
در همين راستا بايد توجه داشت كه باورهاى فرهنگى نامناسب 
در حوزه فعاليت هاى اقتصادى، بهره ورى پايين عوامل توليد در 
كشور، وابستگى به درآمدهاى نفتى، ساختار آسيب پذير بازرگانى 
خط  در  الزم  ثبات  عدم  ايران،  اقتصاد  محورى  بانك  خارجى، 
باالى  پذيرى  انعطاف  اقتصادى،  كالن  سياست هاى  و  مشى ها 
حدود دخالت دولت ها در اقتصاد ايران و عدم پاسخگويى مناسب 
دولت ها در مورد عملكرد اقتصادى خود از چالش هاى پيش روى 

رسيدن به توليد و اشتغال پايدار در كشور است.
«فرصت امروز» براى بررسى ظرفيت هاى اشتغال زايى، يكى از 
اشتغال زاترين صنايع در هر كشورى يعنى صنعت پوشاك، گفت 
حوزه  اين  مسئوالن  و  توليدكنندگان  كارشناسان،  با  را  گويى  و 
داشته تا مهم ترين موانع توليد و اشتغال در اين حوزه را بررسى 
كند. در اين ميان صحبت هاى جالب توجهى مطرح شده است؛ 
اينكه تنها با جلوگيرى از ورود تنها 20درصد از پوشاك قاچاق، 
مى توان براى 60هزار نفر ايجاد شغل كرد يا با رفع موانع مهم در 
اين حوزه، رقم 260هزار نفرى اشتغال زايى فعلى صنعت پوشاك 

ايران به بيش از 600هزار نفر افزايش مى يابد. 

جلوگيرى از قاچاق نخستين راه حل ضربتى
پوشاك  و  نساجى  صادرات  و  توليد  اتحاديه  دبير  قديرى،  سعيد 
ايران در رابطه با توليد و اشتغال اين حوزه مى گويد: توليد نه تنها 
در بخش پوشاك بلكه در تمامى حوزه ها با موانعى روبه رو است. 
بهره هاى بانكى و بيمه اى و ماليات ها مشكالتى هستند كه نه 
و  هستند  مواجه  آن  با  بخش ها  تمامى  بلكه  پوشاك  بخش  تنها 
يا  شبه  يك  داشت  انتظار  كه  نيستند  مشكالتى  مشكالت،  اين 

يك ساله حل شوند.
باالترين  جزو  ايران  در  بانكى  بهره هاى  كه  مى دانند  همه 
بهره هاى بانكى در دنيا محسوب مى شود. زمانى كه كشورهاى 
مى كنند،  اقدام  به توليد  زير 5درصد  بانكى  بهره هاى  با  همسايه 
نخواهند  را  آنها  توليدات  با  رقابت  ياراى  ما  توليدكنندگان  قطعًا 
و  توليد  براى  فورى  و  ضربتى  كار  چند  بخواهيم  اگر  اما  داشت. 

از  يكى  قطعًا  انجام دهيم  سال 96  براى  پوشاك  بخش  اشتغال 
اين موارد مقابله با قاچاق بى رويه است.

قديرى در ادامه مى افزايد: ضمن احترام به ساليق تمامى مصرف 
كنندگان ما به هيچ وجه با ورود پوشاك خارجى مخالف نيستيم 
گمركى  عوارض  پرداخت  با  و  قانونى  مبادى  از  كاال  واردات  اما 
يكى از خواسته هاى اصلى ما محسوب مى شود. در همين راستا 
اگر بتوان در سال جارى تنها در حدود 20درصد جلوى واردات 
رشد  با  كشور  پوشاك  صنعت  قطعًا  شود  گرفته  قاچاق  پوشاك 
قابل توجهى روبه رو خواهد بود. بحث ديگر براى افزايش توليد 
و اشتغال در حوزه پوشاك، بحث ماليات بر ارزش افزوده است.
اگر بتوان اين ماليات را براساس تمهيداتى از مصرف كننده و نه 
توليدكننده دريافت كرد، قطعًا فشار از روى توليدكنندگان داخلى 

برداشته شده و آنها راحت تر به كار خود ادامه مى دهند.
مناسبى  بازار  روسيه  بازار  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  قديرى 
پيش روى كشور ما است در رابطه با واردات پوشاك به كشور 
مى افزايد: واردات پوشاك به ايران عمدتا غيرقانونى، بى رويه و 
آمارها حدود 99درصد پوشاك  به صورت قاچاق است. براساس 
وارداتى به كشور از طريق مبادى غيرقانونى صورت مى گيرد كه 
هيچ كدام عوارض يا حقوق دولتى را پرداخت  نمى كنند. در حال 
حاضر واردات بى رويه و غيرقانونى مشكل اصلى و اساسى صنعت 
پوشاك ايران است، به طورى كه روزانه بين 100 تا 200 كانتينر 

پوشاك قاچاق وارد كشور مى شود. وى در پاسخ 

اكبر لباف- عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران- ضمن 
پلى پروپيلن  گرانول  از  نساجى  واحدهاى  فراوان  استفاده  به  اشاره 
واحد  ده ها  كرد:  اعالم  كشور  پتروشيمى  مجتمع هاى  توليدى 
توليدكننده نخ BCF ،CF و انواع كفپوش ها (فرش، موكت و ... ) 
به دليل كمبود عرضه پلى پروپيلن از سوى مجتمع هاى پتروشيمى با 

مشكل جدى تعطيلى و توقف خطوط توليد مواجه شده اند.
شده  خريده  پلى پروپيلن  حجم   ،1395 سال  در  داد:  ادامه  لباف 
ايران  نساجى  صنايع  انجمن  زيرمجموعه  شركت هاى  بورس  از 
بود  ريال  هزار  ارزش 000 000 220 138  به  حدود390226تن 
كه اين حجم سنگين با توجه به كمبود عرضه توسط مجتمع هاى 
پتروشيمى و ايجاد رقابت مديريت شده و عرضه سازمان يافته در 
بازار سياه  زيان هاى سنگينى بر كارخانه هاى نساجى تحميل مى كند. 
اعالم گرديده براى ايجاد هر شغل نساجى ميانگين چهارصد ميليون 

