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وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در جلسـه قـرار گاه رونـق تولیـد بـا 
تاکیـد بـر رصـد روزانـه برنامه هـاى صادراتـى گفـت: اجـازه نمى دهیم 

حسـن نیلفـروش زاده، دبیرکل انجمن نسـاجى ایران گفـت: پس از 
تحـوالت ارزى اخیر، واحدهاى نسـاجى کشـور به دلیل فشـارهاى 
ناشـى از قاچـاق، واردات بى رویـه پوشـاك و مسـائل مربـوط بـه 

قیمت گـذارى کاال گرفتار شـدند.
وى با اشـاره به مسـائل و مشـکالت عدیـده واحدهاى نسـاجى در 
خصـوص مشـکالت مالیاتـى و مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه دلیل 

مهنـدس محمدجعفـر شـهالیى - رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن 
صنایـع نسـاجى ایـران- اعـالم کـرد: صنـف و صنعـت دو گـروه 
بـا تعاریـف و منافـع متفـاوت و بعضا متضاد هسـتند کـه برگزارى 

جلسـات مشـترك بـا آنـان راه بـه جایـى نخواهـد برد.
وى در خصـوص نشسـت مشـترك فعالیـن صنایـع نسـاجى و 
پوشـاك بـا معاونین و مدیـران وزارت صنعت معـدن و تجارت ابراز 
داشـت: انجمـن صنایع نسـاجى ایـران چندیـن مرتبه در راسـتاى 
انجـام طـرح پایـش واحدهـاى نسـاجى و پوشـاك نامه هایـى بـه 

اجـراى نادرسـت و ناقـص قانـون مذکـور و معافیت هاى نادرسـت 
مالیـات بـر ارزش افـزوده بـراى برخـى اصنـاف در زنجیـره کاالى 
نسـاجى و همچنیـن عدم همراهـى برخى اصنـاف و بخش هایى از 
بـازار در ارائـه کد اقتصادى افزود: سـال 91 همین اتفاقـات ارزى رخ 
داد و تبعـات آن بیشـتر از شـش ماه طول نکشـید و بـا وقوع برخى 
تحـوالت سیاسـى و رفـع تحریم هـا، از سـال  92  تـا 96 واردات به 
طـور لجـام گسـیخته انجام شـد و گرفتارى هـاى بسـیارى را براى 

واحدهـاى نسـاجى به وجـود آورد.
دبیـرکل انجمـن صنایـع نسـاجى ایـران تأکید کـرد:  امـکان تولید 
پنبه در سـطح متوسـط و قابل قبولى در کشـور با توجه به شـرایط 
آب و هوایـى ایـران وجـود دارد منتها قیمت تمام شـده و کیفیت آن 

اتحادیه هـاى صنفـى پوشـاك، مبنـى بر معرفـى تعداد شـاغلین و 
ارائـه فهرسـتى از واحدهـاى فعـال ارسـال کـرده اما تا امـروز هیچ 
پاسـخى بـه ایـن نامه ها داده نشـده اسـت؛ با این اوصاف تشـکیل 
نشسـت مشـترك با آنـان چـه توجیه و منطـق مشـخصى دارد؟! 
رئیـس هیئت مدیره انجمن صنایع نسـاجى ایران تصریـح کرد: در 
پایـان جلسـه بـا معـاون وزیر صنعـت به صراحـت ابراز داشـتم که 
صحبت هایـم کامـًال در تعـارض با سـخنان فعاالن صنفى اسـت! 
زیـرا بزرگ تریـن مشـکل چنیـن جلسـاتى حضـور اقشـار مختلف 
داراى منافـع متفـاوت و بعضـاً متضـاد مى باشـد. زمانى کـه در یک 
جلسـه صنعتى بـا حضور فعاالن صنایع ریسـندگى، بافندگـى و ...، 
نماینـدگان اصنـاف نیز حضـور پیدا مى کنند؛ حرف مشـترکى براى 
انعـکاس بـه وزیر وجـود ندارد؛ چـرا که بسـیارى از اصنـاف بدلیل 
ماهیـت صنـف و کوچک بودن واحدهـا ( اعـم از واحدهاى تولیدى 
و یـا واحدهـاى توزیعـى و فروشـگاهى ) و عـدم نگهـدارى دفاتر و 
اسـناد مالـى و ناکارآمدى هـاى ادارى در رسـیدگى هاى مالیاتـى و 
اخـذ مالیـات و یـا معافیت هـاى قانونـى و بخشـنامه اى مشـمول 
پرداخـت مالیـات بـر ارزش افزوده نمى باشـند و بسـیارى دیگر نیز 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه قرارگاه رونق تولید: 

اجازه نمى دهیم صادرکنندگان گرفتار مشکالت شوند

گفتگوى ویژه خبرى: 
کالف سردرگم صنعت نساجى ، از پنبه کارى تا پارچه بافى

جلسه اى با حداکثر تعارض منافع!

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

 (دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمى باشد.)
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صادرکنندگان با مشـکل مواجه شـوند و در این راسـتا سـازمان توسـعه 
تجـارت موظـف اسـت مشـکالت را حـل و فصـل کند.

 رضـا رحمانـى در ادامه این نشسـت افزود: مشـکالت اقتصادى کشـور 
فقـط بـه تحریم هـا مربـوط نیسـت، بـه سـاختار اقتصـادى کشـور بـاز 

مى گـردد. 
بـه گـزارش شـاتا، وى بـا بیـان اینکـه بایـد از فرصـت بـه وجـود آمده 
بـر اثـر تحریم هـا اسـتفاده بهینه شـود، تصریـح کـرد: باید صـادرات به 
کشـورهاى هـدف صادراتـى بـه خصـوص 15 کشـور همسـایه جـدى 

گرفته شـود. 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در ادامـه اضافه کرد: سـازمان توسـعه 
تجـارت، بایـد هـر روز مسـایل صادراتى را رصـد کند و اجـازه ندهد که 

تدوین  بانک جامع اطالعاتى تولیدکنندگان پارچه
نساجى  صنایع  انجمن  -دبیرکل  نیلفروش زاده  حسن  مهندس 
ایران- گفت: براساس آمارهاى انجمن، تنها ضعف این صنعت عدم 
ارتباط واحدهاى تولید پوشاك با کارخانه هاى بافندگى است که انجمن 
در قالب برگزارى جلسات مشترك، نهایت تالش خود را براى ایجاد 
ارتباط مستمر و سازنده میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پارچه 

به عمل مى آورد.
وى با یادآورى این مطلب که در این جلسه عالوه بر وزیر صنعت، 
مدیرکل دفتر نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، نمایندگانى از وزارت جهاد کشاورزى، اتاق بازرگانى ایران، اتاق 
اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شوراى عالى مناطق آزاد کشور، 
بانک مرکزى، گمرك، اتحادیه ها و انجمن هاى استانى و ملى نساجى 
و پوشاك و تعدادى از تولیدکنندگان مطرح و معتبر نیز حضور داشتند، 
افزود: وزیر صنعت ضمن ارائه توضیحاتى در مورد برنامه هاى وزارتخانه 
متبوع خود براى حمایت کامل از صنعت نساجى، آن را به دلیل توان 
و  خصوصى  بخش  چشمگیر  سرمایه گذارى هاى  باال،  اشتغال زایى 
حداقل وابستگى به منابع دولتى در زمره صنایع پیشران کشور دانست.

دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران اضافه کرد: خانم مهندس محرابى 
نیز مطالبى در مورد وضعیت صنعت نساجى، میزان مصرف پوشاك در 

ایران و جهان و حجم تولید مواد اولیه در ایران ارائه دادند.
وى در مورد گالیه نمایندگان حاضر صنعت پوشاك در این جلسه مبنى 
بر کمبود نخ و پارچه هاى تولید کارخانه هاى نساجى کشور گفت: برخى 
از آنان، میزان مصرف پوشاك را  540 هزار تن اعالم کردند و در مقابل 
تولید مواد اولیه واحدهاى نساجى را بسیار کمتر از میزان واقعى دانستند 
در حالى که طبق طرح پایش انجمن صنایع نساجى ایران،  ظرفیت 
تولید نخ، به آسانى پاسخگوى نیاز تولیدکنندگان پوشاك است. در 
بخش بافت نیز طبق آمار داراى ظرفیت قابل توجهى هستیم. در بخش 
گردبافى به اذعان فعاالن پوشاك حاضر در جلسه، هیچ گونه کمبودى 
وجود ندارد اما در بخش پارچه هاى تارى- پودى نیازمند واردات ( در 

حد اندك) هستیم.
به اعتقاد مهندس نیلفروش زاده، در تولید پارچه هاى بسیار خاص و 
فانتزى ( مانند پارچه  البسه مجلسى زنانه ) نقایصى وجود دارد که باید 
برنامه ریزى هاى دقیق و منطقى در این زمینه تدوین شود اگرچه این 
قبیل پارچه ها از نظر کّمى ارقام باالیى را به خود اختصاص نمى دهند.  
 این فعال صنعت نساجى خاطرنشان کرد: به دلیل عدم توانمندى 
واسطه ها و بخش بازرگانى کشور در مباحث فنى و تخصصى، بهتر 
است واحدهاى تولید پوشاك به طور مستقیم با کارخانه هاى نساجى 
اطالعاتى  جامع  « بانک  تدوین  با  امیدوارم  و  نمایند  برقرار  ارتباط 
تولیدکنندگان پارچه» بخش عمده اى از دغدغه تولیدکنندگان پوشاك 

نسبت به تهیه پارچه با قیمت و کیفیت مناسب برطرف شود. 
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران اذعان داشت: تنوع مواد اولیه پایه 
صنایع نساجى بسیار ارتقا پیدا کرده است در حالى که تا چند سال پیش، 
نخ آى-تى-وایى از خارج کشور وارد مى  شد اما امروز در تولید این نوع 

نخ به خودکفایى کامل رسیده ایم. 
مهندس نیلفروش زاده اضافه کرد: تمام موارد فوق را به همراه آمارهاى 
مبتنى بر طرح پایش انجمن در جلسه هم اندیشى وزیر با فعاالن صنعت 
ارتباطات  برقرارى  خواستار  وزیر  و  کردم  مطرح  نساجى  و  پوشاك 

جدى تر میان فعاالن صنایع نساجى با تولیدکنندگان پوشاك شد. 
به اعتقاد وى، طى چندسال اخیر در بخش بافندگى حجم قابل توجهى 
ماشین  آالت مدرن نصب و راه اندازى شده است منتها فعاالن صنعت 
پوشاك باید خواستار برقرارى ارتباط بیشتر با صنعتگران نساجى باشند 
تا انگیزه آنان نسبت به ارائه محصوالت باکیفیت تر و متنوع تر به زنجیره 

ادامه در صفحه 3بعدى (تولید پوشاك) افزایش پیدا کند.          
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صادرکنندگان مشـکلى داشـته باشند. 
رحمانـى در بخـش دیگرى از این جلسـه در خصوص تنظیم بازار شـب 
عیـد و تأمیـن مایحتاج مردم در ایام پایانى سـال افزود: سـازمان حمایت 
مصرف کننـدگان و تولید کننـدگان و همچنین معاونـت بازرگانى داخلى 
وزارتخانـه بایـد براى تنظیم بـازار ایام عید نـوروز و ماه مبـارك رمضان 

برنامه ریزى دقیقى داشـته باشـند. 
وى اضافـه کـرد: باید به کنترل بازار توجه بیشـترى شـود و اجازه کمبود 

کاال و مایحتاج مردم داده نشـود. 
در ساخت داخل به رقم 1/5 میلیارد دالر تا پایان سال مى رسیم 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت همچنیـن در ادامـه سـخنان خـود در 
خصـوص برنامه هاى سـاخت داخل، بیان کرد: انشـاهللا سـاخت داخل تا 
پایـان سـال بـه رقم 1/5 میلیـارد دالر مى رسـد و اعضاى قـرارگاه رونق 
تولیـد نیـز در ایـن حـوزه کمـک کننـد و برنامه هـا را به صـورت جدى 

پیگیـرى کنند.

همتى اعالم کرد حساب هاى شخصى و تجارى 
جداسازى مى شود

همتى، رئیس کل بانک مرکزى در صفحه اینستاگرامش نوشت: در 
ادامه اعمال نظارت مؤثر بر تراکنش هاى پولى در شبکه بانکى یکى 
از برنامه هاى بعدى بانک مرکزى جداسازى حساب هاى شخصى و 

تجارى است.
عبدالناصر همتى، رئیس کل بانک مرکزى در صفحه اینستاگرام خود 
درباره جداسازى حساب هاى شخصى و تجارى نوشت: تداوم حمایت 
و پشتیبانى نظام بانکى از فعاالن اقتصادى و توسعه کسب وکار و 
فعالیت هاى شفاف در کشور یکى از اقدامات بر زمین مانده و بسیار 
مهم بانک مرکزى براى جلوگیرى از پولشویى و سفته بازى، اعمال 
بانکدارى مدرن بر حجم دلیل و  بر اصول  نظارتى مؤثر و مبتنى 

ذینفعان تراکنش هاى پولى در شبکه بانکى است.
به نوشته رئیس کل بانک مرکزى پس از اعمال موفق کنترل هاى 
الزم در تراکنش از طریق پست هاى بانکى محدودیت پشت نویسى 
تراکنش هاى غیرحضورى  براى  تعیین سقف  تضمینى،  چک هاى 
غیربانکى (ساتنا) و درون بانکى، دیروز و در ادامه اقدامات اصالحى 
براى مبارزه با پولشویى تصمیم بانک مرکزى مبنى بر ضرورت ارائه 
اسناد مثبته براى انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون 
بانکى و بین بانکى (ساتنا) را به کلیه بانک ها ابالغ کردم. این اقدامات 
جهت ساماندهى نقل و انتقاالت پولى و نظارت کامل بر چهره ریال 

