمد در جامعه آگاه شـوند و کشـور را 

در مسـیر توسـعه و پیشـرفت همراهـی کنند.
وی بـا اشـاره بـه تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری و سیاسـت های 
نظـام در خصـوص عـدم وابسـتگی بـه درآمدهای نفتـی و اتکا به 
درآمدهـای مالیاتـی، عنوان کرد: در سـال های اخیر نظـام مالیاتی 
شـاهد تحوالت بسـیاری در حـوزه فناوری اطالعات بـوده که این 
تحـوالت، منشـأ اساسـی افزایش درآمدهـای مالیاتی بوده اسـت.

تقـوی نـژاد تأکیـد کـرد: مـا امـروز بزرگ تریـن پایـگاه اطالعات 
اقتصـادی کشـور را در اختیار داریم کـه دارای بیش از یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیـون رکورد اطالعاتی اسـت که هرلحظه بـه آن افزوده 
می شـود. ایـن اطالعـات ابـزار سـازمان بـرای جلوگیـری از فـرار 

مالیاتـی و تحقـق عدالت مالیاتی اسـت.
وی در خصـوص سـایر ابزارهـای قانونـی کـه بـا اصـالح قانـون 
مالیات هـای مسـتقیم در اختیـار نظـام مالیاتـی قرار گرفته اسـت، 
گفـت: بـا ماده هـای ۱۶9 و ۱۶9 مکرر قانون مالیات های مسـتقیم 
وظیفـه ای بـرای سـازمان امـور مالیاتـی ایجاد شـده، از ایـن بابت 

کـه بایـد کلیـه اطالعـات هویتـی، مکانـی، مالـی، معامالتـی و 
بانکـی افـراد را در اختیـار بگیریـم کـه در ایـن رابطه ۴۰ سـازمان 
و وزارتخانـه شناسـایی شـده اند، فهرسـت آنهـا تهیه شـده و اقالم 

اطالعاتـی مـورد نیـاز مـا را در اختیـار قـرار می دهند.
معـاون وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی با اشـاره به بهبـود قوانین 
مالیاتـی پـس از اصالحیه سـال ۱۳9۴، عنوان کـرد: در این قانون 
نگـرش جدیـدی از جمله حـذف مالیـات علی الراس مطرح شـده 
کـه بتوانیـم هـم رضایت مـردم را جلب کنیـم و هم مالیـات حقه 

را وصـول کنیم.
تقـوی نـژاد بـا تأکیـد بـر اینکـه مـا بایـد مـردم را نسـبت بـه 
حقوقشـان آگاه کنیـم، عنـوان کـرد: مالیات هم بیت المال اسـت و 
هـم حق النـاس. ما حـق نداریم بـرای حفـظ بیت المال بـه حقوق 

مـردم تعـدی کنیم. 
بایـد بـرای تحقـق عدالـت تالش کنیـم که حقـوق مـردم کاماًل 

رعایت شـود.
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور همچنیـن بـا اشـاره به 
درخواسـت سـازمان از رئیـس قـوه قضائیـه به منظـور تشـکیل 
دادسـرای ویـژه جرائـم مالیاتـی در تهـران و موافقـت وی، گفت: 
ایـن دادسـرا بـه زودی در تهـران تشـکیل خواهـد شـد تـا جرائـم 
مالیاتـی به صـورت متمرکـز در یـک محل خاص بررسـی شـود و 
در ادامـه پـس از بررسـی آثار و نتایج، این اقدام به سـایر اسـتان ها 

تسـری می یابـد.
وی خاطرنشـان کـرد: همـه اقدامـات سـازمان امـور مالیاتـی در 
راسـتای برقـراری عدالـت مالیاتی، افزایش رضایت مـردم و مبارزه 

با فـرار مالیاتی اسـت.

دادسرای ویژه جرائم مالیاتی در تهران تشکیل می شود

نهاوندیـان در حاشـیه جلسـه هیئـت دولـت در  محمـد 
جمـع خبرنـگاران گفـت: طبـق آمارهـا، صـادرات کشـور 
در هشـت ماهه نخسـت امسـال در مسـیری رو به رشـد 
مسـتمری قـرار گرفته و سیاسـت دولت حمایـت جدی از 

اسـت. صادرات 
معـاون اقتصـادی رئیس جمهـوری گفـت: حمایت جدی 
از صـادرات و صادرکننـدگان از طریـق تسـهیل تجارت و 
تقویـت منابع ارزی کشـور دو سیاسـت جـدی دولت برای 

مقابلـه بـا تحریم هـای اقتصادی اسـت.
نهاوندیـان دربـاره اینکـه برخی صادرکننـدگان ارز حاصل 
از صـادرات را بـه بـازار تزریـق نکرده اند، گفت: سیاسـت 
ارزی و تجاری کشـور به صراحت و روشـنی اعالم شـده 
و خـود صادرکننـدگان هـم کامال بـا این سیاسـت همراه 
هسـتند تـا ارز حاصـل از صـادرات باید به چرخـه اقتصاد 

باز گردد. کشـور 
وی افـزود: امـا بـا توجه بـه واقعیاتـی که ما در مناسـبات 
تحریم هـا،  از  ناشـی  محدودیت هـای  نیـز  داریـم  خـود 
بایـد از انعطـاف پذیـری کامـل برخـوردار باشـیم و با این 
طبقه بنـدی  را  صادرکننـدگان  مرکـزی  بانـک  رویکـرد 

اسـت. کرده 
معاون اقتصـادی رئیس جمهوری خاطرنشـان کرد: اینکه 
صادرکننـده ای ارز خـود را بـه مصـرف واردات برسـاند یا 
در سـامانه نیمـا یـا از طریـق بانک هـا و صرافی ها عرضه 
کنـد بـه ایـن معنی اسـت که دسـت صادرکننـدگان را در 

بازگرداندن ارز بـاز بگذاریم.
اسـتمرار صـادرات  ادامـه داد: هـدف اصلـی  نهاوندیـان 
اسـت تـا ارز حاصـل از آن بـه ریـال تبدیل شـده و بتوان 
بـا آن خریـد انجـام داد یا تولیـد جدید داشـت؛ این چرخه 
کـه یکبـار تمام نمی شـود بلکه بایـد مرتب تداوم داشـته 

شد. با
معـاون اقتصـادی رئیـس جمهـوری تاکید کرد: بازگشـت 
ارز صادرکننـدگان بـه بـازار یکـی از عواملـی بـوده که در 

هفته هـای اخیـر سـبب ثبـات در بازار ارز شـده اسـت.
وی در بـاره تـداوم رایزنـی رئیـس جمهـوری بـا صاحـب 
نظـران اقتصـادی هـم گفـت: دیـدار بـا صاحب نظـران و 
کارشناسـان ادامـه مـی یابـد زیرا ما در شـرایطی هسـتیم 
که همه باید دسـت به دسـت هـم دهیم و بـه ابتکارهای 

جدیـد دسـت یابیم.
نهاوندیـان تاکیـد کـرد: رئیـس جمهـوری ماموریـت داده 
اسـت کـه ایـن دیدارهـا بـه طـور جدی دنبـال شـود و از 
ایـن رو تصمیـم جدیـدی در ارتبـاط بـا تـداوم جلسـه ها 

گرفته شـده اسـت.

رونق در تار و پـود نساجـی قزویـن

سیاست دولت حمایت از 
صادرکنندگان است

ادامه از صفحه 2

معاون اقتصادی رئیس جمهوری:

دوباره تولید ۳۰ درصد نخ کشور یعنی ساالنه حدود صد هزار تن 
محصول، در استان هدف گذاری شد. حاال نیمی از این توان تنها 
در اختیار یکی از نمونه های موفق نساجی قزوین است. بابایی از 
مدیران این کارخانه موفق، گره خوردن تاروپود نساجی به دانش و 
فناوری را عامل توسعه می داند و می گوید: این، بخشی از برنامه های 
پیش روی صنعت نساجی قزوین است تا در کنار دیگر استان های 
موفق، جایگاه سوم منطقه را در افق ۱۴۰۴ از آن کشورمان کند. 
داوود محمدی- رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مردم قزوین، 
و  دولت  حمایت  هم  اسالمی-  شورای  مجلس  در  آبیک  و  البرز 
مجلس از صنعت نساجی را یکی از ضرورت های این بخش می داند 
نساجی  ماشین آالت  خرید  برای  دولتی  ارز  پرداخت  می گوید:  و 
کمترین کمک به آن است تا در افق ۱۴۰۴، تولید ۵۱۰ هزار تن 

محصول تحقق پیدا کند. 
جذب سرمایه گذاری خارجی و استقرار فناوری های نوین در قزوین، 
موفق صنعت  تجربه  تا  است  نساجی  توسعه  برنامه های  دیگر  از 
شیشه یعنی تولید بیش از یک سوم نیاز کشور در استان قزوین 

