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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند كلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

احتمال فعالیت ده درصدی صنعت پوشاک با ادامه قاچاق

موضع وزیر صنعت در مورد تعطیلی بنگاه ها

فعـاالن صنعـت نسـاجی و پوشـاک کشـور بـا بیـان اینکـه واردات 
پوشـاک قاچـاق 260 هزار شـغل را از بیـن برده اسـت، اعالم کردند 
کـه ایـن صنعـت بـا 30 درصـد ظرفیـت کار می کنـد و اگـر جلوی 
جریـان سـازمان یافته مبـارزه بـا قاچاق پوشـاک گرفته نشـود، این 

رقـم بـه 10 درصـد کاهـش می یابد.
صنایع نسـاجی و پوشـاک ایـران در سـال های نه چنـدان دور یعنی 
در اواخـر دهـه 70 و اوایـل دهـه 80 از جمله صنایع پر رونق کشـور 
بـه شـمار می رفت، امـا این صنایع به مـرور در چند سـال اخیر رونق 

ارز  با قاچاق کاال و  مدیرکل پیشگیری و نظارت ستاد مبارزه 
سازمان تعزیرات حکومتی گفت: علت توقف این طرح را باید از 
استانداری تهران سوال کرد، زیرا این طرح با یک برنامه ریزی 
خیلی خوب آغاز شد و مدیریت کار نیز با ستاد مرکزی مبارزه 

با قاچاق بود.
عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی درباره علت توقف طرح 
مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق اظهار کرد: علت توقف این 
طرح را باید از استانداری تهران سوال کرد زیرا این طرح با یک 
برنامه ریزی خیلی خوب آغاز شد و مدیریت کار نیز با ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق بود. این طرح خواست بخش عمده ای از اصناف و 

بخش خصوصی پوشاک بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، وی در پاسخ 
به این سوال که چرا پوشاک در اولویت مبارزه با قاچاق قرار گرفت، 
عنوان کرد: طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق، وظیفه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت این بود که کد شناسایی کاال و رهگیری 
را تعیین کند. در آئین نامه اجرایی این ماده که به تصویب هیئت 
وزیران رسیده است، قرار شد کاالها اولویت بندی شود که نخستین 
اولویت طرح رجیستری موبایل بود و کاماًل موفق بود و پوشاک 
نیز اولویت بعدی محسوب می شد. مدیر کل پیشگیری و نظارت 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اشاره 
کرد: وزارت صمت درباره شناسه کاالی پوشاک، اقدام کرد و پس 
از نگارش دستورالعمل، آن را ابالغ و در حوزه پوشاک خارجی آن 

را نهایی کرد.
اجتهادی با اشاره به پوشاک برند خارجی که در طرح مبارزه با 
قاچاق قرار بر جمع آوری آن ها بود، گفت: این نوع پوشاک مورد 
افرادی  این کاالها،  فروشندگان  و  نیست  مردم  استفاده عموم 
هستند که هیچ گونه مجوزی ندارند و جالب اینکه برخی از این 
برندها، ایران را تحریم کرده اند و کاال را به ایران نمی دهند و به 
همین جهت، مشخص است این کاالها یا قاچاق است یا برند 

اصلی نیست و تقلبی است.

تعطیلی بنگاه های تولیدی بدهکار و تحت تملک درآمدن این بنگاه ها 
از سوی بانک ها همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز، میان فعاالن 
کنونی  شرایط  در  که  چالشی  است؛  بوده  تولیدکنندگان  و  صنعتی 
بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط که با مشکل تامین نقدینگی 

روبه رو هستند را تهدید می کند.
مشکل بنگاه های بدهکار دستمایه ای شد تا وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در جمع صادرکنندگان اتاق بازرگانی اصفهان با خطاب قرار 
دادن بانک ها بر این نکته تاکید کند که »بانک ها اگر بخواهند می توانند 

واحدی را تملک کنند اما حق تعطیلی آن را ندارند.«
به گزارش دنیای اقتصاد ،  اظهار نظر رضا رحمانی هر چند خبری 
خوش برای فعاالن صنعتی محسوب می شود، اما این موضوع را باید 
مدنظر قرار داد که بانک ها براساس قوانین و مقررات تدوین شده از 
سوی هیات مدیره یا بانک مرکزی اقدام به تصمیم گیری می کنند و 
طرف خطاب قرار گرفتن این چنینی تاثیری در روند کاری آنها نخواهد 

داشت.
با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بر این نکته 
تاکید کرد که قرار نیست بانک ها،  واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی 

تعطیل کنند و این موضوع در سیاست های این وزارتخانه قرار ندارد.
با توجه به اظهارنظر مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 

باید منتظر واکنش بانک ها بود و دید آیا این سیاست از سوی بانک ها 
نیز پذیرفته خواهد شد یا خیر. رحمانی بر این نکته نیز تاکید کرد که 
در سال جاری حفظ وضع موجود تولید کارخانه ها و حفظ اشتغال در 
اولویت برنامه ها قرار دارد و در این راستا باید هر کس در هر مسوولیت 
برای حفظ وضع موجود تولید تالش کند که در این راستا وظیفه 

دستگاه های خدمات رسان و بانک ها بسیار مهم و موثر است.
عالوه بر موضع گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت در قبال تعطیلی 
بنگاه های بدهکار، رحمانی از پرداخت ۴0 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی نیز 
خبر داد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیالت مذکور در 
اختیار بنگاه هایی قرار می گیرد که بازار فروش داشته باشند یا محصول 

تولیدی آنها صادراتی باشد.
عالوه بر شروط مذکور واحدهایی که تعداد نیروی کار در آنها باالست 
یا محصول تولیدی آنها مواد اولیه دیگر بنگاه های تولیدی است نیز 
در اولویت بندی های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص 

