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درباره  رئيس زاده  مهدى  محمد 
پوشاك  قاچاق  جذابيت  علت 
قاچاق  در  جذابيت  كرد:  عنوان 
پوشاك تابع علل مختلفى است. 
يكسرى علل اصلى در اين زمينه 
به  آن  از  بخشى  كه  دارد  وجود 
بايد  برمى گردد.  فرهنگى  بخش 
سليقه  تابع  پوشاك  كه  بپذيريم 
نسل  عموماً  كه  پوشاك  مصرف كنندگان  است.  مصرف كننده 

جوان هستند، طبيعتاً دوست دارند تابع مد روز باشند.
يعنى  برمى گردد.  ملى  عرق  به  خصوص  اين  در  ديگر  بحث 
اينكه مصرف كنندگان عالقه مند باشند كه كاالهاى توليد داخل 
را مصرف كنند. تاريخ نشان داده است كه در دنيا كشورهايى 
همچون چين، هند، كره و ژاپن و امثال اينها براى حمايت از 
توليد داخلى شان حتى در شرايط نامناسب، توليدات نامرغوب 
حمايت  آن  از  وسيله  اين  به  و  كرده  خريدارى  را  خود  كشور 
و  فراز  دليل  به  ايران،  مثل  كشورها  از  بعضى  در  كرده اند. 
نشيب هايى كه به واسطه تغيير حكومت ها ايجاد شده است، اين 

موضوع، تا حد زيادى ناديده گرفته شده است.
رئيس زاده افزود: در يك برهه از زمان، ما در ايران مورد هجوم 
نتيجه  در  بوديم.  خارجى  كاالهاى  از  استفاده  وسيع  تبليغات 
افتادن  جا  نگرفت.  صورت  چندانى  حمايت  داخلى  توليدات  از 
وظيفه  و  است  زمان بر  موضوع  يك  داخلى  كاالى  از  استفاده 
هر  كه  بدانند  بايد  مردم  دهند.  اشاعه  را  آن  كه  رسانه هاست 
بهتر  كيفيتى  صرفاً  مى كشد،  يدك  را  خارجى  نام  كه  كااليى 
از كاالى ايرانى ندارد. بنابراين فعاليت رسانه اى در اين زمينه 

مى تواند در بخش فرهنگى بسيار مثمر ثمر باشد.
امـا بحـث ديگـر نيز همـان بحث مـد و رنگ اسـت كـه بايد 
بـه روز باشـد. همچنيـن بـه دليـل شـرايط ركـودى كـه در 
ايـران وجـود دارد، بحـث قيمـت هـم مطـرح مى شـود. مردم 
در حـال حاضـر بـا قـدرت خريـد اندكـى روبـه رو هسـتند. در 
نتيجـه كاالهايـى كه به واسـطه قاچاق وارد كشـور مى شـوند، 
بـه دليل اينكـه حقـوق ورودى را پرداخت نمى كننـد، با قيمت 
تمام شـده كمتـرى بـه دسـت مصرف كننده مى رسـند و قيمت 

فـروش كمتـرى هـم دارند.
مسلماً مشترى ها براى خريد به قيمت كاال توجه ويژه اى دارند. 
مضاف بر اينها اگر پوشاك خريدارى شده داراى برند معروف 
نيز باشند، خريد آن براى مشتريان جذاب تر خواهد بود. البته 
اخيراً مشخص شده است كه 90 درصد برندها در ايران تقلبى 
هستند. اما مشتريان به واسطه حك شدن مارك هاى معروف بر 
لباس ها، حاضرند آنها را خريدارى كنند. چه بسا در برخى مواقع 

هزينه هاى زيادى را متحمل مى شوند. 
در حالى كه در بسيارى از موارد، ديده شده است كه برخى از 
كاالهاى داخلى ايران كه بسيار با كيفيت نيز هستند، در بازار با 
برندهاى خارجى عرضه مى شوند و مشتريان فكر مى كنند اينها 

پوشاك خارجى هستند.

۹۰ درصد برندهای پوشاک در ايران تقلبی 
هستند!
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عضو انجمن صنايع نساجى ايران از كمبود شديد مواد اوليه در 
اين صنعت خبر داد و گفت: به  دليل كمبود پنبه و توقف واحدهاى 
ريسندگى، واحدهاى بافندگى نيز از ادامه فعاليت باز خواهند ماند 

و در نتيجه بيكارى عظيمى بر مملكت مستولى مى شود.
وى گفت: صنعت نساجى براى ادامه حيات خود و پويايى در توليد 
نياز به حمايت جدى دولت دارد و در صورت عدم حمايت چه بسا 

بسيارى از واحدهاى نساجى كشور به تعطيلى كشيده شود.

محسن رناني اقتصاددان برجسته كشور و استاد تمام دانشگاه اصفهان در نشست تخصصي "تحليل بافتار 
پيچيده و شش اليه ركودي در ايران و امكان سنجي خروج از ركود تا پايان سال 96 " كه در اتاق بازرگانى 
و صنايع و معادن ايران برگزار شد درمورد ركود حاكم بر اقتصاد به بيان ديدگاه هاي خود پرداخت. وي بر اين 
باور است كه دولت به تنهايي قادر به گشودن قفل ركود اقتصادي نيست و به قيام نظام سياسي و مشاركت 

بخش خصوصي در كنار خود نياز دارد.
وي رشد اقتصادي را به سطح رشد افقي كه ساده ترين مرحله رشد و به معناي تكثير وضع موجود است، و 
رشد عمودي يا همان پيشرفت كه رشد همراه با ارتقاي فناوري است و در نهايت رشد كيفي كه همان توسعه 
است، تقسيم مي كند. به اعتقاد اين اقتصاددان در ايران بعد از انقالب اسالمي، رشد و پيشرفت اتفاق افتاد 
اما از توسعه غفلت شد. در حقيقت رشد و پيشرفت اگر به توسعه تبديل نشوند از يك نقطه به بعد زندگي 
اجتماعي و اقتصادي ما پرهزينه مي شود و به همين علت  است كه امروز مردم ايران سخت و پرهزينه 

زندگي مي كنند. در واقع مردم ايران رفاه نسبي دارند اما همراه با رفاهشان رضايت ندارند 

چه انتظاراتى از دولت براى جلوگيرى از قاچاق كاالهاى 
نساجى داريد؟

من ميزان دقيق قاچاق كاالى نساجى را مطلع نيستم ولى ميدانم 
مى شود  قاچاق  صنايع  ساير  كاالهاى  بيشتراز  نساجى  كاالى  كه 
علت هم آسان بودن قاچاق اين كاال است. هرچند دولت بايد با اين 
پديده منفى جدى برخورد كند، ولى از نظر من اين مردم هستند 
كه بايد كمك كنند و از خريد كاالهاى قاچاق تا جايى كه مقدور 
است خوددارى كنند. مردم ايران اگر مى خواهند بچه هايشان سر 
كار بروند، اگر مى خواهند كيفيت كاالى ايرانى باالتر برود و اگر 

