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که  سال هاست  ماشینى  فرش  صنعت 
صنایع  سایر  میان  در  را  خود  جایگاه 
امروز  و  یافته  نساجى  زیرمجموعه 
حرفى براى گفتن دارد و امروز صنعت 
تغییر  در  بسیارى  تاثیر  کشور  نساجى 
اقتصادى  شاخص هاى  صعودى 
همچون اشتغال و ارزش افزوده دارد.

گلنار نصراللهى معتقد است: در میان 
نساجى،  صنعت  با  مرتبط  صنایع 

صنعت فرش ماشینى داراى ارزشى خاص و جایگاه ویژه اى است 
چرا که تاثیر این صنعت در تغییر صعودى شاخص هاى اقتصادى 
همچون ارزش افزوده و فاکتورى چون اشتغالزایى غیر قابل انکار 

است.

گسترش،  خبرى  پایگاه  گزارش  به 
وى در ادامه با اشاره به این که اولین 
حدود  در  ماشینى  فرش  کارخانجات 
50 سال گذشته به وجود آمده و بسیار 
محدود بوده اند اذعان کرد: تا پیش از 
فرش  کارخانه هاى  تعداد  سال 1357 
کارخانه   12 تا   10 حدود  در  ماشینى 
بوده که امروز به همت حمایت بخش 
فرش  واحد   900 حدود  در  خصوصى 
از  یکى  و  هستند  فعالیت  به  مشغول  کشور  داخل  در  ماشینى 

رشته هاى موفق در صنعت نساجى کشور محسوب مى شود.
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـاالنه در حـدود 300 میلیـون دالر از 

انـواع کـف پوش هـا و فرش ماشـینى صـادرات 

صادرات ۷۴ ميليون دالری فرش ماشينی در سال  ۹۶

انجمن  مدیره  هیات  رییس  نایب 
هیات  عضو  و  ایران  نساجى  صنایع 
نمایندگان اتاق بازرگانى ایران گفت: 
و  کرباسیان  مسعود  آقایان  انتخاب 
محمد شریعتمدارى به عنوان وزراى 
«اقتصاد و دارایى» و «صنعت، معدن 
امیدوار  مثبت،  گامى  را  تجارت»  و 
درجهت  جلو  به  رو  حرکتى  و  کننده 
ارتقاء بخش صنعت و اقتصاد کشور 

مى دانم. 
مسعود  انتخاب  حسن  خصوص  در  شیبانى  دکترعلیمردان 
کرباسیان براى اداره وزارت اقتصاد و دارایى گفت: من جلسات 
زیادى را با ایشان داشته ام. او در چندین دولت، معاون وزیر بوده 
و در گمرك نیز به حق در جهت تسهیل امور قدم هاى ارزشمندى 

برداشته است.
شد  ثابت  گمرك  کل  رییس  به  وقتى  قبل  هفته  دو  افزود:  وى 
که صنعتگران عضو انجمن صنایع نساجى لطمه زیادى به دلیل 

وارداتى  اولیه  مواد  ترخیص  توقف 
مختلف  دالئل  به  گمرك  در  شان 
هر  که  دادند  میشوند،دستور  متحمل 
انجمن  توسط  که  نساجى  صنعتگر 
صنایع نساجى معرفى گردد مى تواند 
کاالهاى خود را به سرعت از مسیر 
سبز ترخیص کند. این نشان مى دهد 
است.  گرا  تولید  او  نگاه  نوع  که 
در  که  دارم  اطمینان  من  بنابراین 
وزارت اقتصاد و دارایى توجهى ویژه 
به تولید خواهند داشت که طبعا اثرات آن را در ایجاد اشتغال و 

رونق اقتصادى بیشتر شاهد خواهیم بود. 
و  تولید  مشکالت  با  اقتصاد  پیشنهادى  وزیر  داد:  ادامه  شیبانى 
تجارت آشنا هستند. ما مشکالت زیادى با سازمان امور مالیاتى 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  مترقى  قانون  نادرست  اجراى  داریم. 
جاى  بر  معکوس  اثر  ایران  در  غلط  اجراى  بدلیل  متاسفانه  که 