دوباره تکرار شود. عبدالمحمد زاهدی- استاندار قزوین- در دیدار 
برای  الزم  آمادگی  ترکیه،  و  آلمان  اندونزی،  تجاری  هیئت های 
یکی  او  اعتقاد  به  است.  اعالم کرده  استان  در  را  نساجی  توسعه 
توسعه  برنامه  تحقق  برای  قزوین  اقتصادی  توسعه  زمینه های  از 
صادرات استان از ۶۴۰ میلیون دالر کنونی به یک میلیارد دالر در 

پایان سال جاری، همین صنعت نساجی است. 
علی پرزحمت- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان- هم 
می گوید: واحد های احیاء شده نساجی با بهره گیری از فناوری های 
نو وارد چرخه اقتصادی شده اند و قرار است نخ های نانوی تولید 
شده در این واحدها، جایگزین ماده اولیه صنعت فرش شود که در 
فاز اول، ۵ درصد صادرات فرش را به کشور های همسایه تامین 
با ۷۰ واحد فعال و توان  خواهد کرد. حاال نساجی استان قزوین 
اشتغال ۵ هزار نیروی کار، دوباره به دنبال شکوفایی است؛ روز هایی 
که صادرات این محصول، از ۱۰ درصد کنونی فراتر رود و نوای کار 
و زندگی در میان سه هزار واحد صنعتی ریز و درشت قزوین، باز هم 

از دل این صنعت پردرآمد شنیده شود.
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مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
در  ارزی،  پیمان سـپاری  معیـوب  سیسـتم  بـا  می گویـد: 

صـادرات رکـود ایجـاد شـده اسـت.
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  نایب رئیـس 
اینکـه پیمان سـپاری ارزی، سیسـتم  بیـان  بـا  اسـالمی 
مشـکل دار اسـت، گفـت: در حـوزه صـادرات، عـالوه بـر 
اینکـه صادرکننـده بایـد صـد درصـد هزینـه صـادرات از 
قبیـل بسـته بندی و حمل ونقـل را بایـد خـود صادرکننده 
بایـد  تأمیـن کنـد تأکیـد شـده اسـت کـه صادرکننـده 
سـپرده مضاعـف و معـادل ۳۰ تا ۳۵ درصـدی برای آنکه 

ارز خـود را بـه کشـور برگردانـد، ارائـه کنـد.
سیدحسـن حسـینی شـاهرودی با بیـان اینکـه این روش 
پیمان سـپاری باعـث رکود در حوزه صادرات شـده اسـت، 
بیـان داشـت: بایـد صادرکننـده ملـزم شـود کـه ارزش را 
بـه کشـور برگرداند، ولـی با چـه قیمتـی ارز را برگرداند؟ 
بـازار  ارز  و  نیمایـی  ارز  بیـن  فاحشـی  اختـالف  وقتـی 
آزاد وجـود دارد، طبیعتـی اسـت کـه صادرکننـده  راغـب 
می شـود بـه طـرق و شـیوه مختلـف ارز را بـه سیسـتم 

برنگرداند.
نماینده مردم شـاهرود در مجلس دهم شـورای اسـالمی 
ادامـه داد: بـه لحـاظ اقتصادی ایـن توجیه پذیر اسـت که 
سـپرده ۳۵ درصـدی خود را بـا برنگردانـد ارز ابطال کند، 

امـا ارز حاصـل از صادرات را در بازار آزاد بفروشـد.
وی بـا بیـان اینکـه ابـزار مناسـب در اختیـار صادرکننـده 
قـرار نگرفته اسـت، گفـت: صادرکننده با چه ابـزار بانکی 
ارز خـود را بایـد وارد کشـور کنـد آیا شـیوه بانکـی وجود 
دارد یـا بایـد از طریـق صرافی هـا عمل کند یـا همچنان 

بایـد به شـیوه سـنتی کار را پیـش ببرد.
حسـینی در ادامـه گفت وگـو بـا خبرگـزاری خانـه ملـت، 
بـا طـرح این سـؤال که آیـا دولـت و بانک مرکـزی ابزار 
الزم را فراهـم کـرده اسـت، بیـان داشـت: مگـر دولـت 
ابـزار وارد کـردن ارز بـه کشـور را فراهـم کـرده اسـت 
کـه انتظـار دارد ارز حاصـل از صادرات وارد کشـور شـود، 
میـزان قابل توجهـی ارز خـارج از کشـور مانـده کـه بایـد 
سـازوکار الزم بـرای اینکـه فـرد بتوانـد ارز را بـه داخـل 

وارد کنـد فراهم شـود.
ایـن نماینـده مجلـس اظهـار داشـت: دولت باید شـرایط 
را بـرای وارد کـردن ارز به صـورت فیزیکـی یـا حوالـه را 
فراهـم کنـد بعـد از صادرکننـدگان انتظـار داشـته باشـند 

ارزشـان را بـه کشـور بیاورند.
وی در خصوص سرنوشـت ۲۰ میلیـارد دالر ارز صادراتی 
گفـت: بانک مرکـزی هیچ اطالعاتی در زمینه سرنوشـت 
ایـن ۲۰ میلیـارد دالر ارز صادراتـی بـه مجلـس نـداده 
اسـت، هفتـه گذشـته در کمیسـیون اقتصـادی حضـور 
پیـدا نکـرد بنابرایـن مـا نیـز از سرنوشـت این میـزان ارز 

بی اطـالع هسـتیم.
مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
شـورای اسـالمی با بیان اینکـه ۲۰ میلیـارد دالر به همه 
حوزه هـا و بیشـتر حـوزه نفتی و پتروشـیمی ها برمی گردد، 
عنـوان کرد: پتروشـیمی ها ادعـا می کنند بیشـترین ارز را 
بـه کشـور وارد کرده انـد اما این ادعـا باید با مسـتندات و 
حضـور بانـک مرکـزی موردبررسـی و اثبات قـرار گیرد و 

صرفـًا در کالن نمی تـوان ادعـا را پذیرفـت.

رکود صادرات نتیجه 
پیمان سپاری ارزی

نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس مطرح كرد:

به گفته فعاالن اقتصادی، بخش خصوصی قادر است بار تحریم ها را 
به دوش بکشد، اما پیش از هر چیز دولت باید به این بخش توجه کند.

چهارمین  و  بیست  از  روز  سومین  حاشیه  در  هاکوپیان  سومبات 
نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی گفت: در شرایط تحریم باید از 
فرصت های پیش رو استفاده کرد که این مهم نیازمند همیاری دولت 

است.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  ایران  پوشاک  صنایع  انجمن  رئیس 
به  توجهی  بی  پوشاک،  و  نساجی  صنعت  در  غلط  سیاست های 

سرمایه گذاری و توجه به آنچه که نیاز نبوده، است. 
وی یادآور شد: پوشاک، صنعتی کامال مزیت دار در ایران است و در 
سطح جهان نیز به آن توجه زیادی شده، اما ما حاضر نیستیم برای 

آن سرمایه گذاری کنیم.
هاکوپیان درخصوص صنعت ُمد نیز گفت: اگر رفتار منطقی با این 
صنعت داشته باشیم، می تواند جایگاه خوبی در سطح منطقه و حتی 

جهان پیدا کند.
تا  آن  مردم  که  چین  همچون  کشوری  از  ایران  داد:  ادامه  وی 
همین چند دهه پیش لباس های سنتی می پوشیدند، اما با توجه 
به ظرفیت های خود به یکباره جهش کرد، کمتر نبوده و نیست؛ بر این 

اساس قابلیت های باالیی در صنعت ُمد وجود دارد.
این فعال صنعت پوشاک اضافه کرد: مسئوالن باید توجه داشته باشند 
ایجاد شهرک صنعتی پوشاک در کشور ضروری است و باید هر چه 
سریعتر انجام شود؛ اما این موضوع هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.

وی مشکل اصلی اجرایی شدن این شهرک را سرمایه گذاری عنوان 
و تاکید کرد: دولت باید به آن به عنوان یک پروژه ملی و نه پروژه ای 

معمولی نگاه کند.
هاکوپیان افزود: اکنون بخش خصوصی در این پروژه در موضع ضعف 

قرار گرفته و سرمایه گذاری مورد نیاز را در اختیار ندارد.
پیشتر »گلنار نصراللهی« مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص شهرک صنعتی پوشاک به ایرنا گفت: کارهای زیربنایی 
مربوط به این شهرک با نظارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران درحال پیگیری است و جزو اولویت های برنامه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت است. 

