
به گزارش نساجی نيوز در نشست نهصد وسی و دوم هيات مديره 
انجمن صنايع نساجی ايران طبق قرار قبلی آقايان مهندس زکی 
پور، صادقی قهرودی، وحيد حريری و امين مقدم از اتحاديه توليد و 

صادرات نساجی و پوشاک در جلسه حضور يافتند.
اميدواری  ابراز  ايشان  به  خيرمقدم  ضمن  مروج  مهندس  آقای 
نمودند که اتحاديه مذکور در دوره جديد و با مديريت آقايان بتواند 
موفقيت های بيشتری کسب نمايد آقای زکی پور طی سخنانی ضمن 
تشکر از هيأت مديره انجمن برای گسترش همکاريهای مشترک، 
ظريف  نخهای  مصرف  و  توليد  ميزان  خصوص  در  را  توضيحاتی 
و لزوم بررسی آمار و ارقام در اين زمينه ارائه فرمودند و با اشاره 
به نشست مشترک فعالين صنعت فرش ماشينی در وزارت صمت 
در دفتر آقای ابوئی از اجحاف ماشين سازان وندويل و شونهر به 
توليدکنندگان فرش ماشينی سخن گفتند و صدور مجوزهای بی 
رويه در اين صنعت را يکی از عوامل کاهش بهره وری و راندمان 
ايران  نساجی  صنايع  انجمن  از  پور  زکی  آقای  دانستند.  واحدها 
خواستند تا در نشست ويژه ای با حضور شرکتهای ماشين سازی و 
مديران و متخصصين ذيربط نسبت به هماهنگی و قيمت گذاری در 

خصوص ماشين آالت مورد نظر اقدام نمايد تا خريداران بيش از اين 
زيان عدم اتحاد و يکپارچگی خود را نپردازند. آقای مهندس وحيد 
حريری نائب رئيس هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجی و 
پوشاک نيز طی سخنانی توضيحاتی را در خصوص اتحاديه مذکور و 
فعاليت های انجام شده درخصوص صنعت پوشاک ارائه فرمودند و از 
انجمن صنايع نساجی ايران خواستند نقش مؤثری را در هماهنگی و 
يکصدائی بين تشکل های نساجی و پوشاک ايفا کند. آقای صادقی 
قهرودی نيز طی سخنانی از لزوم توجه جدی انجمن به کل زنجيره 
توليد از ريسندگی تا منسوجات و پوشاک سخن گفتند و قاچاق و 
واردات بی رويه فعلی را ماحصل عدم برنامه ريزی های قبلی در اين 
زمينه دانستند و همچنين مطالبی را در خصوص مسائل و مشکالت 
توليد اعم از ماليات و تأمين اجتماعی و مسائل و مشکالت بانکی 
ارائه فرمودند و خواستار توجه مشترک تشکل ها به اين موضوعات 
و  توليد  اتحاديه  دار  خزانه  مقدم  مهندس  آقای  شدند.  مشترک 
صادرات نساجی و پوشاک نيز با اشاره به موضوع شفاف سازی در 
دوره جديد هيأت مديره اتحاديه، از انجمن خواست تا شفافيت را در 

تداوم همکاری های مشترک مد نظر قرار دهد.

عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران، مشکالت پيش 
روی صادرات اين صنعت را متوجه قيمت تمام شده و افت کيفی 

محصوالت عنوان کرد.
صنعت  توليد  ظرفيت  اينکه  اعالم  با  زاده  نيلفروش  حسن 
می کند،  تامين  را  کشور  نياز  درصد   ٨۰ از  بيش  کشور  نساجی 
افزايش  امکان  و  کرد  اشاره  گذاری  سرمايه  محدوديت های  به 

ظرفيت توليد درپی افزايش سرمايه گذاری 
در اين بخش را محتمل دانست.

کيفيت،  صادراتی،  کاالی  قيمت  وی 
سرعت تحويل کاال، شرايط بسته بندی و 
حمل و نقل و ديپلماسی اقتصاد را به عنوان 

شروط الزم برای صادرات 

نيوز  نساجی  گزارش  به 
در نهصد و سی و سومين 
مديره  هيات  نشست 
انجمن صنايع نساجی ايران 
نمايندگان  حضور  با  که 
و  توليدکنندگان  اتحاديه 
فروشندگان صنف پوشاک 
طبق  و  برگزارشد  تهران 
شيرازی،  آقايان  قبلی  قرار 
صدق آميز، تيرگر، سليمانی 
اتحاديه  از  اشکذری،  و 
تهران  پوشاک  صنف 

را  مبسوطی  توضيحات  آميز  صدق  آقای  يافتند  حضور  جلسه  در 
در خصوص ماليات بر درآمد و ماليات ارزش افزوده از واحدهای 
توليدی و توزيعی مطرح فرمودند و در اين خصوص با ساير کشورها 
مقايسه ای انجام دادند. ايشان با اشاره به رقم ۵۰ هزار ميليارد تومان 
از  افزوده  ارزش  ماليات  اخذ  ايران،  کشور  سال  در  پوشاک  خريد 

مصرف کننده را بهترين نحوه اخذ ماليات دانستند و ابراز اميداوری 
نمودند با همگرائی تشکل های  نساجی بتوان فعاليت هايی را در 

اين خصوص انجام داد.
آقای صدق آميز توضيحاتی را در خصوص سازمان تأمين اجتماعی 

انجام  تالش های  و  سازمان  و  دولت  مراودات  و 
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 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد.)

