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سرپرسـت معاونت امور صنایع در نشسـت با فعـاالن و تولیدکنندگان 
صنعت پوشـاک خواسـتار تهیه برنامه راهبردی کوتاه مـدت و میان مدت 
برای این صنعت اشـتغال زا با مشـارکت تشـکل ها شـد وگفت: صنعت 

به گزارش دنیای اقتصاد، براسـاس اولویت بندی صورت گرفته از سـوی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گروه هـای »محصوالت شـیمیایی و 
پتروشـیمی«، »فلزات اساسـی«،  »غذایی و آشـامیدنی«، »وسایل نقلیه 
موتوری و تجهیزات حمل و نقل دریایی«، »ماشـین آالت و تجهیزات«،  
»السـتیک و پالسـتیک«، »ماشـین آالت و دسـتگاه های برقی، وسایل 
ارتباطـی و تجهیـزات پزشـکی«، »نسـاجی و پوشـاک« و »کاغـذ و 

مدیـر کل صنعت نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت ضمـن بازدیـد از آئیـن گشـایش دومیـن نمایشـگاه صنعـت 
نسـاجی، پوشـاک و منسـوجات خانگی در نمایشـگاه بین المللی مشـهد 
بخش هـای مختلـف دومین نمایشـگاه صنعت نسـاجی کـه در آن بیش 
از 60 شـرکت کننده داخلی حضور داشـته بیان کرد:  برگزاری نمایشـگاه و 

محصـوالت کاغذی« در زمره فعالیت های پیشـران و دارای اولویت قرار 
گرفته انـد؛  گروه هایـی کـه برای هـر کـدام از آنها زیر گروه هـای مرتبط 

تعریف شـده است. 
براسـاس برنامه ریـزی صـورت گرفته ایـن وزارتخانـه برای سـال ۹۸ و 
۹۹ اولویـت حمایـت از بخـش تولیـد و صنعـت کشـور را بـه طرح های 
اولویـت دار بـرای مناطـق برخوردار و کـم برخوردار و طرح های پیشـران 

اختصـاص داده تـا بـه ایـن طریق شـاهد توسـعه این طرح ها باشـیم. 
در نامه نـگاری وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا رئیـس کل بانـک 
مرکـزی با تاکیـد بر این دو محور آمده اسـت کـه طرح های منتخب در 
مناطق محروم و کمتر برخوردار با محوریت سـازمان سـازمان گسـترش 
و نوسـازی صنایـع ایـران )ایدرو( و بخش خصوصـی )۵0 طرح منتخب( 
اجرایـی خواهـد شـد کـه براسـاس آن ۱۱ طرح سـهم طرح نیمـه تمام 
در اسـتان های کـم برخـوردار و ۳۹ طرح ایجادی نیز سـهم اسـتان های 

کـم برخـوردار خواهد بود. 
در بخـش دوم نیـز ایـن وزارتخانـه رشـته فعالیت های صنعتی پیشـران 

ارایه آخرین دسـتاوردهای صنعت نسـاجی و پوشـاک می توانـد در ارتقای 
شـاخص های این صنعت و به هم رسـانی عرضه و تقاضا موثر باشـد و به 

توسـعه صـادرات و حل مشـکالت زنجیره تولیـد کمک کند. 
بـه گـزارش ایرنـا، وی ادامـه داد: فعـاالن صنعـت نسـاجی و پوشـاک 
می تواننـد از فرصـت نمایشـگاه بـرای بیـان نیازمندی ها و مشـکالت از 
ابتـدای زنجیـره تولیـد و تامیـن مـواد اولیـه تا انتهـای این زنجیـره بهره 

گیرنـد تـا بـرای ارتقـای آن گام هـای موثر برداشـته شـود. 
وی گفت: صنعت نسـاجی جزو صنایع پیشرو در نظر گرفته شـده و دارای 
اولویـت اسـت و در این راسـتا با در نظر گرفتـن گلوگاه های زنجیره تولید، 

پروژه هایی در حوزه صنعت نسـاجی تعریف شـده است. 
مهنـدس افسـانه محرابی افـزود: در حال حاضـر پارچه و بـه ویژه پارچه 
چادر مشـکی از جمله طرح های دارای اولویت در این وزارتخانه اسـت که 
طرح هـای مرتبـط بـا آنها بـه دفتر معاونـت اول ریاسـت جمهـوری ارایه 
شـده و در صورتـی کـه بانـک مرکزی به تامیـن منابع مالـی این طرح ها 
کمـک کنـد، بـا عملیاتی شـدن آنها رشـد و توسـعه صنعت نسـاجی که 

ضرورتتدوینبرنامهراهبردیصنعتنساجیوپوشاکبامشارکتتشکلها

وزارت »صنعت، معدن و تجارت« در ۹ گروه و ۵۱ رشته فعالیت اعالم کرد:
معرفیپیشرانهایصنعتی

دومیننمایشگاهصنعتنساجی،پوشاکومنسوجاتخانگیدرنمایشگاهبینالمللیمشهد

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

)دیدگاههاونظراتچاپشدهدربولتنلزومًانظربولتنرشتههاوبافتههانمیباشد.(

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

نسـاجی و پوشـاک بـا توجه به ظرفیت ها و پتانسـیل های موجـود در آن 
نیازمنـد تدویـن برنامـه ای با ترسـیم چالش هـا و دور نمـای این صنعت 

است.
مهـدی صادقـی نیارکـی در نشسـت بـا فعـاالن، تولید کننـدگان و 
اعضـای انجمن هـا و اتحادیه های پوشـاک با اشـاره به ضـرورت تامین 
منابـع مورد نیـاز واحدهـای صنعتـی و صنفـی گفـت: می تـوان از ایـن 
فرصـت اسـتفاده کـرد و در نشسـت های کارشناسـی با تمامـی فعاالن 
و اتحادیه هـای پوشـاک بسـته ای را بـرای منابـع مالـی پوشـاک برای 
اسـتفاده از قانـون تبصـره ۱۸ ارائـه داد.  به گزارش شـاتا، وی همچنین 
متذکر شـد: در قانون تبصره ۱۸ نیز تمهیداتی برای نوسـازی، بازسـازی 

و بهسـازی واحد هـای تولیـدی در نظرگرفته شـده اسـت.
صادقـی نیارکی همچنین درخصوص رفع مشـکالت گمرکی پیشـنهاد 