ريال نياز هست وبا برآورد حجم اجحاف در خريد مواد اوليه مى توان 
حجم اشتغال تعطيل شده را محاسبه نمود

به گفته وى، تداوم اين روند منجر به برگزارى جلسات متعدد انجمن 
صنايع نساجى ايران با انجمن صنفى كارفرمايى 

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنايع نساجـــى ايـــران سال يازدهم  شماره 372  سى و يكم ارديبهشت ماه 1396
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انجمن  دبيركل  زاده-  رئيس  محمدمهدى 
گفتگوى  در  ايران-  نساجى  صنايع 
اختصاصى با نساجى نيوز به جلسات مستمر 
و موثر انجمن با سازمان ها و نهادهاى دولتى 
در راستاى بهبود وضعيت صنايع نساجى و 
حفظ منافع صنعتگران اشاره كرد كه ذيال 

بخش اول اين مصاحبه را مى خوانيد.
كاهش تعرفه واردات پنبه؛ نتيجه مهم جلسه مشترك 
انجمن صنايع نساجى ايران با وزير جهاد كشاورزى 
دبيركل انجمن صنايع نساجى عنوان داشت: تعرفه فعلى واردات 
پنبه 10 درصد است كه با اِعمال تعرفه ترجيحى ازبكستان اين 
توليدكنندگان  براى  بااليى  رقم  كه  مى باشد  درصد   7/5 رقم 
محسوب مى شود؛ به همين دليل درخواست كاهش تعرفه واردات 

به ميزان 5 درصد را با وزير جهاد كشاورزى مطرح كرديم. 
وى با اعالم اين مطلب كه در سال گذشته حدود 60 هزارتن پنبه 
از كشورهاى ازبكستان و تركمنستان وارد شد، افزود: به دليل 
سازمان حفظ نباتات در بخش قرنطينه و بحث وجود  ايرادات 
كرم سرخ پس از طى مراحل مختلف و گرفتارى هاى فراوان، 

بخشى از پنبه هاى وارداتى از هند تأمين گرديد.
رئيس زاده تصريح كرد: در اين جلسه، آقاى حجتى ابراز داشت 
تعرفه واردات پنبه به 5 درصد كاهش پيدا مى كند البته كتاب 
«قانون مقررات صادرات و واردات» طبق دستور رئيس جمهور 
دليل  به  امسال  اما  مى شود  منتشر  و  ابالغ  سال  هر  ابتداى 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى، انتشار كتاب مذكور به پس 
از انتخابات موكول شد بنابراين به گفته وزير جهاد كشاورزى از 

خرداد به بعد، تعرفه واردات پنبه كاهش مى يابد. 
به گفته وى، در اين جلسه آقايان دكتر كاردان و دكتر عامرى به 
نمايندگى انجمن صنايع نساجى، موسوى الرگانى- نايب رئيس 
جهاد  وزير  مقام  قائم  آقايى-  و  مجلس-  اقتصادى  كميسيون 

كشاورزى نيز حضور داشتند. 
در جلسه بعدى با وزير جهاد كشاورزى، موضوع واردات بذر مطرح 
كنترل هاى  مشمول  بذر  واردات  مى دانيد  كه  همان طور  و  شد 

سختگيرانه سازمان حفظ نباتات و عبور از قرنطينه مى شود.
مورد  نيز  صنعت  پنبه  تأمين  منابع  تنوع  شد:  يادآور  رئيس زاده 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در حال حاضر پنبه كشورهاى 
سازمان  تأييد  مورد  تركمنستان،  و  تاجيكستان  ازبكستان، 
قبيل  اين  ترخيص  و  مى باشد  سرخ  كرم  فاقد  و   نباتات  حفظ 
كشورهاى  اما  مى شود  انجام  مشكل  هيچ گونه  بدون  پنبه ها 
حركت  باالتر  افزوده  ارزش  با  محصول  توليد  سمت  به  مذكور 
مى كنند لذا هر سال ميزان صادرات پنبه را كاهش مى دهند و 
كشور  بافندگى  و  ريسندگى  واحدهاى  به  را  توليدى  پنبه هاى 
خود اختصاص مى دهند و تصميم دارند تا سال 2020 پنبه را 
پنبه   واردات  به  نمى توان  پس  نكنند؛  صادر  خام  ماده  به عنوان 
از اين كشورها اكتفا كرد آن هم در شرايطى كه توليدكنندگان 
بزرگ پنبه جهان مانند هند،  آمريكا، استراليا، برزيل و آرژانتين 
مى پردازند. استراتژيك  و  مهم  اوليه  ماده  اين  صادرات  به 

وى افزود: پس از مذاكره وزير جهاد كشاورزى 

کمبود عرضه پلی پروپيلن و خطر تعطيلی کارخانه های نساجی

صنعت پوشاک ظرفيت ايجاد ۶۰۰ هزار شغل را دارد 

فعاليت های انجمن صنايع نساجی ايران فعاليت های انجمن صنايع نساجی ايران 
در ارديبهشت در ارديبهشت 

عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران: 

ادامه در صفحه 2

بخش اول در گفتگوى اختصاصى با نساجى نيوز

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3



صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  چهلمين  و  نهصد 
يكشنبه  روز  در  اعضا  اكثريت  حضور  با  ايران  نساجي 
مورخ 96/02/17 در محل ساختمان انجمن تشكيل و 

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 
1- پس از طرح نامه استعفاى جناب آقاى مهندس مروج از 
هاى  پيگيرى  گزارشات  ارائه  و  انجمن  مديره  هيأت  رياست 
مرتبط با اين موضوع و عدم حصول نتيجه در منصرف نمودن 
و  بسيار  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  تصميم  اين  از  ايشان 
درخواست اعضاى محترم هيأت مديره از جناب آقاى مهندس 
جمشيد بصيرى براى قبول اين مسئوليت و استماع سخنان 
ايشان در نهايت پس از رأى گيرى به اتفاق آراء ايشان بعنوان 