ادامه خواهد یافت.
همتى نوشت: در هیچ کشورى مقام ناظر بانکى اجازه نمى دهد که نقل 
و انتقال بانکى بدون مستندات و اطالع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل 

انتقال وجوه و ذى نفع ها انجام گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه قرارگاه رونق تولید: 

اجازه نمى دهیم صادرکنندگان گرفتار مشکالت شوند

باید با صنایع سـازگارى داشـته باشـد. 
خوشـبختانه امسـال وضعیـت کاشـت پنبـه نسـبت بـه سـال هاى 
گذشـته بهتـر شـده اسـت امـا ایـن روند بایـد تـداوم پیدا کنـد زیرا 
نیـاز واحدهـاى نسـاجى بـه پنبـه بالـغ بـر 150 هـزار تن اسـت در 
حالى کـه امسـال میـزان تولیـد پنبـه کشـور 65 هـزار تن بـود و با 
ایجـاد محدودیـت در واردات، کارخانه هـاى نسـاجى قـادر بـه ادامه 

فعالیـت نخواهنـد بود.   
افزایش قیمت ارز زمینه رشد صنعت نساجى را فراهم کرده است 

مهنـدس افسـانه محرابـى در برنامه گفتگـوى ویژه خبـرى با بیان 
اینکـه حـدود 80 درصـد پوشـاك مصرفـى کشـور در داخـل تولید 
مى شـود، اظهـار داشـت: بـراى ریسـندگى الیـاف پنبـه امسـال 12 
واحـد سـاخته مى شـود کـه تا کنون هشـت واحـد به بهره بـردارى 
رسـیده اسـت و چهـار واحد نیز تـا پایان سـال به چرخه تولیـد وارد 
مى شـود. همچنیـن امسـال بـه ظرفیـت تولیـد نخ هـاى سیسـتم 

پنبـه اى 50 هـزار تـن اضافه مى شـود. 
وى گفـت: در دو سـال اخیـر رونـد رو بـه رشـد در صنعت نسـاجى 
(بـه دلیـل افزایش قیمت ارز و ممنوعیـت واردات و حمایت از بخش 

داشـته ایم. ) تولید 
محرابـى افـزود: امسـال 60 هـزار تن پنبـه در داخل تولید مى شـود 
در حالـى کـه بـه 80 هـزار تـن پنبـه نیـاز داریـم و نمى توانیـم در 

واردات پنبـه ممنوعیت داشـته باشـیم. 
در نخ هـاى پلى اسـتر بـه واردات نیـاز نداریـم و در حـال تکمیـل 
دسـتورالعمل واردات پوشـاك بـراى محـدود کـردن بیـش از پیش 

هسـتیم.  قاچاق 
مدیـرکل صنایـع نسـاجى وزارت صمـت بـا بیـان اینکه بـر تأمین 
مـواد اولیـه و قیمت ها در چرخه تولید پوشـاك نظـارت داریم، افزود: 
شناسـه دار کـردن تولیـدات پوشـاك بـراى مقابله با قاچـاق در حال 
انجـام اسـت و از تولید کننـدگان مى خواهیـم به این طـرح بپیوندند. 
محرابـى اظهار داشـت: کارگروه نخ براى نظـارت و مدیریت واردات 
ایجاد شـده اسـت و تعرفه هاى واردات نخ؛ تعرفه هاى خوبى اسـت. 

واردات از هند، صنعت نخ کشور را از بین برده است 
مجتبـى صمیمى کارشـناس اقتصادى حـوزه صنعت و تولیـد نیز در 
ایـن برنامـه با بیـان اینکـه واردات در زمان تولید، صنعـت داخلى را 
نابـود مى کند، گفت: بـه واردات پنبه نیاز داریم امـا روش و مدیریت 

واردات، مهم اسـت. 
وى افـزود: اردیبهشـت امسـال از ازبکسـتان پنبـه با نـرخ 34 هزار 
تومـان وارد شـد و برخـى صنایع نسـاجى با این قیمـت پنبه را تهیه 
کردنـد امـا با ادامـه یافتـن واردات پنبه از هند قیمـت این محصول 

بـه 28 هـزار تومان کاهـش یافت. 
صمیمـى گفـت: بـا توجه بـه اینکـه برخـى صنایع پنبـه را بـا نرخ 
34 هـزار تومـان خریـده بودنـد قیمت تمام شـده نخ بـراى آنها 40 
هـزار تومـان شـد اما برخـى دیگر از صنایع نسـاجى نـخ را با قیمت 
پایین تـرى تولیـد کردنـد کـه ایـن موجـب ضرر بـه برخـى صنایع 

نسـاجى شد. 
وى افـزود: از کشـور هنـد نـخ وارد مى کنیـم و صنعـت نـخ کشـور 

را از بیـن مى بریـم و تولیـد پوشـاك را نیز بـا واردات پوشـاك دچار 
مى کنیم.  آسـیب 

صنعت نسـاجى ایران بـه دلیل واردات نخ، پوشـاك و پارچه در حال 
از بیـن رفتـن اسـت. در حالـى که پنبـه در دنیا محصـول راهبردى 
اسـت امـا ایـن محصول اهمیـت راهبردى خـود را در کشـورمان از 

دسـت داده است. 
صمیمى اضافه کرد: در سـال هاى گذشـته پنبه ایران به کشـورهاى 
اروپایـى صـادر مى شـد امـا اکنون بـه وارد کننـده این محصـول از 

کشـورهاى هند و ازبکسـتان تبدیل شـده ایم. 
براى دولت، تولید پنبه در داخل مهم نبود 

ابراهیـم هزارجریبـى - مجرى طـرح پنبه وزارت جهاد کشـاورزى-  
گفـت: پنبـه  به عنـوان یکـى از محصـوالت راهبـردى صنعـت 
محسـوب مى شـود و در گذشـته هاى دور، حجم تولید پنبه بسـیار 
قابـل توجـه و مطلـوب بـود امـا از دهـه 80 بـه بعـد، سـیر نزولى 
تولیـد پنبـه در ایران آغاز شـد کـه عوامل متعددى مانند دشـوارى 
کشـت پنبه، افت شـدید قیمت پنبـه داخلى و کاشـت محصوالت 
رقیـب ماننـد کشـت برنـج ، صیفى جـات و ... در برخى اسـتان ها، 
باعـث خـروج پنبـه از عرصـه رقابـت و کاهش مزیت هاى کشـت 

شد.  آن 
وى گفت:  در سـال هاى گذشته موضوع پنبه روى میز تصمیم گیران 
دولـت قرار نداشـت و بـه دلیل صرفه اقتصادى واردات، کشـت پنبه 
در حاشـیه قـرار گرفت امـا در حال حاضـر با توجه به تعادل نسـبى 
نرخ ارز و دشـوارى واردات پنبه از سـایر کشـورها شـاهد رونق تولید 