اجرای  راستای  در   9۶ تیرماه   ۲۱ چهارشنبه  ایرنا،  گزارش  به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار امسال »اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید و اشتغال« توافق نامه پنج جانبه همکاری های مشترک برای 
تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و ساخت شهرک صنعتی 

پوشاک کشور امضا شد.
این توافق نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و انجمن صنعت پوشاک کشور 

به امضا رسید.
امضای این توافق نامه در راستای تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی 
تامین نیاز تولیدکنندگان در صنعت پوشاک، با هدف هم افزایی فعاالن 
این صنعت، توسعه دانش فنی، تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه 
)شامل گسترش و ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک اسالمی ایرانی( و 
تجاری سازی و توسعه مدیریت دانش برپایه تحقیق و توسعه )شامل 
طراحی و تولید پوشاک و خدمات( با ارزش افزوده فراوان در چارچوب 
سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های حمایتی بخش 

تعاون انجام شد.
صنعت  راهبردی  سند  شدن  اجرایی  خواستار  همچنین  هاکوپیان 
پوشاک شد که در زمان »محمدرضا نعمت زاده« وزیر اسبق صنعت، 
معدن و تجارت تدوین شده بود، شد و بیان داشت: این سند که در 
آن برای کل صنعت پوشاک از ُمد تا صادرات برنامه ریزی شده، به 
عنوان بهترین طرح در وزارت صنعت برنده جایزه شده، اما اکنون به 

فراموشی سپرده شده است.
پیش از این مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سند راهبردی 
برنامه  و  طرح  قسمت  به  اکنون  سند  این  گفت:  ایرنا  به  پوشاک 
وزارتخانه سپرده شده و امید می رود با کمک انجمن ها و تشکل ها 

بتوان بندهای مختلف آن را اجرایی کرد. 
نصراللهی با بیان اینکه این سند به هیچ عنوان روی زمین نمانده 
خاطرنشان کرد: برخی از بندهای آن همچون مبارزه با قاچاق، برندها 

و برندسازی بتدریج در حال اجرایی شدن است. 
وی به موضوع قاچاق پوشاک به داخل کشور نیز اشاره کرد و گفت: 
مساله به صفر رساندن قاچاق مطرح نیست، بلکه به فرموده رهبر 
معظم انقالب »یک باند قاچاق در جریان است« و باید با قاچاق 

سازماندهی شده مقابله شود.
هاکوپیان یادآور شد: دستورالعملی شفاف در این زمینه نوشته شده، 

اما تاکنون اجرای آن از سوی هیچ بخشی جدی گرفته نشده است.
»حتی وقتی به عنوان رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران خواستار 
ارائه گزارشی از سوی مسئوالن امر درخصوص برندهای مجوز دار 

خواستار شدم؛ کسی پاسخگو نشد.«

سند راهبردی صنعت پوشاک اجرایی شود

تامین مواد اولیه چالش جدی صنعت پوشاک
عضو اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران:

مسعود شاه بختی در برنامه »کاالی ایرانی« رادیو اقتصاد گفت: 
پنبه است که  اولیه واحدهای تولیدی پوشاک نخ  از مواد  بخشی 

خوشبختانه بهترین نوع نخ در ایران تولید می شود.
الیاف پنبه از کشورهای سی.آی.اس  وی همچنین اظهار داشت: 

عملیات  و  می شود  وارد  غیره  و  تاجیکستان  ازبکستان،  همچون 
ریسندگی و فرآوری در داخل صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت جامه بافت گفت: هم اکنون ۵۰ درصد پنبه مورد 
نیاز صنعت نساجی و پوشاک در کشور تولید و بقیه از خارج وارد 

می شود.
وی در ادامه افزود: جدا از این بخشی از نخ های اختصاصی مورد 
نیاز کارخانجات پوشاک مانند الیاف پشم، نایلون و سایر الیاف های 
اکریلیک و پنبه از کشورهای چین، آسیای جنوب شرقی و ترکیه 
وارد و مورد استفاده قرار می گیرد. عضو اتحادیه تولید و صادرات 
صنایع نساجی و پوشاک ایران به رادیو اقتصاد یادآورشد: صنعت 
پوشاک در بحث اشتغال افزایی، رشد اقتصادی، پویایی تولید، رونق 
صادرات، ارزآوری و بسیاری موارد دیگر در جامعه نقش آفرین است.
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نمایشگاه امسال با همکاری سه اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران، اتحادیه تولید و پوشاک و انجمن صنایع پوشاک 
ایران برگزار شد و همکاری کارگروه ساماندهی مد لباس ایران را 
دربرداشت. در حدود ۷۰ غرفه این نمایشگاه به پوشاک اختصاص 
یافته و می توان گفت نسبت به سال های گذشته از استقبال بیشتری 

چه در حوزه بازدیدکنندگان چه مشارکت کنندگان برخوردار است.
سال هاست تولیدکنندگان پوشاک ایرانی در حوزه تامین مواد اولیه 
از نخ گرفته تا پارچه با مشکالت بسیار روبه رو هستند. مهمترین 

چالش ها و مسائل حوزه پوشاک چست؟
 می توان گفت بعد از آنکه ارزش پول ملی کاهش یافت تنخواه 
تولیدکنندگان نیز به تبع این تغییرات به یک سوم و حتی یک چهارم 
کاهش یافت چنانچه تولیدکنندگانی که در گذشته می توانستند به 
صورت اعتباری و با ارائه چک های هشت یا نه ماهه، محصول خود 
را تامین کنند امروزه مجبور شده اند با پیش پرداخت های دو یا سه ماه 
جلوتر خرید کنند؛ این یکی از دالیلی است که چرخه تولید پوشاک 
را با شوک خیلی بدی روبرو ساخته است حتی تولیدکنندگان بسیار 

خوب نیز به دلیل سختی های چند سال اخیر آسیب دیده اند.
با آغاز تحریم ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری 
از کمبود مواد اولیه پوشاک جلسه ای را در وزارتخانه برگزار کرد و 
تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی را در دستور کار خود قرار 
داد. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروهی به نام 
»بررسی و پیگیری، تامین مواد اولیه پوشاک« راه اندازی کرد که با 
همکاری پنج تشکل همگن اتحادیه پوشاک و اتاق بازرگانی تهران 
فعال شد. در این کارگروه که به پیشنهاد وزیر صنعت و معدن وقت 
محقق شد، تمامی مشکالتی که در خصوص صدور کارت بازرگانی 
و ارتباط با تخصیص ارز متوجه تولیدکنندگان پوشاک بود مورد 

بررسی قرار گرفت
درحالی که طراحی لباس همسو با فرهنگ و تمدن ایرانی- اسالمی 
یکی از مهم ترین بخش های تولید پوشاک است اما همچنان در 

عرصه طراحی با چالش ها و نقصان روبه رو هستیم.
ساختار و سازماندهی درستی در عرصه پوشاک نداریم. این مهم چه 
در حوزه طراحی و چه در حوزه تولید توزیع دارای اشکاالت متعدد 
است. در کشور ما متاسفانه به نساجی بیشتر توجه شده است زیرا 
نساجی قبل از انقالب برای کشور ما مزیت بود و صادرات داشتیم اما 
بعد از انقالب به دلیل آنکه مزیت صادرات در این حوزه را از دست 
دادیم، باید به سمت تولید پوشاک می رفتیم که این امر محقق نشد و 
سرمایه گذاری ها همچنان در عرصه نساجی اتفاق افتاد. وقتی موتور 
متحرک نساجی از کار افتاد، شاهد تعطیلی یک به یک واحدهای 

نساجی در سراسر کشور بودیم.
ماشین آالت این کارخانه ها هر ۱۰ سال از رده خارج می شد و از آنجا 
که به روز رسانی نشد، این حوزه در دهه ۸۰ که با انفجار اطالعات در 
کشورمان همراه بود، نتوانست با حوزه برندینگ که در دنیا در حال 
شکل گیری بود، همسو شود. برندسازی در حوزه مد و لباس شکل 
دیگری به خود گرفت و بسیار قوی عمل کرد در این میان ایران 
نتوانست خود را به این چرخه برساند و از حوزه برندینگ لباس نیز جا 
ماند. درنهایت سرمایه گذاری در این حوزه نشد و بخش طراحی لباس 

نیز یکی از مهم ترین بخش های عرصه برندینگ است.
وقتی درعرصه مد و لباس برندسازی نداریم، طراحی نیز جایگاهی 

نخواهد داشت. 
از آنجایی که قوانین ما ثبات ندارند، نمی توانیم در این عرصه ورود 
کنیم. این عرصه چالش های متعددی دارد. این درحالی است که 
صنعت مد دارای ارزش  افزوده صد در صدی است اما آن را با نخود 
و لوبیا که می تواند حدود ۶۰ درصد ارزش افزوده داشته باشد، یکی 

می دانستند!

صنعت پوشاک؛ نیازمند حمایت جدی

منصور تیرگر رئیس مركز پژوهش های اتحادیه 
تولیدكنندگان و فروشندگان پوشاک مطرح كرد:

شاخص صادرات کشور 13.5 درصد افزایش یافت
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران، گفت: شاخص صادرات محصوالت غیرنفتی کشور از ابتدای 
سال جاری تا پایان آبانماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۳/۵ 
درصدی را نشان می دهد. محمد رضا مودودی در همایش تجلیل از 
صادرکنندگان برتر قم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
مشکالت  همه  وجود  با  کشور  صادرات  فرایند  افزود:  استان،  این 
اقتصادی به وجود آمده، مثبت بوده است و اکنون از مرز ۳۰ میلیارد 

دالر صادرات با تراز تجاری مثبت عبور کردیم.
وی با اشاره به این که سال ها آرزو می کردیم اقتصاد بدون نفت در 
ایران شکل بگیرد و نرخ ارز کنترلی نباشد، گفت: اکنون این شرایط در 
اثر تحریم دشمنان ایجاد شده است و در صورت مدیریت صحیح می 
تواند فرصتی برای رشد صادرات کاالهای تولید شده در کشور، باشد.