به گزارش نساجى نيوز علت قاچاق گسترده پوشاك به كشور، اثرات 
اين حجم از قاچاق بر صنعت نساجى و پوشاك و دستيابى به جواب 
اين سوال كه واحدهاى توليدى نساجى و پوشاك كشور با چند درصد 
از توان خود در حال فعاليت هستند؛ محورهاى مصاحبه مهندس 
محمد مروج- رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران- در 

برنامه خبر 18/30 بود كه مشروح آن به شرح ذيل بود.
 انجمن صنايع نساجى از سهم 50 درصدى قاچاق پوشاك 
در كشور خبر داده است؛ در مورد جزئيات اين خبر توضيحات 

بيشترى ارائه نماييد.
رقم 50 درصد بسيار محتاطانه اعالم شده كه اين عدد هم در مورد 
مقدار و هم مبلغى كه قاچاق مى شود به مراتب بيشتر است. معموًال 
نهادهاى نظارتى، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ... اعداد را به 
كاال،  مقدار  مورد  در  خوشبختانه  مى كنند.  اعالم  تخمينى  صورت 
و  دارد  وجود  صادركننده  كشورهاى  گمركات  به  دسترسى  امكان 
از  را  صادرات  آمار  و  كشور  گمركات  از  را  واردات  ميزان  مى توان 
كشورهاى مبدأ ( مانند تركيه و چين) دريافت نمود كه در نهايت 
كه  مى دهد  تشكيل  كااليى  را  آن  مابه التفاوت  مى شويم  متوجه 
مشخص نيست از كجا آمده است! و تحت عنوان قاچاق شناخته 

مى شود.
 اگر بخواهيد اين احتياط را كنار بگذاريد؛ چند درصد احتمال 

مى دهيد كه قاچاق پوشاك در جريان است؟
حدود 65 درصد . ما ( انجمن صنايع نساجى ايران) به هر نهادى كه 
تصور كنيد شكايت برديم و اعتراض كرديم تا در نهايت پس از 
سخنرانى مقام معظم رهبرى ، نهادهاى كنترل كننده بيشترى وارد 
كار شدند و حدود سه ماهى است كه مبارزه با قاچاق شدت بيشترى 
پيدا كرده است، وزارت صمت هم اقداماتى انجام داده كه در نهايت 

موجب شده رقم قاچاق تا حدودى كاهش پيدا نمايد.
 به طور كلى قاچاق پوشاك به كشور چطور صورت مى گيرد 
و چرا با اجراى پنجره واحد تجارت و اقدامات گمرك، شاهد 

روند رو به رشد قاچاق پوشاك هستيم؟
به طور خالصه عرض مى كنم كه در پر ترافيك ترين گمرك ايران 
يعنى گمرك بندرعباس ، پنج دستگاه ايكس رى مستقر شده است كه 
با افزايش رطوبت هوا، بخش هايى از اين دستگاه هاى  ساخت چين 
آسيب مى بينند؛ ضمن اين كه بسيارى از گمركات كشور داراى چنين 

دستگاه هايى نيستند.
 چند گمرك به دستگاه ايكس رى مجهز است؟

طبق اطالعات من فقط گمرك بندرعباس داراى چنين دستگاهى 
است و ساير گمركات با بازرسى هاى  فيزيكى و باز كردن درب 
كانتينرها به نظارت محصوالت وارداتى مى پردازند. تعداد كانتينرها 
آن قدر زياد است كه نمى توان به آسانى يك كانتينر 12 مترى مملو از 
كاال را بازرسى كرد يا همه كانتينرها را تخليه كرد پس جهت نظارت 

بر كاالهاى وارداتى نيازمند دستگاه هاى  نظارتى بيشتر هستيم.
 نصب و راه اندازى دستگاه هاى  ايكس رى از چه طريقى بايد 

دنبال شود؟
كه  هستند  دارايى  و  اقتصادى  امور  وزارت  زيرمجموعه  گمركات 
پيشنهاد تهيه دستگاه هاى  ايكس رى را مطرح مى كنند و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولى بخش  بازرگانى كشور بايد 

مسئوليت اين بخش را برعهده بگيرد.
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عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران:

گزارش نشست مشترک هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران و 
اتحاديه صنف پوشاک تهران 

مصاحبه تلويزيونی مهندس مروج در شبکه خبر:

گزارشی از نشست مشترک اتحاديه توليد وصادرات  صنايع نساجی و 
پوشاک با انجمن صنايع نساجی ايران 

قيمت تمام شده نساجی ايران؛ باالتر از کشورهای رقيب 

سهم سهم ۵۰۵۰ درصدی قاچاق از واردات پوشاک  درصدی قاچاق از واردات پوشاک 
به کشوربه کشور



 

صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  دومين  و  سى  و  نهصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
زير  موارد  و  تشكيل  انجمن  ساختمان  محل  در   95/12/01

مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- آقاى دكتر شيبانى گزارش مختصرى از كميسيون صنعت اتاق 
بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران در خصوص مشكالت 
مربوط به زنجيره تكميل صنايع پتروشيمى ارائه فرمودند كه آقايان 
مهندس مروج، رئيس زاده و لباف هم در اين نشست حضور داشتند. كه 
در جمع بندى مقرر شد كميته اى ازتشكل ها و انجمن صنفى كارفرمائى 
صنعت پتروشيمى تشكيل شود كه موضوع عرضه مواد اوليه در بورس 
را مديريت و برنامه ريزى نمايد و با افزايش عرضه و عدم تخصيص به 
شركتهاى غيرفعال و غير توليدى دست دالالن را از بورس كوتاه نمايد. 
ايشان همچنين خواستار پيگيرى موضوع عضويت انجمن در شوراى 

عالى رقابت شدند. 
2- طبق قرار قبلى آقايان مهندس زكى پور، صادقى قهرودى، وحيد 
حريرى و امين مقدم  از اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك در 
جلسه حضور يافتند و آقاى مهندس مروج ضمن خيرمقدم به ايشان ابراز 
اميدوارى نمودند كه اتحاديه مذكور در دوره جديد و با مديريت آقايان 

بتواند موفقيت هاى بيشترى كسب نمايد. 
3- آقاى مهندس مروج گزارش سه ماهه آخر ارزش افزوده، قبض 
برق و ليست بيمه (تعداد پرسنل) را بهترين فاكتورهاى تعيين و تائيد 

