
دولت  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
قاچاق  با  مبارزه  جهانگيرى  اسحاق   ،
از  حمايت  براى  مهم  برنامه هاى  از  را 
از  يكى  گفت:  و  برشمرد  داخلى  توليد 
واردات  مديريت  راستا،  اين  در  اقدامات 
به  كه  كاالهايى  در  كه  است  كشور 
اندازه كافى در داخل كشور توليد ميشود 
به گونه اى مديريت شود كه بازار ايران 
در اختيار كاالهاى خارجى قرار نگيرد و 
اين موضوع در هيات هاى خارجى كه به 

ايران سفر مى كردند نيز گفته مى شد كه 
موفق  هستيد  ايران  بازار  دنبال  به  اگر 
با  مى توانيد  صورتى  در  و  بود  نخواهيد 
ما همكارى كنيد كه قصد سرمايه گذارى 
و مشاركت داشته باشيد. وى ادامه داد: 
قاچاق يك بليه براى توليد داخلى كشور 
مبارزه  آن  با  گلوگاه ها  در  بايد  و  است 
شود و راه مبارزه با آن مقابله اقتصادى 
است و با سيستم تعرفه اى بايد با قاچاق 

مبارزه شود.
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محمدرضا نعمت زاده در هفتمين اجالس سراسرى نمايندگان اتاق 
اصناف ايران كه با حضور معاون اول رييس جمهور و مسئوالن 
با  را  خودمان  بتوانيم  بايد  اينكه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  اصناف 
شرايط جديد تطبيق دهيم و به خواست جامعه توجه كنيم، گفت:  
زنجيره اى  فروشگاه هاى  توسط  توزيع  بخش  از  درصد  پنج  فقط 
صنعتى 70  كشورهاى  در  رقم  اين  كه  حالى  در  مى شود،  انجام 

درصد است.
وى ادامه داد: براى نصب صندوق هاى مكانيزه در فروشگاه ها بايد 
شفاف سازى  جهت  در  كار  اين  چراكه  شود،  تعيين  ضرب العجل 
الزم است و آن بخش از اين صندوق ها را كه امكان توليدش در 

داخل وجود ندارد بايد از طريق واردات تامين كند.
نعمت زاده اضافه كرد: امروز در تمام كشورها اين صندوق ها در 
طبق  ماليات  كه  مى شود  باعث  و  دارد  وجود  صنفى  واحدهاى 

درآمد واقعى گرفته شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با تمركز خريد، نگهدارى و 
انباردارى در فروشگاه هاى زنجيره اى، هزينه ها پايين خواهد آمد. 
ما هيچ محدوديتى براى واردات كاال نداريم به جز مواردى كه 

قانون مانع آن شده است. يكى از محدوديت هاى 

ادامه کاهش تعرفه واردات پوشاک

دكتر جهانگيرى در هفتمين اجالس ششمين دور نمايندگان اتاق اصناف:

وزير صنعت، معدن و تجارت:
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چندى پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح جديدى ارائه 
داد كه به موجب آن قرار شد از عرضه كاالى قاچاق در سطح 
به  كه  پوشاكى  ترتيب  بدين  شود.  جلوگيرى  صنفى  واحدهاى 
وجود  بنام  برندهاى  بخصوص  و  بازار  سطح  در  قاچاق  صورت 
به  كه  طرحى  شود.  برخورد  فروشندگان  با  و  جمع آورى  دارد، 
گفته بسيارى از فعاالن اقتصادى در حوزه پوشاك چندان موفق 
بازار  وارد  را  قاچاق  پوشاك  كه  كسانى  و  متخلفان  با  و  نبوده 
مى كنند، برخورد جدى و قاطعى صورت نگرفته است. گذشته از 
اين كارشناسان اين حوزه عنوان مى كنند تحريم هاى چند سال 
وارد  پوشاك  و  نساجى  صنعت  پيكره  بر  مهلكى  ضربه  گذشته 
كرده  است و اين صنعت چند سال زمان نياز دارد تا با كمك 

دولت و بخش هاى خصوصى، بتواند روى پاى خودش بايستد.
 براساس آمارها، كشورمان يكى از مهم ترين بازارهاى مصرفى 
كفش  و  پوشاك  نساجى،  بازار  ارزش  مى رود.  شمار  به   جهان 
ايران از توليد ناخالص داخلى 90 كشور دنيا بيشتر است. به گفته 
نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل  رئيس زاده،  محمدمهدى 
ايران، ميزان واردات پوشاك به ايران يك و نيم برابر متوسط 

جهانى است و با رشد قاچاق پوشاك در دهه 80 و رسيدن آن 
شغل  ميليون  يك  تا  نيم  حدود  دالر،  از 5ميليارد  بيش  رقم  به 
در كشورمان از بين رفته  است. در حال حاضر 75 درصد از كل 
درصد   9 و  چين  به  متعلق  كشور  در  قاچاق  پوشاك  كشفيات 
متعلق به امارات است كه اين كشورها در صدر صادركننده هاى 
است  مدتى  تحريم ها  پايان  با  هستند.  جعلى  برند  با  پوشاك 
شركت هاى چينى و تركيه اى و حتى اروپايى براى گرفتن مجوز 
و راه اندازى فروشگاه  هاى پوشاك و كيف و كفش در ايران، در 
وزارت صنعت و معدن و تجارت صف بسته اند. شركت هايى كه 
مى دانند بازارشان در ايران داغ تر از هر جاى ديگرى است. در 
اين ميان هر از گاه فروشگاه هاى جديدى با برندهاى ترك و 
به  سرى  اگر  مى شود.  باز  تهران  بويژه  كالنشهرها  در  اروپايى 
اين فروشگاه ها بزنيد، مى بينيد كه سرشان حسابى شلوغ است 
مخصوصًا زمانى كه حراج خورده  باشند. سرى مى زنيم به يكى 
را  فعاليت اش  بتازگى  كه  شهر  مركز  در  فروشگاه ها  همين  از 
يكى  وارد  جمعيت  ازدحام  و  شلوغى  اين  در  است  كرده   آغاز 