داخلى پنبه هسـتیم. 
 مجـرى طـرح پنبـه وزارت جهـاد کشـاورزى افـزود: وزارت جهـاد 
کشـاورزى در برنامـه اقتصـاد مقاومتـى، پنبـه را در کنـار سـایر 
محصـوالت اسـتراتژیک ماننـد گنـدم، روغن و شـکر مدنظـر قرار 

دارد. 
هزارجریبى اذعان داشـت: در مقایسـه با سال گذشـته با افزایش 40 
درصدى کشـت پنبـه روبرو هسـتیم و امیـدوارم حمایت هاى  دولت 

براى افزایش کشـت پنبه پایدار و مسـتمر باشـد.   
وى بـا بیـان ایـن مطلـب کـه وزارت جهـاد کشـاورزى دخالتـى در 
حـوزه واردات نـخ ندارد، به برگزارى جلسـه بـا  وزیر صنعت در مورد 
پنبـه اشـاره کـرد که طـى آن ایجاد چرخـه کامل تولید پوشـاك در 

کشـور تأکید شـده است.    
تولید پنبه رو به بهبود است 

پنبـه  صنـدوق  مدیـره  هیئـت  -رئیـس  سرشـت  پـاك  اسـداهللا 
ایـران- گفـت: دالیـل کاهـش تولید پنبـه کم توجهى بـه قیمت و 
محصول دهـى کـم بـذر داخلـى بوده کـه البتـه رو به بهبود اسـت. 
وى علـت وابسـتگى بـه پنبه هـاى وارداتـى (به خصـوص طى 15 
سـال اخیـر) را در مـواردى ماننـد کم توجهـى بـه قیمت گـذارى و 
قـدرت محصول دهـى پاییـن بـذر داخلى دانسـت که البتـه در چند 

سـال اخیـر رو به بهبود اسـت. 
وى افـزود: البتـه بـا واردات دو نـوع بـذر پـر تولیـد خارجى ، شـاهد 

افزایـش تولیـد پنبـه در هکتار هسـتیم.

ادامه از صفحه 1
گفتگوى ویژه خبرى: 

کالف سردرگم صنعت نساجى ، از پنبه کارى تا پارچه بافى

مدیرکل دفتر نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صمت مطرح کرد:
 وزارت صنعت پیگیر تشکیل کارگروه کفش 

و رفع مشکالت این صنعت
وى با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت براى رونق 
بازار کفش گفت: تامین مواد اولیه، تشکیل کارگروه کفش براى رصد 
مشکالت و ارتقاى کّمى و کیفى در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

پیگیرى مى شود.
افسانه محرابى در گفتگوى 18 و 30 دقیقه شبکه خبر سیما که با 
موضوع صنعت کفش؛ مشکالت و راهکارها روى آنتن رفت با اشاره 
به اینکه تامین مواد اولیه، تشکیل کارگروه کفش براى رصد مشکالت 
و ارتقاى کّمى و کیفى در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیرى 
مى شود، گفت: چرم طبیعى و مصنوعى از جمله مواد مورد نیاز صنعت 
کفش است که در این زمینه یارانه تسهیالت در نظر گرفته شده است. 
و  پوشاك  نساجى،  دفتر  مدیرکل  شبستان،  خبرگزارى  گزارش  به 
دریافت  براى  طرح   7 معرفى  به  اشاره  با  صمت  وزارت  سلولزى 
تسهیالت به بانک گفت: براى بازسازى و نوسازى این صنعت در کل 

کشور اقدامات الزم در دست انجام است. 
محرابى درباره مالیات بر ارزش افزوده و مشکالتى که این موضوع 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  است، گفت:  وارد کرده  تولیدات کشور  به 
مشکالت زیادى براى صنایع ایجاد کرده است و آسیبى که در این 
زمینه بر صنعت پوشاك و کفش وارد شده بیشتر است که این موضوع 

نیز از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسى مى شود. 
مدیرکل دفتر نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صمت  در پایان 
درباره روند بازپرداخت تسهیالت تولیدکنندگان صنعت کفش گفت: 
افزایش زمان بازپرداخت تسهیالت تولیدکنندگان صنعت کفش نیاز به 
همکارى بانک دارد و سعى مى کنیم بازپرداخت تسهیالت ازیک سال 

به سه سال افزایش یابد.
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بـه روش هـاى مختلـف از پرداخت مالیـات بر ارزش افـزوده امتناع 
مى ورزنـد کـه درحـال حاضر ایـن موضوع مهمتریـن عامل ترجیح 

جنـس خارجى بـه جنس ایرانى اسـت .
وى اذعـان داشـت: تولیدکننـدگان داخلـى و (در رأس آنهـا انجمن 
صنایع نسـاجى ایران و سـایر تشـکل هاى نساجى) ، سـال ها درگیر 
موضوعـات متعـدد مالیاتـى هسـتند و در فروش محصـوالت خود 
بـه بخـش بـازار بـا مشـکالت عدیـده اى از جملـه عـدم ارائـه کد 
اقتصـادى و شناسـه ملـى و یـا عـدم تمکیـن بـه پرداخـت مالیات 
بـر ارزش افـزوده در زنجیـره تولیـد تـا مصـرف مواجـه هسـتند و 

هزینه هـا و جرایـم سـنگینى را متحمـل شـده اند. 
بـه گفته مهندس شـهالیى، در حال حاضر با پیشـرفت طرح جامع 
مالیاتـى دایره شـمول اجـراى قانون مالیات هاى مسـتقیم و مالیات 
بـر ارزش افـزوده بـه حوزه اصناف و بازار نیز نزدیک تر شـده اسـت 
متاسـفانه واحدهـاى صنفـى بـه عناوین مختلف بـه دنبال فـرار از 
قانونمنـدى مالیاتـى هسـتند و بـه خریـد کاالى خارجـى و قاچاق 
بـدون شناسـنامه تمایل بیشـترى نشـان مى دهند تـا کاالى داراى 

داخلى! شناسنامه 
رئیـس هیئـت مدیره انجمن صنایع نسـاجى ایران ضمـن بیان این 
مطلـب کـه یکى از مشـکالت اصلى در بخش ارتبـاط بین صنعت 
و صنـف همیـن واقعیـت اسـت کـه صنعت بـه دلیل ماهیـت خود 
هـم از نظـر میزان سـرمایه گذارى هـم از نظر میزان اشـتغال و هم 
از نظـر میـزان قانونمنـدى و هـم به لحـاظ حقوقـى بـه هیـچ وجه 
قابـل قیـاس بـا واحدهـاى صنفـى و حقیقى نیسـت؛ متذکر شـد: 
بـراى مثـال همـه سـاله شـاهدید که شـرکت ها اسـناد و مـدارك 
مالـى خـود را بـا نهایت دقت و شـفافیت بـه سـازمان هاى مالیاتى 
ارائـه مى دهنـد و در نهایـت هـم بـا بهانه گیرى هـا و اسـتناد بـه 
بخشـنامه هاى خلق السـاعه جرایـم بسـیارى را متحمـل مى شـوند 
ولـى در مقابـل اصنـاف در نهایـت بـا توافـق صنـف و صرفـاً بـا 
تحویـل اظهارنامـه و برمبنـاى پایـه مالیـات سـنواتى مبالغـى را 
به عنـوان مالیـات پرداخت مى نمایند کـه طبق آمارهاى ارائه شـده 
توسـط سـازمان امـور مالیاتـى ، بخش قابـل توجهـى از درآمدهاى 