کمبود مواد اوليه، نساجی ايران را در آستانه تعطيلی قرار داده است

صنعت نساجی نيازمند پنبه مرغوب با قيمت مناسب دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:
عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

هشدار جدى عضو انجمن صنايع نساجى ايران:
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خروج از رکود پيچيده و عميق اقتصاد ايران مستلزم اجماع و قيام نظام 
سياسی است

محسن رنانى در اتاق ايران مطرح كرد:

هيات  رييس  كاردان  حسن  دكتر 
مديره نساجى كوير سمنان، معتقد 
است كه صنعت نساجى ايران چيزى 
ندارد،  كم  خود  خارجى  رقباى  از 
البته به شرطى كه اجازه استفاده از 
مناسب  قيمت  با  مرغوب  پنبه هاى 
را به آن بدهند. وى مى گويد: وقتى 
صنعتگر را مجبور به واردات پنبه از 
ايرانى  نخ  مى كنند،  كشور  يك  تنها 
برابر  در  را  خود  رقابتى  مزيت 
دست  از  و...  چينى  ترك،  رقباى 
مى دهد. گفت وگوى روزنامه دنياى 
نساجى  صنعت  فعال  اين  با  اقتصاد 
سليمان  قالى  شركت  مديريت  كه 

را نيز بر عهده دارد، مى خوانيد.

مى خواهند صنايع ايرانى رونق پيدا كنند، بايد از خريد و مصرف 
لباس،  بازار  در  اگر  مثال  طور  كنند.به  خوددارى  قاچاق  كاالى 
پوشاك تركيه بيشتر است، لباس ايرانى بايد انتخاب اول ما باشد.
بايد در ميان مردم فرهنگ سازى كنيم كه تا آنجا كه مى توانند 
كاالى قاچاق كمتر بخرند. بدانيم هر كاالى خارجى و قاچاقى كه 
مى خريم در واقع يك كارگر ايرانى را بيكار مى كنيم. دولت شروع 
به فرهنگ سازى مصرف كاالى ايرانى نمايد و تبليغات وسيعى را 
در اين زمينه شروع كند درست مثل فرهنگ سازى ساير موارد كه 

در ايران فعال رايج است.
مشكالت عديده اى كه در صنعت نساجى وجود دارد ازجمله 

نبودن پنبه، چه تاثيرى بر اين صنعت گذاشته است؟
ما يا بلد نيستيم، يا نمى خواهيم و يا خجالت مى كشيم كشور ديگرى 
راكه در كار نساجى پيشرفت بهترى داشته الگو قرار دهيم. نمى دانم 
چه عيبى دارد كه مثال بگوييم تركيه در اين صنعت چه كار كرده 
است؟ تركيه كه خودش حدود 700 هزار تن پنبه توليد مى كند، 
بيشتر از 700 هزار تن هم وارد مى كند. ولى در كشور ما كه فقط 
40 تا 50 هزار تن پنبه توليد مى شود مى گويند واردات پنبه ممنوع 
است. حاال هم كه آزاد شده، مى گويند فقط از كشور ازبكستان وارد 
شود. به اين ترتيب واردات پنبه از استراليا، آمريكا، مصر، ساحل عاج 

و ديگر كشورها را ممنوع كرده اند به اين دليل كه 
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  يازدهمين  و  نهصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
95/05/17 در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و 

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
١- گزارش مختصری از نشست مورخ ٩٥/٠٥/١٢ در خصوص 
طرح جديد قانون چک که در کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
هيأت  اطالع  به  بود  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  بازرگانی 
مديره رسيد و مقرر شد تا ديدگاه هيأت مديره محترم در اسرع 
سايت  در  طرح  (متن  شود.  منعکس  کميسيون  به  و  اخذ  وقت 

انجمن قرار می گيرد).
٢- گزارش مبسوطی در خصوص نشست مورخ ٩٥/٠٥/١٣ اتاق 
امور  سازمان  رياست  تقوی نژاد  دکتر  حضور  با  تهران  بازرگانی 
مالياتی و آقايان پناهی و بيگی و پاکدامن از مديران ارشد سازمان 
و نمايندگان تشکل های صنفی ارائه شد و در اين خصوص بحث 
اظهار  ايشان  همچنين  پذيرفت.  صورت  مبسوطی  نظر  تبادل  و 
داشتند که سه نامه از دبيرخانه انجمن به آقايان دکتر رحمانی، 
نساجی  صنعت  مشکالت  بيان  برای  خسروتاج  و  شريعتمداری 

ارسال شده و در حال پيگيری است.
و  تجارت  تسهيل  کميسيون  نشست  از  مختصری  گزارش   -٣

توسعه صادرات مورخ ٩٥/٠٥/١٣ ارائه گرديد. 
از  مقدسی  مهندس  آقای  با   ٩٥/٠٥/١٤ مورخ  نشست  نتايج   -٤
شرکت آيتو در خصوص بسته سفر به ايتمای چين و ITME هند 
به اطالع هيأت مديره رسيد که مقرر گرديد بسته نهايی ظرف 

هفته آتی انتشار يابد. 
پيگيری  خصوص  در  را  توضيحاتی  حميدی  مهندس  آقای   -٥
مشکالت از طريق کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

ارائه فرمودند. 
که  مطالبی  جمع بندی  به  سخنانی  طی  شيبانی  دکتر  آقای   -٦
قرار است با آقای صالحی نيا و خانم نصرالهی و آقای علی آبادی 
مطرح شود پرداختند و خواستار انعکاس شفاف و صريح مشکالت 
به مسئولين دولتی و با توجه به اينکه وزارت صمت متولی صنعت 

است خواستار جديت در پيگيری اين مسائل شدند.  
٧- آقای مهندس فرهی تک نرخی شدن ارز را منجر به تعطيلی 
اتاق ارز مبادله ای و باال رفتن قيمت تمام شده توليد پيش بينی 
قاچاق  طريق  از  اوليه  مواد  تأمين  باعث  نهايت  در  که  کردند 
می شود. لذا برای جلوگيری از اين مشکالت به حداقل رساندن 

تعرفه های وارداتی برای مواد اوليه را پيشنهاد دادند.  
٨- آقای لباف گزارش مختصری از انعکاس مکاتبات مربوط به 

مشکالت پنبه به دفتر رهبری ارائه فرمودند. 
٩- در بخـش دوم دستورجلسـه کـه بـا حضـور آقايـان مهندس 
صالحـی نيـا معـاون محتـرم صنايـع وزيـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت، آقـای علـی علـی آبـادی سرپرسـت اداره کل صنايـع 
نسـاجی و پوشـاک و سـرکار خانـم نصرالهـی مشـاور معاونـت 
محتـرم  صنايع وزارت صمت و همچنين نمايندگان تشـکل های 
نسـاجی و پوشـاک و رؤسـای کميته هـای تخصصـی انجمـن.