برای  جدید  شرایط  که  مشکالتی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده است، ادامه داد: نرخ ارزی 
که به چند قیمت عرضه می شود شرایط را برای تولیدکنندگان و 
اهمیت  به  اشاره  با  مودودی  است.  کرده  سخت  کنندگان  عرضه 
سازوکارهای نظارتی برای تخصیص ارز با نرخ دولتی به کاالهای 
اساسی مورد نیاز کشور، گفت: اکنون ۶۵ میلیارد یورو ثبت سفارش 
صورت گرفته است که اگر فرآیند نظارتی نباشد امکان سوء استفاده 

از دریافت تفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی با نرخ ارز آزاد وجود دارد.
وی ادامه داد: البته در این شرایط که آمریکایی ها به دنبال افزایش 

در جلسه دیدار رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین 
صنعت نساجی با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، تفاهم نامه 

همکاری میان طرفین منعقد گردید.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی ، ابوالفضل کیانی بختیاری 
در این جلسه ضمن معرفی برند ۵۵ ساله سازمان مدیریت صنعتی، 
شرح مختصری از فعالیت های این سازمان ارائه نمود و بر آمادگی 
سازمان برای همکاری با جامعه متخصصین صنعت نساجی در ابعاد 
آموزشی، مشاوره ای، توانمند سازی منابع انسانی در سطوح مختلف 

و بهسازی مدیریتی تاکید کرد.
با  به آشنایی سازمان مدیریت صنعتی  با توجه  وی تصریح کرد: 
و  مشترک  محتوای  تعریف  با  داریم  آمادگی  نساجی،  صنعت 
از اساتید طرفین، دوره های توانمندسازی سرمایه های  بهره مندی 
برای خوشه های صنعتی  را  نساجی  عارضه یابی صنایع  و  انسانی 

زیرمجموعه جامعه متخصصین نساجی ایران، برگزار نماییم.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با 
توجه به تعامالت بین المللی سازمان، دوره های صنعتی آشناسازی 
مدیران صنایع نساجی را با آخرین دستاوردهای صنعت نساجی و 

بازدید از مراکز نساجی بین المللی بصورت مشترک برگزار کنیم.
کیانی بختیاری افزود: این همکاری مشترک را فرصت ارزنده ای 
برای توسعه صنعتی می دانیم و می توانیم در خصوص طراحی و 
اجرای دوره های آموزشی MBA ،DBA، و Post – DBA به 
طور تخصصی برای نساجی اقدام نماییم، عالوه بر این می توانیم 
در تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره های خاص رشته 
برگزار  و  طراحی  کاربردی،  علمی  صورت  به  را  نساجی  صنعت 

نماییم.
وی اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد کلینیک های 
عارضه یابی برای بخش صنعت نساجی طراحی نماید؛ همچنین با 
توجه به ماموریت محول شده به سازمان از طرف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در خصوص ایجاد دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه، 
با جامعه متخصصین صنعت نساجی  نیز  این زمینه  می توانیم در 

همکاری کنیم.

مصارف ارزی ما و توقف فرآیند تجارت خارجی کشور برای کاهش 
ایران هستند، محدود کردن صادرات یک تهدید  درآمدهای ارزی 
است و ما امروز باید مانند دوران جنگ همه مردم را وارد صحنه 

فعالیت های اقتصادی و تجاری کنیم.
وی بیان کرد: در جنگ تمام عیار به سبک نوین به سر می بریم 
که برای مقابله با آن باید اقتصاد را مردمی کنیم، اکنون باید بخش 
خصوصی در کنار دولت حضوری فعال در عرصه تولید و تجارت 

داشته باشد.
معاون وزیر صنعت با اشاره به این که اعتماد متقابل دولت و بخش 
خصوصی راه حل دور زدن تحریم هاست، گفت: اگر فعالیت های 
و  مشکل  دشمن  برای  آن  رصد  کنیم،  مردمی  را  کشور  تجاری 

تحریم ها بی اثر می شود.
وی با بیان این که اشتغال، محوری ترین بحث در شرایط اقتصادی 
فعلی است، افزود: اگر بخواهیم سطح تجارت کشور را محدود کنیم، 
تاب آوری خود در تحریم اقتصادی را کاهش داده ایم و در این راه 
مهمترین عنصری که می تواند حامی دولت باشد، بخش خصوصی 
است. همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان قم با حضور سید 
از  دیگر  شماری  و  قم  استانداری  سرپرست  هاشمی  رضا  محمد 
مسئوالن استان در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی قم برگزار شد و در آن از ۱۶ صادرکننده برگزیده تجلیل 

به عمل آمد.

شاخص صادرات کشور ۱3/5 درصد افزایش یافت

امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و 
جامعه متخصصین نساجی ایران

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به ظرفیت خانه مدیران 
سازمان برای تبادل تجربیات مدیران نساجی با دیگر حوزه های 
صنعت، ابراز امیدواری نمود که همکاری طرفین نویدبخش تشکیل 

یک هسته قوی آموزشی در حوزه صنعت نساجی باشد.
جامعه  مدیره  هیئت  رئیس  مقدسی  محمد  سید  جلسه  این  در 
متخصصین نساجی ایران ضمن ارائه تاریخچه ای از فعالیت های 
این تشکل اظهار داشت: در صنعت نساجی بدلیل گستردگی و تعدد 
زیرشاخه ها، نیروهای انسانی از سطوح کارگری تا متخصصین و 

کارآفرینان و صاحبان صنعت فعالیت می کنند.
وی افزود: با توجه به قدمت سازمان مدیریت صنعتی، از آوازه نام 
و جایگاه آن مطلع هستیم و با عنایت به ماموریت اصلی جامعه 
متخصصین که آموزش تحقیق و پژوهش در حوزه صنعت نساجی 
است، امیدواریم با همکاری سازمان مدیریت صنعتی بتوانیم این 

ماموریت را به نحو احسن انجام دهیم.
مدیریت  سازمان  آمادگی  خصوص  در  همچنین  جلسه  این  در 
صنعتی برای همکاری با جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران 
در  نساجی  رتبه بندی شرکت های  سازمانی،  تعالی  های  حوزه  در 
IMI100″” ، کنفرانس توسعه منابع انسانی و اتاق های فکر وزارت 

صنعت، معدن و تجارت تاکید شد.
منعقد و  میان طرفین  نامه همکاری  تفاهم  این جلسه،  پایان  در 

مبادله گردید.
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۲ هزار پرونده قاچاق 
دانه درشت ها بالتکلیف است

مصرف باالی آب در صنعت نساجی

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز می گوید در هشت سال 
اخیر بیش از دو هزار پرونده قاچاق متعلق به دانه درشت ها 
رئیس  است.  مانده  بالتکلیف  همچنان  اما  شده  شناسایی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: ارزش این پرونده های 
بالتکلیف به حدود ۲ هزار میلیارد تومان می رسد که افراد 
مافیایی که پشت پرده این پرونده ها قرار دارند باید به خزانه 
دولت واریز کنند. علی مؤیدی خرم آبادی با اعالم اینکه بیش 
از دو هزار پرونده شناسایی کرده ایم که از هشت سال پیش 
تاکنون معطل مانده، افزود: از دستگاه قضائی انتظار می رود 
یا  امکانات  نبود  اگر  کند؛  روشن  را  پرونده ها  این  تکلیف 
تجهیزات دلیل معطل ماندن این پرونده ها است، آمادگی داریم 
کمک کنیم. مؤیدی ادامه داد: بالتکلیف ماندن بیش از ۲ هزار 
پرونده با رقمی نجومی موضوعی است که دوستان ما در قوه 
قضائیه و دستگاه قضائی برای روشن شدن افکارعمومی باید 
به آن پاسخ بدهند. وی با بیان اینکه این موضوع به دادستان 
کل کشور گزارش شده است، افزود: البته نماینده قوه قضائیه 
در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز همکاری بسیار خوبی داشته 
است. وی با بیان اینکه در آینده عملکرد دستگاه های دیگر در 
بحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز را اعالم خواهم کرد، گفت: اگر 
می خواهیم آثار مبارزه با قاچاق کاال و ارز را در کشور ببینیم، 
باید هر دستگاهی مروری بر عملکردش داشته باشد و کارهای 