رئيس هيأت مديره انجمن انتخاب شدند. 
عمومى  مجمع  برگزارى  تاريخ  عنوان  به  تيرماه  روز 25   -2

انجمن مورد تائيد و تصويب هيأت مديره قرار گرفت. 
دموتكس  نمايشگاه  به  مربوط  گزارش  زاده  رئيس  آقاى   -3
تركيه و حضور در غازيان تپ را با توجه به امتيازات اخذ شده 

توسط دبيرخانه به اطالع هيأت مديره محترم رساندند. 
گزارش  نيز   2019 ايتماى  نمايشگاه  خصوص  در  همچنين 
مختصرى توسط آقاى رئيس زاده ارائه شد. كه توليدكنندگان 
مواد اوليه و محصوالت نيز مى توانند در اين نمايشگاه غرفه 
تشكيل  پيگير  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  كه  باشند  داشته 

پاويون نساجى ايران در آن نمايشگاه مى باشد. 
4- آقاى رئيس زاده گزارش مربوط  به جلسه مورخ 96/2/12 
با نمايندگان مركز ملى رقابت را به اطالع هيأت مديره محترم 

رساندند. 
5- آقاى رئيس زاده گزارش مربوط به جلسه مورخ 96/2/12 
با معاونت نظارت مجلس شوراى اسالمى با حضور نمايندگان 
دستگاههاى اجرايى و مراجع نظارتى را به اطالع هيأت مديره 
محترم رساندند و توضيحاتى را  در خصوص ماده 20 قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و پيگيرى هاى انجام شده در اين 

خصوص ارائه نمودند. 
در   96/2/13 مورخ  جلسه  از  گزارشى  زاده  رئيس  آقاى   -6
معاونت حقوقى رياست جمهورى اسالمى در خصوص تبصره 

3 ماده 147 قانون مالياتهاى مستقيم ارائه فرمودند.  
7- آقاى رئيس زاده گزارش جلسه مورخ 96/2/17 با جناب 
آقاى حجتى وزير جهاد كشاورزى در خصوص موضوع  پنبه 
ارائه و  آقاى دكتر عامرى توضيحات مفصلى در اين خصوص 

ارائه نمودند. 
 96/1/27 مورخ  جلسه  از  گزارشى  زاده  نيلفروش  آقاى   -8
ملى  بندى  طبقه  خصوص  در  امروز  جلسه  و  صمت  وزارت 
كاالها و آموزش و اطالع رسانى به ذينفعان به اطالع هيأت 

مديره محترم رساندند. 
نشست  از  مختصرى  توضيحات  بصيرى  مهندس  آقاى   -9
كارگروه مشترك تشكل هاى نساجى و پوشاك ارائه فرمودند 
كه مقرر شده است تا روز سه شنبه اولين جلسه گروه منتخب 
سه نفره براى تصميم گيرى و جمع بندى موضوع برگزار شود 
كه گزارش آن در جلسه آتى هيأت مديره به اطالع خواهد 

رسيد. 

غائبين آقايان
مهندس محمد مروج، مهندس عباس مقصودى، دكتر بهروز 
شروين  مهندس  لباف،  اكبر  مقدم،  محمدرضا  محمدى، 

بادامچى.

با آقاى باغستانى- رئيس سازمان حفظ نباتات و معاون وزير- در 
 ، ايشان-  معاون  قائميان-  باغستانى،  آقايان  حضور  با  جلسه اى 
چراغيان- مديركل دفتر پايش و تحليل خطر سازمان حفظ نباتات 
و جمعى از مديران و كارشناسان حضور يافتيم. طبق شنيده ها، 
همتايان  و  باغستانى  آقاى  ميان  جنوبى  كره  در  مالقات هايى 
از  بازديد  براى  برنامه هايى  و  گرفته  صورت  استراليا  در  ايشان 
سيستم هاى كاشت و توليد پنبه استراليا در حال تدوين است كه 
در صورت تأييد، مجوز واردات پنبه از كشورهايى به جز ازبكستان، 
تاجيكستان و تركمنستان صادر خواهد شد. رئيس زاده خاطر نشان 
محسوب  پنبه  توليدكنندگان  بزرگ ترين  از  يكى  استراليا  كرد: 
آن  در  هم  ايران  (كه  نباتات  حفظ  كنوانسيون  عضو  و  مى شود 
عضو است)، مى باشد و در صورت واردات پنبه از استراليا، يكى 
از مهم ترين مشكالت واردات از كشورهايى مانند ازبكستان و ... 

يعنى عدم ارتباط بانكى مستقيم رفع خواهد شد. 
مكاتبات  انجام  جهت  نساجى  صنايع  انجمن  درخواست  از  وى 
الزم سازمان حفظ نباتات با طرف هندى خبر داد و گفت: روابط 
لذا  بود  پابرجا  نيز  تحريم  دوران  در  حتى  هند  و  ايران  بانكى 
مقرر شد طى سفر كارشناسان اين سازمان به هند و مشاهده 
روش هاى توليد پنبه، در صورت فقدان مشكل يا مسأله خاصى، 
طرف  توسط  نباتات  حفظ  سازمان  تأييد  مورد  قرنطينه  سيستم 

هند راه اندازى شود. 
دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران ضمن اشاره به جلسه ديگرى 
ساخت:  نشان  خاطر  ايشان،  معاونان  و  كشاورزى  جهاد  وزير  با 
در اين جلسه كه آقايان كشاورز، شريعتمدار و بخشنده (معاونان 

ايشان) نيز حضور داشتند؛ پيرامون فعاليت هاى صورت گرفته در 
زمينه كشت پنبه و ... بحث هاى مفصلى صورت گرفت و انجمن 
در  مسئوالن  با  را  نساجى  صنعتگران  خواسته هاى  و  انتظارات 
واردات  و  داخل  توليد  برحسب  كرديم  پيشنهاد  و  گذاشت  ميان 
پنبه، وزارت جهاد كشاورزى موافقت كند تا توليدكننده نساجى 
40 درصد نياز خود را از طريق پنبه هاى توليد داخل و  مابقى 
را با تعرفه صفر وارد نمايد؛ به اين ترتيب توليدكننده نساجى در 
قرار  تركيه  جمله  از  خارجى  توليدكنندگان  ساير  با  برابر  شرايط 

خواهد گرفت. 