در خصـوص مسـائل و مشـکالت صنايـع نسـاجی و پوشـاک 
بحـث و تبـادل نظـر شـد.

١٠- در نهايـت مقـرر شـد جنـاب آقـای صالحـی نيـا ظـرف دو 
هفتـه آتی نشسـت مشـترکی با آقـای تقوی نژاد رئيس سـازمان 
امـور مالياتـی در محـل دفتـر انجمـن هماهنـگ فرماينـد و در 
خصـوص موضـوع تأمين پنبـه مورد نيـاز واحدهای نسـاجی نيز 
جلسـه مشـترکی در سـطح وزرای جهـاد کشـاورزی و صنعـت، 
معـدن و تجـارت و با حضـور نماينـدگان انجمن صنايع نسـاجی 

ايـران هماهنـگ فرمايند. 
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و به همين علت است كه امروز بسياري از توليدات داخلي  ما توان 
رقابت در بازارهاي جهاني را ندارند. نويسنده كتاب «اقتصاد سياسي 
مناقشه اتمي ايران» تصريح ميكند كه اگر از رشد و پيشرفت، توسعه 
به دست نيايد، نهايتا دستاوردي متناسب با هزينه هايي كه كرده ايم و 
منابعي كه صرف كرده ايم براي كشور نخواهيم داشت. نويسنده كتاب 
«چرخه هاي افول اخالق و اقتصاد» در بخش ديگري از سخنان خود 
به زمان بندي در ركود اقتصاد كالن كشور اشاره كرد. وي ركود را از 
نظر زماني به چهار ركود كوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت و بسيار بلند 
مدت تقسيم كرد و ادامه داد: سرعت پاسخ دهي و واكنش بخش هاي 
اقتصادي كشور به سياست ها و محرك هاي اقتصادي كشور به دليل 
پايين بودن سرمايه هاي اجتماعي، كمبود اعتماد، و ناكافي بودن و 
عدم تقارن  اطالعات، كم است. بنابراين در ايران اثر هر تغيير در 
سياست ها و متغيرهاي اقتصاد كالني نسبت به ساير اقتصادها در 

مدت زمان بيشتري خود را نشان ميدهد.
وي در ادامه به ركود اقتصاد كالن اشاره مي كند كه عامل اصلي آن 
را عدم تعادل در عملكردهاي بخش هاي اقتصادي و عدم تعادل در 
مقدار متغير كالن اقتصادي مي داند و معتقد است در اين حالت گردش 
فعاليت هاي بخش هاي مختلف اقتصاد با يكديگر هماهنگ نيستند. 
او معتقد است كه اين نوع از ركود در ايران از نوع ركود ميان مدت 
است. نوع ديگري از ركود كه مورد توجه اين اقتصاددان قرار مي گيرد 
ركود ساختاري است. عدم توازن و تناسب در ساختارها عامل بروز 
اين ركود است و از نظر زماني اين نوع ركود در ايران بلند مدت رخ 
داده است. وقتي ميان بخش هاي اقتصاد از نظر حجم سرمايه گذاري 
كه  هستيم  آن  شاهد  باشد،  نداشته  وجود  توازني  ظرفيت سازي  و 
سرمايه گذاري انجام مورد استفاده قرار نمي گيرد و توليدات هر صنعت 
بيشتر يا كمتر از نياز بقيه اقتصاد و بنابراين بخش هاي از صنايع 
بدون استفاده باقي مي مانند. به عنوان مثال در حال حاضر كشور 
60 فرودگاه وجود دارد كه نيمي از آنها تعطيل بوده و از نيم ديگر كه 
فعال هستند نيز تنها دو فرودگاه اقتصادي هستند يعني درآمدهاي 
آنها كفاف هزينهؤهايشان را مي دهد. يا به عنوان مثال ديگر ما آنقدر 
در سدسازي افراط كرده ايم كه كل بارش آسماني ايران فقط حدود 
نيمي از ظرف آبگيري سدهاي موجود در كشور پر خواهند شد. يعني 
ما بخش بزرگي از سرمايه هاي خودمان را در حوزه هايي زمين گير 
كرده ايم كه نمي توانيم از آنها ارزش افزوده خلق كنيم. نظريه پرداز 
اقتصاد توسعه كشور، معتقد است عدم توافق در سازوكارها و نهادهاي 
موجود عامل ديگريست كه به باور او موجب نوع ديگري از ركود در 
اقتصاد ايراني يعني ركود نهادي شده است. نهادها قواعد بازي هستند؛ 
سازمان هاي سياسي و اداري، قوانين و آيين نامه و قواعد رسمي كشور 
از جمله نهادها محسوب مي شوند. امروز در كشور سرمايه انساني، 
خالقيت كارآفرينانه، سرمايه مالي وجود دارد ولي نهادهاي ما براي 
حمايت و بسترسازي براي تركيب و همكاري اين سرمايه ها توانمند 
نيستند. وي در بخش ديگري از سخنان خود ابهام فضاي كسب 
كار، بي ثباتي  در فضاي سياسي و عدم تقارن در اطالعات را عامل 
بروز ركود كوتاه مدت ارزيابي كرد و گفت: وجود ابهام سياسي و عدم 
اطمينان در فضاي سياسي اثرات خود را خيلي سريع و در كوتاه مدت 
بر اقتصاد كشور برجا مي گذارد اما گاهي خيلي زمان مي برد تا اين 
آثار زدوده شود. در شرايط عدم اطمينان و بي ثباتي سياسي، فعال 
اقتصادي اطالعات و چشم اندازي براي تصميم گيري و پيش بيني و 
برنامه ريزي براي آينده ندارد.  اين استاد دانشگاه خاطر نشان مي كند 
كه امروز اقتصاد ايران به طور همزمان با شش اليه ركودي روبه رو 
است كه ريشه چهار اليه ركودي آن در داخل و ريشه دو اليه ركودي 
آن در خارج است. وي همانا كاهش قيمت نفت و ركود جهاني را كه 
دو عامل ركود تحميل شده از خارج بر اقتصاد ايران برشمرد. ايشان 
تصريح كرد كه همين موضوع همزماني شش اليه ركود است كه 
موجب شده در حال حاضر اقتصاد ايران با پيچيده ترين و عميق ترين 