درصنعتنساجیهیچگونهکمبودینداریم

-دبیرکل  نیلفروش زاده  حسن  مهندس 
انجمن صنایع نساجی ایران- در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی ایران کاال، اعالم کرد: 
صنعت با دالر آزاد اداره می شود و مالیات 
بر ارزش افزوده و عوارض مختلف بر پایه 
این نرخ تعیین می گردد اما متأسفانه هنوز 
در گمرکات، حقوق و عوارض گمرکی و 
مالیات ارزش افزوده بر مبنای دالر ۴۲00 تومانی محاسبه می شود که 
این امر جفای بزرگی به صنعتگران نساجی و به معنای اختصاص یارانه 

به تولیدکننده خارجی و جریمه تولیدکننده داخلی است!
مهندس نیلفروش زاده افزود: انجمن صنایع نساجی ایران با تکیه به 
طرح پایش واحدهای نساجی، دقیق ترین آمار و اطالعات را در اختیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می دهد در این راستا خوشبختانه 
واردات مواد اولیه به صورت کنترل  شده و منطقی انجام می شود و صرفًا 
اقالمی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد؛ اجازه ورود دارد اما 
متأسفانه در بخش پارچه و ملحقات، کماکان شاهد قاچاق و واردات 

غیرقانونی هستیم. 
وی با اعالم این مطلب که راه صنعتی شدن کشورها از صنعت نساجی 
عبور می کند، گفت: این صنعت به دالیل مختلف در کشور ما پایگاه 
بسیار قدرتمندی دارد و طی دو سال اخیر خوشبختانه رشد خوبی در 

تولید پنبه به وجود آمده که امیدواریم این روند رشد تداوم یابد.
دارای  این صنعت  داد:  ادامه  ایران  نساجی  انجمن صنایع  دبیرکل 
۱0 رشته تخصصی و حدود هشت هزار واحد فعال است و طبق 
برآوردهای صورت گرفته، حدود 600 هزارنفر در شاخه های مختلف 
آن به فعالیت می پردازند؛ سرمایه گذاری صورت گرفته در نساجی )به 
خصوص بخش تولید مواد اولیه( بسیار قابل توجه است و با اندکی 
محدودیت در واردات می توانیم این صنعت را به جایگاه ارزشمند و 
کشور،  تصمیم گیرندگان  این که  بر  مشروط  بازگردانیم  خود  اصلی 

کنترل بیشتری بر شبکه بازرگانی کشور اعمال نمایند. 
مهندس نیلفروش زاده در مورد کیفیت منسوجات داخلی اذعان داشت: 
بهره گیری از مواد اولیه مرغوب، نقطه شروع کیفیت است و تولید حدود 
۱۵0 هزار تن انواع نخ پنبه ای درجه یک، اغراق نیست. کیفیت نخ های 
استانداردهای  حد  در  پوشاک  تولیدکنندگان  استفاده  برای  تولیدی 
جهانی قرار دارد پس پایه های نساجی در جای صحیح خود رشد 
کرده اند. به گفته این فعال نساجی، در تولید برخی از انواع پارچه با 
کمبودهایی روبرو هستیم که با بهره گیری از تکنولوژی های مدرن، 

رفع نیاز بازار نسبت به بعضی پارچه ها دور از ذهن نیست. 
به گفته وی، بسیاری از کارخانه های بزرگ قدیمی نساجی به طور 
کلی متوقف و از مدار تولید خارج شده اند و به جای آنها واحدهای 
جدید پا به عرصه وجود گذارده اند. برخی از کارخانجات بزرگ و قدیمی 
مانند نساجی مازندران که سابقه دیرینه ای در کشور ما دارد، از نظر 
مالکیتی، جابجایی های متعددی را تجربه کرد اما خوشبختانه بنیاد 
برکت سرمایه  گذاری های چشمگیری در این کارخانه انجام داده است 
و امیدواریم هر چه زودتر نساجی مازندران به روزهای شکوفایی و اوج 
خویش بازگردد. مهندس نیلفروش زاده ضمن اشاره به این مطلب که 
در صورت مصرف کاالهای تولید داخلی، بنیان صنایع کشور از جمله 
نساجی تقویت خواهند شد، گفت: در صنعت نساجی هیچ گونه کمبودی 

نداریم جز همت مسئوالن و دفاع از کاالی ایرانی. 

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران اعالم کرد: 
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خالصهمذاکراتهزاروچهلوپنجمیننشستهیأتمدیره
هـزارو چهل وپنجمین نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع 
نسـاجی ایـران  بـا حضـور اکثریت اعضـای  هیات مدیـره در 
روز یکشـنبه مـورخ ۹8/۱0/08 در محـل دفترانجمـن صنایع 
نسـاجی ایـران  برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیـل بحث و 
تبـادل نظر و نسـبت به برخـی از آن ها اتخـاذ تصمیم به عمل 

آمد. 
۱- خالصـه مذاکـرات هـزار و چهـل و چهارمین نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران در روز یکشـنبه مـورخ 
۹۸/۱0/0۱ قرائت و به امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.

۲- آقایـان دکتـر نصرتی،دکترلطیفـی و دکترحسـینی از اعضای 
هیـات علمـی دانشـکده مهندسـی نسـاجی دانشـگاه صنعتـی 
امیرکبیر طبق دعوت قبلی در جلسـه حضور یافتند و در خصوص 
موضوعـات مرتبـط بـا ارتبـاط صنعت و دانشـگاه بحـث و تبادل 
نظر بسـیاری شـد و در موضوعـات مختلفی نظیر کارآمـوزی ها، 
جذب فارغ التحصیالن ، بورسـیه کردن دانشـجویان ، سـیالبس 
های درسـی، فرهنگ آموزش و کار، پایان نامه های دانشـجویی 
، حقـوق و مزایـای کار، ایجـاد انگیـزه در دانشـجویان ، بازدیـد از 
واحدهـای تولیـدی و ... بحـث و تبـادل نظـر شـد که مقرر شـد 

موضوعـات در کارگروه مشـترک پیگیـری گردد.
۳- آقای مهندس فرهی گزارشـی از سـخنرانی هـای آقای دکتر 
رنانـی در خصـوص تحلیل بودجه سـال ۹۹ کشـور در کاشـان را 

فرمودند. ارائه 
۴- آقـای نیلفـروش زاده گزارشـی از هماهنگـی انجـام شـده بـا 
آقـای صادقـی نیارکـی معـاون امور صنایـع وزیرصنعـت ، معدن 
و تجـارت بـرای برگـزاری نشسـت مشـترک در روز سـه شـنبه 
مـورخ ۹۸/۱0/۱0 سـاعت ۱0:00 صبـح ارائـه فرمودنـد که مقرر 
شـد منتخب هیات مدیره در این نشسـت حضور داشـته باشـند.