صدور بيانيه مشترك فعاالن پنبه؛ دستاورد حضور در 
نشست تخصصى پنبه

در  حضور  به  اشاره  ضمن  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
نشست تخصصى توليد پنبه به ميزبانى اتاق بازرگانى گلستان، 
صنعت،  وزارت  نساجى  دفتر  مديركل  نشست  اين  در  گفت: 
مسئوالن استاندارى گلستان، مسئوالن صندوق پنبه، مجرى طرح 
توسعه پنبه و دانه هاى روغنى وزارت جهاد كشاورزى و تعدادى 
از پنبه كاران حضور داشتند كه مسائل مختلفى در زمينه كاشت، 
داشت و برداشت پنبه مطرح و در نهايت بيانيه اين جلسه تدوين و 
صادر شد؛ ضمن اين كه جلسه ديگرى در آذر ماه و پس از برداشت 

پنبه برگزار خواهد شد.
در اين جلسه عالوه بر دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران، آقايان 
به عنوان  نيز  عريان  مهندس  و  عامرى  دكتر  بادامچى،  مهندس 

نمايندگان اين تشكل كارفرمايى حضور داشتند.

فعاليت های انجمن صنايع نساجی ايران در ارديبهشت فعاليت های انجمن صنايع نساجی ايران در ارديبهشت  ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

کمبود عرضه پلی پروپيلن و خطر تعطيلی کارخانه های نساجی
صنايع پتروشيمى شد كه در نهايت آنان متعهد شدند هر هفته 14 
هزار تن پلى پروپيلن مورد نياز واحدهاى نساجى را تأمين نمايند 
اما متأسفانه انجام اين تعهد چندان طوالنى نبود به نحوى كه دو 
هفته نخست ارديبهشت 96، 10 هزار تن پلى پروپيلن به جاى 28 

هزار عرضه شد
از  يكى  افزود:  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيئت  عضو 
مشكالت ناشى از كمبود عرضه پلى پروپيلن، افزايش قيمت تمام 
شده محصوالت نساجى است كه در طوالنى مدت كارخانه ها را 

مجبور به توقف خواهد كرد.
لباف با بيان اين مطلب كه حجم صادرات پلى پروپيلن نساجى در سال 
گذشته حدود 166 هزار تن است، اضافه كرد: چگونه مدعيان مديريت 
بازار، عرضه پلى پروپيلن  نساجى را در داخل كشور راكم  مى كنند و در 
مقابل تن به صادرات آن با قيمت هاى پايين مى دهند كه نتيجه اى جز 

التهاب شديد بازار و تعطيلى واحدهاى نساجى ندارد؟!
وى تصريح كرد: نكته تأسف آور ديگر اين كه در سه ماهه چهارم 
سال95، برخى شركت هاى كوچك ، پلى پروپيلن  را از مناطق آزاد 
پيگيرى هاى  از  پس  مى كردند؛  صادر  كشور  خارج  به  گمركات  و 
واردات  امتياز  اعطاى  و  خودرو  واردات  در  تغييرات  پى  در  متعدد 
خودرو به نمايندگى ها، مسئولين وزارت صنعت پيشنهاد دادند كه از 
ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمى براى واردات خودرو 
استفاده كنند اما همين امر موجب شد بسيارى از شركت ها به نيابت 
از مجتمع هاى پتروشيمى و يا نمايندگى شركت هاى خارجى مواد 
اوليه واحدهاى نساجى را از مناطق آزاد صادر نمايند و ارز آن را 
جهت واردات خودروهاى لوكس استفاده  كنند كه اين موضوع بازار 

سياه به وجود آورده است.
صنايع  كارفرمايى  صنفى  انجمن  طبعاً  كرد:  نشان  خاطر   لباف 
پتروشيمى به دنبال تحقق منافع كارفرمايان مجتمع هاى پتروشيمى 
است و وزير صنعت به دليل سابقه طوالنى فعاليت در پتروشيمى از 
آنان حمايت به عمل مى آورد و متأسفانه صنعت اشتغالزاى نساجى 
تحت فشارهاى مضاعف جهت تهيه و تأمين مواد اوليه قرار گرفته 
است و سرمايه هاى آنان به مرور به واحدهاى پتروشيمى انتقال پيدا 

مى كند در حالى كه آنان نقش چندان موثرى در ايجاد اشتغال ندارند!
عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران در ادامه گفت: در اين 
شرايط نيازمند مداخله دولت ( وزارت نفت) هستيم تا جلوى صادرات 
در  و  بگيرد  را  كشور  داخل  نساجى  واحدهاى  موردنياز  اوليه  مواد 
تعيين نرخ محصوالت پتروشيمى( NPC) نرخ صادرات مجتمع ها 
را دخيل نمايند و  اولويت قطعى عرضه را در تامين مصارف صنايع 
تكميلى قرار دهند .اما مديران پتروشيمى در مقابل انجام اين كار 
جمله  از  مختلف  پروژه هاى  انجام  دنبال  به  و  مى نمايند  مقاومت 
خارج شدن عرضه محصوالت پتروشيمى از بورس هستندكه ياداور 
سال هاى  در  جهانى  قيمت  از  باالتر  صد  در  تا 70  عرضه  دوران 
گذشته مى باشد. وى در ادامه به مصرف چيپس پلى استر واحدهاى 
زيرمجموعه  واحدهاى  سال 95،  گفت:  و  كرد  اشاره  نيز  نساجى 
از  پلى استر  چيپس  تن  1هزار   53 حدود  نساجى  صنايع  انجمن 
مجتمع پتروشيمى شهيد تندگويان خريدارى كردند و در حال حاضر 
بازار آن در شرايط مطلوبى به سر مى برد و با مشكلى در زمينه  تهيه 