از فروشگاه هايى مى شوم كه متعلق به يكى از 

قاچاق عامل ورشکستگی صنعت پوشاک ايران

از  پوشاك  صنعت  در  تكاپو  طرح  اجراى  هدف گذارى  در 
از  بيش  ايجاد  اجتماعى،  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  سوى 
200هزار نفر فرصت شغلى در گام نخست و يك ميليون 

شغل در ادامه آن برنامه ريزى شده است
ايجاد  در  هدف گذارى  اين  تحقق  معتقدند  كارشناسان  اما 
چرا  شد  خواهد  عملى  پوشاك  تخصصى  صنعتى  شهرك 
كه اين طرح بر بنگاه هاى كوچك و متوسط تاكيد دارد به 
طورى كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى درصدد است 
بنگاه هاى موجود در صنعت پوشاك كشور را كه با ظرفيت 
واحدهاى  بتواند  و  بخشيده  ارتقا  مى كنند  توليد  پايينى 
كوچك را براى هم افزايى به واحدهاى بزرگ متصل كند. 
اكنون ميزان اشتغال صنعت پوشاك كشور حدود 550هزار 
نفر  ميليون  نيم  و  يك  تا  كه  است  شده  زده  تخمين  نفر 

امكان افزايش دارد.
به  اشاره  با  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  ربيعى،  على 
تصويب سند توسعه بخش پوشاك در شوراى عالى اشتغال 
گفت: در گام نخست مى توانيم 200 تا 300هزار شغل در 
صنعت  اين  مجموع  در  اما  كنيم؛  ايجاد  پوشاك  صنعت 

ظرفيت ايجاد اشتغال براى يك و نيم ميليون نفر را دارد.
اين در حالى است كه صنعت پوشاك، موتور محرك توسعه 
يك  در  تجميع  با  پوشاك  صنايع  و  است  نساجى  صنعت 
در  و  كرده  استفاده  يكديگر  خدمات  از  مى توانند  محل 

فضاى رقابتى محصوالت باكيفيت ارائه دهند.
توليدكنندگان  از  هيچ يك  براى  مانعى  شهرك  اين  ايجاد 
واحدهاى  كه  است  ايده اى  كلى  طور  به  و  نمى كند  ايجاد 
خدمات دهنده  صنايع  ساير  كنار  در  را  پوشاك  توليدكننده 
به اين واحدها قرار مى دهد تا از امكانات يكديگر استفاده 
كنند. بنابراين مجوز احداث 3 شهرك صنعتى - تخصصى 
پوشاك در استان هاى تهران، خراسان رضوى و قزوين با 
شده  صادر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پيگيرى هاى 

است.
شهرك  اين  ايجاد  در  اصلى  اهداف  مسئوالن،  گفته  به 
تخصصى در تكميل زنجيره پوشاك است تا سبب تقويت 
بخش هاى پايين دستى ازجمله رنگرزى، ريسندگى و توليد 
منسوجات باكيفيت و قيمت تمام شده كمتر شود. هم افزايى 
و تامين مواد اوليه به صورت مشترك در ناحيه بندى هاى 
موجود انجام مى شود اما در برخى شاخه ها كه زيرساخت هاى 
تخصصى مورد نياز است، مانند چرمشهر، ترجيح به تجميع 
است كه فعاليت پراكنده آنها هزينه تمام شده توليد و تامين 

زيرساخت را افزايش مى دهد.

شهرك پوشاك، سوغات مشهد
خارجى  زائر  ميليون  و1/5  داخلى  زائر  ميليون   25 ساالنه 
به شهر مشهد سفر كرده و به عنوان سوغات از واحدهاى 
صنفى پوشاك خريد مى كنند كه مزيتى براى توليدكنندگان 
است. اين در حالى است كه احداث شهرك پوشاك براى 

شهرک های پوشاک راهبرد دولت برای شهرک های پوشاک راهبرد دولت برای 
حمايت از صنعت پوشاکحمايت از صنعت پوشاک
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ادامه کاهش تعرفه واردات پوشاک
واردات كاال تعرفه است. در جاهايى كه احساس كرده ايم تعرفه 

مانع ورود كاال بوده آن را تغيير داده ايم.
وى درباره تعديل تعرفه  واردات پوشاك توضيح داد: براى تعديل 
واردات  تعرفه  داده ايم.  انجام  اقداماتى  پوشاك  واردات  تعرفه 
پوشاك در سال گذشته از 75 درصد به 55 درصد كاهش يافته 

است و اعتقاد داريم كه اين رقم بايد بيش از اين پايين آيد.
نعمت زاده اضافه كرد: در حاكميت بايد تمامى شرايط را در نظر 
بگيريم. مواردى مانند توليد، توزيع، مصرف كننده، قاچاق، درآمد 

مالياتى و ... بايد در تصميم گيرى ها مدنظر قرار بگيرد.

 وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگرى از صحبت هايش 
از امضاى توافق نامه با وزارت كشور براى جلوگيرى از قاچاق كاال 

از طريق ته لنجى ها خبر داد.
به گفته وى، اين توافق نامه براى تصويب به دولت فرستاده شده 

است.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عنوان كرد: قانون جديد 
شوراى  در  اصناف  اتاق  رييس  شدن  عضو  براى  مركزى  بانك 
پول و اعتبار به هيات دولت فرستاده شده و اين تصميم در حال 

بررسى است.

تنها كانال رسمى انجمن صنايع نساجى ايران در

https://telegram.me/aiti1395

+ Join

بهره برداری از پورتال جديد 
انجمن صنايع نساجی ايران

www.aiti.ir
نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد. 

اصناف پرچم مبارزه با قاچاق کاال را در دست بگيرند
روز  دانش  و  علم  به  بايد  اقتصادى  فعاالن  براينكه  تاكيد  با  وى 
مجهز شوند، گفت: فعاالن اقتصادى بايد بتوانند در فضاى بين 
المللى فعاليت كنند و توليدات آنها با كاالهاى خارجى رقابت كند، 
البته سيستم خدمات دهنده به توليد كنندگان و فعاالن اقتصادى 
نظير سيستم بانكى و ساير بسترهاى الزم بايد به گونه اى فراهم 
باشد كه فعاالن اقتصادى بتوانند با خيال آسوده به سرمايه گذارى 

بپردازند.
دكتر جهانگيرى اظهار داشت: در همين راستا مهمترين سياستى 
مقاومتى  اقتصاد  كلى  سياست هاى  گرفته  قرار  ما  اختيار  در  كه 
است كه البته اين روزها به ناحق اين سخن بر زبان ها افتاده كه 
اجراى اقتصاد مقاومتى فقط وظيفه دولت است و تنها دولت بايد 
در اين زمينه پاسخگو باشد و عده اى هم در اين ميان با حربه 
سياسى، دولت را مورد سوال قرار مى دهند كه در زمينه اقتصاد 

مقاومتى چه كارى انجام شده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: شاه بيت اقتصاد مقاومتى اين است 
كه از تمام ظرفيت ها و فرصت ها براى توسعه كشور استفاده كنيم تا 

بتوانيم بر چالش هاى مختلف اقتصادى غلبه نماييم.
عنوان  به  كه  كنيم  سوال  از خود  بايد  ما  از  وى گفت: هر كدام 
يك ايرانى چه قدمى در راه اقتصاد مقاومتى برداشته ايم. همه 
نقش  مقاومتى  اقتصاد  اجراى  در  ارگان ها  و  نهادها  علما،  مردم، 
نيروهاى  و  گانه  سه  قواى  كه  شرايطى  در  و  دارند  مسئوليت  و 
مسلح براى اجراى اقتصاد مقاومتى به اجماع رسيده اند، با كمك 
مى توانيم  مقاومتى  اقتصاد  سياست هاى  به  اتكاء  با  و  يكديگر 

اقتصاد كشور را حركت دهيم.
در  را  خود  جاى  بايد  اصناف  اينكه  بر  تاكيد  با  جهانگيرى  دكتر 
مجموعه  اصناف  كرد:  خاطرنشان  كنند،  باز  مقاومتى  اقتصاد 
بزرگى هستند و مگر مى توان نسبت به اصناف بى اهميت بود؟ 
سرتاسر تاريخ اصناف ايران افتخار است و در بخش سياسى اتفاق 
خوبى نيست كه براى سربلندى ايران رخ داده باشد و اصناف در 

آن نقش مثبت ايفا نكرده باشند.
معاون اول رييس جمهور افزود: در زمينه هاى فرهنگى و اجتماعى 
نيز اصناف نقش مهمى در كشور دارند و در كارهاى خير، مدرسه 

سازى و احداث مساجد معموًال اصناف نيز نقش آفرين هستند.
وى خاطرنشان كرد: وقتى گفته مى شود 600 هزار واحد صنف 
توليد  به  مى خواهيم  اگر  يعنى  اين  دارد  وجود  كشور  در  توليدى 
كشور توجه كنيم، قلب توليد جايى مى تپد كه در اختيار بنگاه هاى 
بنگاههاى  است.  توليدى  خرد  بنگاه هاى  و  متوسط  و  كوچك 
كوچكى كه به توسعه كشور كمك مى كنند و در اقتصاد ملى و 

اشتغالزايى نيز نقش خود را ايفا مى كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه دولت در سال جارى 
براى راه اندازى بخش توليد گفت: اين تصميم در سطح كالن 
كشور و با سخنرانى مقام معظم رهبرى در ابتداى سال آغاز شد 
و براى تحقق آن و خارج شدن واحدهاى توليدى از ركود برنامه 

ريزى شد.
وى افزود: يكى از برنامه ها براى حمايت از بخس توليد، فراهم 
خدمات  و  كاال  صادرات  و  بود  داخلى  توليدات  براى  بازار  كردن 