تسهیالت قرار گرفته اند.
به  پرداختی  تسهیالت  بازپرداخت  زمان  مدت  به  اشاره  با  رحمانی 
بنگاه های تولیدی بر این نکته نیز تاکید کرد که شرایط بازپرداخت با 
توجه به نوع فعالیت واحدهای تولیدی و محصولی که تولید می کنند، 

متفاوت خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت فعال شدن واحدها با ظرفیت غیرفعال را 
دیگر هدف پرداخت این تسهیالت دانست و تاکید کرد: در کنار اجرای 
این برنامه، طرح های بهین یاب، تبصره 18 بودجه و اشتغال روستایی 
نیز ادامه خواهد داشت و دولت مصمم است از هر طریق ممکن اشتغال 

و تولید را حفظ و بازار داخلی را تقویت کند.
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از بازدیدهای خود 
از خطوط تولید یکی از بنگاه های تولیدی در اصفهان بر این نکته نیز 
تاکید کرد که در طرح رونق تولید، صنایع کوچک و متوسط مستثنی 

شده اند. این بدان معنی است که در صورتی که این 

خـود را از دسـت داد و کارخانه هـای ایـن بخـش از صنعـت، یکـی 
پـس از دیگـری یـا تعطیـل شـدند و یـا با حداقـل ظرفیت خـود در 

حال کار هسـتند.
بـه گزارش خبرگـزاری فارس، از عمده ترین مسـائل اثرگـذار بر این 
صنعت، واردات پوشـاک قاچاق پوشـاک از چین و ترکیه بوده اسـت، 
طـوری کـه بـا حجـم گسـترده واردات پوشـاک از این کشـورها به 
جـرات می تـوان گفـت، کمتـر فروشـگاه عرضه کننـده پوشـاک را 

امـروز می تـوان یافت که اثـری از پوشـاک وارداتی 

استانداری درباره توقف برخورد با برند 
پوشاک قاچاق پاسخ دهد

مدیركل پیشگیری و نظارت ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی: 

ادامه در صفحه 2
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بنگاه ها چک برگشتی یا بدهی غیر جاری داشته باشند، بانک به این 
دالیل نمی تواند به آنها تسهیالت پرداخت نکند. اما این امر مشروط 
به این است که بنگاه تولیدی بتواند تولید کند و بازار فروش هم داشته 

باشد.
این بخشنامه دولت است و اگر بانکی این موضوع را رعایت نمی کند با 
آن برخورد کنید؛ چرا که واقعا ظلم است که واحد تولیدی به دلیل نبود 

سرمایه در گردش نتواند تولیدی داشته باشد.
طرح های حمایتی در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
بنگاه های تولیدی به خصوص  و تجارت هرچند خبر خوش برای 
بنگاه های کوچک و متوسط محسوب می شود، اما وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در این بازدید بر این نکته نیز تاکید کرد که محصوالت 
خودرویی و لوازم خانگی که کمتر از ۴0 درصد آن ساخت داخل باشد 

را حمایت نخواهیم کرد.
با این شرایط می توان گفت بسیاری از محصوالت خودرویی و لوازم 
خانگی که در حال حاضر در کشور مونتاژ می شوند از طرح های حمایتی 
دولت برخوردار نخواهند شد و این امر چالشی جدید برای این بنگاه ها 

که تعداد آنها کم نیست، خواهد شد. وزیر صنعت،معدن و تجارت 
همچنین اولویت حمایتی این وزارتخانه را برای صنایعی عنوان کرد 
که در زنجیره های ارزش قرار دارند و عالوه بر اینکه در میان صنایع 
صادراتی قرار دارند، دانش بنیان و اشتغال آور نیز هستند و به نوعی اقدام 
به  کارگیری کارگر و نیروی کار بسیار زیاد کرده اند یا در مناطق محروم 
فعالیت دارند. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع صادرکنندگان 
اصفهان حفظ وضع موجود را راهبردی برای مقابله برای تحریم دانست 
و به این نکته تاکید کرد که حفظ وضع موجود کارخانه ها،  تولید و 

اشتغال، راهبرد این وزارتخانه برای مقابله با تحریم ها است.
رحمانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که طرح های رونق تولید به 
استان ها ابالغ شده است و تولید در واحدهای صنعتی باید حفظ شود 
و در این خصوص دیگر نیاز به ابالغیه جدید نیست؛ بلکه تغییر فکر و 
دیدگاه، مهم و حائز اهمیت است. وزیر صنعت،  معدن و تجارت یادآور 
شد: باید هر کس در هر مسوولیت برای حفظ وضع موجود تولید تالش 
کند که در این راستا وظیفه دستگاه های خدمات رسان و بانک ها بسیار 

مهم و موثر است

موضع وزیر صنعت در مورد تعطیلی بنگاه ها

قاچـاق در آن یافت نشـود. عالوه بر واردات پوشـاک قاچاق مسـائل 
مختلفـی از جملـه کمبود نقدینگی، ضعـف در برندسـازی و قدیمی 
بـودن ماشـین آالت و تکنولـوژی هم بر مشـکالت تولید کنندگان و 
فعـاالن ایـن صنعـت اثرگذار بـوده اسـت و در حالی کـه این صنایع 
ظرفیـت اشـتغال زایی فـراوان و درآمدزایی صادراتی باالیـی دارد، در 

حـال از بین رفتن اسـت. 
بنابراین در رابطه با مسـائل و مشـکالتی که در حوزه صنایع نساجی 
و پوشـاک وجـود دارد میزگـردی بـا عنوان »تبیین مشـکالت پیش 
روی خودکفایی در صنعت پوشـاک و مقابله سازمان یافته در برخورد 
بـا برندهـای پوشـاک قاچاق« بـا حضور تعـدادی از دسـت اندرکاران 