چيپس پلى استر مواجه نيستيم.
وى واردات پلى پروپيلن نساجى را به دليل مسائل سياسى از جمله 

تحريم ها بسيار دشوار توصيف و خاطر نشان نمود : دريافت
عوارض براى واردات پنبه از صنايع نساجى هيچ گونه توجيه منطقى 
ندارد. در زمينه صنعت پوشاك نيز راه اندازى فروشگاه هاى زنجيره 
اى متعدد عرضه كننده پوشاك تركيه، ادامه فعاليت توليدكنندگان 
داخلى را با مشكل جدى روبرو كرده است. اين فروشگاه ها بدون 
پوشاك  فروش  به  آزادانه  به صورت  دولتى  حقوق  كامل  پرداخت 
صنعت  متوليان  چرا  كه  اينجاست  مى پردازندسوال  تركيه  ساخت 
كشور هيچ اقدامى براى محدود نمودن فعاليت اين قبيل فروشگاه ها 
پوشاك  توليدى  واحدهاى  تعطيلى  به  توجهى  و  نمى دهند  انجام 

باخيل عظيمى از كاركنان ندارند
به اعتقاد لباف، انجمن صنايع نساجى ايران تمام تالش خود را براى 
مجلس،  نمايندگان  دولتمردان،  به  مشكالت  قبيل  اين  بازگويى 
مديران ارشد كشور و ... به عمل مى آورد و نگران از دست رفتن 

هزاران شغل در كشور و بيكارى نيروهاى انسانى هستيم.
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خبر ادامه از صفحه 1

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان لوازم و تجهيزات 
و  داد  خبر  كشور  به  چينى  توليدات  انبوه  واردات  از  ورزشى 
گفت: واحد توليد پوشاك ورزشى تيم هاى ملى رو به تعطيلى 

مى رود.
فعال  كارخانه هاى  وضع  درباره  امين زاده گوهرى  محمد 
توليدكننده لوازم ورزشى اظهار كرد: كارخانه هاى توليدكننده 

لوازم ورزشى در كشور حال و روز خوبى ندارند.
حاكم  ركود  كرد:  تصريح  وى  فارس،  خبرگزارى  گزارش  به 
بر اقتصاد كشور باعث شده تا توليد ملى آسيب ببيند و آسيب 
توليد ملى، تعطيلى كارخانه ها را به همراه دارد و اتحاديه لوازم 

ورزشى هم از اين قاعده مستثنى نيست.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان لوازم و تجهيزات 
ورزشى با تأكيد بر اينكه كارخانه هاى معروفى در داخل كشور 
به  مى توان  كارخانه ها،  اين  ازجمله  كرد:  اضافه  بودند،  فعال 
توليدى امين اشاره كرد كه برند معروف كشورى بود و پوشاك 

تيم هاى ملى را تأمين مى كرد.
امين زاده گوهرى عنوان كرد: ركود حاكم بر اقتصاد كشور و 
حجم باالى كاالهاى وارداتى كه مشابه آن باكيفيت بااليى 
در داخل كشور توليد مى شود، باعث شد تا اين كارخانه معروف 

رو به تعطيلى رفته و نيمه فعال شده است.
وى تصريح كرد: كارخانه اى كه آن همه سابقه درخشان در 
توليد ملى و كيفيت مطلوب داشته، به خاطر وضع اقتصادى 

كشور اآلن با تعداد كمى نيرو نيمه فعال است.

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان لوازم و تجهيزات 
توليدى هاى  ديگر  از  حسن پور  توليدى  كرد:  بيان  ورزشى 
ركود  خاطر  به  هم  آن  كه  است  بوده  ما  اتحاديه  در  معروف 

اقتصاد رو به تعطيلى رفته است.
كاالهاى  فضاى  افزايش  اينكه  بر  تأكيد  با  امين زاده گوهرى 
كرد:  تصريح  كرد،  تعطيل  را  ما  كارخانه هاى  بازار  در  چينى 
انبوه توليدات چينى در كشور شرايط را براى توليدكننده داخلى 

سخت كرده است.
وى با اشاره به اينكه ايران در گذشته از كشورهاى صادركننده 
به ويژه در بحث كفش ورزشى بوده ولى متأسفانه اآلن اين 
شرايط برعكس شده است، اظهار كرد: اميدواريم در آينده با 
مى شود،  توليد  كشور  داخل  در  كه  كاالهايى  واردات  كنترل 

شاهد احياى مجدد كارخانه ها باشيم.

واردات انبوه توليدات ورزشی چينی به کشور 

به اينكه آيا اين گونه اقدامات بايد از طرف بخش خصوصى يا 
كاالهاى  ورود  از  جلوگيرى  قطعًا  مى گويد:  گيرد،  صورت  دولتى 
قاچاق و ماليات بر ارزش افزوده از دسترس بخش خصوصى خارج 
است، اما بخش خصوصى مى تواند از طريق باالبردن كيفيت و 
تنوع محصوالت به بحث توليد و اشتغال كمك كند. وى با بيان 
اينكه حدود 12 تا 14ميليارد دالر آمار مصرفى پوشاك كشور است، 
ادامه مى دهد: اگر در نگاه خوش بينانه حدود 50درصد پوشاك از 
طريق واردات تأمين شود رقم پوشاك وارداتى به حدود 6 ميليارد 
دالر در سال مى رسد كه تنها با جلوگيرى از ورود يك ميليارد دالر 
ايجاد  كشور  پوشاك  صنعت  در  جديد  شغل  حدود 100هزار  آن 
مى شود. وى با اشاره به اشتغال زا و زودبازده بودن صنعت پوشاك 
و  عظيم  سرمايه گذارى هاى  به  نياز  صنعت  اين  مى كند:  اضافه 
زيرساخت هاى بزرگ ندارد بلكه با سرمايه هاى اندك نيز مى توان 

شروع به كار كرد.