ايرانى به عنوان يكى از جهت گيرى هاى دولت دنبال شد..
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: هركس مى خواهد در كشور 
داشته  مجوز  و  پروانه  مربوطه  مرجع  از  بايد  دهد،  انجام  فعاليتى 
در  كارى،  شناسنامه  بدون  و  مجوز  بدون  عده اى  نبايد  و  باشد 
فعاليت سالم فعاالن اقتصادى و اصناف مزاحمت ايجاد و عرصه 
را براى آنها تنگ كنند. اين افراد نه ماليات مى دهند، نه عوارض 
پرداخت مى كنند، نه كاالى آنها از كيفيت الزم برخوردار است و 

نه مسئوليتى در قبال آن كاال به عهده مى گيرند.
معاون اول رييس جمهور گفت: از برنامه سوم توسعه، ورود هيچ 
كاالى توليدى به داخل كشور ممنوع نيست و هيچكس نمى تواند 
مانع ورود كاال به كشور شود به جز در دو مورد؛ يكى تعيين تعرفه 
كه البته موضوعى چندجانبه است و بايد در آن هم حقوق توليد 
كننده و هم حقوق مصرف كننده رعايت شود و هم بايد درآمد 
دولت در آن ديده شود. موضوع ديگر هم مسائل فنى است بدين 
بيمارى  ناسالم،  محصوالت  برخى  ورود  با  است  ممكن  كه  معنا 
وارد كشور شود و يا ممكن است كااليى از استاندارد و كيفيت 
مناسب برخوردار نباشد كه در اينگونه موارد مجوز واردات صادر 

نمى شود.

تجميع و مديريت در زنجيره توليد تا مصرف پوشاك براى 
اين شهر يك ضرورت است به طورى كه دريافت تسهيالت 
و مديريت فعاالن اين حوزه را آسان تر مى كند. همچنين با 
ساماندهى توليد تا مصرف، قيمت تمام شده پوشاك كاهش 

مى يابد.
سازمان  صنايع  امور  معاونت  سرپرست  كيومرثى،  قاسم 
بيان  با  رضوى  خراسان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اين مطلب به صمت گفت: در داخل بافت شهرى مشهد، 
زمينى با مالكيت شركت شهرك هاى صنعتى (با توجه به 
اينكه فعاليت واحدهاى توليدى پوشاك در تعارض با موارد 
تخصصى  شهرك  احداث  براى  نيست)  زيست محيطى 
پوشاك درنظر گرفته شده اما هنوز طرح توجيهى به اين 
منظور از سوى شركت شهرك هاى صنعتى استان دريافت 

نشده و اين طرح در حال تهيه است.
مراحل اجرايى در احداث شهرك پوشاك آغاز نشده پس 
اما  داشت  صنعتى  واحدهاى  تعداد  از  برآوردى  نمى توان 
درنظر داريم واحدهاى توليدى در كنار بازار فروش ايجاد و 
نيز مدرسه مد با سالن هاى مد در اين شهرك احداث شود. 
استان  اين  صنعتى  شهرك هاى  شركت  منظور  همين  به 
براى  طرحى  تهيه  حال  در  خصوصى  مشاور  همكارى  با 

ساماندهى متقاضيان است.
كيومرثى تاكيد كرد: در تالش هستيم تا با كسب مجوز از 
دولت، شهرك تخصصى پوشاك را منطقه ويژه اقتصادى 
تعريف كنيم تا فعاالن بتوانند از تخفيف ها و معافيت هاى 
مشكل  باال  تمام شده  قيمت  زيرا  كنند  استفاده  آن  مصوبه 
امروز صنعت پوشاك داخلى است در حالى كه ارائه خدمات 
در اين منطقه با هزينه هاى كم انجام خواهد شد و درنهايت 

هزينه توليد كاهش مى يابد.
پوشاك  اتحاديه  هاى  پژوهش  مركز  گزارش  براساس 
نتواند  آينده  سال   3 در  كشور  پوشاك  صنعت  اگر  تهران، 
و  مى رود  نابودى  به  رو  كند،  عملياتى  را  خود  برنامه هاى 
كشورهاى تركيه و چين با عرضه كاال با قيمت هاى اندك، 
مى توانند صنعت پوشاك كشور را به انفعال كامل بكشانند.
نياز  بازار  به  فعاليت،  ادامه  براى  داخلى  توليدكننده  اكنون 
دارد درحالى كه ايران با 80ميليون نفر جمعيت بازار خوبى 

براى صنعت پوشاك است اما در توليد محدوديت دارد.
مبادى  از  داخل  بازار  پوشاك  60درصد  حدود  همچنين 
قانونى يا قاچاق وارد كشور مى شود با اين حال هدف طرح 
بزرگ  توليدكنندگان  به  كوچك  توليدكننده  اتصال  تكاپو، 

است.

شهرک های پوشاک راهبرد دولت برای شهرک های پوشاک راهبرد دولت برای 
حمايت از صنعت پوشاکحمايت از صنعت پوشاک
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دبير شوراى فرهنگ عمومى گفت: ما رنگ را در جامعه 
خود كشته ايم در حالى كه در هيچ دينى به اندازه اسالم 

به استفاده از رنگ هاى روشن و شاد تاكيد نشده است.
سيدحسين  والمسلمين  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
شاه مرادى در همايش كارشناسان مد و لباس ادارات كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى كه چهارشنبه 17 آذرماه برگزار 
شد، پوشش را يكى از مهمترين مسائل در ارتباط با سبك 
زندگى دانست و افزود: پوشاك مى تواند حال يك جامعه 