این صنعت برگزار شـد.  
در این میزگرد حسـن نیلفروش زاده دبیر کل انجمن صنایع نسـاجی 
ایـران، مهـدی رهبری نایـب رئیس انجمـن صنایع پوشـاک ایران، 
بهرام شـهریاری نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
نسـاجی و پوشـاک، مجیـد افتخـاری عضـو هیئـت مدیـره اتحادیه 
تولیـد و فـروش پوشـاک ایـران حضـور داشـتند کـه در ادامه بخش 

اول ایـن گفت وگـو آمده اسـت: 

* وضعیـت كلی صنعت نسـاجی در حال حاضر چگونه اسـت 
و عمده ترین مسـائل و مشـکالت این صنعت چیست؟ 

- نیلفـروش زاده: نقطـه قـوت صنعـت نسـاجی امروز نـوع مالکیت 
آن اسـت کـه عمدتـا مالکیـت آن خصوصی اسـت، در حـال حاضر 
مالکیت حدود 98 درصد صنعت نسـاجی خصوصی اسـت و اگر این 
گونـه نبـود، ایـن صنعت تاکنـون به صـورت کامل از بیـن رفته بود.  
عمده تریـن درد ایـن صنعت قاچاق پذیری آن اسـت که بـا اقدامات 

پلیسـی هم نمی توان ریشـه آن را خشـکاند. 

* گـردش مالـی صنعـت نسـاجی و حجـم واردات قاچاق در 
این بخـش چقدر اسـت؟ 

- نیلفـروش زاده: گـردش مالـی صنعت پوشـاک حـدود 12 میلیارد 
دالر اسـت و میـزان واردات پوشـاک قاچـاق حدود 2.6 میلیـارد دالر 
اسـت کـه ایـن روزهـا مدل هـای دیگـری از قاچـاق یعنـی واردات 

پارچـه قاچـاق هم بـه آن اضافه شـده اسـت. 
صنعـت نسـاجی شـامل سـه بخش یا سـه شـاخه اسـت، یعنـی در 
ابتـدا مـواد اولیه به پارچه تبدیل می شـود و سـپس پارچـه به مرحله 
دوخـت مـی رود و در ایـن بخـش پارچه به پوشـاک تبدیل می شـود 
کـه تمـام این بخش ها بـه هم متصل هسـتند. بنابرایـن اگر بخش 
پوشـاک خـوب کار نکند، قطعا بخش نسـاجی یا همـان تولید پارچه 

هـم آسـیب می بیند. 

*چـرا كارخانه هـای بزرگ نسـاجی ما در سـال های اخیر یکی 
بعد از دیگری تعطیل شـدند و فعالیت آنها متوقف شـد؟ 

نیلفـروش زاده: بخشـی از ایـن صنعت به دلیل تغییـر مالکیت از بین 
رفت اما عمده ترین مشـکل صنعت نسـاجی کمبود مواد اولیه اسـت. 
کشـور سـاالنه بـه حـدود 150 هزار تـن پنبـه نیـاز دارد، در حالی که 
فقـط 30 تـا ۴0 هزار تن از پنبه در کشـور تولید می شـود و مابقی نیاز 

کشـور باید از طریق واردات تامین شـود.  
در حـال حاضـر واردات پنبـه بـه دلیـل سیاسـت های وزارت جهـاد 
کشـاورزی منحصر به واردات از دو کشـور ازبکسـتان و تاجیکسـتان 
شـده اسـت و به دالیل مختلف از جمله مسـائل قرنطینـه ای واردات 
از کشـورهای دیگـر انجـام نمی شـود، در حالـی کـه کشـورهای 
صادرکننـده پنبـه معموال پنبه را بـه همه جای دنیا صـادر می کنند و 
ایـن محدودیت باعث می شـود تامین مواد اولیـه برای بخش صنعت 
بـه سـختی انجام شـود.  قبـل از انقالب سـاالنه 260 هـزار تن پنبه 
در کشـور تولید می شـد، در حالـی که اکنون میزان بسـیار کمی پنبه 

در کشـور تولید می شـود.
در سـال های اخیر به پنبه هیچ گاه به عنوان یک کاالی اسـتراتژیک 
نـگاه نشـده اسـت در حالـی کـه در دنیا برای کشـت ایـن محصول 

سوبسـید)یارانه( داده می شود. 
همچنین به صنعت نسـاجی هم نگاه اسـتراتژیک نشـده است، مدام 
در مـورد مشـکالت ایـن صنعـت اعالم می شـود کـه در این صنعت 
مشـکالت طراحـی و رنگ و غیره وجـود دارد، در حالی که هیچ کدام 
از ایـن مسـائل صحـت ندارد و این صنعت زمینه رشـد بسـیار باالیی 
دارد. بـرای تولیـد در بخش صنایع نسـاجی به کاالهـای پلیمری نیاز 
اسـت و در حالـی که برای کاالی پتروشـیمی دارای مزیت هسـتیم، 
کاالهای پتروشـیمی در داخل کشـور با 35 درصد باالتر از نرخ جهانی 
بـه کارخانجـات ما فروخته می شـود، زیرا پتروشـیمی ها در کشـور در 
اختیار تشـکل های قدرتمند اسـت و بـرای آنها مهم نیسـت که مواد 
اولیه پتروشـیمی چقدر در صنعت نسـاجی نقش دارد. پوشـاک بعد از 
خوراک بزرگترین نیاز بشـر اسـت، در حالی که به قضیه پوشـاک در 
کشـور فقـط تجـاری نگاه شـده که نفـت را می فروشـیم و پوشـاک 
را وارد می کنیـم. صنعـت نسـاجی حدود 600 هزار اشـتغال مسـتقیم 
ایجاد کرده و این صنعت قادر به حل مشـکل اشـتغال کشـور اسـت. 