بهتر است روى بازارهاى صادراتى جديد تمركز كنيم
بهرام شهريارى؛ عضو اتحاديه توليد و صادرات صنايع نساجى و 
پوشاك در رابطه با نحوه ورود پوشاك قاچاق كه از آن با عنوان 
قاچاق قانونى ياد مى كند، مى گويد: بحثى كه در سال هاى اخير 
شده  مطرح  انديشى  هم  نشست هاى  و  محافل  تمام  در  همواره 
استفاده  با  مى توانند  ترك  مطرح  برند  چند  چطور  كه  است  اين 
به  را  خود  جنس هاى  واردات،  در  ما  قوانين  نقص  و  قوانين  از 
گمركى  عوارض  كمترين  با  ساختارى  يا  قانونى  قاچاق  صورت 
وارد كشور كنند و از طرفى ديگر با كمترين ماليات ممكن اين 
با  برسانند.  فروش  به  جديد  تجارى  مجتمع هاى  در  را  پوشاك 
توجه به فضاى ايجاد شده براى اين برندها و محدوديت هايى كه 
براى توليدكنندگان ايرانى به وجود آمده طبيعى است كه صنعت 
نتيجه  نيست.  خود  خارجى  رقباى  با  رقابت  به  قادر  ما  پوشاك 

معموًال  است.  كشور  پوشاك  صنعت  كل  نابودى  امرى  چنين 
اجناس قاچاق با ورود به مناطق آزاد تجارى بدون پرداخت هيچ 
شركت هايى  تأسيس  يا  انبارها  اجاره  با  گمركى  عوارض  گونه 
اصلى  شهرهاى  فروشگاه هاى  تغذيه  به  شروع  محدوده،  اين  در 
عوارض  پرداخت  در  ما  قوانين  ضعف  راستا  همين  در  مى كنند. 
گمركى و ماليات ها در مناطق آزاد تجارى به ورود اين پوشاك 

قاچاق كمك شايانى كرده است.
وى اضافه مى كند: عالوه بر قاچاق هايى كه صورت مى گيرد كم 
اظهارى ها و بداظهارى هايى كه مورد قبول گمرك ايران نيز قرار 
مى گيرد عرصه را براى توليدكنندگان داخلى محدود كرده است. 
به طور مثال شلوار جين با تعرفه شلوار پارچه اى وارد مى شود يا 
همان شلوار جين با ارزشى بسيار پايين تر از ارزش واقعى خود 
هم  دست  به  دست  عوامل  اين  تمام  مى شود.  اظهار  گمرك  در 
داده است تا توليد و اشتغال اين صنعت كه به گفته بسيارى از 
كارشناسان از اشتغال زا ترين صنايع هر كشورى است در معرض 
تهديد و نابودى قرار گيرد. وى ادامه مى دهد: توليدكنندگان ايرانى 
اگر  اما  نيستند  مخالف  خارجى  اجناس  واردات  با  وجه  هيچ  به 
شرايط برابر شود و چنين وارداتى از طريق اخذ عوارض گمركى 
و ماليات ها صورت گيرد قطعًا شرايط رقابت براى ما نيز در داخل 

كشور مهيا مى شود. 
به  مى گويد:  قديمى  صادراتى  بازارهاى  بازيابى  با  رابطه  در  وى 
شخصه از نخستين صادركنندگان پوشاك ايرانى به كشورهايى 
تحريم ها  گسترش  با  متأسفانه  اما  ام  بوده  آلمان  و  فنالند  مثل 
كه  بازارهايى  به  ورود  شديم.  بازارها  اين  كردن  رها  به  ناچار 
حدى  تا  ديگر  اروپايى  كشورهاى  ويژه  به  ايم  داشته  گذشته  در 
غيرممكن به نظر مى رسد. به نظر من در شرايط كنونى بهتر است 
تا تمركز خود را روى بازارهاى صادراتى جديد و به ويژه كشور 

روسيه متمركز كنيم.

على آقامحمدى با تأكيد بر اينكه مهارت آموزى يكى از 
بازار  به  ورود  منظور  به  جوانان  براى  اساسى  موضوعات 
پوشاك حدود  بخش  در  حال حاضر  در  است، گفت:  كار 
280 هزار نفر اشتغال دارند كه يكى از ظرفيت هاى داراى 
كه  طورى  به  مى شود؛  محسوب  كشور  در  باال  اشتغال 
در  نفر  هزار  و 400  ميليون  يك  براى  اشتغالزايى  امكان 

اين بخش فراهم است.
وى افزود: برخالف تصور برخى مبنى بر اينكه ظرفيت هاى 
اشتغال وجود ندارد، اما بايد گفت در صنعتى مانند پوشاك، 
ظرفيت هاى اشتغالزايى مانند كارخانجات و توليدكنندگان 
به ميزان كافى وجود دارد؛ مشكلى كه در اين حوزه براى 
افزايش سهم اشتغال وجود دارد، نبود تنوع و طراحى انواع 

پوشاك متناسب با نياز جامعه است.
توسعه،  پنجم  برنامه  قانون  اساس  بر  گفت:  آقامحمدى 
ساالنه بين 955 هزار تا 970 هزار شغل بايد ايجاد شود 
كه براى تحقق اين ميزان اشتغالزايى بايد نرخ 3 شاخص 
كشور به 8 درصد برسد؛ نرخ رشد اقتصادى، نرخ بيكارى 
سال  تا  كه  هستند  شاخصى  سه  تورم  نرخ  همچنين  و 
سه  اين  اگر  برسند.  درصد  به8  باشد  ششم  برنامه  پايانى 
هدفگذارى محقق شود، در جهت توسعه اشتغال حركت 