ظرفيت هاى واحدها در سايت بهين ياب دانستند. 
4- آقاى لباف طى سخنانى خواستار راستى آزمائى سايت بهين ياب 

توسط انجمن شدند. 
5- آقاى دكتر كاردان از دبيرخانه انجمن خواستند تا در خصوص مشكل 
ايجاد شده تعداد ماشين هاى 1000 شانه و 1200 شانه وارد شده به 

كشور را استخراج كنند تا بتوان درخصوص آن به جمع بندى رسيد. 
6- آقاى مهندس مقصودى طى سخنانى عرضه و تقاضا را عامل اصلى 
قيمت و رقابت در بازار دانستند و با ارائه تحليلى از اختالف تعرفه الياف تا 
فرش و اشاره به تعرفه 13/5 درصدى نخ و 5 درصدى الياف اكريليك 
درخواست مطرح شده توسط تعاونى در خصوص كاهش  تعرفه نخ 

مذكور به 5 درصد را غيرمنطقى دانستند. 
7- آقاى زكى پور از انجمن صنايع نساجى ايران خواستند تا در نشست 
ويژه اى با حضور شركتهاى ماشين سازى و مديران و متخصصين 
ذيربط نسبت به هماهنگى و قيمت گذارى در خصوص ماشين آالت 
و  اتحاد  عدم  زيان  اين  از  بيش  خريداران  تا  نمايد  اقدام  نظر  مورد 

يكپارچگى خود را نپردازند. 
8- آقاى مهندس حميدى با اشاره به مصوبه هيأت مديره در خصوص 
تشكيل جلسات مشترك با ساير تشكل ها در فواصل زمانى دو ماه يكبار 
از آقاى رئيس زاده خواست تا اين مصوبه را اجرائى سازند و همچنين 
جلسات مشترك ماهيانه با حضور دبيران اين تشكل ها را نيز برنامه 

ريزى نمايند. 
9- آقاى رئيس زاده گزرارشى از كارگروه مبارزه با قاچاق كاال در صنعت 
پوشاك در روز شنبه 95/11/30 با موضوع تخصيص كد GS1 به 

پوشاك توليدى و وارداتى ارائه نمودند. 
10- آقاى رئيس زاده توضيحاتى را در خصوص كارگروه نظارت و 
پيگيرى در پوشاك ارائه فرمودند و از عدم حضور انجمن صنايع نساجى 
در اين كارگروه و برخى تعامالت بين تشكلى در اين خصوص مطالبى 
را مطرح  و از مهندس مروج و دكتر شيبانى خواستند تا با رايزنى هاى 

خود اين موضوع را پيگيرى نمايند. 

غائبين آقايان
محمدرضا   ، محمدى  بهروز  دكتر  زاده،  نيلفروش  حسن  مهندس 
مقدم، محسن آهنگريان، مهندس شروين بادامچى،  مهندس على 

فرهى
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قيمت تمام شده نساجی ايران؛ باالتر از کشورهای رقيب 
موفق صنعت نساجی برشمرد و افزود: قيمت تمام شده در کشور 
باالتر از کشورهای رقيب است که ناشی از باال بودن هزينه های 
تامين مالی است. نيلفروش زاده استاندارد سازی هزينه های مالی 
قيمت  مشکالت  از  رفت  برون  جهت  در  راهکاری  را  کشور  در 
تمام شده دانست و ادامه داد: «اجرای غلط قوانين مالياتی کشور، 
مشکالتی ايجاد می کند و هزينه های مالياتی به بخش توليد فشار 
توليد  بخش  سوی  از  نيز  افزوده  ارزش  و  می آورد  وارد  زيادی 

پرداخت می شود.
عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران با ابراز اميدواری 
از توفيق برنامه های آتی در جهت جلوگيری از فرار مالياتی، باال 
بودن سهم بيمه تامين اجتماعی را از ديگر مشکالت پيش روی 
قيمت تمام شده ی کاال در صنعت نساجی عنوان کرد و افزود: 
تغييرات قيمت دالر و رشد هزينه ها، تاثيری منفی در قيمت تمام 
شده کاالی توليد داخل دارد. نيلفروش زاده اعمال تعرفه گمرکی 
بر مواد اوليه داخلی را نادرست خواند و گفت: «پنبه وارداتی دارای 
١۰ درصد تعرفه است که در تعيين قيمت تمام شده تاثير گذار 
است و اين قيمت اولين پارامتر مورد نظر در امر صادرات صنعت 
نساجی است.» وی فقدان بهره مندی از تکنولوژی ماشين آالت 
روز دنيا را موجب افت کيفی محصوالت نساجی دانست و افزود: 
ماشين آالت صنعت نساجی کشور ١۰ تا ١۵ سال از دنيا عقب 
مشکل  با  مديران  از  انسانی  نيروی  تبعيت  حوزه  در  اما  هستند؛ 
به  دانشگاهی  شده  تربيت  نيروهای  از  بايستی  و  نيستيم  مواجه 

بهترين نحو استفاده کنيم.
مثبت  را  پارچه  طراحی  کمی  و  کيفی  گسترش  زاده  نيلفروش 
همراه  رکود  با  داخل  بازار  و  پارچه  توليد  گفت:  و  کرد  ارزيابی 

است که به اقتصاد ضعيف کارخانه ها می انجامد و در ادامه جذب 
نيروهای دانش آموخته را با مشکل مواجه می کند.