نوع ركود از پايان جنگ جهاني دوم به بعد دست و پنجه نرم كند.
مترجم كتاب «عقالنيت نابه روال»، با طرح اين سئوال كه «براي 
حل معضل جدي ركود چه كاري بايد انجام دهيم؟»، تشريح كرد: 

در طول 4 سال عمر يك دولت  فقط ركود اقتصاد كالن با ابزارهاي 
موجود قابل حل است يعني ركود ميان مدت اما متاسفانه در  حال 
حاضر در ايران ابزارهاي مالي و پولي نيز به داليلي قابليت خود را 
ازدست داده اند. دولت يازدهم در طول سه سال گذشته اقداماتي را 
براي خروج از ركود انجام داده است، براي مثال كاهش نرخ بهره، 
حتي افزايش نقدينگي، اما بازي با اين ابزارها نتوانسته نتيجه مطلوب 
را درپي داشته باشد. رناني همچنين از نبود الگوي واردات در كشور 
انتقاد كرد و گفت: ممنوعيت واردات برخي كاالها در اين شرايط 
مي توانست به نفع اقتصاد باشد اما به داليل سياسي اين اتفاق نيفتاد. 
اين استاد علم اقتصاد با تاكيد مجدد بر لزوم قيام نظام سياسي در كنار 
دولت و بخش خصوصي با هدف حل معضل ركود در اقتصاد، يادآور 
شد: امروز دولت به تنهايي تواني براي رفع ركود اقتصاد كالني ندارد 
و در مورد ركودهاي سياسي، ساختاري و نهادي نيز قدرت قانوني و 
سياسي الزم را ندارد. استاد دانشگاه اصفهان در بخش ديگري از 
سخنان خود به آنچه بخش خصوصي بايد در اين مرحله انجام دهد 
اشاره و تاكيد كرد: بخش خصوصي بايد در ارائه بسته خروج از ركود از 
دولت پيش دستي ميكرد. يا حداقل بعد از مشاهده ناكامي بسته اول، 
بسته دوم را بخش خصوصي پيشنهاد مي داد. متاسفانه به نظر مي رسد 
كه  هم دولت، هم بخش خصوصي و هم نظام سياسي، ركود را جدي 
نگرفته اند. اگر مسئله ركود را جدي ميگرفت بايد مسئوليت مديريت 
ركود را به فرمانده اقتصاد مقاومتي واگذار مي كرد و به آن نيز اختيارات 
اقتصادي نهادهاي عمومي را نيز به او مي داد به گونه اي كه فرمانده 
اقتصاد مقاومتي بتواند عملكرد همه نهادهاي اقتصادي دولتي وغير 
دولتي را كنترل و هدايت كند. استاد اقتصاد سياسي در پاسخ سوالي 
گفت: متاسفانه اختالل ارتباطي معضلي است كه عالوه بر مُسولين و 
مقامات سياسي، بخش خصوصي نيز از ان رنج مي برد. يعني گفتگوي 
جدي در مورد مشكالت كشور اتفاق نميافتد و نقدهاي جدي دروني 
در بين مقامات سياسي وجود ندارد. بخش خصوصي نيز كه در شرايط 
عادي بايد با يكديگر رقابت كنند متوجه نيست كه در وضعيت بحراني 
اين رقابت بايد به رفاقت تبديل شده و از طريق تقسيم كار و همكاري 
از مشكالت عبور كنند. در ميان بخش خصوصي نيز اختالل ارتباطي 
به طور جدي وجود دارد و گفت وگوي جدي ميان آنها ديده نمي شود. 
رناني ركود اقتصادي امروز را پديدهاي پيچيده توصيف كرد و ادامه 
داد: گمان مي كنم اگر كل نظام سياسي،  دولت و بخش خصوصي 
همت و همكاري و قيام كنند احتمال مي رود تا پايان سال 96 بتوانيم 
ركود اقتصاد كالني و ركود سياسي را مهار كنيم، اما براي خروج از 
ركود ساختاري و ركود نهادي زمان زيادي الزم داريم. وي همچنين 
با اشاره به موضوع برجام و نگرش هاي متفاوتي كه نسبت به آن در 
سطح جامعه كنشگران سياسي وجود دارد، گفت: برجام يك تصميم 
ملي بود كه امروز همه بايد ان را بپذيرند و آن را محترم بشمارند و 
براي خروج از ركود همكاري كنند. امروز خطر ركود از ديگر تهديدها 
جديتر است. بنايراين الزم است كه تنش ها را كنار گذاشته و با ايجاد 
ثبات  در كشور از ظرفيت هاي موجود در راستاي رفع ركود اقتصادي 
بهره ببريم. استاد دانشگاه اصفهان در واكنش به اين سئوال كه اگر 
امروز ابزارهايي مانند سياست هاي مالي و پولي قادر به حل مشكل 
ركود نيستند، پس چه راه حلي وجود دارد، گفت: داروي جايگزين، 
باز همان سياست هاي اقتصاد كالني است كه البته با تغيير شرايط 
سياسي كشور بايد اعمال شود. اگر بتوانيم اعتمادها را از طريق ايجاد 

ثبات سياسي و وفاق ملي جلب كنيم، اقتصاد رونق مي گيرد. 
رفع ابهامات و ارائه اطالعات درست دراين مسير از اهميت بااليي 
مبني  ديگري  سئوال  به  پاسخ  در  دان  اقتصاد  اين  است.  برخوردار 
براينكه ايا ركود مي تواند براي اقتصاد مفيد باشد و زمينه جهش و رشد 
آن را فراهم كند، گفت: اين نظريه مربوط به اقتصادهاي پوياست. اگر 
يك اقتصاد پويا باشد و ركود كوتاه مدتي در آن اتفاق افتد، اين ركود 
اثر مثبتي بر اين نوع اقتصاد مي گذارد؛ مانند آنچه در ركود سال 2007 
اياالت متحده رخ داد و نتيجه مثبتي براي اين كشور داشت. اما براي 
كشور ما كه از چهل سال تورم دو رقمي رنج برده است ركود بلندمدت 

مي تواند خرد كننده باشد.