مالیاتـى از بخـش صنعـت اخـذ مى گردد.
وى بـه دسـتگاه هاى پرداخـت مکانیزه فروشـگاهى نیز اشـاره کرد 
و گفـت: طبق قانـون ، اصناف باید نسـبت به نصـب و بهره بردارى 
از آن اقـدام کننـد کـه بـاز شـاهدیم کـه بـه دالیـل مختلـف این 

نیفتاده اسـت. اتفاق 
ایـن فعـال نسـاجى خاطرنشـان کـرد: چنـد سـال پیـش سـازمان 
امـور مالیاتى صنف طاقه فروشـان و بنکـداران پارچـه را از پرداخت 
مالیـات ارزش افـزوده معـاف اعـالم کـرد کـه بـه دلیـل انقطـاع 
زنجیـره دریافت مالیات بر ارزش افزوده ، مشـکالت بسـیارى براى 
تولیدکننـدگان ایجـاد شـد و در طـرف مقابـل بسـیارى از واحد هـا 
نسـبت بـه تغییـر پروانـه فعالیت صنفـى خود بـراى بهره منـدى از 
شـمول معافیـت اقـدام نمودنـد. در حال حاضـر نیز برخـى اصناف  
- نظیـر صنف پوشـاك- مدعى هسـتند 560 هزار عضـو در صنف 
پوشـاك بـه فعالیـت مى پردازنـد ولـى سـند و مدرکـى در ایـن 
خصـوص ارائـه نمى نماینـد در حالى که بررسـى اجمالـى این رقم 
را تاییـد نمى کنـد و معتقدیـم ایـن رقـم بسـیار بزرگ تـر از تعـداد 
شـاغلین صنعـت عظیـم خودروسـازى، نسـاجى و فوالد اسـت! آیا 
سـازمان امـور مالیاتـى یا سـازمان تامیـن اجتماعى نیز معـادل این 
ادعـا پرونـده مالیاتـى و بیمه اى از ایـن صنف در اختیـار دارند؟ ولى 
وقتـى بخـش صنعـت ادعایـى را مطـرح مى کند به لحـاظ ماهیت 
حقوقى و شـفافیت قانونى امکان بررسـى صحت و سـقم آن وجود 
دارد به  عنـوان مثـال انجمـن صنایع نسـاجى ایـران در اوایل سـال 
98 بـا همـکارى وزارت صنعـت و بـا اسـناد معتبـرى نظیر لیسـت 
تامیـن اجتماعـى و قبـض برق و بازدیـد تکنولوژى و تطابق اسـناد 
مشـخصى نسـبت به ظرفیت سـنجى واحدهـا در تخصیـص مواد 
اولیـه پتروشـیمى اقـدام نمـود که اسـناد و مـدارك آن نیـز موجود 

اسـت لذا انتظـار مى رود که مسـئولین و سیاسـتگزاران در ارتباط با 
مسـائل بین صنف و صنعت ، بر اسـاس منطق و اسـتناد به مدارك 

و مسـتندات قانونـى تصمیم گیـرى نمایند.
مهنـدس شـهالیى بـا بیان ایـن مطلب کـه مسـئوالن نمى توانند 
صنـف و صنعـت را در کنـار هـم قـرار دهنـد؛ گفـت: احـداث و 
بـه بهره بـردارى رسـاندن یـک کارخانـه چندیـن سـال بـه طول 
مى انجامـد امـا صنـف در مدت زمان بسـیار کوتاه قـادر به فعالیت 
اسـت. تمـام فعالیت هـاى یـک تولیدکننده بـه طور مرتب توسـط 
مسـئوالن دولتـى رصـد مى شـود، امـا کارگاه هـاى زیرپلـه اى و 
صنفـى، بـدون هیـچ محدودیت و مشـکلى به کار ادامـه مى دهند 
و برخـى از آنـان حتـى خواسـته یـا ناخواسـته ، در فـروش کاالى 
قاچـاق نیـز نقش عمـده اى ایفـا مى کننـد. اگرچه مـا معتقدیم که 
هماهنگـى در زنجیـره تولیـد در صنعت نسـاجى بسـیار ضرورى و 
اجتنـاب ناپذیـر اسـت و بـه همیـن دلیل انجمـن صنایع نسـاجى 
بـا جدیـت در ایجـاد تعامـل بیـن صنایع تولیـد الیاف ، ریسـندگى ، 
بافندگـى ، رنگـرزى و چـاپ و تکمیـل و پوشـاك تـالش مى کند 
و هـر مـاه جلسـات متعـددى جهـت ایجـاد هماهنگـى بیشـتر و 
حـل اختالفـات احتمالـى بین زنجیـره تولیـد برگـزار مى  نماید اما 
بایـد توجـه داشـت میـان یـک واحـد صنعتـى تولید پوشـاك که 
به طـور قانونمنـد فعالیـت مى کنـد، پروانه هـا و مجوز هـاى الزم 
را از وزارت صنعـت اخـذ نمـوده ، سـرمایه گذارى قابـل توجهـى 
انجـام داده و لیسـت بیمـه و اسـناد مالـى و مالیاتـى شـفاف دارد 
بـا یـک واحد صنفـى زیر پلـه اى ، تفـاوت و در برخـى مواقع تضاد 
وجـود دارد. بسـیارى از واحدهـاى صنفـى تولید خـود را به صورت 
کارمـزدى انجـام مى دهنـد و از بسـیارى از هزینه هـاى مسـتقیم 
و سـربار تولیـد بـه دور هسـتند در حالـى کـه یـک واحـد صنعتى 
بایـد سـرمایه گذارى فنـى و تکنولوژیکى انجام دهـد و هزینه هاى 
اسـتهالك و بازسـازى و نوسـازى را نیـز لحاظ نمایـد و نقدینگى 
الزم بـراى جریـان مـواد اولیـه را تأمیـن کنـد و هزینـه هـاى 
پرسـنلى و ادارى را نیـز تعهـد نمایـد و برخـالف واحـد صنفـى 
مالیـات عملکـرد و مالیـات ارزش افـزوده و سـایر هزینـه هـاى 
مترتـب قانونـى را بطور کامـل پرداخت نماید چنیـن واحدى حتى 
اگـر سـفارش تولیـد نداشـته باشـد ناگزیـر از پرداخـت هزینه هاى 
پرسـنلى و جـارى کارخانـه اسـت پس بیـن وزن واحـد صنعتى و 

صنفـى بایـد تفـاوت ویـژه اى قائل شـویم. 
 رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجى ایـران تصریـح 
کـرد: در نهایـت دولـت بایـد تصمیـم بگیرد که رشـد و گسـترش 
کارخانه هـاى صنعتـى (کـه عملکرد شـفاف و مشـخصى دارند) به 