محصوالت  ارائه  در  عمل  سرعت  نساجی  صنعت  فعال  اين 
و  دانست  اوليه  مواد  تامين  و  داخل  بازار  از  تابعی  را  صادراتی 
ادامه داد: کارخانه های توليدی با رشد سودآوری، اقدام به توسعه 
بايد  قوانين  افزود:  زاده  نيلفروش  کرد.  خواهند  رسانی  روز  به  و 
باشد؛  ناظر  قوانين  بر  صحيح  و  اجرايی  مديريت  و  شود  اصالح 
بنابراين تا زمانی که کارخانه ها به سودآوری نرسند، چرخه توليد 
را از دست می دهند. وی مشکل اصلی صنعت نساجی را کاهش 
شديد سودآوری دانست و ادامه داد: صنعت نساجی در ذات ملت 
ايران است و مشکلی در حوزه کسب دانش در اين صنعت نداريم. 
دانش  انسانی  نيروی  از  مندی  بهره  همچنين  زاده  نيلفروش 
داشت:  اذعان  و  برشمرد  صنعت  اين  موفقيت های  از  را  آموخته 
نيروی انسانی شاغل در صورت عدم فعاليت، کار خود را از دست 
می دهد؛ بنابراين از مديران تبعيت بااليی دارند. ولی بحث آموزش 
موضوعی ديگر است که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران اتخاذ استراتژی در 
صنعت نساجی ترکيه را راه موفقيت اين کشور عنوان کرد و گفت: 
تعريف  به  منجر  ترکيه،  در  گذاری  سرمايه  با  اروپايی  «فعاالن 
ترکيه  دولت  و  شدند  ترکيه  نساجی  حوزه  در  صنعتی  استراتژی 
زاده  نيلفروش  می کند.  تزريق  صنعت  اين  در  بسياری  امتيازات 
کاهش توليد پنبه در کشورمان را موجب وابستگی به مواد اوليه 
خواند  محصول  اين  واردات  برای  ١۰ درصدی  تعرفه  و پرداخت 
و از استعداد باالی کشور برای کاشت پنبه و وجود آب و هوای 

مناسب برای شکوفايی و رونق توليد اين محصول سخن گفت.

بيشتر از دو سال پيش، موضوع نصب صندوق هاى  كنترل ماليات بر 
ارزش افزوده در فروشگاه ها مطرح شد اما دستگاه هاى  نظارتى مانند 
اصناف و اتحاديه ها كه بايد اين دستورات را اجرا نمايند متأسفانه 

تاكنون اهمال كرده اند.
 علت تعطيلى واحدهايى مانند نساجى مازندران، مخمل و 
نساجى  مانند  كارخانه اى  توقف  احتمال  و  كاشان  ابريشم 

بروجرد چيست؟
در  كشور  صنعتى  بزرگ  واحدهاى  از  بسيارى  انقالب،  از  پيش 
عمده  انقالب،  از  پس  اما  مى پرداختند  فعاليت  به  نساجى  صنعت 
اين كارخانه ها ملى و به مديران دولتى واگذار شدند. مديرانى كه 
توانايى اداره واحدهاى معظم نساجى را نداشتند. ماشين آالت اين 
شركت ها بايستى در موعد مقرر به روز مى شدند و مورد نوسازى 
و بازسازى قرار مى گرفتند كه اين اقدامات انجام نشد و سرنوشت 
اين شركت ها چيزى جز تعطيلى نبود. متأسفانه اين واحدها صاحبان 
دلسوزى نداشتند كه به اصطالح كارشان را سروسامان دهد اما از 
سوى ديگر تعداد واحدهاى موفق بخش خصوصى نساجى افزايش 
داراى  نساجى  واحد  و 818  هزار  حدود 9  حاضر  حال  در  و  يافت 
پروانه بهره بردارى از وزارت صمت هستند اما در 4 سال گذشته به 
دليل تحريم و ركود، تعدادى از اين واحدها يا شيفت كارى خود را 
كم كردند و يا برخى از واحدهاى كوچك و متوسط تعطيل شده اند. 
به طور كلى صنعت نساجى كشور با ظرفيتى حدود 40-35 درصد 
اميدواريم  كه  داريم  اختيار  در  آماده  اضافه  ظرفيت  و  مى كند     كار 
سياست هاى  دولت بر شرايط ركودى غلبه پيدا كند. سال گذشته 
قرار بود پس از اعطاى وام به خودروسازان، 10 ميليون تومان به 
مردم براى خريد كاالهاى ساخت ايران مانند لوازم خانگى، فرش 
ماشينى، كاالى خواب و ... وام داده شود  اما متأسفانه بانك ها اين 
موضوع را به فراموشى سپردند! واقعيت اين است كه بضاعت مالى 
مردم، امكان خريد تمام كاالهاى توليدى كشور را به آنها نمى دهد و 
اين مشكل فقط به صنعت نساجى و پوشاك محدود نمى شود و تمام 

رشته هاى  صنعتى از جمله كاشى و سراميك و ... درگير آن هستند. 
ايران،  بازرگانى  اتاق  نقت  و  انرژى  كميسيون  بررسى هاى  طبق 
مقادير قابل توجهى محصوالت نفتى كشور مانند بنزين، گازوئيل و 
... قاچاق مى شوند اما افراد ذى نفع نمى توانند اين پول را داخل كشور 
كنند لذا آن را تبديل به كاالى قاچاق مى كنند و در برخى موارد 
كاالى قاچاق به مراتب ارزان تر از منبع توليد شده اش است! زيرا 
قاچاقچى سوخت، سود خود را در قاچاق سوخت كسب كرده است 
و كاال را 20-10 درصد ارزان تر در داخل كشور به فروش مى رساند.

اندازه  چه  تا  تكنولوژى  جهت  از  كشور  قديمى  صنايع   
پيشرفت كرده اند؟

به اعتقاد من، يكى از داليل قيمت تمام شده باالى محصوالت 
ايرانى اين است كه واحدهاى توليدى ما كوچك هستند و مخارج و 
هزينه هاى  آنها به مراتب بيشتر از واحدهاى بزرگ صنعتى است ضمن 
اين كه برخى از قوانين و مقررات ما نيازمند  اصالح و بازنگرى است.