خروج از رکود پيچيده و عميق اقتصاد ايران مستلزم اجماع و قيام نظام سياسی است
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ادامه از صفحه 1 ادامه از صفحه 1
کمبود مواد اوليه نساجی ايران را در آستانه 

تعطيلی قرار داده است
 كرمانى، موجودى پنبه توليد داخل در واحدهاى ريسندگى كشور 
را نزديك به صفر خواند و تصريح كرد: يك  ماه و نيم به فصل 
سازمان  يك  فقدان  دليل  به   و  است  مانده  باقى  پنبه  برداشت 
مشخص و مسئول در ارتباط با واردات پنبه، اين نابسامانى سبب 
مى شود كه همه ساله و به  ويژه اواخر فصل برداشت پنبه، دچار 

كمبود شديد پنبه در واحدهاى ريسندگى باشيم.
و  هند  چين،  سوئيس،  نظير  كشورها  ساير  شد:  يادآور  وى 
بنگالدش از ابتداى فصل برداشت پنبه، بهترين و مرغوب ترين 
پنبه  را با پيش پرداخت مشخص و با قيمت مناسب به  صورت 
عمده خريدارى مى كنند و به تدريج محموله هاى خريدارى شده 
را به كشورهاى خود حمل مى كنند اما كارخانجات نساجى ايران 
به  دليل وجود قوانين دست و پاگير متعدد مانند الزام به واردات 
پنبه از چند كشور خاص و ممنوعيت خريد آزادانه از كشورهاى 
مطرح و پنبه  خيز، با كمبود شديد مواد اوليه و قيمت سرسام  آور 

آن روبرو هستند.

 زنگ تعطيلــى واحدهاى ريسنــدگى و بافنـدگى 
نواخته مى شود

عضو انجمن صنايع نساجى ايران گفت: گرانى پنبه در ايران تا 
مهم ترين  اما  است  پنبه  جهانى  قيمت  افزايش  دليل  به   حدودى 

دليل آن را بايد در كمبود جدى پنبه دانست. 
كرمانـى مجمـوع پنبـه توليـدى ايـران را كمتـر از 65 هـزار تن 
اعـالم كـرد و افـزود: مصـرف واحدهـاى نسـاجى سـه  برابـر 
ايـن رقـم يعنـى  حـدود 180 هـزار تـن اسـت و در ايـن شـرايط 
كارخانه هـاى ريسـندگى تشـنه مـواد اوليـه بـراى ادامـه توليد و 

حفـظ حيات خـود هسـتند. 
وى بـا اشـاره بـه وجـود كـرم سـرخ و آفت هـاى مختلـف در 
پنبه هـاى وارداتـى، تصريـح كـرد: در حـال  حاضـر واردات پنبـه 
از مصـر و بوركينافاسـو كـه بعنـوان بهتريـن و مرغوب ترين پنبه 
دنــــيا شـناخته مى شـوند بـه ايـران ممنـوع اسـت در حالى كه 
تمـام كشـورها خريـدار پنبـه ايـن كشـورها هسـتند و برايشـان 
هيـچ مشـكلى از نظـر آفـت گياهـى پيش نمى آيـد امـا در ايران 
بـه  داليـل مختلـف از واردات آن سـرباز زده مى شـود و فقـط 
محـدود بـه واردات از سـه كشـور تركمنسـتان، تاجيكسـتان و 

هستيم.  ازبكسـتان 
عضو انجمن صنايع نساجى ايران يادآور شد: بيش از 80 درصد 
سمت  به  كشور  اين  كه  است  ازبكستان  از  ايران  وارداتى  پنبه 
صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر مانند نخ، پارچه و حتى 
پوشاك حركت مى كند و خام  فروشى را به حداقل مى رساند در 
اين شرايط برخى كشورها، پنبه ازبكستان را با حجم باال پيش 
نظاره  گر  فقط  ايران  صنعتگران  ميان،  اين  در  و  مى  كنند  خريد 

هستند و اين بحران ادامه پيدا خواهد كرد. 
كرمانى، اختصاص يارانه به كشاورزان براى تقويت مزارع كشت 
پنبه و ايجاد انگيزه در آنان را پيشنهاد كرد و گفت: در سال هاى 
دور، ايران يكى از صادركنندگان مطرح پنبه به شمار مى آمد اما در 
حال  حاضر بخش اندكى از نياز واحدهاى نساجى را تأمين مى كند 
و از طرف ديگر با مشكالتى مانند وجود الياف غريبه در پنبه هاى 
توليد داخل روبرو هستيم كه سبب افت كيفيت محصوالت نهايى 

مى شود. 
پنبه،  مانند  نساجى  اوليه  مواد  تأمين  ساماندهى  بايد  افزود:  وى 
و  انسجام  اما  گيرد  قرار  بازنگرى  مورد  بايد  پلى استر  و  ويسكوز 
همت قابل توجهى در دولتمردان و متوليان صنعت و كشاورزى 

براى اين موضوع وجود ندارد. 
كمبود  دليل  به   كرد:  تصريح  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  عضو 
پنبه و توقف واحدهاى ريسندگى، واحدهاى بافندگى نيز از ادامه 
فعاليت باز خواهند ماند و اين زنجيره ادامه پيدا كرده و در نتيجه 

بيكارى عظيمى بر مملكت مستولى مى شود.

صنعت نساجی نيازمند پنبه مرغوب با قيمت مناسب
مى گويند كرم سرخ دارد. اين موضوع مربوط به سال ها پيش است، 
اما هنوز همان قانون را رعايت مى كنند و حق نداريم از پنبه خوب و 
مرغوب كشورهاى ديگر استفاده كنيم. مشكل ديگر تعرفه هاى باال 
است. در حال حاضر حدود 10 درصد تعرفه پنبه مى دهيم، در حالى 
كه تركيه يك سنت مى دهد. ازبكستان هم وضعيتش از ما بهتر 
است، چرا؟ به دليل اينكه در چهار سال گذشته برنامه ريزى كرده كه 
يك ميليون تن پنبه توليد كند. 500 هزار تن آن را خود ريسندگى 
مى كند و سپس توليد پوشاك و لباس را انجام داده و لذا در آينده 
نزديك كمتراز 300 تا 400 هزارتن پنبه براى فروش خواهد داشت. 
ازبكستان كه فهميده فقط ما از اين كشور واردات داريم، به تجار 
ايرانى اجحاف مى كند و به ما پنبه نمى دهد. ما هم نمى توانيم پنبه 
بخريم و اجازه خريد از كشور ديگر هم نداريم. اكنون هم آخر فصل 