را خوب كند يا آن را به تباهى بكشاند.
كـرد:  بيـان  ادامـه  در  عمومـى  فرهنـگ  شـوراى  دبيـر 
جـوان امـروز نيازمنـد آن اسـت كـه از مدل هـا و طرح ها 
و رنگ هـاى متنـوع و در عيـن حـال امـروزى اسـتفاده 
كنـد. از سـوى ديگـر، هـر چيـز كـه ديگـران آن را بـه 
برنـد و الگـو تبديـل كـرده انـد، نمى تواند طـرح و الگوى 
خوبـى بـراى مـا ايرانى هـا باشـد؛ چراكـه مـا بايـد الگو و 
برنـدى متناسـب بـا فرهنـگ و ارزش هـاى فرهنگى خود 

باشيم. داشـته 
حجـت االسـالم شـاه مـرادى بـا اشـاره بـه  اينكـه مـا 
رنـگ را در جامعـه خـود كشـته ايم، گفت: در هيـچ دينى 
بـه انـدازه ديـن اسـالم بـه اسـتفاده از رنگ هاى روشـن 
سـفارش و تاكيد نشـده اسـت. پيامبر اكـرم(ص)، حضرت 
علـى(ع) و ديگـر امامـان بزرگـوار از رداهـا و عمامه هـاى 
رنگـى اسـتفاده مى كردنـد اگـر امـروز مـن نوعـى عمامه 
مشـكى بر سـر مى گذارم ايـن رنـگ از دوره صفويه رواج 
پيـدا كـرده اسـت. بنابرايـن رنـگ مقولـه اى اسـت كه ما 
مسـلمانان بايـد بـه آن توجـه ويـژه داشـته باشـيم اما در 

جامعـه ايـران رنگ مرده اسـت.
وى توجـه بـه رنـگ را در لباس هـاى ايرانـى بـه ويـژه 
را ضـرورى دانسـت و افـزود: امـروز  بانـوان  لباس هـاى 
بيشـتر زنـان و مـردان از لباس هايـى بـا رنگ كـدر و تيره 
اسـتفاده مى كننـد و همين مسـئله باعث باال رفتـن ميزان 
افسـردگى در بيـن مـردم ايران مى شـود. چه اشـكالى دارد 
اگـر ما از رنگ هاى متنوع اسـتفاده كنيم. شـايد با اسـتفاده 
پـى در پى از رنگ بسـيارى از مسـائل اجتماعـى در جامعه 
مـا هم حل شـود. براى مثـال امروز اگر يـك خانم مانتوى 
صورتـى بـه تـن كند، ممكن اسـت انگشـت نشـان شـود، 
امـا اگـر اسـتفاده از رنگ هاى متنـوع چـون زرد و صورتى 
و قرمـز متـداول شـود، چشـم همه بـه رنگى به جز سـياه 
و قهـوه اى و سـرمه اى و رنگ هـاى تيـره عـادت مى كند و 
همين مسـئله باعث ايجاد شـادى و تنوع بصـرى در زمينه 

رنـگ در ميـان مردم مى شـود.

رنگ را در جامعه خود کشته ايم/ 
توصيه اسالم به رنگ های شاد

جنس  ولى  دارند  مناسبى  قيمت هاى  است.  تركيه اى  برندهاى 
كردن شان  لمس  از  آدم  كه  هستند  بى كيفيت  آنقدر  لباس ها 
به  متعلق  هيچ كدام  كه  مى فهمم  زود  خيلى  مى شود.  پشيمان 
لباس هاى  هستند.  چينى  درواقع  و  نيستند  تركيه اى  برند  اين 
مى شوند؛  فروخته  برند  لباس  اسم  به  كه  چهارى  و  سه  درجه 
مارك  نمى كنند،  توجه  آن  به  مشترى ها  از  خيلى  كه  نكته اى 

چينى پشت يقه است. 
خيلى ها فكر مى كنند پوشاك خارجى درجه يك مى خرند! برخى 
از فروشگاه هاى ديگر كه به نام برند شركت هاى تركيه  و ايتاليا 
و... مشغول فعاليت هستند يا جنس هاى شان درجه 2 و 3 است 
يا اينكه پوشاك و كيف و كفشى كه عرضه مى كنند سفارش از 
چين است و كيفيت بسيار پايينى دارند. از كيفيت پوشاك اين 
مجتمع مى گذريم و سرى مى زنيم به فروشگاهى با برندى از 

اسپانيا در بلوار ميرداماد. 
فروشگاهى كه بيشتر مواقع سال تخفيف وسوسه  كننده اى دارد. 
البه الى محصوالتش جنس هاى چينى هم مى فروشد. خبرى 
هم از پوشاك اسپانيايى نيست ولى هميشه خدا سرشان شلوغ 
كفايت  براى شان  برند  فروشگاه  اسم  همان  مردم  انگار  است. 