معطل مانده را به روز کند. 
مؤیدی در خصوص قاچاق کاالهای اساسی به خارج از کشور 
در پی افزایش نرخ دالر نیز افزود: یکی از پیش بینی ها در 
آغاز تحریم ها این بود که با توجه به اینکه دولت به کاالهای 
اساسی یارانه می دهد، احتمال خروج این کاالها به خارج از 
کشور وجود داشت و پیش بینی های الزم در جهت پر کردن 
خألها را داشتیم و مصوبه ای در دولت به تصویب رسید و به 
استانداران ابالغ شد و امروز بخش های مبارزه کننده آگاهی 
کافی جهت چگونگی مهار کردن خروج کاالهای اساسی به 
از  برآورد دقیقی  اینکه  بیان  با  دارند. وی  را  از کشور  خارج 
میزان خروج کاالهای اساسی به خارج از کشور وجود ندارد، 
تصریح کرد: خروج کاالهای اساسی رو به کاهش است، البته 
همچنان این آسیب را داریم، اما امیدواریم گام به گام خألهای 
موجود را پر کنیم و قاچاق کاال به خارج از کشور به حداقل 
برسد. مؤیدی در ادامه استان های مرزی را از اولویت های ستاد 
در بحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز دانست و گفت: در بازدیدی 
که از مرزهای استان کرمانشاه داشتم به وضوح دیدم که در 
استان توفیقات قابل قبولی چه به لحاظ کمی و چه کیفی در 
این استان صورت گرفته است. وی اظهار داشت: با رویکردی 
که دولت در احیای کارت های سوخت در پیش گرفته قطعًا 
شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود و قاچاق سوخت در مرزها 
به حداقل خواهد رسید. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
از هدفمند کردن موضوع کوله بری خبر داد و گفت: در این 
برنامه که آغاز شده است هم حق کوله بر، هم دولت و هم 
تجار و بازرگانان محفوظ و همگی در چارچوب قانون وظایف 
و برنامه های خود را انجام می دهند. وی ادامه داد: در سال های 
اخیر و به خصوص پس از تأکیدات چندباره رهبر معظم انقالب 
اسالمی، اقدامات خوبی در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
صورت گرفته و شاهد افزایش کشفیات ازلحاظ کمی و ارزش 
ریالی آنها بوده ایم. سردار مؤیدی با بیان اینکه در سال های 
گذشته بیشتر روی بحث مقابله ای در خصوص قاچاق تأکید 
افزود: در مدت یکی، دو سال اخیر توجه به بحث  می شد، 
پیشگیری در دستور کار مسئوالن قرار گرفته و موفقیت های 

خوبی را نیز حاصل شده است.

عضـو هیئـت علمی دانشـگاه صنعتی امیـر کبیر با اشـاره به اینکه 
مصـرف آب در صنعـت نسـاجی بسـیار بـاال اسـت گفـت: بـرای 
رنگـرزی یـک کیلـو کاال بیـن ۳۰ تا ۵۰ لیتـر آب مورد نیاز اسـت 
بنابرایـن یـک واحد بـرای تولید متوسـط روزانه ۸ هـزار کیلو کاال 

بـه حجم زیـادی آب نیـاز دارد.
بـه گـزارش ایرنـا، فیـروز مهـر مظاهـری در همایش ملـی »مواد 
رنگـزا، محیط زیسـت و توسـعه پایـدار« افزود: مصـرف باالی آب 
بـه معنـای تولید پسـاب بـاال هم اسـت. بر اسـاس گزارش سـال 
۱99۵ و اصالحیـه ۲۰۰۵ بانـک جهانـی بیـن ۱۷ تـا ۲۰ درصـد 

آبهـای آلـوده از صنعت نسـاجی اسـت.
فیروزمهـر مظاهـری اظهارداشـت: پسـاب صنعـت نسـاجی در بر 
دارنـده ۷۲ مـاده مضـر، سـمی و آلوده اسـت کـه ۳۰ مـاده از این 
تعـداد را نمی تـوان بـه آسـانی زدود و دانـش و فنـاوری خـاص 
نسـاجی  کارخانجـات  پسـاب  محتـوای  می خواهـد؛  را  خـودش 
کـه دارای بخـش هـای رنگـرزی و چـاپ هسـتند شـامل مـواد 
رنگزا،مـاده کمکـی و درصـدی مـواد شـیمیایی معدنی آلی اسـت.
ایـن پسـاب مضـر، خطرنـاک، سـمی، آالینده و سـرطانزا اسـت.

ادامـه داد: بررسـی ها نشـان داد پسـاب کارخانجـات  مظاهـری 
نسـاجی در مجـاورت مـواد ضد عفونی کننـده و رنگی کـه دارای 
بنیـان کلـر باشـند بـا مـواد آلی موجـود در پسـاب واکنش نشـان 
می دهـد کـه در ایـن حالـت کلـر آزاد و در هـوا منتشـر و از طریق 
پوسـت وارد سیسـتم بدن شـده و در نهایت اگزما، سـرطان پوست 
و بیماری های تنفسـی ایجا می کند. وی افزود: سـازمان بهداشـت 
جهانی در سـال ۲۰۱۲ گزارش داد که پسـاب کارخانجات نسـاجی 
دارای فلـزات سـنگین اسـت، برخـی از ایـن فلـزات سـنگین در 
تولیـد رنگزاهـا بـه کار گرفتـه می شـود.این محتویـات، سـمی، 
مضـر آالینـده و حتـی سـرطانزا هسـتند. مظاهری اظهار داشـت: 
بررسـی های انجام شـده نشـان می دهد درصد فلزات سـنگین در 
آب هـای زیـر زمینـی نزدیک به کارخانجات نسـاجی بیـش از حد 

اسـتاندارد است.
وی تاکیـد کرد:بـرای حفظ محیط زیسـت و جلوگیـری از آلودگی 
آب و خـاک کنتـرل دقیـق مـواد سـمی و آالینده ضروری اسـت؛ 
واحدهـای نسـاجی کـه بخش هـای رنگـرزی و چاپـی دارنـد باید 
ملـزم بـه جلوگیـری از ورود پسـاب بـه محیـط زیسـت باشـند. 
بـی توجهـی بـه ایـن مـوارد مشـکالت زیادی بـرای سـالمتی و 
همچنیـن هزینه هـای بـاالی درمانـی و احیـای آب وخـاک را در 
آینـده بـه همـراه خواهـد داشـت. عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه 
امیر کبیـر گفـت: تنـوع رنـگ در کاالهـای مختلـف بـرای جلـب 
نظـر مصرف کننـدگان بسـیار حائـز اهمیـت اسـت؛ بیـش از ۱۰۰ 
سـال اسـت که از رنگزاها برای رنگ کردن محصوالت نسـاجی، 
چـرم و محصـوالت جانبـی اسـتفاده می کننـد. دسـتیابی به رنگی 
مطلـوب فقـط بـا اسـتفاده از رنگرزهـا میسـر نیسـت بنابرایـن 
ضـروری اسـت از مـواد کمکـی با سـاختار مختلف اسـتفاده شـود 
تـا رنـگ مـورد نظر به دسـت آید. وی افزود: بررسـی ها در سـطح 
جهانـی طـی چند دهه گذشـته بر روی مواد رنگزا و کمکی نشـان 
داد کـه درصـد قابـل مالحظـه ای از ایـن مـواد مضـر، خطرناک و 
آالینـده هسـتند از ایـن رو تذکـر دربـاره نحـوه مصرف ایـن مواد 
ضـروری اسـت. وی گفت: اولین رنگزا در سـال ۱۸۵۶ تولید شـد؛ 

رنگزاهـا بـا توجـه بـه سـاختاری کـه دارنـد مضـر یـا غیـر مضـر 
هسـتند. بـه عنـوان مثـال رنگزاهایی بـا بنیـان برخی سـاختارها، 
»آمین هـای« خطرنـاک، سـمی و آالینـده آزاد می کننـد که حتی 
می تـوان ادعـا کرد سـرطانزا هسـتند. وی افزود: در گذشـته تصور 
بـر ایـن بود که فقط بـه کار گیرنده هـای مواد رنگـزا احتمال ابتال 
بـه سـرطان دارند اما بررسـی هایی که طـی چند دهه اخیـر انجام 
گرفـت نشـان می دهـد مصرف کننـدگان کاالهای رنگرزی شـده 
یـا رنگـی نیـز در معـرض ابتـال به سـرطان قـرار دارنـد از این رو 
اتحادیـه اروپـا مصوبـه ای بـه تصویـب رسـاند کـه بر اسـاس آن 

تولیـد و بـه کارگیـری ایـن گونـه رنگزاهـا ممنوع اعالم شـد.
اسـتاد دانشـگاه امیر کبیـر گفـت: در حـال حاضـر ۲۶ آمیـن مضر 
وجـود دارد، رنگزاهایـی کـه دارای ایـن ۲۶ آمین مضر باشـند هم 