نفـع منافـع ملـى اسـت یـا گسـترش واحدهـاى صنفى.
وى یـادآور شـد: البتـه موضوعـى کـه در خصوص اصنـاف مطرح 
مى کنـم، خـداى ناکـرده بحـث نفـى نقش ایـن اقشـار زحمتکش 
بـه عنـوان بخشـى از زنجیره تولید و توزیع نیسـت و مـا نیز بر این 
باوریـم کـه بـه هرحـال این بخش نیـز بخشـى از اقتصـاد تولید و 
توزیـع کشـور را برعهـده دارند ، لیکن موضوع بر سـر ایـن واقعیت 
اسـت کـه در چنیـن جلسـات مشـترکى ، تناسـبى بیـن واحدهـاى 
صنفـى و صنعتـى بـراى نشسـتن دور یـک میـز و تصمیـم گیرى 
نیسـت و الزم اسـت دولتمـردان با مسـتندات کافى و اسـتعالمات 

معمـول اتخاذ تصمیـم نمایند .
مهنـدس شـهالیى بیـان داشـت: تولیدکننـده در کشـور مـا مثـل 
شـمع مى سـوزد و کارگران نیـز ماننـد پروانـه دور آن مى گردند اما 
بعضى ها چشـمان خـود را به روى سـوختن شـمع مى بندند و فقط 

بـه سـرودن شـعر براى شـمع اکتفـا مى کنند!
مهندس شـهالیى در پایان این گفت وگو در پاسـخ به تاثیر تحریم  
اخیـر صنعت نسـاجى ایران از سـوى آمریکا گفت: آن قدر مشـغول 
دسـت و پنجـه نـرم کـردن با خـود تحریمى هسـتیم کـه فرصتى 
بـراى ابـراز نظـر پیرامون تحریم هـاى خارجى باقـى نمى ماند! ولى 

مسـلماً از عهده تحریم هـاى جدید نیـز برخواهیم آمد. 

جلسه اى با حداکثر تعارض منافع!
تاناکورا فروش ها، نوفروش مى شوندادامه از صفحه 1

ساماندهى عرضه پوشاك در مناطق آزاد
عبداهللا هندیانى درباره مبارزه با قاچاق پوشاك، اظهار داشت: ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در پایان سال 97 و نیز در سال 98، اقداماتى 
را در حوزه مقابله با برندهایى که به صورت قاچاق عرضه مى شدند، 
بررسى هاى  که طى  داد  انجام  کشور  دیگر  استان  و 8  تهران  در 
صورت گرفته از نمایشگاه پوشاك امسال، تمامى تولیدکنندگان اعالم 
مى کردند که اقدامات ستاد، موجب شده در تولید آنها به طور میانگین 

بیش از 35 درصد رونق صورت گیرد. 
به گزارش مهر، معاون  پیشگیرى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
افزود: در واقع برنامه ریزى ستاد در حوزه پیشگیرى و مقابله اى، موجب 
شده تا 6 هزار و 500 متر مربع از پاساژهاى معروف تهران که اقدام 
به فروش کاالهاى غیرمجاز و قاچاق مى کردند، بعد از این اقدامات به 
تولیدکنندگان داخلى روى بیاورند و این فضا را در اختیار تولیدکنندگان 
کشور قرار دهند. همچنین با توجه به ممنوعیت واردات پوشاك به 
صورت رسمى، براى تولیدکنندگان داخلى بسترى فراهم شده تا از 

این فضا استفاده کنند. 
وى ادامه داد: ستاد در سال جارى، به دنبال این است که طرح مقابله با 
قاچاق پوشاك را در 8 استان و تهران ادامه دهد تا رونق تولید صورت 
گیرد؛ چراکه به نظر مى رسد اگر با این فرآیند، جلو رویم در حوزه 

پوشاك با قاچاق مقابله موثرى خواهیم داشت. 
هندیانى تصریح کرد: همچنین جلساتى را با مسئوالن حوزه مناطق 
آزاد داشته ایم؛ زیرا با توجه به مجوزهایى که این مناطق دارند، باید 
طرح ساماندهى را اجرایى کنیم تا در حوزه ورود پوشاك، آن کاالهایى 
که در داخل مى توانیم تولید و استفاده کنیم، دیگر از مسیر مناطق آزاد 

وارد کشور نشوند. 
هندیانى در ادامه با بیان اینکه هنوز همان 100 نقطه در تهران براى 
مقابله با قاچاق مدنظر است، اظهار داشت: امسال در حوزه پوشاك از 
تولیدکنندگان داخل درخواست شده تا در سال 98 تولیدکنندگانى که 
رونق خوبى گرفتند، به سمت شناسه دار کردن کاالهاى خود بروند و 
ما بتوانیم در کنار آن، از کد رهگیرى استفاده کنیم؛ ضمن اینکه این 
امید را مى دهیم که بتوانیم کنترل سطح عرضه را هم به شدت دنبال 
کنیم و در سال جدید، با داشتن شناسه هاى کاال و کد رهگیرى بتوانیم 
در سطح عرضه در سایر مکان ها غیر از این 100 نقطه نیز با قاچاق 

مقابله کنیم. 
وى در مورد افزایش استان هاى درگیر با مقابله با قاچاق، گفت: این 
مساله بستگى به سهم استانها در حوزه قاچاق پوشاك دارد؛ اما هنوز 

همان 8 استان مدنظر است . 
معاون پیشگیرى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، همچنین از طرح 
جدیدى براى مقابله با قاچاق پوشاك خبر داد و افزود: البسه دست 
دومى که در برخى از استانها به فروش مى رود، به صورت قاچاق 
وارد کشور مى شود، که بر این اساش ما به دنبال این هستیم که این 

فروشگاهها را به سمت نوفروشى، تغییر ماهیت دهیم. 
وى ادامه داد: اتحادیه را فعال کردیم که بتواند به این موضوع ورود 
پیدا کرده و اگر مکان هایى هستند که بتوانند تغییر کاربرى دهند و 
جواز بگیرند و با جواز اتحادیه بتوانند نوفروشى و کاالهاى تولید داخل 

را عرضه کنند، این اقدام انجام شود. 
هندیانى همچنین یادآور شد: کل پوشاك قاچاقى که جمع آورى شده، 
تحویل سازمان اموال تملیکى مى شود و اگر قاچاق باشد، این سازمان 
حق فروش را ندارد تا مجدد در بازار ورود پیدا نکند. در واقع سازمان 
اموال تملیکى و سازمان هایى که پوشاك در اختیارشان قرار مى گیرد، 
امکان عرضه مجدد ندارند و مى توانند یا کاال را صادر کنند یا به 