است و پنبه كم آمده است.
عده اى باال بودن كيفيت را دليل روى آوردن مردم به منسوجات 

خارجى مى دانند. نظر شما چيست؟
اين حرف در مورد نساجى ايران درست نبوده و دليل قابل قبولى 
براى خريدن كاالى نساجى خارجى نيست. تركيه هم پنبه اش را 
از آمريكا و استراليا تامين مى كند كه قطعا از پنبه ازبكستان بهتر 
است. اما كيفيت پنبه ايرانى متاسفانه به مرور زمان از بين رفته و 
نيمى از 40 تا 50 هزار تن پنبه اى كه در كشور توليد مى شود، براى 
مصارف غيرنساجى خوب است. با اين حال،نساجى كوير سمنان 
با همان الياف ايرانى يا با پنبه ازبكستان، نخى توليد مى كند كه 
كيفيتش از نخ هاى وارداتى باالتر است. بنابراين جنسى كه با نخ 
كارخانه اى مثل كوير سمنان توليد مى شود، مى تواند به لباس يا 
پارچه بسيار خوبى تبديل شود و قابل رقابت با لباس  يا پارچه هاى 
مصر،  نظير  كشورهايى  از  بتوانيم  اگر  به هرحال  باشد.  خارجى 
استراليا، آمريكا، ساحل عاج و بعضى از كشورهايى مثل برزيل مواد 
اوليه بياوريم، قدرت رقابت ما افزايش مى يابد. قاعدتا وقتى كيفيت 
پنبه بهتر باشد، كيفيت نخ هم بهتر مى شود و وقتى نخ بهتر شد، 
پارچه اش بهتر مى شود و وقتى پارچه بهتر شد حتما لباس بهترى 
توليد مى شود. اين در حالى است كه دولت از يك طرف واردات 
پنبه را ممنوع كرده و از طرف ديگر مى گويد، كيفيت كاالى توليد 
داخل خوب نيست. اما بايد توجه داشته باشيد كه مواد اوليه ما از 
كجا تامين مى شود. با اين اوصاف با چنگ و دندان توانستيم بعضى 
از كارخانه هاى ريسندگى را با مواد خوب از ازبكستان تامين كنيم 

و بهترين نخ را تحويل بافنده ها بدهيم تا كاالى خوب توليد كنند.
وضعيت نقدينگى اين صنعت چگونه است؟ آيا نساجى ايران از 

بحرانهاى گذشته اش فاصله گرفته است؟
در مقايسه با صنايع ديگر مثل خودرو و...، نقدينگى اين صنعت بد 
نيست.به هرحال صنعت نساجى بدون كمك دولت روى پا مانده 
و هيچ كس كمك نكرده است. حتى بانك ها هم كمك نكردند. اما 
در صنعت خودرو، اخيرا دولت به هر خريدار خودرو وام داد و كمك 
كرد. با اين همه در اين شرايط هم نمى توانيد پارچه ايرانى را با 

پارچه خارجى مقايسه كرده و بگوييد كيفيتش خوب نيست.
اشتغال در اين صنعت چقدر است؟ آيا در سال هاى اخير شاهد 

بيكارى در اين صنعت بوده ايم؟
به نظر من به زودى شاهد افزايش بيكارى در اين صنعت خواهيم 
بود، به خصوص در حال حاضر كه پنبه به ميزان كافى نيست. پنبه، 
مادر مواد اوليه صنعت نساجى است و اگر دولت به سرعت تصميم 
نگيرد و تكليف پنبه صنايع نساجى را روشن نكند، وضعيت به همين 
منوال خواهد بود. سوال من اين است كه چرا اجازه نمى دهند از 
جاى ديگر پنبه وارد كنيم؟! ما مى توانيم با پنبه وارداتى پارچه توليد 
كرده و آن را به لباس تبديل كنيم تا از واردات لباس بى نياز شويم. 
با اين كار مى توانيم در مقايسه با كشورهاى ديگر به خودكفايى 
برسيم، زيرا نساجى در ايران يك صنعت بومى  است. صنعت نساجى 
ايران بيشتر از يكصدسال قدمت دارد. ما اين صنعت را مى شناسيم 
برخى  مجبوريم  تنها  كنيم.  وارد  تكنولوژى  حتى  لزومى  ندارد  و 

ماشين آالت را از خارج تهيه كنيم.

برنامه هاى شما تا پايان امسال و سال آينده چيست؟
به دليل تنگناهايى كه در تهيه مواد اوليه داريم، نمى توانيم برنامه ريزى 
كنيم. از سال قبل برنامه ريزى و پيش بينى كرديم ولى االن فقط تا 
يك ماه ديگر پنبه داريم. حتى ممكن است ظرف دو سه هفته ديگر 
پنبه برخى توليدكنندگان تمام شود و متوقف شوند. در اين صورت 
پارچه بافى ها و پوشاكى ها هم متوقف مى شوند و در اين شرايط تعداد 
زيادى از نيروهاى صنعت نساجى اشتغال خود را از دست خواهند داد.

بنابراين هيچ گاه نمى توانيد برنامه ريزى قابل پيش بينى  داشته 
باشيد؟

نه، نمى توانيم. اما صنعت نساجى ازبكستان برنامه دارد و براى يك 
ميليون تن پنبه اش برنامه ريزى كرده است. اين كشور در 5 سال 
گذشته، نصف پنبه اش را براى ريسندگى و بافندگى خودش مصرف 
كرد. اين در حالى است كه ما جلوى ورود پنبه از ساير كشورها را 
مى گيريم و از كارخانه هاى ريسندگى خود غافليم. بايد پنبه در اين 
مملكت توليد شود كه نمى شود. اين به علت كم آبى يا به علت اين 
است كه دولت از پنبه كارها حمايت نمى كند. به هر حال پنبه يا بايد 
توليد شود يا وارد شود. راه ديگرى نداريم. وزارت جهاد كشاورزى به 
علت ابتالى پنبه  بعضى از كشورها به كرم سرخ، واردات پنبه را از 
ساير كشورها ممنوع كرده است. ميلياردها دالر خرج مزارع استراليا 
و آمريكا مى شود، آيا پنبه آنها آلوده است؟ نه، به خاطر اين است كه 
ما فقط 40 هزار تن پنبه توليد داريم. درحال حاضر پنبه ايرانى را به 
قيمت حدود باالى 8 هزار تومان به صنعت نساجى مى فروشند، در 
حاليكه اگر از جاى ديگر بخريم، قيمت آن بسيار نازل تر خواهد بود.

آيا برنامه اى براى قرارداد با كشورهاى خارجى مطرح در پنبه 
داريد؟

ما  با  داد  قرار  آماده  خود  پنبه  صادرات  براى  خارجى  كشورهاى 
هستند، اما بحث واردات پنبه در كشور كار را مشكل كرده است.

