
3
سه شنبه 
11 دی 1397 

24 ربیع الثانی 1440
اول ژانویه 2019 

 شماره 1211
پیاپی 2529

صنعت

گروه صنعت 
editor@smtnews.ir

بر
خ

کارگروهتامینملزوماتپوشاک،کشوریمیشود
تامی��ن مواد اولی��ه و تنظیم بازار در ش��رایط کنونی 
دو چال��ش اصلی صنعت پوش��اک اس��ت در حالی که 
کارشناس��ان معتقدند بازار ۸۰ میلیونی کشور بهترین 
فرصت برای رونق صنعت پوشاک در داخل است چراکه 
با افزایش نرخ ارز و گرانی پوشاک خارجی روی آوری به 
س��مت مصرف پوشاک داخلی بیشتر شده است. با این 
حال، تامین پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان پوشاک در 
آستانه شب عید در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت تا 
بازار پوشاک آخر سال مشکلی در تامین تقاضا نداشته 
باشد. مرحله دوم توزیع پارچه موردنیاز تولیدکنندگان 
پوش��اک در کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک اجرایی 
ش��د و انواع پارچه های پیراهن��ی و مانتویی در اختیار 
تولیدکنن��دگان ق��رار گرف��ت. کارگروه تامی��ن پارچه 
موردنیاز تولیدکنندگان پوش��اک ب��ا همکاری کارگروه 
تامین م��واد اولیه پوش��اک و با همراهی و مش��ارکت 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، ات��اق اصن��اف و 
هیات امن��ای ب��ازار ته��ران از ۲۴ آبان  امس��ال آغاز به 
کار کرد. در مرحله نخس��ت این کارگروه حواله تامین 
پارچه جین با قیمت مناس��ب )۲۰ هزار تومان زیر نرخ 
بازار( به تولیدکنندگان تحویل داده ش��د و در جلس��ه 
این کارگروه، تولیدکنندگان پوشاک بیش از ۱۰۵ هزار 
مت��ر پارچه پیراهنی و مانتویی را به قیمت هر متر ۲۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کردند. این در حالی اس��ت 
ک��ه قیمت آن در ب��ازار متری ۳۰ ه��زار و ۵۰۰ هزار 

تومان است.
توزیع�مواد�اولیه�بین�تولیدکنندگان���

ابراهیم درس��تی، رئیس کارگ��روه تامین موارد اولیه 
پوش��اک در تهران در حاشیه دومین مرحله از تشکیل 
این کارگروه و توزیع پارچه موردنیاز تولیدکنندگان به 
ایرن��ا گفت: اکنون این کارگ��روه با حضور اتحادیه های 
ذی ربط و به منظور ایجاد یک فضای شیشه ای در حال 
توزیع مواد اولیه به تولیدکنندگان است. درستی افزود: 
ه��دف اصلی از ایج��اد این کارگروه حذف واس��طه ها، 
دالالن و ایج��اد  رابط��ه مس��تقیم بی��ن تولیدکننده و 
واحدهای صنفی است که تاکنون فعالیت این کارگروه 

با موفقیت همراه بوده است.
رئیس کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک در تهران به 
گس��ترش فعالیت این کارگروه در سطح کشور اشاره و 

بیان کرد: در پی کش��وری کردن این کارگروه هستیم 
زی��را برخی از مش��تریان م��واد اولیه از شهرس��تان ها 
برای دریافت پارچه به ای��ن کارگروه مراجعه کرده اند. 
درستی تصریح کرد: برخی از افراد سودجو که به دنبال 
نبود شفافیت در معامالت هس��تند بر سر فعالیت این 
کارگ��روه موانع ایجاد می کنن��د. رئیس کارگروه تامین 
مواد اولیه پوش��اک در تهران ابراز امیدواری کرد که با 
گسترش فعالیت این کارگروه، مواد اولیه بدون واسطه 
در اختی��ار تولید کننده قرار بگیرد تا ضمن تنظیم بازار 
ش��ب عید، اجحاف��ی در حق مصرف کنندگان نش��ود.  
درس��تی تاکید کرد: در مرحله نخست مقداری پارچه 
شلواری در بین تولیدکنندگان توزیع شد و امروز بیش 
از ۱۰۵ ه��زار متر پارچ��ه پیراهن��ی و مانتویی نیز در 