کشورهاى دیگر ارائه دهند.
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صنعت نساجى کاشان بیمه مى شود
«بیمه  همایش  در  کاشان  معادن  و  صنایع  بازرگانى،  اتاق  رئیس 
با  و  بازرگانى  اتاق  در سالن جلسات  نساجى» که  ماشین آالت  جامع 
حضور صاحبان صنایع در دوم بهمن ماه برگزار شد، گفت: «بیمه جامع 
ماشین االت نساجى» یکى از محصوالت بیمه اى که شامل پوشش جامعى 
است که براى نخستین بار در کشور صنایع نساجى کاشان را تحت پوشش 
قرار خواهد داد و ضمانت مناسبى براى استمرار چرخ صنعت و تداوم تولید 

در منطقه و شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل است.
 در این همایش که در محل اتاق بازرگانى کاشان برگزار شد ، محمود 
توالیى ضمن تاکید بر اینکه ماشین االت با قیمت فوق العاده سنگین چرخ 
صنعت را به حرکت درآورده است، افزود: گاهى ماشینى که با قیمت ده 
تا پانزده میلیارد تومان خریدارى شده و در حال تولید است با شکستن 
قطعه اى از کار افتاده و متوقف مى شود. در این صورت نقش بیمه مشخص 
مى شود. کارگاه یا کارخانه اى که با مشکل مواجه شده است با اتکا به نقش 

حمایتى بیمه به چرخه ى تولید باز مى گردد. 
در  گذشته  سال  موضوع  این  شد:  یادآور  کاشان  بازرگانى  اتاق  رئیس 
جلسه اى مطرح شد. پیشنهاد شد صنعت بیمه تنها به سیل و حریق و 
حوادث و ساختمان کارخانه ها متوقف نشود. به داخل کارخانه ها بیاید. 

فرآیند تولید را مدنظر قرار داده و چرخ صنعت را تحت پوشش قرار دهد.
توالیى افزود: صاحب نظران و متولیان بیمه اعتقاد داشتند چنین بیمه اى 
براى برخى صنایع تحت نام CMI ( بیمه جامع ماشین آالت ) پیش بینى 
شده است ولى در خصوص صنعت نساجى مغفول مانده است. تجربه اى در 
سایر صنایع و مواردى از این دست وجود دارد ولى در صنعت نساجى هیچ 
شرکت بیمه اى با این محصول وارد نشده و اقدام نکرده است. از بیمه ها 
درخواست شد تا حوزه ماشین االت نساجى را نیز تحت پوشش قرار دهند. 
روى این موضوع کار کارشناسى انجام شد. گلوگاه هاى صنعت نساجى 
استخراج شد. نرخ بیمه مشخص گردید و پس از یک سال کار کارشناسى 

و جلسات بحث و بررسى به جمع بندى نهایى رسید.
رئیس اتاق بازرگانى کاشان تأکید کرد: متولیان این حوزه طى یک سال 
گذشته تالش کرده اند با ارزیابى دقیق ریسک هاى موجود در فرآیندهاى 
کارخانجات نساجى نسبت به معرفى این محصول اقدام نمایند ، براى این 
کار سبد بیمه اى در نظر گرفته شد. موضوع مهم است و مبتالبه همه ى 
فعالین صنعت است. اتاق بازرگانى از حضور همه ى بیمه ها استقبال مى کند. 
پا به میدان بگذارند. شهرك ها و کارخانه ها و کارگاه هاى صنعتى را تحت 

پوشش قرار داده و چتر حمایتى خود را به کلیه  حوزه هاى صنعت کاشان 
گسترش دهند. باید صنعتگر به این اطمینان برسد که چنانچه با حادثه یا 
مشکلى مواجه شد بیمه از او حمایت خواهد کرد. تداوم و پایدارى تولید 
در گرو هم افزایى همه ى قسمت هاى این حوزه است. زنجیره اى از عوامل 
در کنار هم قرار گرفته اند تا چرخ صنعت مى چرخد. یکى از این زنجیره ها 

«صنعت بیمه» است.
توالیى افزود: بیمه براى زندگى و کسب و کار ضرورى و با اهمیت است. 
همواره اتاق بازرگانى از همه ى شرکت هاى بیمه  حمایت کرده و مشوق 
آنان است تا خدمات خود را در کلیه ى زمینه ها به خصوص کسب و کار 
گسترش دهند. ایده ال ما این است که هر مجموعه  اى که کار مى کند 
زیر چتر حمایتى بیمه فعالیت کند. وقتى به متهمان دستگاه قضایى و 
زندان ها نگاه مى کنیم حداقل بخشى از این گرفتارى ها به واسطه ى عدم 
پوشش بیمه اى فرد متهم یا زندانى در حادثه است. گاهى آنچنان مسائل 
و مشکالت حاد و بزرگ است که هیچ کس قادر به رفع آن نیست. حتى 
کارى از حاکمیت و دولت برنمى آید. در این صورت بیمه پا به میدان 
گذاشته و از طریق ساز و کار و مکانیزمى که در اختیار دارد مسائل و 

مشکالت حادثه دیده را مرتفع مى کند. 
مدیر بیمه هاى مهندسى و خاص بیمه ى «سامان» نیز در این همایش 
گفت: هدف از حضور بیمه «سامان» در این همایش صرفاً معرفى بیمه 
یا توصیه به خرید بیمه نامه نیست. هدف این است که مجموعه ى صنعت 
نساجى و فرش ماشینى بیش از پیش با ریسک ها و تهدیدهاى حوزه ى 
صنعت و فرآیندهاى تولید خود آشنا شده و آگاهى الزم را کسب کنند. آن 
موقع انتخاب و تصمیم گیرى با صنعتگر و صاحب صنایع است. آن موقع 
باید تصمیم  بگیرد که چه کارى انجام دهد؛ ریسک را کم کرده، حذف  کند 

یا آن را به شرکت بیمه  انتقال دهد.
محمدرضا آقاجانى مدیر بیمه هاى مهندسى و خاص بیمه ى سامان تصریح 
کرد: مدیران و کارشناسان بیمه «سامان» معتقدند قبل از ارائه هرگونه 
پوشش بیمه اى بایستى در جریان کسب و کار بیمه گذار قرار بگیرند. 
وضعیت کسب و کار وى را بررسى و آنالیز کرده و متناسب با آن راه حل 
ارائه نمایند. این کار براى حوزه هاى مختلف صنعت انجام شده و مدل هاى 
مختلفى استخراج شده است به نحوى که بیمه گذار با انتخاب بیمه ى 
متناسب با کسب و کار خود بتواند در زمان حادثه خسارت کامل دریافت 

کند. 