*مشکالتی كه برای واردات مواد اولیه وجود دارد چیست؟ 
نیلفروش زاده: مشـکالت این بخش به مشـکالت ارزی، مشکل نقل 
و انتقـال پـول و همچنیـن حمـل و نقـل ناشـی از تحریم هـا مرتبط 

می شود. 
نسـاجی صنعت بسـیاری بزرگی اسـت و بـه راحتی 

احتمال فعالیت ده درصدی صنعت پوشاک با ادامه قاچاق
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خالصه مذاکرات  هزار و هفتمین  نشست 
هیئت مدیره انجمن صنایع نساجي ایران

نشست 1007 هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
در روز یکشنبه مورخ 97/10/16 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و 
تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات هزارو ششمین نشست هیئت مدیره انجمن 
مورخ 97/10/09 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور 

رسید. 
2- آقای دکتر کاظمی طی سخنانی گزارش مختصری از مکاتبات 
وارده و صادره دبیرخانه انجمن در کانال اطالع رسانی تلگرامی ارائه 
فرمودند و مباحثی را درخصوص نارسائی های موجود در پاسخگویی 
مکاتبات و گزارش جلسات و تاخیرهای موجود در این مورد مطرح 
فرمودند و از دبیرکل خواستند که موضوع مورد توجه بیشتر قرار گیرد. 
3- آقای مهندس حمیدی طی سخنانی بر لزوم تدوین سریعتر آمار و 
ارقام تولید و مصرف و سرمایه گذاری و واردات و صادرات در کمیته 
پایش تاکید فرمودند و دبیرکل قول مساعد درخصوص تهیه این 
گزارش تا پایان سال را دادند. ایشان همچنین طی سخنانی به لزوم 
اعالن موضع انجمن صنایع نساجی ایران درخصوص دو موضوع 
توسعه تولید پوشاک روستایی و همچنین تبدیل منطقه آزاد انزلی 
به عنوان قطب پوشاک کشور پرداختند در جمع بندی مقرر شد که 
دبیرکل گزارشی مکتوب از اهداف و سیر مطالعات انجام شده توسط 

کمیته پایش را در جلسه آتی هیات مدیره ارائه فرمایند.
۴- مکاتبه سازمان ملی استاندارد ایران به شماره 60/262037 مورخ 
97/10/10 مبنی بر موافقت با درصدهای پیشنهادی کسر وزن ناشی 

از رطوبت الیاف پنبه و پشم و ویسکوز مطرح گردید . 
5- آقای دکتر شیبانی گزارشی از جلسه کارگروه کارشناسی شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور آقای پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورخ 97/10/9 ارائه فرمودند 
و همچنین ایشان از حل موضوع حق رای نماینده انجمن صنایع 
نساجی ایران در کمیته قیمت گذاری محصوالت پتروشیمی خبر 
دادند. آقای دکتر شیبانی در ادامه گزارش فوق راهکارهای پیشنهادی 
ارائه شده توسط کارگروه مربوطه درخصوص صنایع پائین دستی 
پتروشیمی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را 

قرائت فرمودند. 
شماره  به  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل  مکاتبه   -6
60/260316 مورخ 97/10/9 راجع به بررسی تعدیل قیمت های 
نخ های فیالمنت قرائت گردید که مقرر شد طی مکاتبه ای دیدگاه 
انجمن درخصوص عدم کاهش قیمت مواداولیه و عدم تناسب میزان 
عرضه و تقاضا در بورس کاال و لزوم برقراری سقف قیمت در بورس 

به مسئولین مربوطه منعکس گردد. 
7- مکاتبه سفارت پاکستان راجع به نمایشگاه تکسپو در مرکز 

نمایشگاهی الهور از تاریخ 25-22 فروردین 1398 قرائت گردید. 
8- گزارش جلسه دبیرخانه مشترک تشکل ها درخصوص برخورد با 
فروشگاههای برندهای غیرمجاز و توزیع پوشاک قاچاق توسط آقای 

مهندس نیلفروش زاده ارائه گردید. 
9- آقای مهندس نیلفروش زاده گزارشی از  واحد عضویت انجمن 

صنایع نساجی ایران ارائه فرمودند.
10- آقای الجوردی گزارشی از نشست مشترک با معاونین اداره 
کل اطالعات استان اصفهان در محل کارخانه خود ارائه فرمودند 
همچنین ایشان از عدم تشکیل منظم و فعال جلسات کارگروه فرش 

ماشینی انجمن انتقاد نمودند . 
11- مصوب گردید جلسه هیات مدیره انجمن در یکشنبه هفته آتی 

بدلیل همزمانی با نمایشگاه دموتکس آلمان برگزار نگردد . 
12- جلسه در ساعت 17:15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت. 
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:  دکتر حسن کاردان و  محمدرضا 

مقدم، مهندس علی فرهی  

صورتجلسه
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بـه  ولـی ملکـی، در خصـوص ممنوعیـت واردات پوشـاک 
کشـور، اظهـار داشـت: واردات پوشـاک در حـال حاضـر هیچ 
توجیـه علمـی، منطقـی، اقتصـادی و اجرایـی نـدارد زیـرا در 
شـرایطی کـه نـرخ ارز افزایـش پیـدا کـرده باید شـاهد رشـد 

صـادرات باشـیم.
بـه گـزارش  خبرگـزاری خانـه ملـت، سـخنگوی کمیسـیون 
صنایـع و معـادن مجلس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکه در 
کشـور مـا قیمـت تمـام شـده تولیـد بسـیار پاییـن اسـت و با 
ریـال قیمـت انـرژی و نیـروی کارمحاسـبه می شـود، گفـت: 
مـواد اولیـه پارچه هـای مصرفی کـه عمدتا وارداتی هسـتند با 
دالر محاسـبه می شـود کـه نـرخ آن نیـز بسـتگی به نـوع ارز 

یافتـه دارد. تخصیص 
نماینـده مـردم مشـکین شـهر در مجلـس شـورای اسـالمی 
بـا اشـاره بـه اینکـه هزینه هـای آب، بـرق و گاز بـرای تولیـد 
کننـدگان بـا قیمت بسـیار نازلی محاسـبه می شـود، ادامه داد: 
ممنوعیـت وادرات پوشـاک توجیـه اقتصـادی دارد و به نوعی 