مى كند!
داخلى  بازار  در  ايرانى  منسوجات  چرا  كه  اينجاست  سؤال  اما 
آنچنان كه بايد و شايد با استقبال روبه رو نمى شود؟ بررسى ها 
گوياى اين است كه يك برابر و نيم متوسط مردم جهان كيف و 
كفش و لباس مى خريم پس چرا كارخانه هاى نساجى و طراحان 
و توليدكنندگان منسوجات نمى توانند دست كم نيمى از اين بازار 

پرسود داخلى را از آن خود كنند؟
به  اشاره  با  نساج  صنعتگر  اسدى،  كيميايى  احمد  مهندس 
زمان  در  لباس  طراحى  و  نساجى  صنعت  در  بسيار  مشكالت 
سال هاست  نساجى  و  پوشاك  مى گويد: «صنعت  ما  به  تحريم 
كه  چرا  داده  است  دست  از  را  ديگر  كشورهاى  با  رقابت  توان 
قيمت تمام شده در كشورمان خيلى باالتر از كشورهاى ديگر 

است و دليل اصلى آن تحريم و در ادامه نبود تكنولوژى هاى 
ماشين آالت  كشورمان  نساجى  كارخانه هاى  دنياست.  روز 
جديدى ندارند و اگر در يك واحد توليدى هزار واحد پارچه توليد 
شود اين رقم در كشورهاى ديگر 10 تا 100 برابر اين ميزان 

است نمونه اش تركيه كه گوى رقابت را از همه ربوده  است.
كشور  پوشاك  صنعت  به  ديگرى  ضربه  قاچاق  تحريم،  از  بعد 
زد. نزديك به 90 درصد از منسوجاتى كه وارد كشور مى شود 
قاچاق است. وقتى لباسى با قيمت بسيار پايين وارد و با مقبوليت 
خريداران روبه رو مى شود خب معلوم است كه صنعت پوشاك به 
مرز ورشكستگى مى رسد. اما چرا مردم به دنبال پوشاك خارجى 
نشان  خوش  روى  ايرانى  كاالى  به  و  مى روند  چينى  حتى 
معروف  برند  ما  بدانند.  خيلى ها  را  آن  جواب  شايد  نمى دهند؟ 
با  مى كنيم  توليد  كه  پوشاكى  نيستيم.  روز  به  و  نداريم  داخلى 
سليقه مشتريان هماهنگ نيست و نمى تواند آنها را جذب كند. 
تركيه با استفاده از تكنولوژى هاى جديد نساجى و طراحى هاى 
را  ديگر  كشورهاى  از  خيلى  و  ايران  بازار  شده  موفق  متفاوت 
را  اشتغال  سطح  صنعت  همين  از  استفاده  با  و  كند  تصاحب 

افزايش داده ولى اين روند در ايران معكوس است.
ما در طراحى مشكل داريم. طراحان ايرانى بايد مد را مطابق با 
سليقه فرهنگى مردم كشورمان طراحى و برندسازى كنند كه 
اين كار جز با حمايت نهادهاى دولتى و خصوصى امكان پذير 

نيست.»
پوشاك چينى و قاچاق آنها به كشور چماقى شده بر سر صنعت 
نساجى و پوشاك ايرانى تا جايى كه خيلى از كارگاه هاى توليدى 
را به ورطه ورشكستگى كشانده  است. تحريم و قاچاق دست به 
دست هم دادند و ضربات سختى بر پيكره صنايع مختلف وارد 
كرد ند و اغراق نيست اگر بگوييم پس از صنعت نفت، پوشاك 
بيشترين صدمه را ديد. حاال خيلى از مردم، ديگر لباس ايرانى 
نمى خرند. آنها دوست دارند پيراهن و شلوار و كفش و كاپشن 

برندنماى ارزان قيمت چينى بپوشند.

قاچاق عامل ورشکستگی صنعت پوشاک ايران
ادامه از صفحه 1

مانند  تصميماتى  در  دولت  گفت:  تهران  بازرگانى  اتاق  رئيس 
قيمت ارز و پرداخت ماليات عامل تعيين كننده است و دولت با 

تصميماتش صنعت را تعطيل كرده است.
به گزارش خبرنگار بازرگانى خبرگزارى فارس، مسعود خوانسارى  
در بيست و يكمين جلسه هيات نمايندگان با اشاره به سركوب 
نرخ ارز اظهارداشت: طى 3 سال گذشته با بانك مركزى جلساتى 
را داشته ايم و در اين مورد با آقاى طيب نيا، جهانگيرى و سيف 
به  باز  اما  مى كنيد،  سركوب  را  ارز  نرخ  كه  است  شده  صحبت 
ارز  با  همچنان  و  نشد  توجه  خصوصى  بخش  صحبت هاى  اين 
شريعتمدارى  به  خطاب  وى  مى شود.  سركوب  ارز  نرخ  مبادله اى 
معاون اول رئيس جمهور گفت: ارز مبادله اى براى واردات كاغذ 
ديوارى مى دهيد، به ماكارونى كه ما صادركننده آن هستيم، ارز 
مبادله اى مى دهيد. رئيس اتاق بازرگانى تهران اظهارداشت: ارز در 
بازار آزاد 3900 تومن و در بودجه 3300 تومان پيشنهاد شده، آيا 
اين مشكل مجلس است؟ آيا اين مشكل قوه قضاييه است؟ خود 

دولت است كه تصميم مى گيرد. 
تأمين  مى زنند  فرياد  همه  كه  است  سال   3 داشت:  بيان  وى 
اجتماعى صنعت را تعطيل كرده، اين موضوع با آقاى جهانگيرى 
معاون اول رئيس جمهور مطرح شد، نامه مفصلى در اين ارتباط 
نوشته شد، آقاى ربيعى قول پيگيرى آن را دادند، اما بعد از گذشت 
1,5 سال هنوز اتفاقى نيفتاده است. خوانسارى تصريح كرد: فساد 
دولت  آيا  نيست.  رسيدگى  مسئول  هم  نفر  يك  و  مى كند  بيداد 
در  است؟وى  موارد  اين  مسئول  قضاييه  قوه  يا  است؟  مسئول 