۵- آقـای مهنـدس نیلفروش زاده گزارش مبسـوطی از نشسـت 
مشـترک مدیران واحدهای نسـاجی همزمان با نمایشگاه نساجی 
در اصفهـان در تاریـخ ۹۸/۱0/0۵ ارائـه فرمودنـد و مطالبـی را در 
خصـوص لـزوم هماهنگـی بیشـتر در برگـزاری نمایشـگاه های 
نسـاجی اسـتانی در شهرسـتان تهـران، اصفهـان ، مشـهد و یزد 

ارائـه فرمودند.
6- مکاتبـه سـازمان منطقـه آزاد تجاری صنعتی انزلی به شـماره 
۹۸/۴۳0/۸0۴۲۲ مـورخ ۹۸/۱0/0۱ قرائـت شـد و آقـای مهندس 
نیلفـروش زاده گزارشـی از نشسـت مشـترک بـا مشـاور رییـس 

سـازمان منطقه مذکـور ارائـه فرمودند.  
7- جلسـه در سـاعت ۱۸:00 بـا ذکـر صلـوات بـر محمـد و آل 

محمـد خاتمـه یافت.        

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان : 
دکتر حسـن کاردان ، دکتر علیمردان شـیبانی،اکبر لباف،محسـن 

آهنگریان

ادامه از صفحه ۱صورتجلسه

داد: نشسـت های دوره ای آسیب شناسـی مشکالت بسیاری از مشکالت 
را می تـوان بـا دسـتورهای اداری حل کرد. 

وی همچنین گفت: براسـاس تمهیداتی که گمرک در نظرگرفته  اسـت 
و در جلسـه از سـوی نماینده این سازمان اعالم شـد ، اگر کاالیی تمامی 

مجوزها را داشـته باشـد در ۳ روز کاری ترخیص می شود. 
سرپرسـت معاونـت امـور صنایـع بـه تسـهیالتی کـه گمـرکات ارائـه 
کرده انـد و می تـوان از آنهـا اسـتفاده کـرد اشـاره و گفـت: بسـته های 
حمایتـی، ترخیص نسـیه، ترخیص با ضمانت بانکـی، ترخیص درصدی 
و.. از جملـه تسـهیالتی اسـت کـه گمرکات بـرای واحد هـای صنعتی و 

تولیـدی در حـوزه ترخیـص مـواد اولیـه در نظر گرفته اسـت. 
وی بـه بازدید خود از نمایشـگاه های پوشـاک و نسـاجی نیز اشـاره کرد 
و گفـت: دسـتاوردهای ایـن نمایشـگاه حاکی از رشـد و خود شـکوفایی 
صنعت نسـاجی و پوشـاک کشـور است که توانسته اسـت تولید داخل را 
در سـطحی باالتر از مشـابه نمونه هـای خارجی برسـاند.  وی همچینن 
بـه لـزوم تسـهیل امـور و تسـریع در مقررات زدایـی در صنعت کشـور از 
جملـه صنعـت پوشـاک اشـاره کـرد و گفت: صنعـت نسـاجی جزئی از 

هویـت ملی ماسـت و سـابقه و دیرینه زیادی در کشـور مـا دارد. 
صادقـی نیارکـی به سـرانه باالی ایجاد اشـتغال صنعت پوشـاک اشـاره 
کـرد. او بـا اشـاره بـه اینکه سـرانه مصـرف پوشـاک در کشـور ۱7 متر 
پارچه اسـت گفـت: همه زنجیره تامین این صنعت از ماشـین آالت ، مواد 
اولیـه، محصـوالت و ... بایـد در کنـار هم باشـند تا زنجیـره ارزش تولید 

داخـل به حـد مطلوب تری برسـد. 
وی همچیـن بـه ایجـاد شـهرک های تخصصـی اشـاره کـرد و گفـت: 
ایجـاد شـهرک های تخصصـی پوشـاک یکـی از سیاسـت های وزارت 
صنعـت اسـت و از ایـن رو در تعامـل بـا سـازمان صنایـع کوچـک و 
شـهرک های صنعتـی در آینـده ای نزدیـک شـاهد ایجاد شـهرک های 

تخصصـی و صنعتـی پوشـاک خواهیـم بود. 
وی همچنین گفت: برنامه هدف در صنعت نسـاجی و شناسـایی قوانین 
و مقـررات در حوزه برند سـازی صنعت پوشـاک از جمله مسـائلی اسـت 
کـه در تعامـل بـا اتحادیه هـا و انجمن هـای ایـن صنعـت می توانـد بـه 

برنامه اجرایی مشـترکی برسـد.

را اسـتخراج کـرده کـه براسـاس شـاخص هایی ماننـد سـهم در ارزش 
افـزوده، اشـتغال و صـادرات، تاثیرگـذاری بـاال در زنجیـره و جایگزینی 
واردات شـامل ۱۱ کـد دو رقمـی آیسـیک مشـتمل بـر ۴۵00 طـرح 
بـا پیشـرفت فیزیکـی بـاالی 60 درصـد کـه از بیـن بیـش از ۵0 هزار 
مجـوز صـادره انتخـاب شـده اند. در نامه نـگاری دیگـری که میـان این 
وزارتخانـه و بانـک مرکزی صورت گرفت سـهم هر یـک از بانک ها در 
پرداخـت ۵00 هزار میلیارد ریال تسـهیالت سـرمایه ثابت بـرای اجرای 
طرح هـای صنعتـی و پیشـران و دارای اولویـت نیز مشـخص شـد تا به 
ایـن طریـق نحوه توزیع این تسـهیالت عـالوه بر طرح هـای اولویت دار 
بـرای بانک هـای عامل نیز مشـخص شـود تـا به این طریـق چگونگی 