تولیـد و هـم بـه کار گیـری آنهـا در آمریکا ممنوع شـده اسـت.
وی افـزود: بنـا بـر گزارش های آمـاری از ۱۵۰ سـال پیش تاکنون 
حـدود دو هـزار رنگـزا بـه بـازار آمـده اسـت کـه ۷۰ درصـد آنهـا 
دارای بنیـان آزوییکـی هسـتند. ایـن به آن معنا نیسـت کـه تمام 
آنهـا مضـر و خطرنـاک هسـتند، از ایـن میـزان فقـط ۴.۵ درصـد 

قادرنـد در شـرایط خـاص آمیـن مضـر آزاد کنند.
وی اظهـار داشـت: در تولیـد محصـوالت نسـاجی، چـرم، لـوازم 
آرایشـی، بهداشـتی،کاغذهای رنگی ، اسـباب بازی،پالستیک های 
رنگی از رنگزاها اسـتفاده می شـود؛ پژوهشـگاه اسـتاندارد سال ها 
قبـل اسـتانداردهایی را در ایـن زمینـه تدویـن و تصویـب کرد که 
امیدوارم از آنها برای تولید و واردات کاال به کشـور اسـتفاده شـود 

در غیـر اینصورت فاجعه اسـت.
مظاهـری ادامـه داد: بـر اسـاس گزارش هـا چین، هند و کشـوری 
در آمریـکای جنوبـی از جملـه کشـورهایی هسـتند کـه توجـه 
چندانـی بـه رنگرزهای مضـر، آالینده و سـرطانزا نمی کننـد؛ البته 
روابـط تجـاری مـا با این سـه کشـور خوب اسـت. وظیفـه بزرگی 
بـر عهـده مسـؤالن، پژوهشـگران و حتی آزمایشـگاه ها اسـت تا 
نظـارت دقیـق بـر روی ایـن نـوع کاالهـای وارداتـی بـه کشـور 

باشند. داشـته 
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه امیـر کبیـر گفت:عالوه بـر رنگرزها 
از مـواد کمکـی نیـز اسـتفاده می شـود کـه بنـا بـه سـاختاری که 
دارنـد مضر هسـتند. بر اسـاس گـزارش سـال ۲۰۱۲ انجمن گروه 
سـبز اروپـا تولیـد و بـه کار گیری این مـواد کمکی در کشـورهای 
اروپایـی ممنـوع شـده اسـت امـا بر اسـاس اخریـن اعـالم بانک 

جهانـی ایـن مـواد همچنـان در چین اسـتفاده می شـوند.
وی گفـت: بررسـی ها نشـان می دهـد کاالهـای رنگـرزی و چاپ 
شـده در اثـر تمـاس با پوسـت بـه ویـژه در نواحـی از پوسـت که 
عـرق کرده باشـد و همچنیـن جویدن این کاالها توسـط کودکان، 
سـبب می شـود کـه رنگرزهـا وارد بدن شـده و آنزیم هـای موجود 
در سیسـتم بـدن سـبب می شـود آمیـن های مضـر آزاد شـوند و 

عواقـب وخیـم آن منجر به سـرطان خواهد شـد.
مظاهـری ادامـه داد: از این رو اسـتانداردی با عنـوان ایزوی۲۰۱۴ 
۱ - ۲۲۳۶۲ تدویـن شـد کـه بـا اسـتفاده از آن می تـوان میـزان 
آمیـن مضـر در کاالهـای نسـاجی و پوشـاک را مـورد سـنجش و 
بررسـی قـرار دهیـم کـه امیدواریم ایـن اسـتانداردها در کشـور ما 

هـم تدویـن و اجرایی شـود.
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لزوم اطمینان بخشی از سوی دولت 
به سرمایه گذاران صنعت نساجی/ 
ممنوعیت صد  درصدی واردات، 

بازار رقابتی را تضعیف می کند

نمایشگاه امسال پوشاک و نساجی در حالی کار خود را پایان 
داد که شاهد حضور ۱۰۰ شرکت خارجی و ۱۷۴ شرکت داخلی 
شرکت  های  گسترده  حضور  این  و  بودیم  نمایشگاه  این  در 
گسترش  برای  فرصتی  تحریم ها،  تشدید  وجود  با  خارجی 
از  حمایت  باید ضمن  که  است  صنعت  این  در  همکاری ها 
تولیدکننده داخلی اجازه رقابت به تولیدکنندگان خارجی نیز 

در بازاری رقابتی داده شود.
به گزارش خانه ملت، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
اولیه، منسوجات خانگی  مواد  نساجی،  ماشین آالت  پوشاک، 
ماشین های گلدوزی و محصوالت نساجی در حالی آغاز به 
کار کرده است که امسال بر اساس اظهارات کارشناسان این 
حوزه، تحریم های ظالمانه غرب علیه صنعت نساجی به اوج 
خود رسیده و در این شرایط دولت باید از تولیدکنندگان داخلی 

حمایت ویژه ای داشته باشد.
محمداسماعیل سعیدی- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس- 
پس از بازدید از این نمایشگاه و گفت وگو با فعاالن صنعت 
نساجی و پوشاک، اظهار کرد: عمده مشکالت تولیدکنندگان 
داخلی پس از تشدید تحریم ها در تأمین مواد اولیه، مشکالت 
گمرکی و تخصیص منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه بود که 
این مسائل در حوزه تولیدات منسوجات تأخیر ایجاد و شرایط 

را برای رقابت در بازار سخت می کند.
وی با بیان اینکه تمام مشکالت تولیدکنندگان داخلی در حوزه 
نساجی قابل رفع است، گفت: در حال حاضر با سوء مدیریت 
در این حوزه مواجه هستیم که با اراده ای قوی می توان تمامی 
این مشکالت را برطرف کرد. برای مثال وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به تولیدکننده ای که در سالن های اجاره ای بهترین 
تولیدات را ارائه می  دهد، پروانه بهره برداری نمی دهد این در 
حالی است که همین تولیدکننده می تواند بهترین تولیدات خود 

را راهی بازار داخلی و حتی بازار کشورهای همسایه کند.
برای  که  می کند  عنوان  صنعت  وزارت  شد:  یادآور  سعیدی 
صدور پروانه بهره برداری، تولیدکننده باید صاحب ملک باشد 
که اگر تولیدکننده  ای سرمایه خود را به خرید ملک اختصاص 

دهد، بودجه ای برای تولید محصوالت باقی نمی ماند.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید به 
سرمایه گذار داخلی اطمینان دهد که حمایت می شود، هشدار 
داد که در مقطع کنونی کشورهای منطقه شرایط مناسبی را 
برای سرمایه گذاری در کشورهای خود در صنعت پوشاک و 
نساجی فراهم کرده اند که اگر از سوی دولت حمایت نشوند، 
کشورهای  به  صنعت  این  در  تولید  برای  را  خود  سرمایه 

همسایه از جمله ترکیه خواهند برد.

مزیت صادراتی صنعت نساجی و پوشاک از دست می رود؟

قاچاق؛ عامل ایجاد رقابت منفی میان تولیدکنندگان شده است

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی مطرح كرد:

مسیر تخصیص ارز و واردات مواد اولیه صنعت نساجی و پوشاک باید 
تسهیل شود تا بتوان از فرصت ایجاد شده برای صادرات، استفاده کرد.

بازارها  اگرچه  قیمت،  سرکوب  سال  چند  از  پس  ارز  نرخ  جهش 
و محیط کسب و کار را متالطم کرد اما این امید را هم شکل داد 
که در سایه این افزایش شدید نرخ، صادرکنندگان قدرت بیشتری در 
بازارهای خارجی به دست بیاورند و دست کم بر بازار های منطقه چیره 
شوند. این امیدواری بیش از همه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
پوشاک و نساجی بود. صنعتی که در محاصره اقالم قاچاق از نفس افتاده 
است. برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که اگر دولت در سال های 
گذشته، رویه سرکوب قیمت ارز را در پیش نمی گرفت، اکنون ایران به 
یکی از کشور های بزرگ صادرکننده در منطقه تبدیل شده بود. اما آیا 
صادرکنندگان پوشاک توانسته اند در قبال افزایش قیمت ارز، مزیت های 

صادراتی خود را ارتقا ببخشند؟
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به 
اینکه جهش قیمت ارز در دهه های گذشت، چندین مرتبه رخ داده است، 
به روابط عمومی اتاق تهران گفت: جهش قیمت ارز در این مقاطع، 
همواره با افزایش نرخ تورم، تحریم و افزایش محدودیت های داخلی 
همراه شده که فرصت های ایجاد شده را سوزانده است. در مقطع فعلی 

نیز ما شاهد این فرصت سوزی هستیم.
بهرام شهریاری در ادامه با اشاره به چالش های صنعت نساجی و پوشاک 
در مقطع کنونی توضیح داد: با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه نیز به 
همان نسبت رشد کرده است. در عین حال، مواد اولیه با کمبود عجیبی 
مواجه شده است. بخشی از این کمبود ناشی از مشکالت تخصیص ارز 
و بروکراسی ورود به سامانه نیماست. در حالی که حدود نیمی از الیاف 
و پارچه از طریق واردات و از کشور هایی نظیر چین، هند و ترکیه تامین 
 می شود و اگر چالش تامین مواد اولیه برای صنعت پوشاک حل نشود، 