اجازه دهید به تولید ادامه دهیم!
دکتر علیمردان شیبانى- عضو هیئت مدیره 
کرد:  اعالم  ایران-  نساجى  صنایع  انجمن 
معاون  حضور  با  که  هم اندیشى  جلسه  در 
ملى  شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  محترم 
صنایع پتروشیمى، رئیس دفتر توسعه صنایع 
و  تشکل ها  مدیران  پتروشیمى،  دستى  پایین 
انجمن هاى مرتبط با صنعت پتروشیمى برگزار 
شد، اغلب تحلیل ها و سخنان فعاالن بخش هاى مختلف در زمینه مسائل 

پتروشیمى یکسان بود .
وى که به عنوان یکى از نمایندگان صنعت نساجى در این جلسه حضور 
داشت؛ افزود: در این جلسه اعالم کردم تا 10 -12 سال پیش، صد درصد 
نیاز واحدهاى نساجى به مواد پلیمرى از طریق واردات برطرف مى شد اما 
در حال حاضر به همت و تالش متخصصین ایرانى و جوانان بى نظیرمان 
شاهد بر پایى  مجتمع هاى بزرگ  پتروشیمى در کشور هستیم که طبعا  از 

واردات مواد مذکور بى نیاز شده ایم. 
این فعال صنعت نساجى، با بیان این مطلب که اگر چه هم اکنون  همه 
این مواد در داخل کشور تولید مى گردد اما  متأسفانه کارخانجات تولیدى 
در زمینه توزیع و  دریافت مواد اولیه پتروشیمى با مشکالت متعددى مواجه 
هستند ؛ بسیارى از شرکت کنندگان جلسه، ریشه این مشکل را در عملکرد 
سایت بهین یاب مى دانستند یا مخالف عرضه این مواد در بورس کاال بودند 
در حالى  که به نظر من   وجود قانون بد به مراتب بهتر از بى قانونى است. 
بهین یاب با همه  مشکالت و نقایصى  که دارد طبعا رفع این  موارد چندان 

مشکل نیست بودنش بمراتب بهتر از نبودنش مى باشد .
دکتر شیبانى اذعان داشت: حذف بهین یاب هیچ کمکى به حل مشکل 

تهیه و تامین  مواد اولیه پتروشیمى در واحد هاى تولیدى  نخواهد کرد؛ 
همچنین خروج عرضه این محصوالت از بورس کاال نیز قطعا  موجب 
شکل گیرى شبکه گسترده اى از رانت و فساد و رونق  مجدد بازار دالالن 

و واسطه هاى سودجو خواهد شد. 
ایران تصریح کرد: مخالف  انجمن صنایع نساجى  عضو هیئت مدیره 
زیرا صادرات  درست  الزمه  نیستیم  پتروشیمى  صادرات محصوالت 
گردش چرخ هاى اقتصاد کشور است اما  مگر با صادرات  مثال صد تن  
مواد خام پلیمرى ، چه میزان ارز به کشور بازخواهد گذشت؟ در حالى که 
اگر همان  صد تن به تولید محصول نهایى در کشور اختصاص پیدا کند، 
ضمن ایجاد اشتغال و خلق ارزش افزوده بیشتر، شاهد بازگشت چندبرابرى 

ارز به کشور خواهیم بود.     
که  شدم  یادآور  مسئوالن  به  فوق  جلسه  در  کرد:  خاطرنشان  وى 
کارخانه هاى نساجى به امکانات خاصى براى تهیه مواد اولیه، نیاز ندارند 
لذا با ارائه مواد اولیه پتروشیمى در موعد مقرر و به میزان کافى  و با نرخ 

منطقى اجازه دهید به تولید و اشتغال زایى ادامه دهیم.
دکتر شیبانى یادآور شد: با توجه به مشکالت مربوط به گردش نقدینگى 
کارخانجات  جهت تهیه مواد اولیه، زمان بر بودن تبدیل آن به محصول 
نهایى و صنعت محور نبودن سیستم بانکى کشور، پیشنهاد دریافت اعتبار 
از سوى بورس کاال به متقاضیان مواد اولیه پتروشیمى را البته با شرایط 
آسان و نه در خواست صدها وثیقه و ضمانتنامه  آن چنانى  مطرح کردم 
که خوشبختانه مورد توجه آقاى مهندس محمدى - مدیرعامل محترم  
شرکت ملى صنایع پتروشیمى- قرار گرفت و تمایل خود را جهت بررسى 
و رفع مشکالت موجود با  برگزارى جلسه اختصاصى با صنعتگران نساجى 

اعالم  فرموند .

عضو جديد

مدیرعامل: سید حسن صفوى
محل کارخانه: یزد

زمینه فعالیت: انواع پتو راشل
عضویت  ایران  نساجى  صنایع  انجمن 
آن  مدیران  به  را  یزد  نگار  پتوى  شرکت 
حسن  سید  آقاى  جناب  ویژه  به  واحد 
صفوى خوش آمد عرض نموده و موفقیت 

روزافزون ایشان و شرکت  پتوى نگار یزد را آرزومند است. 

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

شرکت پتوى نگار یزد

معاون مدیرکل نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت:حضور 
برندهاى پوشاك خارجى در 

مراکز تجارى تهران کمرنگ شد
معاون مدیرکل نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت، معدن 
برندهاى  متراژ حضور  مترمربعى  هزار  هفت  کاهش  از  و تجارت 
خارجى پوشاك در مال هاى بزرگ تهران از ابتداى امسال تا پایان 
این  جایگزین  ایرانى  باکیفیت  برندهاى  افزود:   و  داد  خبر  آبان ماه 
میرمحمدى   سیدمرتضى  شده اند.  ترکیه  تولیدات  جمله  از  برندها 
خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات پوشاك و افزایش نرخ ارز سبب شده 
تا انگیزه اى براى استفاده از پوشاك داخلى ایجاد شود و به همین دلیل 

تولیدکنندگان داخلى نیز به بهبود کیفى تولیدات خود توجه کردند. 
به گزارش ایرنا، وى گفت:  این دستاورد با تامین ماشین آالت و فناورى 
روز از جمله فناورى ریسندگى مستقیم الیاف بلند و ریسندگى الیاف 
پنبه اى، همچنین ورود ماشین آالت مدل 2018 و 2019 تحقق یافته 
است؛ با وجود تحریم ها، سرمایه گذارى خوبى در این حوزه انجام شده 
است. معاون مدیرکل نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت افزود: 
در 9 ماهه امسال 277 هزار تن پوشاك در کشور تولید شد که در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 20 درصدى نشان مى دهد. 
وى یادآورشد: آخرین آمار صادرات پوشاك اخذ شده از گمرك مربوط 
به نیمه نخست امسال است که 29 میلیون دالر بوده و در مقایسه با 

نیمه نخست پارسال رشد 15 درصدى داشته است. 
این مسوول بیان داشت: امسال صادرات پارچه از نظر وزنى نیز روندى 
افزایشى داشته و با رشد 12 درصدى به پنج هزار و 600 تن رسیده 
است. وى درخصوص تامین پوشاك شب عید نیز گفت: با توجه به 
کاهش قدرت اقتصادى مردم در ماه هاى گذشته و در نتیجه کاهش 
مصرف پوشاك از یک سو و افزایش تولید از سوى دیگر، براى تامین 

پوشاك در ایام پایانى سال هیچ مشکلى وجود ندارد. 
میرمحمدى در ادامه با استناد به آمارهاى ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به کاهش 400 میلیون دالرى قاچاق پوشاك به کشور در یک 

سال گذشته (از 2.2 میلیارد دالر به 1.8 میلیارد دالر) اشاره کرد.

https: //telegram. me/aiti1395
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