توزیـع تسـهیالت بـا چالش مواجه نشـود. 
امـا سـوالی کـه در ایـن میـان مطرح می شـود این اسـت که ایـن منابع 
چگونـه تخصیص خواهد یافت؟ در دسـتورالعمل اجرایـی این طرح آمده 
پذیـرش طرح هـا منـوط به ثبـت در سـامانه بهین یـاب اسـت و در این 
خصـوص نیـز سـه الزام در نظر گرفته شـده کـه در صورت برخـورداری 
طرح هـا به صورت سیسـتماتیک در این سـامانه اعمال خواهند شـد؛ که 
در ایـن خصـوص می توان به صنایـع پیشـران و دارای اولویت مطابق با 

۵۱ کـد آیسـیک چهار رقمی اشـاره کرد. 
اولویـت بعـدی مربـوط بـه صنایعی می شـود کـه در فهرسـت ۵0 طرح 
منتخـب مناطـق محـروم و کمتر برخـوردار قـرار گرفته باشـند و عالوه 
بـر اولویت هـای مذکـور دارای پیشـرفت فیزیکـی بـاالی 60 درصـد 
باشـند. براسـاس مراحـل اجرایـی طـرح پرداخت تسـهیالت بـه صنایع 
پیشـران و دارای اولویـت در سـامانه بهین یـاب شـامل »پذیـرش طرح 

در بانک، تکمیل مدارک، بررسـی و تصویب بانک، پرداخت تسـهیالت 
و نظـارت« می شـود. گـروه نسـاجی و پوشـاک نیـز یکـی از گروه های 
پیشـران اسـت کـه بـرای آن زیرگـروه آماده سـازی و ریسـندگی الیاف 
نسـاجی بافندگی و منسـوجات، عملیـات تکمیلی منسـوجات رنگرزی، 
چـاپ و تکمیـل، تولیـد انـواع پارچه و کاالهای کشـباف و قـالب باف، 
تولیـد پوشـاک )به اسـتثنای پوشـاک از پوسـت خـزدار( و سـاخت انواع 
کفـش و تولید الیاف مصنوعی، سـاخت ماشـین آالت تولید منسـوجات، 

البسـه و چـرم در نظر گرفته شـده اسـت. 
رضـا رحمانـی ، محور اقدامات تامیـن مالی بنگاه های تولیدی را شـامل 
معرفـی صنایـع پیشـران و دارای اولویـت بـه بانـک مرکـزی دانسـت، 
محـوری کـه برای رسـیدن به آن ۵00 هـزار میلیارد ریال تسـهیالت از 
سـوی بانـک مرکزی به بانک های عامل کشـور ابالغ شـده و سـهمیه 
هـر یـک از آنهـا نیز تعیین شـده اسـت. محـور سـوم اقدامـات صورت 
گرفته از سـوی این وزارتخانه شـامل راهکار های تامین مالی بر اسـاس 

بنگاه هـا و صنایـع خاص می شـود. 
براسـاس آمـار اعالم شـده از سـوی وزارت صنعـت، معدن و تجـارت از 
ابتـدای سـال جاری بالـغ بر ۵۳۱ هـزار میلیارد تومان تسـهیالت بانکی 
در کشـور پرداخـت شـده اسـت که سـهم بخش صنعت و معـدن حدود 
۱6۲ هـزار میلیـارد تومان بـوده که حدود ۳0 درصد تسـهیالت پرداختی 

را شـامل می شود. 
عـالوه بـر موارد مذکـور ایـن وزارتخانه ماموریتـی ویژه نیز بـه معاونت 
طـرح و برنامـه خـود داده تا سـایر روش های نوین مالی را نیز شناسـایی 

کـرده و از آن بـرای تامیـن مالی بهره بـرداری کنند.

اشـتغال زا بوده و ارزآوری بسـیار دارد، محقق خواهد شـد. وی ادامه داد: از 
سـال ۱۳۹۵ شـیوه نامه واردات پوشـاک براسـاس ثبت برندها ابالغ شـد 
و کارگـروه نظـارت بر اجرایی شـدن مفاد این شـیوه نامه در شـهریور ماه 
همـان سـال توسـط وزیـر صنعـت وقت ابـالغ شـد و از بهمن ماه سـال 
۹۵ بـا فعالیـت ایـن کارگروه و کمک سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز و 
ارگان های نظارتی دیگر، سـاماندهی برندهای خارجی پوشـاک در کشور و 
قانونمند شـدن واردات پوشـاک آغاز شد.  وی گفت: صدور شناسه کاال در 
کنار این شـیوه نامه برای پنج گروه کاالیی در صنعت نسـاجی و پوشـاک 
تعریـف شـد تا در کارگروه منسـوجات، تمام این کاالهـا از تولید تا عرضه 
دارای شناسـه  شـوند و بعد از یک سـال کد رهگیری الزم را دریافت کنند 

کـه از ایـن طریق تفکیک کاالی قاچاق از غیرقاچاق میسـر شـود. 
مدیـر کل صنعت نسـاجی، پوشـاک و سـلولزی وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت  افزود: براسـاس آمار سـتاد مبارزه با قاچـاق کاال و ارز، از ۲ میلیارد 
و ۴00 میلیون دالر قاچاق کاال در کشـور، ۸00 میلیون دالر کاهش یافته 

اسـت.  وی ادامه داد: هم اکنون عملیات اجرایی بسـیاری از  طرح تولیدی 
در صنعـت پوشـاک کشـور به اتمام رسـیده کـه از این تعـداد ۵0 طرح در 
زمینـه پوشـاک و ۲۹ طـرح در زمینـه چـرم و کفـش اسـت کـه از سـال 
آینـده وارد مرحلـه تولید می شـوند و بهره برداری از آنها باعـث افزایش ۲0 

درصدی تولید پوشـاک در کشـور می شـود. 
معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری خراسـان رضـوی نیز در 
حاشـیه مراسم گشایش این نمایشـگاه به خبرنگاران گفت: در حال حاضر 
مهمترین برنامه اقتصادی اسـتان، رونق تولید و اجرای طرح مثلث توسـعه 
اقتصادی - فرهنگی با هدف توسـعه اشـتغال اسـت و صنعت نسـاجی و 

پوشـاک می توانـد یکـی از صنایع موثر در این زمینه باشـد. 
علـی رسـولیان افـزود: اقدامـات اولیه بـرای راه اندازی شـهرک پوشـاک 
انجام شـده تا بتوان شـرایط و امکانات مناسـبی برای فعالیت صنعتگران 
پوشـاک و نسـاجی فراهم کـرد و بـه زودی عملیات اجرایی این شـهرک 