حمایـت از صنعـت داخلی محسـوب می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه صنایـع داخلی کشـور بسـیار کارآمد 
هسـتند، اظهار داشـت: در روز افتتاح نمایشـگاه صنایع نساجی 
و پوشـاک مشـاهده کردیـم کـه فعـاالن این صنعـت از توان 
عظیمـی برخوردارنـد و حـدود 300هـزار نفـر مسـتقیما در 
صنعـت پوشـاک شـاغل هسـتند و تـا کنـون نیـز باتوجـه به 
شـرایط اقتصادی کشـور میـزان تولید آنها کاهـش پیدا نکرده 

است.
ایـن نماینده مردم در مجلس شـورای اسـالمی بـا بیان اینکه 
قـول هایـی در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه صنایع پوشـاک 
و نسـاجی داده شـده اسـت، تصریـح کـرد: امـروز نـه تنها در 
پوشـاک بلکـه در سـایر صنایـع نیـز اولویت با صادرات اسـت 
در شـرایط کنونـی و باتوجـه بـه نـرخ ارز پوشـاک وارداتی به 

کشـور جنـس درجـه ۴ و یـا 5 چینی هسـتند.
شـورای  مجلـس  معـادن  و  کمیسـیون صنایـع  سـخنگوی 
از جامعـه  اینکـه بخشـی  پایـان در خصـوص  در  اسـالمی 
تقاضـای واردات پوشـاک خارجـی را دارنـد و احتمـال بـروز 
قاچـاق وجـود دارد، اظهـار داشـت: ایـن موضـوع در صنایـع 
خـودرو نیـز وجود دارد، بسـیاری از واحدهای تولیدی پوشـاک 
نمایندگـی یـا برنـد خارجـی را دارنـد و یـا اینکـه بـا کیفیـت 

بسـیار باالتـری از آنهـا اقـدام بـه تولیـد می کننـد.
گفتنـی اسـت بـر اسـاس آمـار ارائـه شـده توسـط برخـی 
مسـئوالن سـاالنه حـدود 8 میلیـارد دالر پوشـاک در کشـور 
مصـرف می شـود کـه حـدود 5 میلیـارد دالر از ایـن رقـم در 
کشـور تولیـد و حـدود 2.5 میلیـارد دالر هم از طریـق واردات 

قاچـاق بـه کشـور وارد می گـردد.

ممنوعیت واردات پوشاک توجیه 
اقتصادی دارد

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

می تـوان مشـکل اشـتغال ایـن کشـور را بـا قیمـت ارزان بـا ایـن 
صنعـت حـل کـرد، در حالی کـه از صنایع بسـیار گـران و پرهزینه و 
بـا اشـتغال کم حمایت می شـود.  صنعت نسـاجی در کشـور ریشـه 
تاریخـی دارد و بـرای رونـق دوبـاره آن باید بـرای آن بصورت کالن 
برنامه ریـزی کـرد، زیـرا در حـال حاضـر برخـی از تولید کننـدگان از 
جملـه تولید کننـدگان پارچه رومبلی بـرای فروش محصـوالت خود 
بایـد آن را بـه عنـوان یـک محصـول خارجی بـه فروش برسـانند. 

*صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت كار می كند؟ 
نیلفـروش زاده: ایـن صنعـت بـا 60 تـا 65 درصـد از ظرفیـت کار 
می کنـد و حـدود ۴50 هـزار تـن نـخ تولیـد می کنـد، در حالـی کـه 
در سیسـتم نسـاجی، راندمـان 95 درصـد بـرای رسـیندگی راندمان 
مطلـوب اسـت و اگـر ایـن صنعـت فقـط از 60 درصـد ظرفیت خود 
اسـتفاده کنـد خـود به خـود این امر منجـر به باال رفتـن قیمت تمام 
شـده کاالی تولیـدی می شـود و این افزایش قیمـت بر بخش های 

دیگـر نیـز تاثیر می گـذارد. 
افتخـاری عضـو هیئت مدیـره اتحادیه پوشـاک تهـران در ادامه این 
نشسـت صحبت هـای خـود را بـا ذکـر این مسـئله آغاز کـرد که در 
مـورد میزان واردات پوشـاک قاچـاق اختالف نظرهای زیـادی وجود 

دارد. 
سـازمان تجـارت جهانـی حجـم بـازار پوشـاک ایـران را 1۴ تـا 15 
میلیـارد دالر اعـالم می کنـد، در صورتی که سـتاد مرکـزی مبارزه با 
قاچـاق کاال و ارز حجـم ایـن بازار را 8/1 میلیـارد دالر عنوان می کند 
و هـر دو ایـن نهادها حجم تولید پوشـاک داخلـی را 5/5 میلیارد دالر 

عنـوان می کنند. 
امـا در مـورد میـزان واردات پوشـاک قاچـاق اعـداد مختلفـی مطرح 
اسـت، بـه طـوری که ربیعـی وزیر سـابق کار میـزان حجـم واردات 
پوشـاک قاچاق به کشـور را در حضور مقام معظم رهبری، 8 میلیارد 
دالر عنـوان کـرد و در همـان زمان شـریعتمداری وزیر صنعت وقت 
میزان واردات پوشـاک قاچاق را 6 میلیارد دالر عنوان کرده، در حالی 
کـه سـتاد مرکزی مبارزه با قاچـاق کاال و ارز این رقـم را 2.6 میلیارد 
دالر می دانـد. سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز رقـم فوق 
را از اختـالف حجـم بـازار پوشـاک و میـزان تولیـد داخلی به دسـت 

است.  آورده 

بـرای  مناسـبی  پارامتـر  تقاضـا  و  عرضـه  شـکاف  *آیـا 
اندازه گیری میزان حجم واردات پوشـاک به كشـور اسـت؟ و 