 براى مثال كدام قوانين بايد اصالح شوند؟
در درجه اول قانون كار! پوشاك كارگربر  ترين بخش صنعت نساجى 
است و در صورت حركت در مسير صحيح، سودآورترين بخش اين 
صنعت هم محسوب مى شود و بسيارى از توليدكنندگان پوشاك، 

محصوالت متنوع و باكيفيت خود را صادر مى كنند.
 اما متأسفانه آن بخش از پوشاك داخلى كه كيفيت خوبى 

دارند، بسيار گران هستند...
بله چون در يك واحد كوچك توليد مى شوند؛ اگر براى مثال در واحدهاى 
پوشاك كشور ما ساليانه 3-2ميليون قطعه پوشاك توليد مى شد قطعًا 
هزينه هاى  توليد كاهش پيدا مى كرد. در حال حاضر كشور ما يكى از 
بهترين توليدكنندگان و صادركنندگان لباس كودك است كه در صورت 
رفع موانع از مسير توليدكنندگان توان رقابت با پوشاك خارجى را داريم. در 
زمينه فرهنگ سازى مصرف پوشاك هم بايد اقداماتى صورت گيرد كه در 
اين راستا به نظر مى رسد ائمه نماز جمعه مى توانند سهم قابل توجهى در 

ترغيب مردم به خريد و استفاده از پوشاك توليد داخل ايفا نمايند.

سهم سهم ۵۰۵۰ درصدی قاچاق از واردات پوشاک به کشور درصدی قاچاق از واردات پوشاک به کشور
مصاحبه تلويزيونی مهندس مروج در شبکه خبر:
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استراتژی های  صادراتی صنايع 
نساجی و پوشاک ايران

نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل  رئيس زاده-  محمدمهدی 
با  پتروشيمی  مجتمع های   مشترک  کميته  تشکيل  ايران- از 
و  داد  خبر  پتروشيمی  اقالم  مصرف کننده  تشکل های   تمام 
نماينده  تام االختيار هر  يک بار  شده هر دو هفته  مقرر  گفت: 
يک از تشکل های  مذکور در جلسات کميته حضور يابند و 
مسائل و مشکالت مربوط به عرضه محصوالت پتروشيمی 

مطرح و برطرف شود.
وی که به همراه آقايان مهندس مروج- رئيس هيئت مديره- و 
دکتر شيبانی- نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجی 
ايران در جلسه اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران 
با مديران تشکل ها و مجتمع های  پتروشيمی کشور حضور 
داشت ابراز داشت: در اين جلسه که آقای پورقاضی - رييس 
کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران- رياست آن را برعهده 
داشت؛ نمايندگانی از انجمن صنايع لوازم خانگی، اتحاديه ملی 
صنايع پالستيک و پليمر ايران، انجمن توليدکنندگان مستربچ 
و کامپاند، جامعه مديران و متخصصين صنعت کفش ايران و ... 
به بيان مسائل و مشکالت خود در زمينه تهيه مواد پتروشيمی 

پرداختند.
دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران با بيان اين مطلب که در 
کميته مشترِک تشکل های  مصرف کننده مواد پتروشيمی با 
مديران پتروشيمی، حداقل برای مدت ۶ تا ۴ ماهه ميزان نياز 
واقعی تشکل های  مختلف اعالم خواهد شد؛ اذعان داشت: 
مجتمع های  پتروشيمی موظفند در وهله نخست به رفع نياز 

صنايع داخلی بپردازند.
رئيس زاده افزود: به گفته آقای مهدوی- دبير انجمن صنفی 
کارفرمايی صنعت پتروشيمی- ظرف دو هفته اخير تا حدودی 

مشکل دسترسی به مواد اوليه پتروشيمی برطرف شده است.
وزارت  نماينده  به عنوان  مهريزی  ابويی  آقای  حضور  به  وی 
صنعت و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران و ايران 
در اين جلسه مشترک نيز اشاره کرد و گفت: قرار شد تمام 
تشکل ها طی ارسال نامه رسمی به وزارت صنعت، کدکاربری 
و کلمه عبور سايت بهين ياب را دريافت کنند و براين اساس 
اگر شرکتی فعال نيست ( طبق مالک هايی مانند ميزان مصرف 
اوليه  مواد  اما   (... و  افزوده  ارزش  بر  ماليات  پرداخت  برق، 
صنعت  وزارت  به  تشکل ها  توسط  کرده؛  دريافت  پتروشيمی 

معرفی شوند.

ايجاد کميته مشترک تشکل های  صنعتی با مديران 
پتروشيمی

استفاده  راستای  در  پتروشيمی  دستی  پايين  صنايع  توسعه  ستاد 
افزونتر از توان توليد و تکميل زنجيره توليد در بخش های زيردستی 
صنايع پتروشيمی تشکيل شد. به گزارش  ايدرو،  در جلسه ای که 
در سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران با حضور وزير صنعت، 
معدن و تجارت و همچنين معظمی و صالحی نيا و ابويی مهريزی 
معاونين وزير، دبيرکل انجمن صنفی کارفرمايی صنعت پتروشيمی، 
نمايندگان  پتروشيمی،  دستی  پايين  صنايع  اتحاديه  مديرعامل 
انجمن توليدگنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی و رضوی رئيس 
مرکزی پژوهش های بازرگانی برگزار شد، در جهت ايجاد وتوسعه 
صنايع پايين دستی بحث و تبادل نظر شد. اين ستاد در راستای 
استفاده افزونتر از توان توليد و تکميل زنجيره توليد در بخش های 

زيردستی صنايع پتروشيمی تشکيل شده است.
گفتنی است از جمله صنايع پايين دستی پتروشيمی می توان به انواع 

روغن ها، الستيک و پالستيک، رنگ. و رزين چسب و حالل ها، 
نساجی،  شوينده ها،  مانند  زيرگروه هايی  و  بندی  بسته  شيميايی، 
کرد. اشاره  ساختمانی،  آرايشی،  و  بهداشتی  سم،  و  کود  مبلمان، 
خاطر نشان می شود؛ توليد محصوالت کليدی و با اهميت در 
صنايع پتروشيمی پايين دست با گستردگی زنجيره محصوالت 
نهايی در بخش توليد PVC که سومين رزين پالستيک پرمصرف 
در دنيا هست و همچنين ۳۸ ميليون تن توليد از ۲۱۰ ميليون تن 
توليد انواع ترموپالستيک ها و مصرف ۱۸درصد PVC از انواع 
ترموپالستيک ها است که با توجه به ظرفيت باالی ايجاد شده 
در برخی زمينه های صنايع باالدستی از قبيل توليد متانول ها، اوره 
و آمونياک ضروری است در صنايع پايين دست نيز متناسب با 
اين ظرفيت سازی ها در جهت باالبردن ارزش افزوده و توسعه 

محصوالت صادراتی اقدام شود.