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
می گوید تولیدکنندگان داخلی در صورت مهیا شدن شرایط می توانند نیاز 

بازار پوشاک به قاچاق را از بین ببرند.
به گزارش جام جم آنالین ، مجید نامی عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشاک ایران در رابطه با قاچاق پوشاک به ایران 
گفت: ما با یک بازار حدوداً ۱۲ میلیارد دالری پوشاک روبرو هستیم 
که ۵۰ درصد این بازار به تولید داخلی ارتباط دارد و مابقی به واردات 

اختصاص دارد.
نامی در ادامه افزود: طبق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق و دولت اعالم 
کرده اند سالیانه بین دو میلیارد و ۷۰۰ میلیاردتا سه میلیارد دالر با قاچاق 
روبرو هستیم. این مقدار قاچاق باعث می شود تولیدکنندگان در داخل 
کشور و پتانسیل هایی که در صنعت پوشاک وجود دارد نتوانند به خوبی 
کارایی داشته باشند و این باعث شکل گیری یک رقابت منفی در کشور 
می شود. وی عنوان کرد: کسی که در کار قاچاق است، پوشاک را بدون 
هیچ عوارض و مالیاتی وارد کشور می کند و ملزم به طی کردن هیچ روند 
قانونی نیست. این یک مزیت بزرگ برای آن هاست تا به سود باالیی که 

مدنظرشان قرار دارد برسند.
وی عنوان کرد: افرادی که به صورت شفاف و قانونی در ایران مشغول 
به کار هستند هزینه های تولیدی و سربار باالیی دارند و با این شرایط 

به سختی می توانند با قاچاقچیان پوشاک رقابت کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
یادآور شد: البته با توجه به تغییرات نرخ ارز در بسیاری از موارد واردکردن 
پوشاک برای قاچاقچیان دیگر مقرون به صرفه نیست، ولی مسلماً با 
آرام شدن اوضاع و درصورتی که مواد اولیه برای صنعت پوشاک تأمین 
نشود وضعیت دوباره به روالی برمی گردد که در آن قاچاق پوشاک بسیار 

پررونق خواهد بود.
نامی تصریح کرد: در آن صورت قاچاق پوشاک بازهم برای قاچاقچیان 

مزیت صادراتی در این بخش از دست خواهد رفت.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه 
تامین نقدینگی را به عنوان یکی دیگر از چالش های این صنعت برشمرد 
و گفت: ارز ناگهان سه برابر شده و عماًل توان تولید یک تولیدی نیز به 
یک سوم کاهش پیدا کرده است. در واقع، در شرایطی که قیمت مواد 
اولیه نیز دچار جهش شده و در عین حال باید نقدی پرداخت شود، تولید 

نیز افت  می کند.
و  تولیدکنندگان  که  اشاره  می کند  نکته  این  به  البته  شهریاری 
صادرکنندگان پوشاک به دلیل عدم شفافیت نحوه بازپرداخت تعهدات 
ارزی و برگشت ارز، کمتر به صادرات اندیشیده اند. او همچنین بر این 
عقیده بود که قاچاق پوشاک با وجود افزایش نرخ ارز کاهش نیافته است. 
شهریاری گفت: حجم عمده ای از واردات پوشاک به شکل قاچاق بوده 
و اکنون نیز به همان شکل وارد  می شود. قشری که پوشاک قاچاق را 
خریداری  می کردند دو دسته بودند. گروهی که مرفه هستند و افزایش 
قیمت کاالهای قاچاق در مذاق آنها تغییر ایجاد نکرده و گروه دوم 
مصرف کنندگان در طبقه متوسط بودند که به دلیل افزایش قیمت به 
سمت پوشاک داخلی گرایش پیدا کرده اند. اما کسانی که اقدام به واردات 
پوشاک قاچاق  می کردند نیز کیفیت کاالهای وارداتی خود را کاهش 
داده اند تا قیمت اجناسی که وارد  می کنند، در بازار داخل افزایش پیدا 

نکند.
شهریاری در پایان خواستار تسهیل واردات مواد اولیه صنعت پوشاک 
شد و گفت: مسیر واردات مواد اولیه هر چه سریع تر باید هموار شود و 
بانک مرکزی تقاضاهای ارزی مربوط به مواد اولیه را با سرعت بیشتری 
پاسخ دهد. در عین حال الزم است تسهیالت بانکی تولیدکنندگان تا 
سه برابر افزایش پیدا کند تا سطح تولید در این بخش حفظ شده و 

افزایش پیدا کند.

نفع به دنبال خواهد داشت و جای توجیه دارد. واردات غیرقانونی با شدت 
بیشتری آغاز می شود که به این ضرر تولیدکنندگان قانونی داخلی است.

وی خاطرنشان کرد: ما مؤلفه های متعددی جهت جلوگیری از قاچاق 
پوشاک داریم. البته نکته ای که باید موردبررسی قرار بگیرد این است که 
قاچاق پوشاک به این دلیل است که حتماً نیازی وجود دارد. ما باید به 

این نیاز پاسخ قانونی و اقتصادی بدهیم. 
نامی درباره چگونگی حذف قاچاق گفت: باید شرایط را به نحوی ایجاد 
کنیم که تولیدکنندگان داخلی بتوانند تولید مقرون به صرفه و به اندازه 
کافی داشته باشند تا بتوانیم در مقابل قاچاق مانع ایجاد کنیم. برای 
جلوگیری از قاچاق مسائل کنترلی و فنی هم باید وجود داشته باشد. 
قوانین مختلفی هم در این زمینه تدوین و تصویب شده است. نامی بیان 
داشت: قانون ثبت برند خارجی و ثبت شناسه کاال از زمان واردات نیز 
مانع دیگری برابر قاچاق خواهد بود. کاالیی که ثبت شناسه نداشته 
باشد ضبط می شود و از فروش آن جلوگیری می شود. البته ما در اجرای 
صحیح چنین قوانینی همواره با مشکالت زیادی روبرو بوده ایم و این 

قوانین اجرانشده است.
را  نیز همیشه شرایط خاص خودشان  آزاد  مناطق  کرد:  تأکید  وی 
داشته اند. اکنون مسئله واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد به راحتی 
انجام می پذیرد. خیلی از قوانینی که در رابطه با پوشاک وجود دارد در این 

مناطق رعایت نمی شود و واردات خیلی راحت انجام می شود.
نامی گفت: راه های جلوگیری از قاچاق مشخص است و قوانین را هم 
به خوبی می دانیم اما باید عزمی جهت جلوگیری از آن وجود داشته باشد. 

رعایت نکردن این قوانین وضعیت تولید داخلی را بدتر می کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در 
پایان گفت: بزرگ ترین مشکلی که تولیدکنندگان دارند بحث نقدینگی و 
خرید مواد اولیه به شمار می رود. باید فکری اساسی بیندیشیم تا صنعت 
پوشاک باقدرت بیشتری بتواند به راه خودش ادامه بدهد و متوقف نشود.

در بازدید از نمایشگاه پوشاک و صنعت نساجی مطرح شد:
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صادرات پوشاک ۲۸ درصد رشد کرد

گردش مالی صنعت پوشاک ۱4 میلیارد دالر است  

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: صادرات پوشاک در 
هفت ماهه امسال به ۷۱۵ میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد دارد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک، در حاشیه 
دومین روز از ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک، دالیل 
افزایش صادرات پوشاک را افزایش نرخ ارز و افزایش میزان تولید ذکر 
کرد و گفت: صادرات پوشاک از آغاز امسال تا پایان مهرماه به ۷۱۵ 
میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۸ 
درصد رشد داشته است. گلنار نصراللهی با تأکید بر اینکه تأمین مواد اولیه 
صنعت نساجی در همه رشته ها در اولویت وزارت صنعت معدن و تجارت 
قرار دارد، گفت: شرایط کنونی اقتصاد کشور به سود تولید و تولیدکنندگان 

است، به شرطی که مواد اولیه مورد نیاز آنها به طور کامل تأمین شود.
مشاور وزیر صنعت در امور نساجی و پوشاک، اضافه کرد: واردات مواد 
اولیه اصلی مانند الیاف  نسبت به پارسال رشد داشته و این نشان دهنده 
گسترش فعالیت واحدهای تولیدی است. مشاور وزیر صنعت، معدن، 
تجارت با اشاره به تحریم ها و مشکالت تولیدکنندگان در تامین مواد 
اولیه پوشاک و صنعت نساجی کشور، گفت: با تخصیص ارز مبادالتی 
و تامین مقداری از مواد اولیه از طریق تولیدات داخلی کمبود مواد اولیه 
صنعت پوشاک را جبران می کنیم. به گزارش ایسنا، گلنار نصراللهی با 
بیان اینکه تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی در اولویت و دستور 
کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، اعالم کرد: با آغاز تحریم ها، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از کمبود مواد اولیه 
پوشاک جلسه ای را در وزارتخانه برگزار کرد و تامین مواد اولیه پوشاک و 