كرده ايم.
بر  گفت:  مقاومتى  اقتصاد  فرماندهى  ستاد  اصلى  عضو 
اساس مباحث مطرح شده در جلسه ستاد، بايد يك سوم از 
نرخ بيكارى فعلى برچيده شود؛ به طورى كه نرخ بيكارى 
از12.4 درصد فعلى تا سال 1400 بايد به حدود 8 درصد 
برسد. وى ادامه داد: بر اساس برآوردهاى صورت گرفته 
تا سال 1400 ساالنه حدود 800 هزار نفر وارد بازار كار 
مى شوند كه 70 درصد اين افراد، فارغ التحصيالن هستند 

كه حدود 560 هزار نفر را در هر سال شامل مى شوند.
با  درآمد  ميزان  تناسب  ديگر،  موضوع  گفت:  آقامحمدى 
طرف  چند  هر  مواقع  از  بسيارى  در  است؛  خانوار  هزينه 
ندارد؛  زندگى  گذران  براى  كافى  درآمد  اما  است  شاغل 
زندگى  نمى تواند  اما  بودن،  شاغل  رغم  به  فرد  نوعى  به 
خود را به لحاظ معيشت اداره كند. از اين رو نبايد صرفًا 
به دنبال ايجاد يك شغل باشيم، بلكه بايد بر طرح هايى 

تمركز كنيم كه درآمد افراد نيز تأمين شود.
اساس  بر  افزود:  مقاومتى  اقتصاد  فرماندهى  ستاد  عضو 
هزينه كرد  نرخ  حاضر  حال  در  مركزى،  بانك  گزارشات 
مصرف  كه  مى شود  تقسيم  گونه اى  به  ايرانيان  درآمد 
دالر،  هزار   70 از  بيش  خانواده ها  از  درصد   6 ساالنه 
مصرف ساالنه 500 درصد خانواده ها بين 20 هزار تا 70 
هزار دالر و ساير خانواده ها درآمد كمتر از 20 هزار دالر 
دهك هاى  ساالنه  مصرف  حال  عين  در  دارند؛  سال  در 
پايين جامعه كمتر از7500 دالر است. براى توسعه ثروت 
آن  تا  اگر  و  داريم  فرصت  سال 2040  تا  فقط  ايران  در 
زمان كشور به ثروت نرسد با يك جمعيت پير فقير مواجه 

مى شويم.

فقط صنعت پوشاک ظرفيت ايجاد 
۱/۴ ميليون شغل را دارد 

صنعت پوشاک ظرفيت ايجاد ۶۰۰ هزار شغل را دارد 
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تسليت

تسليت

جناب آقاى مهندس شاه كرمى
عضو محترم انجمن صنايع نساجى ايران

درگذشـت برادر گراميتان را خدمـت حضرتعالى و 

خانـدان محترم تسـليت عرض نمـوده و براى آن 

مرحـوم علـو درجـات و بـراى بازمانـدگان صبر و 

داريم. مسـالت  شكيبايى 

هيات مديره و دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران

جناب آقاى مهندس حامد اسماعيل پور
مديرعامل محترم شركت غنچه

درگذشـت مـادر گراميتان را خدمـت حضرتعالى و 

خانـدان محترم تسـليت عرض نمـوده و براى آن 

مرحومـه علو درجـات و بـراى بازمانـدگان صبر و 

داريم. مسـالت  شكيبايى 

هيات مديره و دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران

عضو جديد

صنايع نساجى گل باف بهادر

مديرعامل: مهرداد پناهيده
سابقه فعاليت شركت: 19 سال

محل كارخانه: آران و بيدگل
زمينه فعاليت: توليد فرش ماشينى

انجمــن صنايـع نسـاجي ايـران عضويـت صنايـع نسـاجى گل 
بـاف بهـادر را بـه مديــران آن واحــد بـه ويـژه جنـاب آقـاى مهـرداد 
پناهيـده  تبـــريك عـرض نمـوده و موفقيت روزافـزون ايشـان و صنايع 

نسـاجى گل بـاف بهـادر را آرزومنـد اسـت. 

بحران خوراك پروپيلن در ماه هاى گذشته سبب شد تا بازار 
پلى پروپيلن هاى نساجى و بعضا در هفته هاى اخير بازار پلى 

پروپيلن هاى شيميايى دچار التهاب باشد.
هم  به  تقاضا  و  عرضه  عمدتًا  ايران  پروپيلن  پلى  بازار  در 
معامالت  روند  مى تواند  بازار  اين  در  بحران  و  است  نزديك 
در  كه  است  حالى  در  اين  كند.  چشمگير  التهاب  دچار  را 
مشغول  توليد  ظرفيت  زير  بسيارى  كارخانه هاى  ايران،  بازار 
به فعاليت هستند و اصطالحًا با ظرفيت خالى در كارخانه ها 
روبه رو هستيم و با تحرك در بازار امكان فعاليت ظرفيت هاى 

خالى افزايش مى يابد.
به گزارش پتروتحليل، اما با اين حال پتروشيمى اميركبير قبل 
از سال 96 و طى دو ماه آخر سال در مقطعى از زمان با توقف 
واحد الفين مواجه شد و در نتيجه توليد پروپيلن اين شركت 
كاهش يافت. از سوى ديگر پااليشگاه اراك نيز كه بخشى از 
خوراك پروپيلن شركت هاى پلى پروپيلن ساز را توليد مى كند 
با افت كيفيت خوراك پروپيلن روبه رو شد و به همين دليل پلى 
پروپيلن سازها قادر به توليد تعدادى از گريدهاى نساجى با اين 

خوراك نشدند.
اين در حالى است كه توليد پروپيلن در كشور و در سال هاى 
گذشته حدوداً 789 هزار تن در هر سال بوده است كه از اين 
مقدار 40 هزار تن صرف توليد دى اتيل هگزانول مى شود. اما 
در سال 95 توليد پروپيلن به زير 700 هزار تن رسيد، در كنار 
آن پروپيلن پااليشگاه اراك نيز براى توليد برخى از گريدها 
قابل استفاده است كه عمدتًا نساجى نيستند و تنها پتروشيمى 
رجال با خالص كردن پروپيلن پااليشگاه اراك مى تواند از آن 