ستاد توسعه صنايع پايين دستی پتروشيمی تشکيل شد

گزارش نشست مشترک هيات مديره
 انجمن صنايع نساجی ايران و اتحاديه صنف پوشاک تهران 

شده برای ايجاد تغييراتی در قانون مذکور ارائه فرمودند و مهندس 
مروج نيز با اشاره به نشست صبح امروز خود با معاونين سازمان 
و  نقايص  خصوص  در  را  مبسوطی  توضيحات  اجتماعی  تأمين 
مشکالت موجود در اين سازمان ارائه فرمودند. ايشان با اشاره به 
بدهی ۱۲ هزار ميليارد تومانی بخش خصوصی به سازمان تأمين 
اجتماعی که ۴ هزار ميليارد ان جريمه می باشد مجموع اين بدهی 
را بسيار کمتر از بدهی دولت به سازمان دانستند و توضيحاتی را در 
خصوص بخشنامه جديد سازمان در خصوص بخشودگی جرائم ارائه 
فرمودند. آقای شيرازی رئيس اتحاديه صنف پوشاک ضمن تشکر از 
هيات مديره انجمن و اشاره به نقاط مشترک دو تشکل در حمايت 
از توليد داخل به هم افزايی برای مبارزه با قاچاق نساجی و پوشاک 
تأکيد کردند. ايشان با اشاره به ۱۸ هزار عضو پروانه دار در اين 
صنف که ۶ هزار عضو آن توليدکننده هستند گفت در حدود ۳۵۰۰ 
واحد از اين تعداد توليدکننده به طور کارگاهی فعاليت می کنند و ۴۰ 

درصد مابقی به صورت توليد بدون کارخانه فعاليت می کنند. 
ايشان با اشاره به اين موضوع که توليدکنندگان ساختمان پالسکو 
عمدتًا در خارج از اين ساختمان کار توليد را انجام می دادند گفت: 
اتحاديه صنف پوشاک نيز همچون ساير اتحاديه ها برای فروشگاهها 
نيز مجوز صادر می کند که برخی از اين فروشگاهها نيز صرفا فروش 
پوشاک خارجی دارند بخشی ايرانی و خارجی و بخشی هم صرفًا 
توليدات ايرانی را عرضه می کنند. ايشان با اشاره به موضوع ماليات، 
مشکالت ماليات برای توليدکنندگان را يکی از وجوه اشتراک دو 
انجمن دانست و عدم پرداخت ماليات عادالنه در بخش توليد و توزيع 
را يکی از بزرگترين مشکالت اين صنف دانستند. آقای شيرازی با 
تأکيد بر لزوم حضور انجمن صنايع نساجی ايران در کارگروه ملی 
پوشاک تنها ۲۵ برند را دارای مجوز رسمی از اصناف دانستند که با 
عنايت به دستورالعمل جديد مجوز اين برندها نيز فاقد اعتبار می باشد. 
آقای صدق آميز با اشاره به سرانه مصرف پوشاک در ايران که در 
حدود ۱۶۵ تا ۱۸۵ دالر است. مجموع سرانه مصرف را ميانگين ۱۴/۶ 
ميليارد دالر يعنی ۵۰ هزار ميليارد تومان دانست. و با اشاره به ۱۸ هزار 
عضو رسمی اتحاديه، حدود ۴۰ درصد اين مبلغ را يعنی در حدود ۲۰ 

هزار ميليارد تومان گردش اعضای اتحاديه دانست.
صدق آميز با اشاره به تفاهم نامه های بين  المللی اتحاديه صنف 
پوشاک به همکاری های نزديک با فدراسيون ها و تشکل های بين 
 المللی پرداخت و از انجمن صنايع نساجی ايران نيز خواست تا با 
همکاری در زمينه های مختلف به تأمين منافع فعالين نساجی و 
پوشاک کمک کند. صدق آميز مشتری اصلی صنعت نساجی را 
صنعت پوشاک دانست و ارتباط و تعامل بين اين شرکای تجاری را 

برای رقابت در سطح بين  المللی ضروری دانست. 
آقای سليمانی بااشاره به نقش صنعت نساجی در توسعه و پيشرفت 
صنعت پوشاک تأمين نيازهای متنوع در تيراژهای پائين را مهمترين 