واحد هاى  از  بسیارى  توقف  باعث  و  گذاشته 

حسن انتخاب دکتر شريعتمداری و دکتر کرباسيان بعنوان وزرای صنعت حسن انتخاب دکتر شريعتمداری و دکتر کرباسيان بعنوان وزرای صنعت 
و اقتصاد اميد صنعتگران کشور به رونق صنعت را مضاعف نمودو اقتصاد اميد صنعتگران کشور به رونق صنعت را مضاعف نمود
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نائب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران مطرح کرد:

ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
با تاکيد بر اين که دولت بايد از حالت 
ملوک الطوايفی خارج شود، گفت: تيم 
اقتصادی دولت بايد هماهنگ باشد تا 

پيشنهادات جنبه اجرايی پيدا کند.
دربـــاره  رئيس زاده  محمدمهـــدی 
در  دوازدهم  دولت  اولويت های 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالين اظهار داشت: ما می خواهيم 
نرخ ارز را يکسان سازی کنيم و نرخ يونيک بگذاريم، بايد اين 

کار را سريع تر انجام دهيم.
وی افزود: نکته اين جاست که برای ارزی که در دو سه ماه 
اين قدر نوسان دارد، شما انتظار داريد جه اتفاقی بيفتد؟ انتظار 
داريد معجزه رخ دهد؟ پس بايد ابتدا ثبات را در داخل کشور 
ايجاد کرد. مشاور بانکی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران 
ارتباط  و  ديپلماسی  يک  مستلزم  ثبات  ايجاد  کرد:  تصريح 
سياسی قوی با دنيا است. در واقع همه کشورها اين گونه عمل 

می کنند.
اما  بوده ايم،  اين گونه  ما در عمل  البته  عنوان کرد:  رئيس زاده 
تبليغات و صحبت هايمان يک حالتی دارد که کسی که داخل 
و  می دهد  فراری  را  خارجی  سرمايه گذار  باشد،  نيامده  کشور 
اين  بر  شد:  متذکر  وی  می دهد.  نشان  ما  از  ديگر  چهره ای 
اساس، ما بايد ديپلماسی سياسی و روابط مان را با دنيا بهبود 
قوی  اقتصادی  ديپلماسی  يک  بايد  نيز  آن  کنار  در  ببخشيم. 
عبارتی،  به  است.  زمان  دنيای  دنيا،  ضمن  در  و  باشيم  داشته 
زمان و وقت خيلی ارزش دارد. مشاور بانکی اتاق بازرگانی و 
صنايع و معادن ايران ادامه داد: بسياری از تصميماتی که دولت 
يازدهم گرفته، حتی تصميمات خوب، اين قدر با تاخير بوده که 
شده  سهراب  مرگ  از  بعد  نوشدارو  به  تبديل  آن ها  از  بعضی 
می تواند  امروز  که  تصميمی  واقع  در  گفت:  رئيس زاده  است. 
گرفته شود و بسياری از مشکالت را حل خواهد کرد، گاهی 
اوقات با فرآيند پيچيده بروکراسی ای که ايجاد شده، ماه ها و 
بعضی اوقات بيش از يک سال طول کشيده تا يک تصميمی 
را دولت بگيرد. ما اميدواريم که مديران به صورت هماهنگ از 
حالت ملوک الطوايفی بيرون آيند. مشاور بانکی اتاق بازرگانی 
و صنايع و معادن ايران با اشاره به وضعيت توليد در مواجهه 
بايد  دولت  اقتصادی  تيم  کرد:  تصريح  بيمه ها،  و  ماليات ها  با 
هماهنگ باشد تا پيشنهادات جنبه اجرايی پيدا کند. رئيس زاده 
متذکر شد: درست است که مشکل کمبود منابع، يک مشکل 
در  هماهنگی  و  انسجام  ما،  اصلی  مساله  اما  است،  اساسی 

مديريت و تيم اقتصادی دولت است.
وی گفت: از سوی ديگر، رئيس کل بانک مرکزی کمتر بايد در 
عرصه رسانه ظاهر شود؛ همان طور که اين اتفاق درباره روسای 
کل بانک های مرکزی دنيا می افتد. چون هر اظهارنظر رئيس کل 
بانک مرکزی روی شاخص ها اثر می گذارد. مشاور بانکی اتاق 
بازرگانی و صنايع و معادن ايران افزود: ما بايد سعی کنيم به 
سمت نظام مديريت خوبی که همه آرزوی آن را داريم، حرکت 

کنيم و هر کسی کار خود را انجام دهد.

