اخبار داخــلی

دستورالﻌمﻞ واردات پوشاك به
اصالحات نیاز دارد
 14شــهریورماه همایــش حمایــت از تولیــد
داخلــی پوشــاک و چالشهــای نظــام توزیــﻊ
بــه همــت اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و
پوشــاک ایــران و انجمــن صنایــﻊ پوشــاک ایــران
در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی برگــزار
شــد.
در ایــن همایــش شــهباز حســن پــور ،عﻀــو
فراکســیون اصنــاف مجلــﺲ شــورای اســالمی،
افســانه محرابــی ،مدیــرکل صنایــﻊ نســاجی و
پوشــاک ،گلنــار نصرالهــی ،مشــاور وزیــر صنعــت
در امــور صنایــﻊ نســاجی و پوشــاک ،اعﻀــای
اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک
ایــران و شــماری از تولیدکننــدگان حﻀــور
داشــتند.
افســانه محرابــی ،مدیــرکل صنایــﻊ نســاجی
و پوشــاک وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
ایــن مراســم گفــت :صنعــت نســاجی و پوشــاک
نســبت بــه صنایــﻊ دیگــر بــه ســرمایه گــذاری
اندکــی نیــاز دارد ،در حالــی کــه ایجــاد اشــتﻐال
در ایــن صنعــت باالســت .او افــزود :براســاس
گزارشهــای بینالمللــی در ســال 2016
صــادرات صنایــﻊ پوشــاک در جهــان 800میلیارد
دالر بــود کــه  6/5درصــد از صــادرات کاالهــای
صنعتــی دنیــا را شــامل میشــد و ایــران بــا بــازار
مصرفــی  1200میلیــارد دالری و بــا  79میلیــون
جمعیــت یﮑــی از بازارهــای مهــم مصرفــی در
جهــان اســت.
محرابــی بــا اشــاره بــه وجــود آمارهــای
مختلــﻒ در بخــش قاچــاق پوشــاک گفــت:
حداکﺜــر آمــار قاچــاق پوشــاک  2میلیــارد و
 700میلیــون دالر اســت و نبایــد روی اعــداد و
ارقــام قاچــاق تمرکــز کنیــم؛ بلﮑــه بحــﺚ اصلــی
بایــد از بیــن بــردن قاچــاق و حمایــت کــردن از
تولیــد باشــد و ایــن ،فقــﻂ بــا کاهــش قیمــت
تمــام شــده و افزایــش کیفیــت کاالهــا میســر
اســت .مدیــرکل صنایــﻊ نســاجی و پوشــاک
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :بایــد در
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صنعــت پوشــاک و نســاجی بــه ســمت صنعــت
دانشبنیــان حرکــت کنیــم و تولیــد رقابتپذیــر
در ســطﺢ بینالمللــی داشــته باشــیم.
او گفــت :دولــت بــرای حمایــت از صنعــت
نســاجی و پوشــاک اقدامــات مناســبی همچــون
بازســازی و نوســازی صنعــت ،توانمندســازی
ﻇرفیــت هــای بومــی ،برندســازی ،شناســنامهدار
کــردن و جــذب ســرمایهگذاری خارجــی،
مدیریــت نظــام تعرفــهای و تخصیــص شناســه
کاال اعــم از وارداتــی و تولیــد داخلــی انجــام
داد امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم حــل برخــی
مشــﮑالت فرادســتی اســت و بــه همــﮑاری تیــم
اقتصــادی نیــاز دارد.
گلنــار نصرالهــی ،یﮑــی از اقــدام هــای دولــت
یازدهــم بــرای حمایــت از صنعــت پوشــاک را
دســتورالعمل واردات پوشــاک عنــوان کــرد و
گفــت :از  2ســال پیــش تدویــن راهبــرد پوشــاک
بــا ســه ســرفصل ســوق دادن کاالهــای نســاجی
بــه ســمت واردات رســمی ،اقــدام فرهنگــی بــرای
معرفــی کیفیــت و تقویــت تولیــد داخــل آغــاز
و در شــهریورماه  1395ابــالغ شــد .او یــادآوری
کــرد ایــن دســتورالعمل بهدلیــل مشــﮑالتی کــه
داشــت هنــوز اجرایــی نشــده اســت و افــزود:
زمزمههایــی مبنــی بــر حــذف ایــن دســتورالعمل
در وزارت جدیــد صنعــت ،معدن و تجارت شــنیده
میشــود کــه بایــد بگویــم درســت نیســت و نظــر
وزیــر صنعــت ایــن اســت کــه بــازار داخلــی را بــه
دســت خارجــی هــا ندهیــم .بــه گفتــه او ،ایــن
دســتورالعمل بــه اصالحاتــی نیــاز دارد.
تجمع سراجان مقابﻞ وزارت کشور
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا ،حــدود  200نفــر از
کارگــران و کســبه صنــﻒ کیــﻒ و کفــش اســتان
تهــران در اعتــراض بــه تعطیلــی بســیاری از
کارگاههــای تولیدکننــده ایــن محصــوالت در
روز  5شــهریورماه مقابــل وزارت کشــور ،تجمــﻊ
کردنــد.
جمعــی از حاضــران در ایــن تجمــﻊ در ایــن
رابطــه بــه ایلنــا گفتنــد :شــرایﻂ نابرابــری کــه