حجم  تأمين  و  دانست  نساجی  صنايع  از  پوشاک  صنعت  خواسته 
 سفارش های پائين با قيمت رقابتی مناسب را مهمترين دغدغه فعالين 
صنعت پوشاک دانست. ايشان اتفاقات سالهای اخير در حوزه پاساژها 
درکانال های  ساختاری  تغييرات  از  جلوتر  بسيار  را  تجاری  مراکز  و 
توزيع دانستند و با اشاره به تجربه های موفق توزيع در کشور ترکيه 
و حمايت های دولتی از اين صنعت، هزينه های فروشگاه داری در 
ايران را بسيار باال دانست و عدم رشد واحدهای کوچک را ماحصل 
چنين عملکردی دانست. سليمانی با اشاره به fast fashion در 
دينای امروز فاصله زمانی طراحی توليد و فروش را در حدود يکماه 
دانست. آقای صدق آميز با اشاره به اينکه ده ميليون متر مربع پاساژ 
و ۱۴ ميليون متر مربع مجوز برای احداث پاساژ صادر شده است، 
در حالی که کل نياز کشور ۶ ميليون مترمربع است، عنوان نمود که 
سياستهای بازاريابی و تبليغاتی اين پاساژها از منطق های خاص خود 
تبعيت می کنند. مهندس شهاليی؛ عضو هيات مديره انجمن صنايع 
نساجی ايران با اشاره به توانمندی واحدهای نساجی در تأمين نياز های 
صنعت پوشاک توضيحاتی را ارائه فرمودند و از عدم اتحاد ايرانيان 
در مقابل تهاجم اجناس خارجی به لزوم انسجام بيشتر تشکل های 

نساجی و پوشاک اشاره فرمودند. 
آقای نيلفروش زاده درادامه اين نشست مهمترين مشکل را مقابله 
با جريانی بسيار متفاوت دانستند که اين کاال را از طريق قاچاق 
وارد کشور می کنند و مهمترين مشکل واحدها را عدم توان رقابتی 

با قاچاق دانستند. 
وی با اشاره به مشکالت صنايع بافندگی در فروشهای مدت دار 
به فعالين زنجيره توزيع صنعت پوشاک، تأمين نقدينگی را در اين 
زنجيره بر دوش توليدکنندگان پارچه دانست و طوالنی بودن اين 
زنجيره توزيع را يکی از مشکالت دو تشکل دانست و همکاری 
اين  توانمندی  بر  عاملی  را  پوشاک  و  نساجی  تشکل های  بيشتر 
تشکل ها در حل اينگونه مشکالت دانستند. دکتر عامری با اشاره به 
لزوم همکاريهای نزديک تر بين دو تشکل ابراز اميدواری فرمودند 
که با همکاری نزديک دو تشکل شاهد انعکاس نيازهای صنعت 
پوشاک به واحدهای بافندگی و ريسندگی باشيم. دکتر کاردان در 
مشترک  نشست  اين  تشکيل  از  تشکر  ضمن  مختصری  سخنان 
به لزوم فعاليت بيشتر بر روی فرهنگ سازی تأکيد نمودند و از 
دولت  به  مشترک  همکاری های  باگسترش  تا  خواستند  تشکل ها 
فشارت آورند تا در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازی برای مصرف 

کاالی ايرانی برنامه ريزی کند.
آقای سليمانی با اشاره به گردش ۱۵ هزار ميلياردی صنعت پوشاک 
در شهر تهران که در نظام بانکی کشور صورت می گيرد پيشنهاد 
همکاری و مذاکرات مشترک در اين خصوص ارائه فرمودند تا پس 
از انجام کار کارشناسی بتوان با يکی از بانکها وارد مذاکره شد و 

تسهيالتی را برای اين صنعت اخذ نمود. 

ادامه از صفحه 1
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

 

نشان  «گزارش ها  گفت:  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
درصد   50 با  خوشبينانه  صورت  به  صنايع  برخى  كه  مى دهد 

ظرفيت كار مى كنند.»
با  خبرآنالين  خبرگزارى  با  گفت وگو  در  رييس زاده  محمدمهدى 
اگر  داشت: «ما  اظهار  كشور،  در  ركود  ايجادى  عوامل  به  اشاره 
بررسى  را  شده  كشور  در  ركود  ايجاد  باعث  كه  شرايطى  و  علل 
كنيم، مى بينيم بخش عمده اى از ركود به سياست واردات انبوه 

در مدت دو دولت قبل برمى گردد.»
وى افزود: «از سال 84 به بعد در صنايع مختلف به خصوص در 
صنعت نساجى، واردات منجر به ايجاد يك روزنه هايى شد و روز 

به روز نيز اين شكاف زيادتر شد.»
مشاور بانكى اتاق بازرگانى ايران تصريح كرد: «به هرحال كار به 
جايى رسيد كه طبق آمارهايى كه مسووالن و ستاد قاچاق كاال 
به  و  كرد  رشد  بعد  به  دوره 84  از  قاچاق  ميزان  مى دهند،  ارز  و 
حد 25، 30 ميليارد دالر قاچاق رسيد؛ به خصوص اين موضوع در 

صنايع كوچك و متوسط مشكل ايجاد كرد.»
رييس زاده متذكر شد: «اين روند هنوز هم متاسفانه وجود دارد. اما 
قاچاق باعث شد توليد داخل لطمه ببيند و در شرايط نابرابر قرار 
گيرد. از سوى ديگر، بازارهاى جهانى را به مرور از دست داديم؛ 

به خاطر اين كه شرايط برابرى وجود نداشت.»
«گزارش ها  داد:  ادامه  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
به  پوشاك  و  نساجى  صنعت  در  مثال،  براى  كه  مى دهد  نشان 
طور ميانگين به صورت بدبينانه واحدهاى توليدى با 35 درصد 
ظرفيت كار مى كنند و اگر به صورت خوشبينانه نگاه كنيم، بيشتر 

از 50 درصد ظرفيت توليد نمى توانيم باال برويم.»
رييس زاده گفت: «البته اين در رابطه با صنايع كوچك و متوسط 
است كه اشتغالزايى در آن جاست و ركود باعث بيكارى مى شود.»
وى يادآور شد: «افزايش بيكارى به صندوق بيمه بيكارى فشار 
مى آورد و اين باعث كسرى بودجه هاى  عجيب و غريبى خواهد 
و  عدد  با  اصال  كه  دارد  سوء  اجتماعى  تبعات  اين كه  ضمن  شد؛ 