دولت ملوک الطوايفی اداره نشود 
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران:
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صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
نهصد و پنجاه و یکمین نشست هیات مدیره انجمن 
روز  در  اعضا  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجى  صنایع 
یکشنبه مورخ 96/05/22 در محل ساختمان انجمن 
تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 

تمام  قیمت  کمیته  نشست  به  بصیرى  مهندس  آقاى   -1
آقاى  دفتر  در   96/05/19 مورخ  شنبه  پنج  روز  در  شده 
مهندس شهالیى اشاره وتوضیحاتى ارایه  فرمودند و متن 
صورتجلسه مذکور توسط آقاى مهندس امامى رئوف قرائت 
بررسى  و  بحث  از  پس  موضوع  بندى  جمع  در  و  گردید 
کاهش  پیگیرى  شده،  تمام  قیمت  بر  موثر  فاکتور هاى 
تعرفه هاى گمرکى براى مواد اولیه خام، کاهش مالیات بر 
ارزش افزوده از رقم فعلى و یا اجراى صحیح و کامل قانون 
مالى  هزینه هاى  کاهش  توزیع،  و  تولید  زنجیره  کل  براى 
(کاهش نرخ سود)وحمایت سیستم بانکى از طریق حمایت 
ازاعطاى تسهیالت  در صنایع نساجى و وضع مشوق هاى 
عنوان  به  نساجى،  محصوالت  صادرات  براى  صادراتى 
اولویت هاى انجمن در کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
نساجى در کنار موضوع مبارزه با قاچاق کاالى نساجى و 

پوشاك انتخاب شدند. 
2- آقاى رئیس زاده گزارش مبسـوطى از بازدید و مراسـم 
کفپـوش  و  ماشـینى  فـرش  نمایشـگاه  اولیـن   افتتاحیـه 
آقـاى  درمعیـت   آفتـاب  شـهر  نمایشـگاهى  درمجموعـه 
مهنـدس بصیـرى رئیـس محتـرم هیـأت مدیـره انجمـن 
ارائـه  و در ادامـه آقاى الجـوردى نیز توضیحـات تکمیلى 
در خصـوص اسـتقبال از نمایشـگاه و فضـاى نمایشـگاهى 
شـهر آفتـاب و تبلیغـات انجـام شـده ارائـه کـه مقرر شـد 
انجمـن نسـبت بـه پیگیرى هـاى بعـدى بـراى زمانبنـدى 
مناسـب برگـزارى دو نمایشـگاه فرش ماشـینى و کفپوش 

نماید.  اقـدام 
3- آقاى رئیس زاده گزارش مبسوطى از نشست مشترك 
مورخ 96/05/16 با همراهى آقاى نیلفروش زاده در اداره 
تعیین  دفتر  و  صمت  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنایع  کل 
اعالم  از  گزارشى  همچنین  و  فرمودند  ارائه  گمرك  ارزش 
آقاى  با  مشترك  نشست  به  مربوط  صورتجلسه  وصول 
مدیره  هیأت  اطالع  به  ج.ا.ا  گمرك  کل  رئیس  کرباسیان 

محترم رساندند. 
4- آقاى رئیس زاده به بیانیه مشترك تعدادى از تشکل هاى 
خصوص  در  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  جمله  از  صنعتى 

معرفى وزراى اقتصادى دولت دوازدهم اشاره نمودند. 
خصوص  در  را  توضیحاتى  شهالیى  مهندس  آقاى   -5
سیستم قرنطینه و گندزدائى پنبه ارائه  و استاندارد مربوط 
قرار  دبیرخانه  اختیار  در  ترجمه  جهت  را  اروپا  اتحادیه  به 
کنوانسیون  خصوص  در  را  توضیحاتى  همچنین  دادند 
قرنطینه پنبه و مستندات مربوطه ارائه  و نسخه اى از آن را 

در اختیار دبیرخانه قرار دادند. 