اختیار آنان قرار گرفت.
 رئیس کارگروه تامین مواد اولیه پوش��اک در تهران 
ادام��ه داد: در تالش هس��تیم تا هر چ��ه زودتر نخ در 

ای��ن کارگروه عرضه و بین تولیدکنندگان توزیع ش��ود 
تا بتوانیم از این طریق دس��ت واسطه ها را از بازار کوتاه 
کنیم. درستی با تاکید بر تاثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت 
کاالها در بازار گفت: بر اساس گفته وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، تنظیم قیمت ها در بازار متناس��ب با نرخ ارز 
نیازمند زمان اس��ت تا بتوانیم ش��اهد کاهش قیمت ها 
در بازار همس��و با قیمت ارز باش��یم ک��ه درحال حاضر 
این کارگ��روه تا حدودی قادر ب��ه جلوگیری از جهش 

چشمگیر قیمت ها در بازار پوشاک بوده است.
رئی��س کارگروه تامین مواد اولیه پوش��اک در تهران 
ایج��اد آرامش در ب��ازار را از جمله اهداف این کارگروه 
برش��مرد و اظهار کرد: زمانی که تولیدکننده از آرامش 
برخوردار باش��د ب��ه مراتب مصرف کنن��ده هم آرامش 
خاطر خواهد داشت که امیدواریم با حمایت وزیر، اتاق 
اصناف تهران، اتاق اصناف کش��ور و نی��ز اتحادیه های 
ذی رب��ط موفقیت حاصل فعالیت این کارگروه ش��ود و 

به مراتب شاهد ایجاد نظم در بازار پایان سال باشیم.
ورود�پارچه�های�چینی��

محمد توکلی، دبیر کارگروه تامین مواد اولیه پوش��اک 
در تهران نیز با بیان اینکه قیمت پارچه در بازار همزمان 
با تش��کیل کارگروه با کاهش ۱۰هزار تومانی همراه شد، 
گفت: پارچه های چینی که در کارگروه با قیمت ۲۳ هزار 
و ۵۰۰ در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد در بیرون 
از ب��ازار با نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می ش��ود. 
توکلی از مذاکره با برخی از کارخانه های نس��اجی ایرانی 
برای عرضه پارچه ایرانی به این کارگروه خبر داد و افزود: 
پارچه های ایرانی در بازار با قیمت ۲۸هزار تومان فروخته 
می ش��ود و اکن��ون به دنبال آن هس��تیم ت��ا پارچه های 
ایران��ی هم در کنار پارچه های خارج��ی برای فروش به 
ای��ن کارگروه عرضه ش��ود که در ص��ورت موفقیت برای 
ورود پارچه ه��ای ایرانی به این کارگ��روه باید با نرخ ۲۰ 
هزار تومان توزیع ش��ود و به  دست تولیدکنندگان برسد. 
وی به هدف ایجاد این کارگروه اش��اره و بیان کرد: هدف 
ما از ایجاد این کارگروه حذف واس��طه و دالالن اس��ت تا 
از این طریق کارخانه داران نس��اجی و واردکنندگان مواد 
اولی��ه بتوانند با تولیدکنندگان ارتب��اط نزدیک و بدون 
واس��طه را برق��رار کنند که رضا رحمان��ی، وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و محمد امامی امین، اس��تاندار تهران 
 نقش برجس��ته ای را در بهبود عملکرد این کارگروه ایفا 

کردند.
 دبیر کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک در تهران ادامه 
داد: بازار پوشاک چندی پیش به دلیل کمبود مواد اولیه 
با افزایش قیمت روبه رو ش��د که اگر این مش��کالت رفع 
نشود بسیاری از تولیدکنندگان و به دنبال آن انبوهی از 

کارگران بیکار خواهند شد. 
توکل��ی افزود: فق��ط ۳۰ درصد از پارچه هایی که برای 
تولید مانتو و کت و ش��لوار مورد اس��تفاده قرار می گیرند 
در داخل کش��ور تولید و باقی آن از طریق واردات تامین 
می ش��ود که امیدواریم تدابیر الزم در زمینه تولید پارچه 
از س��وی کارخانه های ایرانی اتخاذ شود و دیگر نیازی به 
واردات پارچه های خارجی نداش��ته باشیم. به گفته وی، 
اگر م��واد اولیه تولید کنندگان تامین ش��ود، محصوالت 
ب��ا کاه��ش ۳۰ درصدی قیمت به  دس��ت مصرف کننده 

می رسد.