آیـا بـه طـور واقعـی می تـوان تقاضـا را محاسـبه كـرد؟ 
 افتخـاری: خیـر ایـن روش، روش مناسـبی نیسـت زیـرا یـک فـرد 
ممکن اسـت در یک سـال خرید پوشـاک نداشـته باشـد، اما در سال 

دیگر بیشـتر خریـداری کند. 
متاسـفانه در مجلس و دولت با مسـئولینی مواجه هسـتیم که برای 
محاسـبه تقاضـا در بخـش پوشـاک میزان نیـاز را در نظـر می گیرند 
کـه بایـد گفت، ایـن روش برای محاسـبه میزان نخـود و لوبیا و نان 
مناسـب اسـت، اما برای محاسـبه میزان تقاضای پوشـاک مناسـب 
نیسـت. بهتریـن کاری کـه می تـوان بـرای محاسـبه حجـم قاچاق 
پوشـاک انجـام داد، این اسـت ظرفیت بـازار و ظرفیت میـزان تولید 
داخلی محاسـبه شـود و سـپس از تولید داخل میزان اشتغال محاسبه 

می شود. 
علـت اینکـه حجم در نظـر گرفته شـده برای بازار پوشـاک توسـط 
سـتاد کاهـش یافـت، این بود کـه در ابتـدا مطرح می شـد که حجم 
بـازار 15 میلیـارد دالر اسـت و 2 میلیـارد دالر حجم واردات پوشـاک 
قاچـاق اسـت و بنابرایـن بایـد 13 میلیـارد دالر تولید داخلی داشـته 
باشـیم کـه این میـزان تولید داخلی به معنای حجم بسـیار وسـیعی 
اشـتغال در بخش پوشـاک اسـت کـه با محاسـبه این اعـداد به این 
نتیجه رسـیدند که این عدد درسـت نیسـت و به همیـن دلیل حجم 

بـازار پوشـاک داخلی را کاهـش دادند. 

بـه طور کلی مسـئوالن دولت و مجلـس آمار و ارقام دقیقـی در این 
رابطـه ندارنـد و تمـام ارقـام آن گمانـه زنی اسـت. البته االن بسـیار 
از ایـن اعـداد و ارقـام بـه ارقـام واقعـی نزدیک تـر شـده اسـت.  این 
مسـائل هم حاکی از آن اسـت که این صنعت جدی گرفته نشـده و 

اصـال مطالعـات دقیقی بر روی آن انجام نشـده اسـت. 

* بـا توجه بـه میزان حجـم قاچـاق وارداتی كه سـتاد اعالم 
كـرده چه مقدار اشـتغال از بیـن می رود؟ 

 افتخـاری: براسـاس اسـتانداردهای جهانـی، هر 10 هـزار دالر یک 
شـغل ایجـاد می کنـد بنابراین بـا توجه به آمار سـتاد، میـزان واردات 
پوشـاک قاچاق به کشـور 260 هزار شـغل را از بین برده اسـت و با 
معیـار آقایـان شـریعتی و ربیعی قطعـا واردات پوشـاک قاچاق حجم 

بیشـتری از اشـتغال را از بیـن می برد. 
در دو - سـه سـال گذشته توجه بیشـتری به موضوع واردات پوشاک 
قاچـاق صـورت گرفتـه و اقداماتـی بـرای مبـارزه بـا آن از سـوی 
نهادهـا و سـازمان ها انجـام شـده اسـت کـه اگـر بـه ایـن مسـائل 
جدی تـر پرداختـه شـود، بـه صـورت قطعـی می توانم بگویـم که با 
سیاسـت گذاری درسـت و حمایت از تولید کنندگان این بخش میزان 
زیـادی از اشـتغال که هر سـاله دولت وعـده آن را می دهد از فعالیت 
در ایـن بخـش ایجـاد خواهد شـد و حتی در یـک بازه زمانـی کوتاه 

می تـوان بـه اشـتغال یک میلیـون نفـری در این بخش رسـید. 

* چه عواملی در رونق صنعت پوشاک در گذشته مؤثر بود؟ 
افتخـاری: در اوایـل دهـه 80 واردات پوشـاک ممنـوع بـود و صنعت 
پوشـاک بـا رونق خـود در آن دوران توانسـت 100 درصد نیاز داخلی 
را تامیـن و بـه بازارهـای جهانـی صـادرات انجـام دهد، طـوری که 
در آن سـال ها پوشـاک تولیـد ایـران بـه کشـورهای آلمـان، ایتالیـا، 
سـوئیس و کانـادا صادر می شـد. در کنـار ممنوعیـت واردات، قیمت 
انـرژی و دسـتمزد هـم متناسـب بـود و در سـال های 79 تـا 82 مـا 
مزیت نسـبی در تولید و صادرات پوشـاک را به دسـت آوردیم، اما به 
مـرور و از دولـت اصالحـات افت آن شـروع شـد و کلید افت صنعت 
پوشـاک از دولـت اصالحـات زده شـد و از زمانـی افت آغاز شـد که 

مشـوق های صادراتـی صنعت پوشـاک حذف شـد. 
یـک جریانـی می خواهـد کـه ایـن صنعت را بـه کنـار بیـاورد و آن 
جریـان جریانـی اسـت که عالقه وافر بـه خام فروشـی دارد و عالقه 
وافـر دارد کـه بـه صنایعـی مثل نفـت و ... توجه کنـد و عالقه ای به 
صنعت پوشـاک ندارد و در نتیجه این عدم توجهات وارد یک شـیب 
منفـی شـدیم و اکنـون ایـن صنعـت، در 20 سـال اخیـر در بدترین 

حالـت ممکن قـرار دارید. 
همانطـور کـه اشـاره کردم در گذشـته کـه واردات ممنوع بـود تولید 
داخلـی 100 درصـد بـازار داخل را تامین می کـرد، در حالی که اکنون 