بــرای کارگــران ایرانــی و غیرایرانــی حاضــر در
بــازار کیــﻒ و کفــش وجــود دارد ،باعــﺚ شــده
کارفرمایــان ســودجو از ایــن موقعیــت ســوء
اســتفاده کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه
معترضــان هماکنــون  2هــزار کارگاه در ســطﺢ
شــهر تهــران مشــﻐول تولیــد محصــوالت کیــﻒ
و کفــش هســتند کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه
یابــد ،بــرای کارگــران ایرانــی بــه دلیــل گرانتــر
تلقــی شــدن؛ شــﻐلی باقــی نخواهــد مانــد و ایــن
درحالــی اســت کــه هــزاران نفــر از آنهــا در دو
دهــه اخیــر بــه صــورت حرفــهای در ایــن بــازار
مشــﻐول کار بودهانــد.

آنهــا میگوینــد :غالــب افــرادی کــه در
جســتجوی معــاش از مرزهــای شــرقی داخــل
کشــور میشــوند بــه دلیــل نداشــتن مجوزهــای
قانونــی مــورد سوءاســتفاده کارفرمایــان ســودجو
قــرار میگیرنــد.
پرداخــت دســتمزدهای بســیار ناچیــز و
محبــوس شــدن شــبانهروزی و کار اجبــاری در
محیﻂهــای نامناســبی کــه در عمــل بــه کارگاه
تولیــد کیــﻒ و کفــش تبدیــل شــدهاند ،از جملــه
مــواردی اســت کــه شــرکتکنندگان حاضــر در
اجتمــاع روز گذشــته از آن بــه عنــوان مصــداق

سوءاســتفاده از کارگــران غیرایرانــی نــام بردهانــد.
معترضــان میگوینــد :فــارغ از غیــر انســانی
بــودن ایــن موقعیــت ،شــرایﻂ بــه گونــهای اســت
کــه اکنــون شــرایﻂ بــازار کار بــرای کارگــران
ایرانــی دشــوارتر شــده اســت ،زیــرا قیمــت تمــام
شــده محصــول تولیــد شــده توســﻂ کارگــر
خارجــی تــا یــک ســوم محصــول ســاخت
دســت کارگــران ایرانــی کاهــش یافتــه اســت و
در نتیجــه توزیﻊکننــدگان بــزرگ نیــز جــذب
تولیــدات ارزانتــر شــدهاند.
صنﻌت چرم ایران به فناوریهای جدید و
نوسازی نیاز دارد

رییــﺲ اتحادیــه فروشــندگان چــرم
طبیعــی ،مصنوعــی و لــوازم کفــش ایــران گفــت:
»نخریــدن« بهتریــن روش مبــارزه بــا پدیــده
مخــرب قاچــاق و واردات بیرویــه کاالهــای
خارجــی اســت.
ســعید حیاتــی در برنامــه »روی خــﻂ بــازار«
رادیــو اقتصــاد افــزود :تولیــد داخلــی امــروز
بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــاز بــه حمایــت
و دســتگیری دارد .او اﻇهــار داشــت :مــردم
میتواننــد بــا خریــد کاالی باکیفیــت ایرانــی
بــه رونــﻖ اقتصــادی کشــور خــود کمــک کــرده
و نگذارنــد تعــداد زیــادی از کارگــران زحمتﮑــش
ایــن مــرز و بــوم بیــﮑار شــوند.
رئیــﺲ اتحادیــه فروشــندگان چــرم طبیعــی،
مصنوعــی و لــوازم کفــش ایــران گفــت :ترویــﺞ
فرهنــگ خریــد کاالی ایرانــی از ســوی رســانهها
و دســتگاههای متولــی از عوامــل رونــﻖ
اقتصــادی اســت کــه عملیاتــی شــدن ایــن مهــم

نقــش بســزایی در حمایــت از محصــوالت و
تولیدکننــدگان داخلــی دارد .صنعــت چــرم ایران
بــه فناوریهــای جدیــد و نوســازی خطــوط
تولیــد نیــاز دارد.