مختصرى از شركت كوير سمنان و فعاليت هايش بگوييد.
از  يكى  و  نخ  ريسندگى  كارخانه  سابقه،  سال  با20  سمنان  كوير 
واحدهايى است كه به كيفيت نخ توجه دارد. با اين توجه و دقت 
يعنى  مى فروشيم.  بالفاصله  را  محصولماتمان  تمام  كاركيفى،  به 
دنبال مشترى نمى گرديم. هميشه محصول مان قابل فروش است 
و مشترى ها، حتا ما را به خارجى ها ترجيح مى دهند. با اينكه در 
كيفيت  به  سمنان  كوير  نساجى  داريم،   مشكل  اوليه  مواد  تامين 
بسيار اهميت مى دهد و وصله «بى كيفيتى» كه به نساجى ايران 
بايد  دولت  من  اعتقاد  نمى چسبد.به  سمنان  كوير  به  مى چسبانند، 
از صنعت نساجى كه يك صنعت بومى  در مملكت ماست، حمايت 
كند. حمايت اين نيست كه پول به ما بدهد و بهره اش را نگيرد. 
پول نمى خواهيم. مى خواهيم اداره هاى دارايى و بيمه رعايت توليد 
كننده را بكنند. مثال مى گويند براى سال هاى گذشته بايد دوباره 
ماليات بدهيم، اما سال هاى گذشته كه ديگر گذشته. مشترى هايى 
كه از ما نخ يا پارچه مى خرند، عادت به خريد با فاكتور ندارند و 
وزارت دارايى در واقع ماليات آنها را هم از ما مى گيرد و مى گويد 
بايد به اينها با فاكتور جنس بفروشيد. اين در حالى است كه بازار و 
بُنِكدارها و تجار هنوز خود را با سيستم وزارت دارايى وفق نداده اند. 
ماليات بر ارزش افزوده بايد از قسمت آخر مصرف و عرضه شروع 
مى شد، اما دولت توليدى ها را در فشار گذاشته است. در اين شرايط 
كارشان  به  نتوانند  و  درآيند  پا  از  توليدى  واحدهاى  است  ممكن 
ادامه دهند. مطمئنم صنايع ديگر هم با اين مشكل مواجه شده اند. 
شود.  گرفته  بايد  و  است  خوبى  ماليات  افزوده،  ارزش  بر  ماليات 
بودجه دولت هم از طريق ماليات تامين شود، بهتر است. اما آيا 
اين ماليات تنها از توليدى ها بايد گرفته شود؟ تمام فشارهاى دولت 
روى توليدى هاست، اما آنهايى كه قسمت آخر هستند، فقط ماليات 
صنف مى دهند.دولت بايد آنها را وادار كند با فاكتور جنس بخرند، 
ما نمى توانيم. آنها هم جنس نمى خرند. رونق قاچاق هم سبب شده 
كه بيشتر پارچه قاچاق بخرندكه هيچ فاكتورى بهشان نمى دهند. به 
همين دليل است كه كار قاچاق رونق پيدا كرده، چون اينها ترجيح 

مى دهند جنس قاچاق بخرند تا ماليات ندهند.
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تسليت

جناب آقاى دكتر حسن كاردان 
عضو محترم هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران
درگذشت همشيره محترمتان را خدمت حضرتعالى 
آن  براى  و  نموده  عرض  تسليت  محترم  خانواده  و 
مرحومه رحمت و غفران الهى و براى بازماندگان صبر 

جميل و اجر جزيل مسالت داريم.
هيات مديره و دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران

بدينوسيله از اعضاى محترم انجمن 
صنايع نساجى ايران دعوت مى گردد 
تا از غرفه انجمن صنايع نساجى ايران 
در بيست و دومين نمايشگاه ايرانتكس 

بازديد به عمل آورند.
١٣-١٦ شهريور ماه
ساعت ١٢-٢٠
سالن ٣٨ غرفه٧

نساجی در پيله نو

برگزاری جلسه مشترک برای اصالح قانون ماليات
محسن صالحى نيا گفت: در حال حاضر 60 درصد موضوعاتى كه 
خصوص  در  مى شود  برگزار  توليد  موانع  رفع  كارگروه  جلسه  در 
در  مشكل  اين  كه  است  توليدى  واحدهاى  مالياتى  مشكالت 

بخش نساجى و پوشاك حادتر است.
معاون امور صنعتى وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو 
سرمايه  حضور  وضعيت  آخرين  خصوص  در  ايلنا  خبرنگار  با 
رفع  به  توجه  با  داشت:  اظهار  كشور،  صنعت  در  خارجى  گذاران 
صورت  به  خارجى  سرمايه گذاران  داريم  انتظار  محدوديت ها 
تخصصى در حوزه هاى مربوط به خود با طرف هاى ايرانى وارد 

مذاكره شوند.
از  ماه  چند  تنها  گذشت  وجود  با  داد:  ادامه  صالحى نيا  محسن 
و  خانگى  لوازم  فوالد،  صنايع  در  تاكنون  برجام،  شدن  اجرايى 
ساخت ماشين آالت، شركت هاى مشترك با طرف هاى خارجى 
بخش  در  تكنولوژى  زمينه  در  همچنين  و  است  شده  ايجاد 

استخراج معدن قراردادهاى خوبى به امضا رسيده است.
بر  عالوه  داشت:  اظهار  توليد  واحد هاى  مشكالت  مورد  در  وى 
بسيار  حوزه  اين  فعاالن  براى  نيز  ماليات  بحث  نقدينگى  كمبود 

جلسات  اساس  همين  بر  است.  مهم 
مشتركى با وزارت اقتصاد براى اصالح 
برگزار  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون 
كه  هستيم  اين  دنبال  به  و  كرده ايم 
ماليات،  اين  كننده  پرداخت  تنها 

مصرف كننده نهايى باشد.
صالحى نيا تصريح كرد: در حال حاضر 

توليد  موانع  رفع  كارگروه  جلسه  در  كه  موضوعاتى  درصد   60
برگزار مى شود در خصوص مشكالت مالياتى واحدهاى توليدى 
است كه اين مشكل در بخش نساجى و پوشاك حادتر است. در 
نهايت اميدواريم با جلساتى كه با آقاى تقوى نژاد خواهيم داشت 

اين مشكل نيز حل شود.
وى در خصوص وضعيت صادرات خودرو گفت: ما در اين حوزه 
نگرانى هاى جدى داريم. ميزان صادرات ما در سال جارى نسبت 
به سال گذشته كاهش داشته است و علت آن جنگ و ناامنى در 
كشورهايى است كه خودروسازان ما در آنجا سرمايه گذارى كرده 

بودند و ديگرى كاهش قدرت خريد مردم بوده است.