برخـی می گویند تـوان تامین 100 درصـد بازار داخلـی را نداریم. 
از وقتـی واردات پوشـاک بـدون مشـورت بـا بخش خصوصـی آغاز 
شـد، کشـورهای دیگـر وارد بـازار ایـران شـدند و وقتـی بـازار بدون 
در و پیکـر ایـران را دیدنـد کـه نـه قانون کپـی رایـت در آن رعایت 
می شـود و نـه حمایـت از تولید کننـده داخلی در آن صـورت می گیرد 
و بـه راحتـی می تواننـد اجناس اسـتوک دسـت دوم و غیر اسـتاندارد 
را در آن عرضه کنند با دانشـی که در زمینه خرده فروشـی داشـتند، 
اجنـاس قدیمـی خـود را وارد بـازار ایران کردند و سـهم بـازار داخلی 

را به دسـت گرفتند. 
ایـن اتفاقـات در حالـی اتفـاق افتـاد کـه هیـچ وقـت تولید کنندگان 
پوشـاک داخلـی مـا آموزش هـای الزم بـرای حضـور در بازارهـا و 
رقابـت در بازارهـای مختلف را بدسـت نیاورده بودند و نمی دانسـتند، 

بـرای مقابلـه بـا برندهـای خارجـی چـه اقداماتی انجـام دهند.  
نفوذ برندهای عرضه کننده پوشـاک در کشـور آن قدر گسـترده شده 
کـه بسـیاری از این برندها با تعداد فروشـگاه های متعـدد بدون ثبت 

نمایندگـی اقدام بـه عرضه می کنند

احتمال فعالیت ده درصدی صنعت پوشاک با ادامه قاچاق
ادامه از صفحه 2
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تعیین تکلیف تسهیالت گیرندگان حساب ذخیره ارزی

گزارشی مبنی بر ثبت سفارش پوشاک به ما نرسیده

کاهش تعداد چک های برگشتی

رییس کل بانک مرکزی گفت: حدود 20 میلیارد دالر وامی که از حساب 
ذخیره ارزی به تسهیالت گیرندگان اعطا شده، بالغ بر 10/5 میلیارد دالر 
میلیارد دالر  مانده که سهم بخش خصوصی چهار  باقی  همچنان 
است . عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
در زمینه حل مشکالت تعهدات ارزی واردکنندگان گفت: در نشست 
دیروز بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی در زمینه رفع مشکل تعهدات 
واردکنندگانی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده اند اما تعهدات 
را ایفا نکردند بحث شد و قرار است این مشکل با یکسری اقدامات برای 

همیشه رفع شود .
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره 
ارزی بیان کرد: دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی به سه دسته 
تقسیم می شوند؛ دسته اول افرادی هستند که تعهدات ارزی خود را به 
موقع ایفا کردند، دسته دوم افرادی هستند که با افزایش نرخ ارز در 
سال 91 دچار مشکل شدند و نتوانستند تعهدات تاکید شده را ایفا کنند؛ 

بانک مرکزی اعالم کرد: در آذرماه گذشته در کشور 58۴ هزار فقره 
چک به ارزش 68 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که نسبت به ماه 
پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 32/8 و 26/8 درصد کاهش نشان 
می دهد . آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در آذرماه در کشور بیش 
از 5/7 میلیون فقره چک به ارزشی در حدود 637 هزار میلیارد ریال 
مبادله شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 19/8 و 

10/7 درصد کاهش نشان می دهد .
در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود 2 میلیون فقره چک به ارزش 
بیش از 351 هزار میلیارد ریال مبادله شد و در مجموع 52/3 درصد از 
تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و 
خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 3۴/5، 9/۴ و 8/۴ 

درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند .
به گزارش جهان صنعت، همچنین 66/۴ درصد از ارزش این چک ها 
در سه استان تهران )55/2 درصد(، خراسان رضوی )5/7 درصد( و 
اصفهان )5/5 درصد( مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه 
با سایر استان ها داشته اند . در آذرماه امسال، در کشور حدود 5/2 میلیون 
فقره چک به ارزش بیش از 568 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت 
به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 18 و 8/2 درصد کاهش 
نشان می دهد . در ماه مورد گزارش، در کل کشور 89/8 درصد از کل 

عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید مجلس گفت: بر اساس گزارش 
های رسیده به کمیسیون صنایع هیچ ثبت سفارشی در حوزه پوشاک 

صورت نمی گیرد و واردات به صورت رسمی وجود ندارد.
رمضانعلی سبحانی فر در مصاحبه با برنامه رویداد، صنعت پوشاک را 
نیازمند یک سند راهبردی دانست و افزود: »این صنعت به مواد اولیه 
نیازمند است و باید مشخص گردد که آیا در داخل امکان تامین آن 
وجود دارد یا خیر؟« وی همچنین نوسازی صنایع این حوزه را از الزامات 
دانست و گفت: »بسیاری از ماشین آالت قدیمی است و فاقد توجیه 

اقتصادی می باشد که قیمت تمام شده را باال می برد.«
»اخیرا  کرد:  خاطرنشان  فر  سبحانی  تجارت،  فصل  گزارش  به 
ماشین آالت جدیدی وارد شده ولی باقی بخش ها نوسازی نشده که 

باید هرچه زودتر نوسازی شود.«
وی در عین حال به قاچاق و واردات پوشاک قاچاق اشاره کرد و افزود: 
»در جلسه قوا تصمیم گرفته شد پوشاک جزو 1۴00 قلمی در نظر 
گرفته شود که دارای ممنوعیت واردات کاالست.« سبحانی فر تصریح 
کرد: »بر اساس گزارش های رسیده به کمیسیون صنایع هیچ ثبت 
سفارشی در حوزه پوشاک صورت نمی گیرد و واردات به صورت رسمی 
وجود ندارد.« عضو کمیسیون صنایع و معادت مجلس به رادیو گفت 