راه هموار موفقیت مرکز 
پژوهش متالورژی رازی 

مرک��ز پژوهش متالورژی رازی در س��ال ۱۳۶۱ 
ب��ه منظ��ور انج��ام پژوهش ه��ای علم��ی، فنی، 
اقتصادی، طراحی و مهندس��ی، تهیه نرم افزارهای 
تخصصی، ارائه خدمات آزمایشگاهی- پژوهش��ی، 
آم��وزش، اطالع رس��انی و آینده نگ��ری در حوزه 
مهندس��ی و علم مواد تاس��یس ش��د.  به گزارش 
 مرک��ز پژوهش متال��ورژی رازی به عنوان 
نخس��تین آزمایش��گاه هم��کار از طرف س��ازمان 
مل��ی اس��تاندارد انتخاب ش��ده و دارای اکرودیته 
این موسس��ه اس��ت. ای��ن مرکز در س��ال ۱۳۸۲ 
 موف��ق به کس��ب گواهینام��ه مدیری��ت کیفیت

 ISO۹۰۰۱: ۲۰۰۰ از ش��رکت DNV ش��د. 
همچنی��ن ای��ن مرکز در س��ال ۱۳۸۶ گواهینامه 
بین الملل��ی مدیریت آزمایش��گاه ها را بر اس��اس 
موسس��ه  از    ISO/IEC  ۱۷۰۲۵ اس��تاندارد 
اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی ایران و در س��ال 
۱۳۸۷ از موسسه DAP آلمان و سپس از شرکت 
DAKKS آلم��ان دریافت ک��رد.  مرکز پژوهش 
متالورژی رازی در س��ال ۱۳۸۳ اکرودیته موسسه 
اس��تاندارد عربستان سعودی)SASO( را دریافت 
کرده و از آن تاریخ خدمات مهندسی و آزمایشگاهی 
را به کشور های زیر پوشش SASO مانند کویت، 
سوریه، لبنان، امارات متحده عربی، بحرین و قطر 
ارائ��ه می کرد.  مرکز پژوه��ش متالورژی رازی در 
راستای توس��عه فناوری های نوین از سال ۱۳۸۴ 
به عضویت ش��بکه آزمایش��گاه های نانو با نظارت 
س��تاد فناوری نانو کش��ور در آمد و ۱۱ سال عنوان 
رتبه نخس��ت در مجموعه آزمایش��گاه های نانو را 
کس��ب کرد. مرک��ز پژوهش متال��ورژی رازی در 
س��ال های ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ از ط��رف وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت به عن��وان »مرکز پژوهش برتر« 
انتخاب ش��د. عالوه بر این، سال های ۹۳، ۹۴، ۹۵ 
و ۹۶ عنوان رتبه نخس��ت ش��بکه آزمایش��گاهی 
فناوری های راهبردی را کس��ب کرده است. کسب 
عنوان آزمایش��گاه تایید صالحیت ش��ده نمونه از 
طرف سازمان ملی اس��تاندارد ایران و کسب رتبه 
نخس��ت مرکز آموزشی همکار در ارزیابی سازمان 

ملی استاندارد ایران نیز از دیگر دستاورد هاست.
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تامین مواد اولیه متناسب با سیاست های جدید پولی و بانکی گالیه   
از یکی از مش��کالتی بود که به تازگی واحدهای تولیدی صنفی با آن 
روب��ه رو ش��ده اند  و دولت اتخ��اذ تدابیر الزم در ای��ن زمینه را در 

دستور کار خود قرار داده است 

محمد توکلی

ابراهیم درستی