می شـود.  آغاز 

دومیننمایشگاهصنعتنساجی،پوشاکومنسوجاتخانگیدرنمایشگاهبینالمللیمشهد
ادامه از صفحه ۱

وزارت »صنعت ، معدن و تجارت« در ۹ گروه و ۵۱ رشته فعالیت اعالم کرد:

معرفیپیشرانهایصنعتی
ادامه از صفحه ۱
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تولیدطالیسفیدبه۶۵هزارتنمیرسد
محمدحسـین کاویانـی مدیرعامـل صنـدوق پنبـه از افزایش سـطح 
زیـر کشـت پنبه نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل خبـر داد و گفت: 
بنابـر آمار امسـال سـطح زیر کشـت پنبـه در کشـور به حـد ۹0 هزار 
هکتار رسـید که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل رشـد چشمگیری 

داشـته است.
وی افـزود: بـا توجـه به شـرایط مسـاعد بارندگـی انتظار داریـم که از 
مجمـوع ۹0 هـزار هکتـار سـطح زیـر کشـت رقمـی بالغ بـر ۲00 تا 
۲۲0 هـزار تـن وش و حـدود 6۵ هـزار تـن پنبـه تصفیـه شـده تولید 

 . شود
کاویانـی بـا اشـاره بـه اینکه تـا ۲۵ آذر حـدود ۹۴ هزار تـن وش وارد 
کارخانه هـای پنبـه پـاک کنی شـد، بیان کـرد: این در حالی اسـت که 
سـال قبـل میـزان وش کـه وارد کارخانه هـای پنبـه پـاک کنی شـد 

تنهـا رقمـی حـدود 6۳ هزار تـن بود. 
بـه گـزارش  تعـادل، مدیرعامل صنـدوق پنبـه ادامـه داد: از مجموع ۹۴ 
هـزار تـن وش کـه وارد کارخانه های پنبـه پاک کنی شـد، رقمی حدود 
67 هـزار تـن تصفیـه شـد کـه از ایـن میـزان ۲0 هـزار و ۵00 تن پنبه 
تصفیه شـده، اسـتحصال شـد که با احتسـاب ۲ هزار تن موجودی پنبه 
مانـده در انبـار در تاریـخ ۲۵ آذر رقمی حـدود ۱۵ هـزار و 600 تن از این 
میزان توسـط صنایع نسـاجی خریـداری و حمل و رقمی بالـغ بر 7 هزار 

تـن در کارخانه هـای پنبـه پاک کنی باقـی ماند. 
وی میـزان پنبـه حمـل شـده در تاریـخ ۲۵ آذر سـال گذشـته توسـط 
صنعـت نسـاجی را ۸ هـزار و 600 تـن اعالم کرد و گفت: امسـال ۱۵ 
هـزار و 600 تـن خرید پنبه از سـوی صنعت نسـاجی بیانگـر افزایش 

تولیـد و اسـتقبال بـاالی این صنعت اسـت. 
بـه گفتـه کاویانـی بنابـر میزان سـطح زیر کشـت و شـرایط مسـاعد 

بارندگـی پیـش بینـی می شـود کـه امسـال حداقـل 60 هـزار تـن 
پنبـه تصفیـه شـده ،تولید شـود که ایـن میـزان ۴۵ تا ۵0 درصـد نیاز 
کشـور را تامیـن می کنـد و بـا توجـه به احـداث ۳0 هزار تـن ظرفیت 
کارخانه هـای جدیـد بـرآورد می شـود کـه امسـال رقمی بالـغ بر ۱۳0 
تـا ۱۴0 هـزار تـن پنبه مـورد نیاز اسـت که مابقـی نیاز کشـور باید از 

طریـق واردات تامین شـود. 
ایـن مقام مسـوول دربـاره آخریـن وضعیـت واردات پنبه گفـت: بنابر 
آمـار هشـت ماهـه گمـرک ۵۵ هـزار تـن پنبـه وارد کشـور شـد کـه 

همچنـان واردات ادامـه دارد. 
وی ادامه داد: عملکرد باالی مزارع ناشـی از شـرایط مسـاعد اقلیمی، 
اسـتقبال کشـاورزان از واردات بـذور جدید کشـور های یونـان و ترکیه 
و قیمـت مناسـب وش، رضایتمنـدی نسـبی کشـاورزان را بـه همراه 
داشـته اسـت کـه بدین ترتیـب انتظـار می رود سـطح زیر کشـت پنبه 
در سـال زراعـی آینـده افزایـش یابـد یـا حداقـل از میـزان ۹0 هـزار 

هکتـار کمتر نشـود.
مدیرعامـل صنـدوق پنبـه بـا اشـاره بـه عوامـل موثـر در افزایـش 
سـطح کشـت پنبه بیـان کـرد: وجـود بـذور پرمحصـول و زودرس و 
ماشـین های برداشـت پنبـه در افزایـش سـطح کشـت تاثیر بسـزایی 
دارد کـه متاسـفانه بـه سـبب شـرایط تحریم نتوانسـتیم ماشـین های 

برداشـت پنبـه را وارد کنیـم. 
ایـن مقام مسـوول دربـاره اینکه آیا امـکان خوداتکایی تولیـد پنبه در 
داخـل وجـود دارد، اظهـار کرد: طی سـال های ۴۸ تا ۵0، سـابقه تولید 
۳00 تـا ۳۵0 هـزار تـن پنبـه در کشـور را داشـتیم به طوری کـه طـی 
ایـن مـدت رقمـی حـدود ۱00 هزار تـن پنبه تنها از اسـتان گلسـتان 

بـه ۲۱ کشـور دنیا صادر می شـد. 