طــرح توســعه چرمســازی را افتتــاح کــرد.
فعالیــت ایــن کارخانــه در زمینههــای
تولیــد چــرم رویــه و چــرم ســنگین بــوده و بــا
 37میلیــارد ریــال ســرمایهگذاری اولیــه ،بــرای
 9نفــر اشــتﻐالزایی ایجــاد کــرده اســت .مدیــر
عامــل کارخانــه در حاشــیه آییــن افتتــاح آن،
بــا اشــاره بــه مشــﮑالت پیــشروی ایــن واحــد
گفــت :بحــﺚ مالیــات بــرارزش افــزوده فشــار
زیــادی را بــه ایــن واحــد تولیــدی وارد میکنــد
بهطــوری کــه ایــن امــر منجــر شــده ایــن واحــد
بــا ﻇرفیــت کمــی فعالیــت کنــد.
حســنزاده دلیــر بــا بیــان ایــن کــه اخــذ
چنیــن مالیاتــی بــا توجــه بــه شــرایﻂ بــد
اقتصــادی ســبب تحــت فشــار قــرار دادن اصناف،
تولیدکننــدگان و کارآفرینــان مــی شــود ،افــزود:
امیــد اســت در زمینــه مالیــات کمکهایــی بــه
واحدهــای تولیــدی انجــام شــود تــا واحدهــا
بتواننــد زمینــه اشــتﻐال بیشــتر را فراهــم کننــد.

او اﻇهــار داشــت :بــا توجــه بــه ســختی
و هزینهبــری تولیــد چــرم طبیعــی امــروزه
بســیاری از تولیدکننــدگان بــه ســمت و ســوی
مصــرف چــرم مصنوعــی تمایــل پیــدا کردهانــد.
صنعــت چــرم ایــران بــرای تحــول رو بــه جلــو
ضمــن حمایــت جــدی سیســتم بانﮑــی بــه
هیدج ،شهر کفﺶهای کتانی
نوســازی خطــوط تولیــد ،انتقــال دانــش و
بــه گــزارش ایســنا ،مدیرکل اســتاندارد اســتان
تﮑنولــوژی روز دنیــا نیــاز مبــرم دارد .او افــزود:
ایــن صنعــت در کاهــش ضریــب نــرخ بیــﮑاری ،زنجــان گفــت :صنعــت تولیــد کفــش هیــدج بــا
اشــتﻐالافزایی ،پویایــی تولیــد ،رشــد اقتصــادی ،رعایــت اســتانداردها میتوانــد توســعه پیــدا کنــد.
داوود کارگــرزاده اﻇهــار کــرد :اخیــرا
صــادرات و مــواردی از ایــن دســت بســیار نقــش
آفریــن اســت مشــروط بــه ایــن کــه دولتمــردان در راســتای حمایــت از تولیــدات داخلــی و
دســت تولیدکننــدگان و صنعتگــران ایرانــی را به همچنیــن تحقــﻖ شــعار اقتصــاد مقاومتــی،
تولیــد و اشــتﻐال از واحــد تولیــدی خوشــه
گرمــی بفشــارند و از آنــان حمایــت کننــد.
حیاتــی در مصاحبــه بــا رادیــو اقتصــاد کفــش هیــدج بازدیــدی بهعمــل آمــد.
کارگــرزاده ادامــه داد :توســعه کســب و کار
صنعــت چــرم را صنعتــی پایــدار و منحصــر بــه
فــرد دانســت و یادآورشــد :ﻇرفیــت ایــن صنعــت در خوشــه کفــش کتانــی هیــدج بــا رعایــت
بســیار باالســت و میطلبــد از ایــن تــوان بــه اســتانداردها رونــﻖ مییابــد و اگــر عالمــت
نفــﻊ رونــﻖ اقتصــادی کشــور بیــش از گذشــته اســتاندارد بــر روی محصــوالت این واحــد تولیدی
درج شــود میتــوان کفــش هیــدج را بهعنــوان
بهــره بــرداری شــود.
نخســتین کفــش دارای عالمــت اســتاندارد در
طرح توسﻌه چرم سازی در چرمشهر تبریز اســتان زنجــان روانــه بــازار کــرد .کارگــرزاده
خاطرنشــان کــرد :بــا طــرح مشــﮑالت از جانــب
افتتاح شد
جعفــر ســرقینی ،معــاون امــور معــادن و کارگاههــای تولیــد کفــش میتــوان راهﮑارهایــی
صنایــﻊ معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت را بــرای حــل مشــﮑالت تولیــد کفــش اســتاندارد
بــا حﻀــور در شــهرک صنعتــی چرمشــهر تبریــز ،و بــا کیفیــت مناســب ،ارائــه کــرد.
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