ميليارد  هزار  دولت 19  اظهارداشت:  ماليات ها  با  ارتباط  در  ادامه 
تومان در سال از شركت هاى حقوقى ماليات اخذ مى كند كه 10 
هم  آن  تومان  ميليارد   9600 و  بورسيه  آن  تومان  ميليارد  هزار 
تهران  بازرگانى  اتاق  رئيس  مى شود.  از شركت هاى حقوقى اخذ 
اخذ  تجارى  بخش  از  هم  تومان  ميليارد  هزار   6 كرد:  تصريح 
اخذ  صنعتى  بخش  از  ماليات  تومان  ميليارد  هزار   3 و  مى شود 
مى شود. ما پيشنهاد داده ايم تا اين 3 هزار ميليارد تومانى كه به 
عنوان ماليات از بخش صنعتى دريافت مى شود با مميزى طرف 
 94 سال  در  صنعت  رشد  آنكه  دليل  به  تا  دهند،  اجازه  و  نشود 
منفى بوده اظهارنامه آنها مورد قبول واقع شود. وى بيان داشت: 
مطرح  تقوى نژاد  و  طيب نيا  جهانگيرى،  آقايان  با  را  موضوع  اين 
كرده ايم و همه پذيرفته اند، اما هنوز تصميمى در مورد آن اتخاذ 
قوه  و  مجلس  آيا  كيست؟  مقصر  داشت:  بيان  وى  است.  نشده 
قضاييه مقصر است؟ خب معلوم است كه دولت تصميم مى گيرد، 
دولت صنعت را تعطيل كرده است.  دولت ملوك الطوايفى اداره 
اين  آيا  نمى آورد،  در  سر  چيزى  هيچ  از  برنامه  سازمان  مى شود، 

مشكل بخش خصوصى است؟ 
وى بيان داشت: صدور كارت بازرگانى بر عهده اتاق بود كه دستور 
اصالح آن را به ما دادند و پيشنهادمان را 8 ماه پيش به دولت 
ارائه داديم كه به تازگى دولت اعالم كرده كه وظيفه صدور كارت 
بازرگانى  از  نماينده  يك  و  صنعت  از  نماينده   2 توسط  بازرگانى 
صورت گيرد و بعد هم براى تصميم آخر به وزارت صنعت ارجاع 

شود، آيا با اين كار بخش خصوصى پيشرفت مى كند؟

دولت صنعت را تعطيل کرده است
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خبر

پنجم اسفند سالجارى، كاشان ميزبان برگزارى چهارمين 
همايش ملى صنعت فرش ماشينى خواهد بود.

مواردى  به  مى توان  همايش  اين  محورهاى  مهم ترين  از 
ماشينى،  فرش  نخ  رنگرزى  و  بافندگى  ريسندگى،  مانند 
خواص  ماشينى،  فرش  در  استفاده  مورد  الياف  خواص 
تكميل،  طراحى،  ماشينى،  فرش  مكانيكى  فيزيكى- 
مديريت، بازرگانى و اقتصاد فرش ماشينى و ... اشاره كرد.

ماشينى  فرش  تحقيقات  مركز  همت  با  كه  همايش  اين 
اسفندماه  پنجم  روز  كاشان  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه 
برگزار خواهد شد، فرصت مناسبى است تا اهالى صنعت 
و دانشگاه در كنار يكديگر به بررسى جنبه هاى علمى و 

صنعتى اين بخش بپردازند.
بيشتـــر  اطالعـــات  كســب  بـــراى  عالقـــه مندان 
همايش  دبيرخانه  با  مى توانند  همايش  اين  در  حضور  و 
55540055-031 ( داخلى332) تماس حاصل نمايند و يا 

به وب سايت www.kashancrc.com مراجعه كنند.

چهارمين همايش ملی صنعت فرش 
ماشينی در کاشان

در ابتداى اين نشسـت كه روز سـه شنبه مورخ 95/09/23 در 
محـل دفتـر معاونت محيط زيسـت انسـانى سـازمان حفاظت 
محيط زيسـت برگزار شـد، آقـاى رئيس زاده دبيـركل انجمن 
صنايـع نسـاجى ايـران توضيحـات مبسـوطى را درخصـوص 
ارائـــه  نسـاجى  صنايـع  در  زيسـت محيطى  آالينده هـاى 
فرمودنـد و موضـوع جريمـه يـك درصـد محيـط زيسـت را 
مطـرح فرمودنـد و اخـذ جريمـه از كل واحدهاى آالينــــده 
و  دانسـتند  قانونـى  غيـر  را  مجموعـه  يـك  غيرآالينـده  و 
خواسـتار اعمــــال ايـن قانـون بـراى يك درصـد از فروش 
بخـش آالينـده واحدهاى صنعتى شـدند و پيشـنهاد تشـكيل 
صندوقـى براى حمايت از مسـائل زيسـت محيطـى و حمايت 
كاهـش  و  آزمايشـگاه  تجهيـز  در  صنعتـى  واحــــدهاى  از 

آاليندگى هـا از محـل ايـن يـك درصـد را ارائـه فرمودنـد. 
وى آزمايشات مربوط به آاليندگى آب هاى خروجى تك تك 
واحدهاى صنعتى در شهركهاى صنعتى را غير متداول دانست 
از  خروجى  آبهاى  روى  بر  آزمايشات  اين  انجام  خواستار  و 