نبودسرمایهوعقبماندنبنگالدشازهمتایانخود
بنگالدش به دلیل نبود سرمایه گذاری و حمایت کافی از سوی دولت برای 
تاسیس کارخانجات تولید الیاف بشرساخت از همتایان جهانی خود عقب 
مانده است. این الیاف به عنوان مواد اولیه خام زیست تجزیه پذیر برای تولید 

پوشاک از محبوبیت زیادی برخوردار هستند.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان  انجمن  بر اساس مطالعه ای که توسط 
پوشاک بنگالدش )BGMEA( صورت گرفته است، سهم پوشاک بر 
پایه الیاف بشرساخت در تجارت جهانی حدود ۴۵ درصد بوده که با نرخ ۵ 

درصد نیز در حال رشد است.
از سوی دیگر سهم پوشاک بر پایه پنبه از تجارت جهانی حدود ۳۵ درصد 
می باشد که بین سال های ۲007 تا ۲0۱7 با نرخ رشد ترکیبی ساالنه ۵/0 

درصد کاهش پیدا کرده است.
متین چادوری، مدیر عامل کارخانجات ریسندگی مالک می گوید: »تاسیس 
کارخانه تولید الیاف بشرساخت بسیار هزینه بر و گران است.« چادوری ده 
سال پیش اقدام به تاسیس چنین کارخانه ای کرده بود. در آن زمان هزینه 
پروژه حدود ۱00 میلیون دالر برآورد شده بود. در حال حاضر تاسیس این 

کارخانه چیزی حدود ۴00 تا ۵00 میلیون دالر هزینه دارد.
در سال ۲0۱7 تجارت جهانی پوشاک بر پایه الیاف بشرساخت ۱۵0 میلیارد 
دالر بوده که سهم بنگالدش از این رقم ۵ درصد و سهم ویتنام ۱0 درصد 

بوده است.
در بنگالدش ۴۳0 کارخانه ریسندگی وجود دارد که از این میان ۱۲۴ 
کارخانه به تولید الیاف استیپل پلی استر و ویسکوز که جزو الیاف بشرساخت 
هستند، می پردازد. عالوه بر آن حدود ۵7/۹۳ درصد از ۲0۵۲000 تن الیاف 

وارد شده در سال ۲0۱۸، الیاف پنبه بوده است. 
با توجه به این که تقاضا برای پوشاک تهیه شده از الیاف بشرساخت در 
جهان در حال افزایش است، بنگالدش باید در پی تاسیس کارخانجات 
تولیدکننده این الیاف باشد. در غیر این صورت بخش ۸ میلیارد دالری نخ 

و پارچه در آن کشور با مشکالت جدی مواجه خواهد شد. 
الیاف بشرساخت نظیر  از  پتانسیل تجاری در بعضی  بنگالدش دارای 

ویسکوز، اکریلیک و پلی استر می باشد.
امروزه مصرف کنندگان به دنبال محصوالتی با شرایط نگهداری آسان و 

دوستدار محیط زیست هستند.
گسترش فست فشن یا مد سریع -واژه ای که برای لباس هایی به کار 
می رود که به سرعت از کت واک ها راهی فروشگاه ها می شوند تا پاسخگوی 
ترندهای جدید باشند- باعث کاهش زمان تحویل سفارشات شده است. 

فست فشن بین سال های ۲0۱۵ تا ۲0۱۸ دارای نرخ رشد ترکیبی ساالنه 
۲0 درصد بوده در حالی که رشد جهانی خرده فروشی پوشاک در همین 

دوره بین ۴ تا ۵ درصد بوده است.
این واقعیت که مشتریان مد به طور میانگین 60 درصد بیشتر از ۱۵ سال 
پیش لباس خریداری می کنند باعث تولید ۹۲ میلیون تن زباله در سال که 

معادل ۴ درصد از کل زباله و ضایعات در جهان است، می شود.
ویسکوز که سومین لیف متدوال در جهان است به عنوان جایگزینی پایا 
برای منسوجات مصنوعی مبتنی بر نفت نظیر پلی استر، اکریلیک، نایلون 

و اسپاندکس معرفی شده است.
ویسکوز گیاهی که ریون نامیده می شود در اواخر دهه ۱۸00 به عنوان 

جایگزینی برای ابریشم معرفی شده است.
تولید این لیف ارزان بوده و دارای کاربردهای زیادی نیز می باشد از جمله 
لباس های اسپرت و غیر رسمی، لباس های جین، جوراب، ملحفه، حوله، 

ماسک های صورت و دستمال های مرطوب.
البته پیگیری منابع استفاده شده در تولید ویسکوز و رعایت حق و حقوق 

نیروی کار ضروری است.
بنگالدش باید توجه بیشتری به سرمایه گذاری بر روی نخ و پارچه به ویژه 
در بخش های تاری پودی و غیر پنبه ای نشان دهد تا با استانداردهای 

تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا همخوانی داشته باشد.
در دهه گذشته بنگالدش دارای ۸ کمپانی تولیدکننده منسوجات بر پایه 
الیاف بشرساخت بود و در حال حاضر این تعداد به حدود 60 عدد رسیده 

است تا بتواند پاسخگوی نیازهای موجود در این زمینه باشد.
بعضی از پیشنهادها برای تولید کارخانجات جدید هنوز در صف انتظار قرار 
دارد. از میان پوشاک صادر شده از بنگالدش در سال مالی گذشته، 7۴/۱۴ 
الیاف پنبه تهیه شده بود. این میزان در سال ۲00۸-۲00۹،  از  درصد 

67/6۸ درصد بوده است.

نگرانیتولیدکنندگانازآزادشدنثبتسفارش
پوشاکدرمناطقآزاد

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
گفت: چالشی که این روزها عالوه بر مشکالت تامین مواد اولیه و 
کمبود نقدینگی، تولیدکنندگان پوشاک را آزار می دهد، آزاد شدن ثبت 

سفارش پوشاک در مناطق آزاد است.
مجید نامی افزود: موضوع یاد شده از حدود دو ماه پیش اتفاق افتاده 
و به دنبال اعالم مجاز بودن ثبت سفارش مواد اولیه از اواخر مردادماه، 
ثبت سفارش کاالهای ساخته شده )یعنی پوشاک(  نیز مجاز شمرده 

شد. 
به گفته وی، هرچند مطابق قانون، کاالهایی که به صورت قانونی به 
مناطق آزاد وارد می شوند باید در همین مناطق به فروش برسند، اما 
تجربه سال های گذشته نشان می دهد که احتمال وارد شدن آنها به 

سرزمین اصلی بدون تشریفات گمرکی نیز وجود دارد. 
به گزارش ایرنا، نامی خاطرنشان کرد: دلیل این مساله، مستقر نبودن 
کامل گمرک در مناطق آزاد است و اغلب اوقات شاهدیم در این 
مناطق گمرکات زمین های بزرگی در اختیار دارند که کنترلشان سخت 