براى احياى صنعت نخ و ابريشم كشور نياز به 1500 تن نخ ابريشم 
توليد  ابريشم  نخ  تن  انقالب 850  از  قبل  هرچند  داريم  سال  در 
مى كرديم و پيشينه تاريخى ايران در توليد نخ ابريشم بر همگان 

ثابت شده اما امروز اين توليد به 85 تن رسيده است.
حال با چنين وضعيتى فعاالن اين حوزه به فكر چاره افتادند و قرار 
است تا پايان سال جارى توليد نخ ابريشم به 150 تن در سال برسد، 
براساس آمار مشخص شده كه قيمت تمام شده هر كيلو نخ توليدى 
در كشور 66هزار تومان خواهد شد در صورتى كه قيمت وارداتى هر 

كيلو نخ ابريشم با همان كيفيت 150هزار تومان است. 
صنعت نخ و ابريشم در دو حوزه بافت فرش دستباف و توليد پارچه 
نوع  از  اغلب  ابريشم  نخ  با  توليدى  پارچه هاى  مى شود؛  خالصه 
پارچه هاى زربافت هستند كه برخى كشورها از اين نوع نخ براى 
انواع كراوات استفاده مى كنند. محمدكاظم عميد، معاون فنى انجمن 
صنايع نساجى ايران ضمن تاييد اين موضوع با اشاره به اينكه در حال 
حاضر ميزان نياز كشور به نخ هاى ابريشمى براى توليد فرش هاى 
ابريشمى هزار تن و براى پارچه هاى ابريشمى 500 تن است به صمت 
گفت: به عبارتى براى رفع نياز كشور به ابريشم بايد 1500 تن نخ 
ابريشم در سال توليد كنيم. معاون فنى انجمن صنايع نساجى ايران به 
وضعيت نامطلوب صنايع نخ و ابريشم كشور اشاره كرد و افزود: قبل 
از انقالب توليد نخ ابريشم به 850 تن مى رسيد كه اين مقدار به وسيله 
كارخانه هاى بزرگ كه مهم ترين آنها شركت ابريشم گيالن بود، توليد 
مى شد اما رقم 850 تن نخ ابريشم تا سال 89 به 85 تن و درواقع به 

0/1 سال هاى قبل از انقالب رسيد. 
عميد با اعالم اينكه براساس پيش بينى ها قرار است تا پايان سال 
95 توليد نخ ابريشم به 150 تن برسد، تصريح كرد: رسيدن به توليد 
تامين  را  ابريشم  نخ  به  كشور  نياز  تقريبى 0/1  طور  به  تن   150
خواهد كرد. براى اجراى اين طرح حدود 28هزار جعبه تخم نوغان 
از سوى تعاونى ها بين كشاورزان توزيع خواهد شد كه طبق برآورد 
با 28هزار جعبه تخم نوغان 900 تن پيله تر ابريشم توليد مى شود. 
به عبارتى از هر يك جعبه تخم نوغان 32 كيلوگرم پيله ابريشم تر 
توليد خواهد شد و از هر 6 كيلو پيله تر يك كيلو نخ ابريشم به دست 
مى آيد.  وى قيمت هر كيلو پيله تر را براى كشاورزان 11هزار و 150 
تومان اعالم كرد و افزود: هم اكنون واردات نخ ابريشم حدود 35 
دالر است و با توجه به اينكه از هر 6 كيلو پيله تر 1 كيلو نخ ابريشم 
توليد مى شود از اين رو قيمت هر كيلو نخ توليدى در كشور 66هزار 
تومان خواهد بود؛ اين در حالى است كه قيمت هر كيلو نخ ابريشم 
وارداتى 150هزار تومان است. توليد نخ ابريشم در كشور مى تواند 
به ميزان زيادى از خروج ارز جلوگيرى كند و توليد پيله ابريشم و 

نخ كشى مى تواند از نظر اقتصادى براى 
كشاورزان درآمد خوبى داشته باشد كه 
تنها با حمايت دولت از كشاورزان توليد 
نخ ابريشم محقق خواهد شد. عميد با 
بيان اينكه 65 درصد نخ ابريشم كشور 
براى توليد فرش به كار مى رود، تصريح 
ايرانى  فرش هاى  انقالب  از  قبل  كرد: 

ابريشم  گل هاى  از  اصفهان  و  كاشان  تبريز،  قم،  استان هاى  در 
بوده و تمام تار و پود آنها از ابريشم داخلى استفاده مى شد و هيچ 
نيازى به واردات كشورهاى ديگر نداشتيم اما امروزه متاسفانه توليد 
با  است.  آمده  پايين  توجهى  قابل  مقدار  به  كشور  در  ابريشم  نخ 
اقدامات خوبى كه در اين حوزه انجام شده ميزان خريد پيله تر از 
سوى كشاورزان حدود 42 تن افزايش يافته و عالوه بر اين كشت 
درخت هاى توت در حال افزايش است و با در نظر گرفتن يارانه 
پرداختى به كشاورزان مى توان مناطقى مانند شهرهاى شمالى و 

خراسان رضوى را كه منشا نخ ابريشم بوده اند احيا كرد. 
معاون فنى انجمن صنايع نساجى ايران با اشاره به اينكه متاسفانه 
ابريشم  نخ  مشابه  الياف  از  مى شود  توليد  امروزه  كه  فرش هايى 
به  نسبت  ابريشم  نخ  قيمت  اينكه  به  توجه  با  كرد:  اظهار  است، 
الياف مصنوعى گران است به گونه اى كه قيمت نخ ويسكوز ريون 
(Viscose Rayon) كيلويى 3/5 دالر و پلى استر 2/5 دالر است 
در صورتى كه قيمت يك كيلو نخ ابريشم 35 دالر است و از آنجايى 
كه يكى از خواسته هاى توليدكنندگان رسيدن به سود بيشتر است 
بنابراين استفاده از الياف مصنوعى به ويژه پلى استر را به نخ ابريشم 
ترجيح مى دهند. او با ابراز تاسف از اينكه مقدار قابل توجهى از پنبه 
كشور از ديگر كشورها صادر مى شود، افزود: در حال حاضر قيمت 
پنبه با توجه به واردات بى رويه باالست و توليدكنندگان رغبتى به 
استفاده از پنبه ندارند و پلى استر را جايگزين آن مى كنند. با وجود 
اينكه از پنبه به عنوان طالى سفيد ياد مى شود اما توليد پنبه كشور 
نسبت به قبل از انقالب يك پنجم شده است. عالوه بر اين به جاى 
استفاده از پشم در كت و شلوارهاى مردانه (توليد كت و شلوارهاى 
فاستونى) اين در حالى است كه براى توليد كت و شلوار مردانه 
بايد از 45درصد پشم و 55درصد پلى استر استفاده شود اما به دليل 
وارداتى بودن پشم و قيمت باالى آن استفاده 45درصدى پشم به 

10درصد رسيده است. 
جاى  مختلف  دسته بندى هاى  در  طبيعى  الياف  عميد،  گفته  به 
مى گيرند كه ابريشم از كرم ابريشم جزو الياف حيوانى و پنبه جزو 

الياف گياهى به شمار مى رود.