صنعت نساجی را در دستور کار خود قرار داد.
او افزود: در تامین مواد اولیه صنعت پوشاک و نساجی در صورت داشتن 
ظرفیت های موجود در کشور مقداری از مواد اولیه از طریق تولیدات 
داخلی در حال تامین است و در صورت کمبود جدی،  مقداری نیز با 

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن 
رد شایعات وجود بحران در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع، تاکید 
کرد: با باال رفتن نرخ ارز اگر قاچاقی هم به داخل کشور انجام شود با 
قیمت های باال خواهد بود، مگر اینکه کاالهای بی کیفیت یا با کیفیت 

پایین وارد شود که قیمت های پایین تری خواهند داشت.
افسانه محرابی در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نساجی ایران گفت: هر چند گالیه هایی از سوی تولیدکنندگان 
و سعی  تالش  همه  اما  دارد،  وجود  اولیه  مواد  تامین  در خصوص 
وزارتخانه آن است تا مشکلی برای تامین پوشاک شب عید نداشته 

باشیم.
وی عمده مشکالت اصلی و صنعتگران این حوزه را تامین سرمایه 
در گردش و مواد اولیه برشمرد. این مقام مسئول همچنین بخش 
دیگری از مشکالت را ترخیص منابع ارزی بیان کرد و گفت: هر چند 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید ثبت سفارش ها می پردازد، اما 

تولیدکنندگان در تامین منابع ارزی دچار مشکل می شوند.
محرابی تاکید کرد: در این زمینه به دنبال اتخاذ راهکار ویژه ای هستیم.

افزود:  ادامه  در  صنعت  وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنایع  مدیرکل 
جمهوری اسالمی ایران از پتانسیل باالیی در صنعت پوشاک برخوردار 

است و گردش مالی آن سالیانه ۱۴ میلیارد دالر برآورد می شود.
وی نیاز سالیانه پوشاک کشور را ۵۲۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: این 
صنعت از اشتغال باال، سرمایه بری کم و ارزش افزوده خوبی برخوردار 

است که می تواند در شرایط تحریم، کمک حال تولید و اشتغال باشد.
وی گفت: واحدهای تولیدکننده پوشاک کشور به این باور رسیده اند که 
می توانند کمبود پوشاک را تامین کنند و چنین رویکردی را امسال در 
نمایشگاه حاضر نظاره گریم. محرابی خاطرنشان ساخت: اگر سرمایه 
در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین منابع ارزی مورد نیاز 
آنها برای تامین مواد اولیه تامین شود، وضعیت خوبی را در این صنعت 

شاهد خواهیم بود. 
به گفته وی، در هفت ماهه امسال صادرات پوشاک و صنایع نساجی 
۴۰ درصد از نظر وزنی رشد داشته که از آن جمله رشد ۱۷۷ درصدی 

اولویت از طریق واردات با تخصیص ارز 
مبادالتی تامین خواهد شد.

مشاور وزیر صنعت، معدن، تجارت بیان 
کرد: در حال حاضر به منظور تامین مواد 
اولیه صنعت پوشاک کشور رونق خوبی 
ایجاد شده است و کارخانجات نیز برای 
تامین مواد اولیه با اولویت و ظرفیت خوبی 
در تکاپو و تالش هستند. نصراللهی بیان 

کرد: طبق آمارهای موجود، صادرات الیاف طبیعی و مصنوعی نسبت 
به زمان مشابه پارسال افزایش داشته است. این امر نشان می دهد که 
واحدهای تولید کننده نخ و پارچه کشور با ظرفیت بیشتری کار می کنند 
و اگر در بازار داخلی دچارکمبودی  باشیم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با تخصیص ارز، کمبودها را جبران خواهد کرد. او با اشاره به تحریم ها 
و مشکالت تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی 
کشور، گفت: با تخصیص ارز مبادالتی و تامین مقداری از مواد اولیه 
از طریق تولیدات داخلی کمبود مواد اولیه صنعت پوشاک را جبران 

می کنیم.
نصراللهی در ارتباط با سند راهبردی پوشاک که در زمان »محمدرضا 
نعمت زاده« وزیر پیشین صنعت تدوین شده بود نیز گفت: این سند اکنون 
به معاونت طرح و برنامه وزارتخانه سپرده شده و امید است با کمک 

انجمن ها و تشکل ها بتوانیم بندهای مختلف آن را اجرایی کرد.
وی با بیان اینکه این سند به هیچ عنوان روی زمین نمانده است، گفت: 
با قاچاق، برندها و برندسازی  از بندهای آن همچون مبارزه  برخی 

به تدریج در حال اجرایی شدن است.
نصراللهی ادامه داد: کارهای زیربنایی مربوط به شهرک صنعتی پوشاک 
با نظارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حال 

پیگیری است و جزو اولویت های برنامه وزیر صنعت قرار دارد.

دبیـر انجمـن نسـاجی ایـران با بیـان این که مصـرف چادر 
مشـکی مـا از سـایر کشـورهای منطقه همچون عربسـتان 
بیشـتر اسـت، بـه ایلنا گفـت: به رغـم افزایش قیمـت دالر 
بـاز هـم کاالی قاچـاق ۲۰ تـا ۳۰ درصـد ارزان تـر از قیمت 
داخلـی تمـام می شـود. حسـن نیلفـروش زاده درخصـوص 
میـزان مصـرف چـادر مشـکی در کشـور گفـت: پـس از 
انقـالب کشـورمان اصلی تریـن مصرف کننده چادر مشـکی 
در دنیـا شـد و درحـال حاضـر مصـرف مـا ۵۰ میلیـون متر 
اسـت کـه ۱۰ میلیون متر آن در کشـور تولید می شـود. وی 
ادامـه داد:   درحـال حاضـر واردات مـا از اندونـزی، کـره و 
تایـوان اسـت ضمـن آن که چادرهـای مجلسـی و باکیفیت 
از ژاپـن وارد می شـود کـه قیمت برخی از آنهـا به ۳ میلیون 

می رسـد. تومان 

ایرانرکورددارمصرفپارچه
چادردرخاورمیانه

در هفت ماهه امسال

صادرات نخ و رشد ۳۶ درصدی صادرات پوشاک بوده است.
محرابی همچنین به موضوع قاچاق پوشاک به داخل کشور اشاره کرد 
و افزود: با باال رفتن نرخ ارز اگر قاچاقی هم به داخل کشور انجام شود 
با قیمت های باال خواهد بود، مگر اینکه کاالهای بی کیفیت یا با 
کیفیت پایین وارد شود که قیمت های پایین تری خواهند داشت. وی 
یادآورشد: برآورد وزارت صنعت ۲۱۰ هزار تن ظرفیت خالی و کمبود 
پوشاک است که با کمک انجمن ها و تشکل ها در پی اجرایی کردن 
برنامه ای هستیم که بتوان با استفاده از ظرفیت های داخلی این کمبود 
را جبران کرد. محرابی ادامه داد: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر برای 
تکمیل این ظرفیت خالی در نظر گرفته شده و امید می رود برنامه در 

نظر گرفته شده تا پایان هفته نهایی شود. 
این  کردن  پر  برای  ملی  توسعه  صندوق  از  منابعی  اساس  براین 
ظرفیت های خالی اختصاص می یابد. در خصوص تامین مواد اولیه 
داخلی و افزایش قیمت ها نیز گفت: باال رفتن قیمت ها به دلیل افزایش 
نرخ ارز در شرایط کنونی طبیعی است که منجر به افزایش هزینه 
کارخانجات شده، اما تاکنون حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت پوشاک 

را شاهد بودیم. 
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ادامه داد: به فکر 
کسری مواد اولیه و تامین آنها هستیم و ثبت سفارش هایی که به 
داخل کشور می آید با اولویت پوشاک در نظر گرفته می شود. محرابی 
همچنین اظهار داشت: یکی از مشکالت کنونی تولیدکنندگان، نقدی 
شدن پرداخت ها برای تامین مواد اولیه است که در گذشته به صورت 
مدت دار بوده؛ این موضوع هر چند در ابتدا سخت به نظر می رسد اما 
به نفع همه از جمله تولیدکنندگان و بازرگانان است زیرا تکلیف آنها را 

مشخص می کند. 
این مسئول وزارت صنعت درخصوص برنامه راهبردی پوشاک، کفت: 
بخشی از برنامه های آن در حال انجام است و تشکل ها به ویژه انجمن 
صنایع نساجی ایران در حال همکاری در این زمینه هستند. وی تاکید 
کرد: همه تصمیم گیری ها در سیاست های کالن نساجی کشور با اخذ 

نظر از بخش خصوصی انجام می شود.
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