شهركهاى صنعتى شد. 
رئيـس زاده بـا اشـاره بـه بازيافـت بطرى هاى PET توسـط 
واحدهـاى نسـاجى و توليـد و صـادرات اليـاف از طريـق اين 
زيسـت  ازمحيـط  حفاظـت  جهـت  در  حركتـى  را  بطرى هـا 
دانسـت و خواسـتار حمايـت و توجـه بيشـتر دولـت بـه ايـن 

شـد.  حوزه 
پتروشيمى  واحدهاى  عديده  مشكالت  به  اشاره  با  ايشان 
و  الياف  توليد  واحدهاى  مصرف  مورد  اوليه  مواد  عرضه  در 
بطرى ها  ساير  و  نوشابه  مصرف  چشمگير  كاهش  همچنين 
بهم  و  اوليه  مواد  قيمت  افزايش  عامل  را  اخير  ماههاى  در 
ريختگى بازار دانست و خواستار اعمال سيستمهاى تشويقى 
از سوى سازمان محيط زيست و ساير دستگاههاى دولتى در 

اين خصوص شد. 
سازمان  انسانى  زيست  محيط  معاونت  متصدى  دكتر  آقاى 
قوانين  به  اشاره  با  خيرمقدم  ضمن  نيز  زيست  محيط 
افزوده)  ارزش  بر  ماليات  قانون   38 ماده  يك  موجود(تبصره 
قانون  اين  اساس  آاليندگى،  جرائم  درصد  يك  خصوص  در 
را ناكارآمد دانست و آنرا هم جهت با توسعه و بهبود محيط 

زيست ندانست. 
ايشان با اشاره به پيگيرى هاى انجام شده براى اصالح اين 
تدوين  به  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون  اصالحيه  در  قانون 
با  متناسب  جرائم  گرفتن  نظر  در  براى  جديد  نامه هاى  آئين 

ميزان آاليندگى ها و همچنين تخصيص منابع مالى از محل 
اعطاى  طريق  از  جامعه  سالمت  و  صنعت  به  جرائم  اين 
تسهيالت به واحدهاى صنعتى خبر داد و نگاه سازمان حفاظت 
محيط زيست به اين موضوع را همراهى بيشتر با واحدهاى 

صنعتى دانست. 
دكتـر متصـدى حـذف واحدهـاى خدماتـى از پرداخـت ايـن 
جرائـم و همچنيـن تخصيص ايـن جرائم صرفًا بـه واحدهاى 
صنعتـى را مهمتريـن اصالحـات اين آئيـن نامه دانسـت و از 
مهلـت دادن بـه واحدهـاى صنعتى بـراى اجـراى برنامه هاى 
زيسـت محيطـى و اصالح سـاختارهاى زيسـت محيطى خبر 
داد و گفـت: طبـق برنامـه ريزى هـاى انجـام شـده بالفاصله 
واحدهـاى  توسـط  اصالحـى  هـاى  برنامـه  آغـاز   از  پـس 
صنعتـى اسـم آنها از ليسـت واحدهاى آالينده خارج مى شـود 

تـا برنامـه هـاى آن به مرحلـه نهائى برسـد. 
حفاظـت  سـازمان  رئيـس  انسـانى  زيسـت  محيـط  معـاون 
از محيـط زيسـت اسـتانداردهاى زيسـت محيطـى سـازمان 
را سـختگيرانه دانسـت امـا تصويـب آن در هيـأت دولـت را 
نتيجـه مذاكـرات و هماهنگى هـاى انجـام شـده بـا وزارت 

صمـت دانسـت. 
در ادامـه ايـن نشسـت دكتـر بهـرام محمدى بـا ارائـه آمار و 
ارقـام هـاى مربـوط بـه توليـد اليـاف پلـى اسـتر بـه اهميت 
زيسـت  محيـط  از  حفاظـت  بـا  همراهـى  در  صنعـت  ايـن 
پرداخـت و بـا تــــوجه به عـدم باالنس عـــــرضه و تقاضا 
در بـازار فعلـى كشــــور واحدهاى توليـدى در اين صنعت را 
در آسـتانه تعطيلـى اعـالم نمودنـد و خواسـتار اعطـاى مجوز 
واردات محـدود PET بـراى بـه آرامش رسـاندن بازار شـدند 
كـه پـس از بحـث و تبـادل نظـر مقـرر شـد تـا بـا جلسـات 
كــــارشناسى بيشـتر مسـاعدت الزم در اين خصوص بعمل 

يد.  آ
در ايـن نشسـت خانـم دكتـر انصـارى مديركل پايـش، آقاى 
معـاون  جبـارى  خانـم  و  ارزيابـى  مديـركل  معـاون  دانـش 
مديـركل آب و خـاك نيـز حضـور داشـتند. كـه مقـرر شـد 
مسـاعدت الزم بـا واحدهـاى نسـاجى در خصوص مسـائل و 

مشـكالت مرتبـط بـا ايـن سـازمان بعمـل آيـد. 
آقاى پنجه شاهى نيز با اشاره به مفاد آئين نامه هاى اجرائى 
آئين  و  قانون  اين  اجراى  عدم  از  پسماند  مديريت  قانون 
متصدى  دكتر  آقاى  كه  نمودند  انتقاد  آن  اجرايى  هاى  نامه 

توضيحاتى را در اين خصوص ارائه فرمودند. 

جلسه مشترک با مديران سازمان حفاظت محيط زيست