است. 
وی همچنین به برنامه اردیبهشت ماه پارسال برای مبارزه با فروشگاه ها 
و برندهای محرز قاچاق اشاره کرد که پس از آن واردات پوشاک 
به کشور ممنوع شد و افزود: پس از آن فقط برندهایی می توانستند 
در کشور فعالیت کنند که به ثبت فعالیت های خود در سامانه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پرداخته بودند و باید ۲0 درصد محصوالتشان 

را در داخل تولید می کردند. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
گفت: با اینکه واردات پوشاک ممنوع است، اما همچنان شاهد واردات 
تولیدات این شرکت ها به صورت قاچاق یا از طریق مناطق آزاد هستیم 

و این مساله موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است. 
وی یادآور شد: امروز استقبال از تولیدات ایرانی به دلیل افزایش نرخ ارز 
و جلوگیری از قاچاق بیشتر شده و شرکت ها به همین دلیل به دنبال 
افزایش تولید و سرمایه گذاری های جدید هستند، اما اگر نگرانی یاد 

شده ادامه داشته باشد به تولید داخلی صدمه وارد خواهد شد. 
نامی در پایان به مقاصد صادراتی پوشاک ایرانی اشاره کرد و گفت: 
به  آن  بقیه  و  درصد(   )حدود ۵0  عراق  به  محصوالت  این  عمده 

کشوررهای آسیای میانه و افغانستان صادر می شود.

www.aiti.ir
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باحضور نمایندگان استان های منتخب؛

نخستینجلسههماهنگیبرایصدورضمانتنامهدر»طرحملیپوشاک«برگزارشد
نخستین جلسه مشترک مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک با نمایندگان استان های پایلوت در اجرای مرحله اول طرح ملی 
پوشاک، با هدف بررسی فرآیندهای اجرایی و مسائل مرتبط، در محل 

صندوق ضمانت صنایع کوچک برگزار شد.
نخستین جلسه مشترک مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک با نمایندگان استان های پایلوت در اجرای مرحله اول طرح ملی 
پوشاک، با هدف بررسی فرآیندهای اجرایی و مسائل مرتبط، روز یکشنبه 
۸ دیماه در تهران و در محل صندوق ضمانت صنایع کوچک برگزار شد و 

طرفین به طرح نظرات و دیدگاه های خود مبادرت کردند. 
محمدحسین  این نشست،  ابتدای  در  به گزارش خبرگزاری شبستان، 
مقیسه »مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک«، 
نحوه شکل گیری ایده اولیه و روند تکامل طرح ملی پوشاک را تشرح کرد 
و افزود: مباحث مربوط به این طرح از سال ۹6 آغاز شد و در ابتدا مشارکت 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، به صورت جدی مطرح 
نبود، اما با مطالعه و بررسی دستگاه ها و سازمان های دخیل، نهایتا این 
جمع بندی حاصل شد که مشارکت صندوق برای اجرای موفقیت آمیز آن 
ضروری است. به این ترتیب زمینه ورود صندوق به این طرح مطرح شد. 
مقیسه اظهار کرد: سال گذشته در جلسه کمیته راهبردی »طرح ملی 
پوشاک« بانک کشاورزی به عنوان ذینفع این طرح معرفی شد. امسال 
نیز ضمن موافقت با افزایش سرمایه صندوق در راستای اجرای طرح ملی 

پوشاک، سقف صدور ضمانت نامه برای واحدهای متقاضی این طرح ۱۵ 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. که ما آمادگی داریم در صورت 
اختصاص بودجه، تا پایان امسال روند اجرای طرح را در ۵ استان منتخب 

)پایلوت( آغاز کنیم. 
معاونان سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی استان های 
همدان، اردبیل، گیالن و چهارمحال بختیاری که به عنوان نمایندگان 
استانی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز در اجرای طرح 
ملی پوشاک فعالیت دارند، هر کدام وضعیت استان  خود را شرح دادند و 

میزان آمادگی استان های متبوع را برای اجرای این طرح اعالم کردند. 
به گفته آن ها استقبال از طرح ملی پوشاک در استان های پایلوت بسیار 
خوب ارزیابی می شود و برخی طرح ها نیز به بانک عامل پیشنهاد شده و 

آن ها نیز اعالم آمادگی کرده اند. 
در پایان نیز مدیران صندوق و نمایندگان استانی در خصوص چالش های 
طرح به بحث و گفتگو پرداختند. قیمت تمام شده، بازار هدف، مزیت رقابتی 
با کاالهای وارداتی، کیفیت و برندینگ از جمله چالش ها و مسائل مهم 
مرتبط با اجرای طرح مذکور بود که در این نشست در باره هر کدام از آن ها 

بحث و بررسی شد. 
گفتنی است، عالوه بر چهار استان نامبرده به عنوان استان های پایلوت، 
استان کرمانشاه نیز در طرح پایلوت تعریف شده است که نماینده آن در 

این جلسه حضور نداشت.

عضو جدید

مدیرعامل: حسین محمدی
محل کارخانه: اصفهان

زمینه فعالیت: خدمات تراشکاری
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت تولیدی مهرآفرینان هدف سپاهان 
را به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای 

حسین محمدی خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون 
ایشان و شرکت  تولیدی مهرآفرینان هدف سپاهان را آرزومند 

است.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت تولیدی مهرآفرینان هدف سپاهان

عضو جدید

مدیرعامل: علی عشقیان
محل کارخانه: یزد

رنگرزی،  رومبلی/  پارچه  فعالیت:  زمینه 
چاپ و تکمیل

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت شیوا نساج یزد را به مدیران آن 

واحد به ویژه جناب آقای علی عشقیان خوش آمد عرض نموده 
و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  شیوا نساج یزد را آرزومند 

است.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت شیوا نساج یزد

محسنی بندپی:

ضرورتاحداثشهرکصنعتیپوشاکدراستانتهران
پیگیری  بر  پوشاک  صنعت  مزیت های  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
مشکالت مربوط به احداث شهرک صنعتی پوشاک در استان تهران 