براى تهيه پلى پروپيلن استفاده كند.
پلى  مشكل  حاضر  حال  در  مسئول  مقام  يك  گفته  به 
پروپيلن سازها، خوراك پروپيلن است و واحدهاى مادر ميزان 
توليدشان به زير 700 هزار تن در سال رسيده است. از سوى 
ديگر با كاهش كيفيت پروپيلن پااليشگاه اراك نيز بخشى از 
توان پلى پروپيلن سازها براى تهيه پلى پروپيلن از بين رفته 
است. به اين ترتيب كاهش توليد و عرضه سبب شد تا بازار 
پلى پروپيلن با وجود قرار داشتن در دومين ماه از سال 96 

همچنان دچار التهاب باشد.
از سوى ديگر توليد گريدهاى متفاوت از سوى پلى پروپيلن 
موضوع  همين  و  مى شود  انجام  دوره اى  صورت  به  سازها 
بخشى از مصرف كنندگان و بازار را تحت فشار كمبود كاال 
قرار مى دهد. به اين ترتيب اكثراً در بازار شاهد خبرهايى در 
خصوص كاهش و يا عدم توليد برخى از گريدها هستيم كه 
سبب  و  مى زند  دامن  بخش  اين  در  موجود  التهاب  به  خود 

افزايش تقاضا در اين حوزه مى شود.
اين در حالى است كه بيشترين مصرف در حوزه پلى پروپيلن ها 
مربوط به گريدهاى نساجى است و آمارها نشان مى دهد كه 
تن  هزار   70 از  پلى پروپيلن ها  عرضه  جديد،  سال  از  پيش 
ديگر  سوى  از  رسيد.  نيز  تن  هزار  به 52  ماهانه  صورت  به 
تقاضا نيز رشد چشمگيرى را نشان مى دهد كه بعضًا از 38 
هزار تن شروع و به 300 هزار تن نيز ختم شده است، البته 
با وجود ركود و كاهش تقاضا و همچنين  سال  آخر  ماه  در 
بى رمق بودن بازار، شاهد ثبت تقاضاى 180 هزارتنى براى 

پلى پروپيلن ها بوديم.
حوزه  در  ياب  بهين  سهميه  كه  است  حالى  در  اين 
پلى پروپيلن ها با توجه به التهاب بازار و سود ناشى از خريد 
اين گروه از كاالها به 900 هزار تن در سال رسيده است، اين 
بوده  تن  هزار  پلى پروپيلن ها 680  بازار  التهاب  از  پيش  رقم 

است. جالب است كه افزايش سهميه هاى بهين ياب پيش از 
سال جديد و در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده است، 
و  ماه  يك  در  سهميه ها  اين  نصف  مى دهد  نشان  بررسى ها 

پيش از سال 96 اتفاق افتاده است.
پى  صادرات  درصد  و 25  پلى پروپيلن ها  صادرات  درصد   25

وى سى از گمركات غير پتروشيمى
با اين حال رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلى (صنايع پايين 
دستى) شركت ملى صنايع پتروشيمى به كمبود پلى پروپيلن 
صادرات  عدم  موضوع  گفت:  و  كرد  اشاره  داخل  بازار  در 
پلى پروپيلن ها توسط خريداران با توجه به كمبود اين كاال در 
بازار داخل به شوراى رقابت براى تصويب اعالم شده است.

صادرات  درصد  گذشته 25  سال  گفت:  پور،  محتشمى  رضا 
پلى پروپيلن ها و 25 درصد صادرات پى وى سى از گمركات 
غير پتروشيمى رخ داده است. وى ادامه داد: كاالهايى مانند 
در  دار  كمبود  كاالهاى  كه  سى ها  وى  پى  و  پلى پروپيلن ها 
خريداران  توسط  نبايد  آن  صادرات  است،  پتروشيمى  حوزه 
انجام شود، اما شوراى رقابت هنوز زير بار اين موضوع نرفته 

است.
به گفته محتشمى پور با توجه به اينكه گريدهاى متفاوت در 
اين حوزه دوره اى توليد مى شوند، همواره در اين حوزه نوسان 
داريم، از اين رو همواره از پلى پروپيلن سازها خواستيم كه 
توليد و صاردات را مديريت كنند. اين درحالى است كه سال 
پتروشيمى هاى  توسط  پروپيلن  پلى  تن  هزار   166 گذشته 
توليدكننده پلى پروپيلن به كشورهاى ديگر صادر شده است.

كف  نساجى/  پلى پروپيلن هاى  برابرى   9 تقاضاى 
عرضه رعايت نمى شود

نحوه  به  اخير  هفته هاى  طى  بازار  اين  بازيكنان  اكثر  البته 
عرضه و عدم رعايت كف عرضه پلى پروپيلن هاى شيميايى 
شرايط  وجود  با  كه  است  حالى  در  اين  داشته اند.  اعتراض 
نامناسب در اين گروه در چند هفته اخير، باز هم اين گروه 
عرضه بسيار كمى داشته و كاهش عرضه ها همچنان ادامه 

دارد.
در هفته گذشته هم حجم عرضه اين گروه 325 تن بود كه 
نسبت به هفته ماقبل آن 530 تن كاهش داشته است. اين 
عرضه فقط محدود به دو گريد بود و جالب است كه براى 
معامالت  و  داشت  وجود  تقاضا  تن   3279 عرضه  تن   325

طبق معمول با سقف قيمت انجام شد.
پلى پروپيلن هاى  اخير  هفته  دو  در  كه  است  حالى  در  اين 
شيميايى  پلى پروپيلن هاى  با  مشابه  وضعيتى  نيز  نساجى 
داشتند و كف عرضه براى آن ها رعايت نشد، به طورى كه اين 
گروه هفته گذشته شاهد تقاضاى حدوداً 44 هزار تنى درازاى 
5 هزار تن عرضه بود كه تقريبًا 9 برابر است و سبب شد تا 

معامالت اين گروه با سقف قيمت انجام شود

داليل آشفتگی بازار پلی پروپيلن های نساجی و شيميايی
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