رقم قابل برآورد نيست.»
مى گوييم  هميشه  داشت: «ما  اظهار  ايران  بازرگانى  اتاق  مشاور 
اگر  و  دارد  وجود  روانى  بعد  يك  اقتصادى،  مسايل  در 
دارد.  پى  در  روانى  آثار  گيرد،  صورت  غلطى  تصميم گيرى هاى  
يك بعد اقتصادى نيز وجود دارد كه برمبناى عرضه و تقاضا و 

عدد و رقم مى شود صحبت كرد.»
روانى  بعد  ما  كشور  در  اوقات  «گاهى  كرد:  عنوان  رييس زاده 
اقتصاد اثرى به مراتب بيشتر و مخرب تر از بخش فيزيكى اقتصاد 
است. مثال يك شايعه و بى ثباتى در اقتصاد، آثار بدى در اقتصاد 
دارد. براى مثال، در بخش نوسان نرخ ارز، از سال 84 به بعد اين 
اتفاق افتاد.» وى افزود: «تحريم ها نيز به نوعى روى تعميق ركود 
و  پولى  سيستم  بحث  در  همچنان  تحريم  مشكالت  داشت.  اثر 

بانكى ادامه دارد.»
مشاور بانكى اتاق بازرگانى تصريح كرد: «ما در سبد محاسباتى 
بخش هايى  از  يكى  داريم.  بخش هايى  يك  مركزى  بانك  تورم 
كه رونق داشت و رو به افزايش بود، مسكن و ساخت وساز بود. 
دولت قبل اين اشتباه را مرتكب شد. اين در حالى است كه بخش 
ساختمان موتور محرك بسيارى از صنايع ديگر هست و بيش از 

200 رشته صنعت را بخش ساختمان فعال مى كند.»
رييس زاده گفت: «دولت قبل يكى از تصميماتى كه گرفت، مبارزه 
با رونق در بخش ساختمان بود و بعد داستان مسكن مهر را مطرح 
كرد كه بيش از ظرفيت و توان كشور بود. عمال اين طرح پايه 

پولى كشور را باال برد.»
وى افزود: «از آن طرف، بعد از اين كه ركود به وجود آمد، ديگر 
در  كه  ركودى  كنيم.  بلند  نمى توانستيم  راحتى  به  را  ركود  شتر 
اين  كرد.  پيدا  تسرى  هم  صنايع  ساير  به  آمد،  وجود  به  مسكن 
كشور  در  را  بى سابقه  ركود  كه  داد  هم  دست  به  دست  عوامل 

شاهد باشيم.»

شتر رکود را به راحتی نمی توانيم بلند کنيم
عضو جديد

شركت صنعتى بهكوش سپاهان

مديرعامل: اكبر لباف
سابقه فعاليت شركت: 10 سال

محل كارخانه: اصفهان
زمينه فعاليت:توليد نخ 

انجمـن صنايع نساجي ايران عضويت شركت صنعتى بهكوش 
سپاهان را به مديران آن واحد به ويژه جناب آقاى اكبر لباف خوش آمد 
عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و شركت صنعتى بهكوش 

سپاهان را آرزومند است. 

شركت الياف شكوهيه قم

مديرعامل: ليال خرمى روز
سابقه فعاليت شركت: 10 سال

محل كارخانه: قم
زمينه فعاليت: توليد انواع الياف پلى استر، الياف رنگى هالوساليد، كاتن 

تايپ
انجمـن صنايع نساجي ايران عضويت شركت الياف شكوهيه قم 
را به مديران آن واحد به ويژه به سركار خانم ليال خرمى روز خوش آمد 
عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و شركت الياف شكوهيه قم 

را آرزومند است. 

از  درصد   ٥ اندازه  به  پرک  واردات  بودن  بالمانع 
ظرفيت پروانه بهره برداری واحدهای مصرف کننده

اخذ  خصوص  در  انجمن  دبيرخانه  مکاتبات  پی  در 
و  کننده  مصرف  واحدهای  برای  پرک  واردات  مجوز 
توليدکننده الياف پلی استر دفتر نساجی و پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به دبيرخانه 
انجمن اعالم کرد سازمان حفاظت محيط زيست طی 
واردات   ١٣٩٥/١١/٢٠ مورخ   ٥١٨٩٤/٩٥ شماره  نامه 
برداری  پروانه بهره  درصد ظرفيت  ميزان ٥  پرک به 

واحدهای توليدی را بالمانع اعالم کرده است. 
صنايع  انجمن  سايت  به  نامه  فايل  دريافت  برای 
اطالع  بخش  در   www.aiti.ir نشانی  به  نساجی 

رسانی مراجعه فرماييد.

تصويب الحاق جزء د بند ٦ 
قانون بودجه سال ٨٨

قانون   ٦ بند  د  جزء  الحاق 
(بدهکاران   ٨٨ سال  بودجه 
ارزی که از محل منابع ارزی 
تسهيالت  مرکزی  بانک 
به  بودند)  کرده  دريافت 
موانع  رفع  قانون   ٢٠ ماده 
توليد رقابت پذير درمجلس 
تصويب  اسالمی  شورای 
شد. جزئيات خبر متعاقبًا از 

طريق سايت
 www.aiti.ir 
اعالم خواهد شد.

نامه  آئين  اصالحيه  آخرين  مى رساند  اطالع  به  بدينوسيله 
خصوص  در  پذير  رقابت  توليد  موانع  رفع  قانون   20 ماده 
هيأت  توسط  ارزى  ذخيره  حساب  بدهكاران  تسويه  نحوه 
محترم وزيران به تصويب رسيد. جزئيات اين خبر به همراه 
تصويب نامه در سايت انجمن صنايع نساجى ايران به نشانى
دسترس  در  بخشنامه ها  و  قوانين  بخش   www.aiti.ir

مى باشد.

تصويب آخرين اصالحيه آئين نامه 
ماده 20 اجراى قانون رفع موانع توليد 

رقابت پذير در خصوص نحوه تسويه 
بدهكاران حساب ذخيره ارزى

دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران:

هيات وزيران تصويب كرد:
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