تاکید کرد.
انوشیروان محسنی بندپی در جلسه کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری 
با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی پوشاک اظهار داشت: با توجه به 
به ویژه بحث طراحی  ظرفیت های نسبی کشور در موضوع پوشاک 
و اینکه ساالنه ۸ میلیارد دالر گردش مالی صنعت پوشاک داریم از 
سال ۹۴ به دنبال ایجاد شهرک صنعتی اختصاصی پوشاک در استان 

تهران بودیم.
جهاد  افزود:  وی  تهران،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 

کشاورزی موافقت اولیه را با تغییر کاربری و همچنین تبصره ۱ ماده 
یک داشتند، محیط زیست نیز موافقت داشته و در کارگروه زیربنایی 
نیز موضوع احداث شهرک پوشاک در جنوب تهران مطرح شده اما 
نهادهای نظارتی اشکاالتی بر آن وارد کردند که مصوب شد اگر نظر 

نهادهای نظارتی تامین شود موافقت اولیه به قوت خود باقی باشد. 
استاندار تهران تاکید کرد: اگر مشکلی وجود داشت مستندات و ادله 
مربوط را شهرک های صنعتی ارائه دهد که اگر نهادهای نظارتی اقناع 
هکتار  بر ۲06  بالغ  مساحتی  در  این شهرک  دهند  تشخیص  کننده 
برای صنعت پوشاک با فناوری های جدید و مخصوص برندهای داخلی 

ایجاد شود.

برگزاریهفتهنساجییزداز۳الی۹اسفند۹۸
هفته نساجی یزد با اجرای مجموعه ای از برنامه ها و رویدادها برگزار 

می شود.
به  می توان  هفته  این  برای  شده  پیش بینی  برنامه های  مهم ترین  از 
کارآفرینی  رویداد  و  نساجی  صنعت  فناورانه  نیازهای  معرفی  رویداد 
نساجی  نمایشگاه  برگزاری  کرد.  اشاره  )ایده شو(  پوشاک  و  نساجی 

با رویکرد منسوجات، پوشاک، موکت و فرش ماشینی از  استان یزد 
دیگر برنامه های این هفته است. 

شرکت شهرک های صنعتی استان یزد با همکاری اتاق بازرگانی و خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان یزد و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط 

این هفته را برگزار خواهند کرد.

اصالحضوابطوارداتکاالتوسطمرزنشینان
و  بازارچه ها  فعالیت  مرزنشینان،  از  حمایت  هدف  با  هیات وزیران 
را  مرزنشینان  ورود  قابل  کاالهای  تصویب نامه  مرزی،  اسکله های 

اصالح کرد.
وتایید  آماری  ثبت  به  منوط  بخشنامه  این  موضوع  کاالهای   واردات 
ابالغی  دستورالعمل  مطابق  ایران  بانک مرکزی  توسط  ارز  منشأ 
با  ایران و وزارتخانه های کشور و  بانک مرکزی  از  کارگروهی مرکب 
رعایت استاندارهای ضوابط دستگاه های ذی ربط و مقررات بهداشتی 

و قرنطینه ای است.
 به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین براساس اصالحیه تصویب نامه 
کاالهای قابل ورود مرزنشینان، تعیین نوع و میزان اقالم قابل ورود 
مرزی،  بازارچه های  مبادالت  تسهیالت  مشمول  مرزنشین  رویه  با 
ملوانان و کارکنان شناورهای کمتر از ۵00 تن ظرفیت و مرزنشینان و 
شرکت های تعاونی آنها به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادالت 

مرزی تفویض و براساس ماده 7 قانون یادشده در صورت تایید کارگروه 
مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ می شود. 

و  یدکی  قطعات  و  اولیه  مواد  واردات  این مصوبه  براساس  همچنین 
وزارت صنعت،  تایید  با  مرزنشینان  توسط  ورود  قابل  تولید  ملزومات 
معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی به صورت تجمیعی مجاز 

است. 
بر این اساس وزارت صنعت،  معدن و تجارت موظف است اطالعات 
ارسال کند.  ایران  را به گمرک  بند  این  به  به واردات مربوط  مربوط 
کشور  غرب  رسمی  بازارچه های  از  وارداتی  کاالهای  دیگر  سوی  از 

مشمول ۱0 درصد تخفیف سود بازرگانی می شوند. 
رسمی  مرزی  بازارچه های  بخش،  این  در  آورده شده  تبصره  مطابق 
غرب کشور دارای تخفیف سود بازرگانی باالی ۱0 درصد از شمول 

این بند مستثنی می شوند.

احیایصنعتپوشاکموجبتولیدواشتغالاست
استاندار یزد گفت: احیای صنعت نساجی و پوشاک به خاطر سابقه 
دیرینه ای که دارد جزو برنامه های محوری دولت در این استان است 
که با همکاری بخش  خصوصی و همراهی مسئوالن صورت می گیرد 
محمدعلی طالبی در جلسه بررسی وضعیت صنعت پوشاک به سابقه 
آن در استان اشاره کرد و با قدردانی از فعاالن آن افزود: باید با همت 
و برنامه ریزی و احیای صنعت نساجی و پوشاک، جایگاه استان را در 

کشور ارتقا دهیم. 
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: احیای این صنعت هنر نقش مهمی 
در رونق تولید پایدار، گسترده و اشتغال مولد و مفید بر اساس اقتصاد 
مقاومتی و شرایط فرهنگی و اقلیمی استان دارد و دولت به جد از آن 

حمایت می کند. 
استاندار یزد اظهار داشت: جلب مشارکت بخش خصوصی و ایجاد 
زمینه برای ارتقای فعالیت آنها با حمایت های مادی و معنوی باید در 
دستور کار مسئوالن امر قرار گیرد که برای تولید بسیار حیاتی است . 

طالبی بیان داشت: بررسی مسائل و مشکالت واحدهای تولید کننده 
پوشاک و نساجی و برنامه محوری برای احیا و توسعه فراگیر آنها باید 

مورد عنایت و حمایت دستگاه های امر قرار گیرد. 
وی گفت: صنعت پوشاک نیازمند اعتبار، جایگاه و برندسازی است که 
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و داشتن طرح و برنامه مشخص جزو 

مسائل ضروری است که باید پیگیری شود. 
فعاالن  حضور  با  منظم  صورت  به  تا  شد  مقرر  نشست  این  در 
صنعت  احیای  راستای  در  مسئوالن  همراهی  و  بخش خصوصی 

پوشاک و گسترش آن اقدام شود.     

استاندار یزد:
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