دسته سوم دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی افرادی هستند که 
صادرات نداشتند و تولید ریالی دارند که در تبدیل ارز و ایفای تعهدات 
مورد نیاز مشکل پیدا کردند که در جلسه با کمیسیون اقتصادی دولت 
درباره همه این افراد بحث و مقرر شد طی یک ماه آینده کمیسیون 
اقتصاد دولت این موضوع را بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تهیه خواهد کرد و به بانک مرکزی ارسال می کند، بررسی 
کند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه همراهی های الزم 
را خواهد داشت . به گزارش جهان صنعت، وی تاکید کرد: بانک مرکزی 
به دنبال آن است تا یک بار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره ارزی را 
روشن کند و امیدوارم ظرف یک تا دو ماه آینده این مشکل رفع شود 
و به راه حلی دست پیدا کنیم تا مشکل تولیدکنندگان، بخش کشاورزی 
و صنعت رفع شود و خیالشان بابت این موضوع راحت باشد. باید این 
معضل و تعهد که در حساب های بانک مرکزی و بانک ها باقی مانده 

حل شود.

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 26200196
فکس: 26206905

کدپستی: 1915654773
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رییس كل بانك مركزي اعالم كرد: 

عضو هیئت رئیسه فراكسیون تولید مجلس: 

تعداد چک های مبادله ای و 89/3 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای 
وصول شد که این میزان در استان تهران حدود 1/8 میلیون فقره چک 
به ارزشی در حدود 316 هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین در این ماه 90/3 
درصد از نظر تعداد و 90 درصد از نظر ارزش چک های مبادله ای در 

استان تهران وصول شده است .
در این مدت همچنین در بین دیگر استان های کشور بیشترین نسبت 
تعداد چک های وصـولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به 
ترتیب به استان های گیالن )92/1 درصد(، البرز )91/5درصد( و یزد 
)91/2 درصد( اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد 
)83/3 درصد(، کردستان )85/1 درصد( و چهارمحال و بختیاری )85/5 
درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند .
در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت 
ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان 
به ترتیب به استان های ایالم )95/5 درصد(، بوشهر )9۴/8 درصد( و 
کهگیلویه و بویراحمد )9۴/5درصد( اختصاص یافته است و استان های 
چهارمحال و بختیاری )77/5 درصد(، سمنان )83/۴ درصد( و هرمزگان 
)8۴/۴ درصد( کمترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش 

چک های مبادله شده در اسـتان را به خود اختصاص داده اند .

وگو گفت: »ستاد مبارزه با قاچاق کاال نیز با تمام توان درپی ممانعت 
از قاچاق این کاالها هستند؛ مشکالت این حوزه و تامین مواد اولیه و 
با توجه به افزایش قیمت در داخل و مشکالت واردات موادی نظیر 
پنبه، در تامین ارز نیمایی با مشکل مواجه است.« سبحانی فر سرمایه 
در گردش صنعت پوشاک را ازدیگر مشکالت خواند و تصریح کرد: 
»قرار است 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت جزو اولیت های دولت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا بخشی از تولیدات با اولویت اول 
حمایت شوند و پوشاک نیز جز آن هاست و اخیرا یارانه 1000 میلیاردی 

از دولت دریافت شده تا وزارت صنعت به تولید داخلی رونق بخشد.

نماینده انجمن صنفی- بازرگانی ترکیه 
نسبت به تصویب قانون ممنوعیت ورود 
1399 قلم کاالی وارداتی به ایران، و 
تاثیرات آن بر کاهش صادرات ترکیه به 

ایران خبر داد.
انجمن  نماینده  چایاباتماز-  فاتیح 
صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه 
)موسیاد( در ایران-  گفت : قانون ممنوعیت واردات 1399 قلم کاال 
به ایران که از سال 2018  به مورد اجرا گذاشته شده، حدود 30 

درصد از صادرات ترکیه به ایران را در این سال کاهش داده است.
به گزارش عصرایران، او با اشاره به مغایرت این قانون با توافقنامه 
تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه که در سال 2015 منعقد شده 
است، افزود 61 قلم از کاالهایی که در لیست ممنوعه قرار دارد، از 
کاالهایی است که در لیست صادراتی ترکیه به ایران است. به گفته 
این بازرگان ترکیه ای، پارلمان ایران قانون »ممنوعیت ثبت سفارش 
واردات کاالهای خارجی دارای مشابه ایرانی« را در روز 20 ژانویه- 
30 دی ماه- به تصویب رسانده و هدف آن حمایت از کاالهای 
ایرانی در بازار داخلی ایران است، اما 61 قلم از لیست 1399 کاالی 
ممنوعه شده، از جمله کاالهایی هستند که ترکیه به ایران صادر 
می کند. گفتنی است مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای ثبت 
سفارش کاالهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه 
ایرانی که در داخل کشور با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید 
شده باشد، را تا پایان مدت برنامه ششم توسعه ممنوع کرده است. 
این بازرگان ترک گفته است در صورت ادامه سیاست واردات ممنوع، 
روند کاهشی صاردات ترکیه به ایران در سال 2019 ادامه خواهد 
یافت. او همچنین خواسته است بر اساس توافقنامه تجارت ترجیحی 
بین دو کشور، دولت و مجلس ایران در ممنوعیت 61 قلم کاالی 
صادراتی ترکیه به ایران، تجدید نظر کنند چون بر اساس ادعای 
او در صورت عدم تجدید نظر در این سیاست، خطر متوقف شدن 
کامل روند صادرات کاالهای ترکیه ای به بازار ایران درپیش است. 
ترکیه غالبا کاالهای مصرفی به بازار ایران صادر می کند که عمده 
آنها شامل: پارچه و پوشاک، مواد غذایی و بهداشتی و محصوالت 

آرایشی است.

کاهش 30 درصدی صادرات ترکیه به ایران

سركار خانم مهندس مریم رضی پور
همکار محترم دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

مرحومه  آن  روح  برای  و  نموده  تسلیت عرض  را  وارده  مصیبت 
رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت
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