 غائبین آقایان
محمـود زینـى، مصطفى حکیمـى، مهندس رضـا حمیدى، 
مهنـدس علـى فرهـى،  محمدرضـا مقـدم، دکتـر بهـروز 
لبـاف،  اکبـر  مقصـودى،  عبـاس  مهنـدس  محمـدى، 
محسـن آهنگریـان، دکتـر محمدعلـى عامـرى، غالمرضا 

علیمردانـى.
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صادرات ۷۴ ميليون دالری فرش ماشينی در سال  ۹۶
بـه سـایر کشـورها داریم اذعـان کرد: در سـه ماهه سـال جارى 
74 میلیـون دالر ارز ناشـى از صـادرات نصیـب کشـور شـده و 
بازارهـاى صادراتـى بیشـتر شـامل کشـورهاى آسـیاى میانـه، 
کشـورهاى همسـایه همچـون عـراق و افغانسـتان، کشـورهاى 

اروپایـى و اسـترالیا بوده اسـت.
نصراللهى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به این که باید 
تمام برنامه ریزى ها در راستاى افزایش صادرات فرش ماشینى به 
کشورهاى اروپایى باشد ادامه داد: بخش خصوصى باید به شکلى 
برنامه ریزى کند که با توجه به میزان حجم سرمایه گذارى این 
صنعت در کشور، صادرات به کشورهاى اروپایى افزایش یابد. به 
عبارتى با وجود دستگاه ها و تکنولوژى به روز دنیا که در داخل 
ارتقاى  براى  را  الزم  پتانسیل هاى  صنعت  این  دارد  وجود  کشو 

صادرات دارد.
وى یکى از مهمترین دالیل ارتقاء و موفقیت فرش ماشینى در 
به  توجه  با  افزود:  و  دانست  آن  طراحى  را  دستبافت  فرش  کنار 
در  آن  از  استفاده  و  دستبافت  فرش  طراحى  خوب  بسیار  پیشینه 
نباید  اما  یافت  ارتقاء  بسیار  صنعت  این  وضعیت  ماشینى،  فرش 

نقش پررنگ بخش خصوصى را در این عرصه نادیده انگاشت.
تا  گفت:  صنعت  این  در  خارجى  سرمایه گذارى  خصوص  در  وى 
به امروز سرمایه گذارى خارجى در این صنعت نداشته ایم اما به 
این  در  مناسبى  صادرات  از  محصول،  این  مناسب  کیفیت  علت 

صنعت  این  ارتقاى  براى  باید  معتقدم  من  و  برخورداریم  زمینه 
بیشتر  صادرات  براى  بیشترى  بازارهاى  فکر  به  تولیدکنندگان 
مناسبى  و  الزم  پتانسیل هاى  داراى  صنعت  این  که  چرا  باشند 

است.
مثبـت  پیامدهـاى  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  نصراللهـى 
برگـزارى نمایشـگاه فـرش ماشـینى را چگونـه ارزیابـى میکنـد 
بـراى  اسـت  محلـى  نمایشـگاه ها  اصـوال  کـرد:  خاطرنشـان 
رونمایـى از توانایى هـاى یـک صنعـت. بـا توجـه بـه توانمنـدى 
ایـن صنعـت کـه در شـهرها و اسـتان هاى مختلـف پراکنده انـد 
نمایشـگاه، شـرایطى را فراهـم مى کند تـا تمـام توانمندى ها دور 
هـم جمـع شـوند و محصـوالت خـود را در اختیـار دیـد عمومى 

دهند. قـرار  مـردم 
به گفته او، اگر بتوان شرایطى فراهم کرد تا مشتریان خارجى با 
بازدید از این هنر و صنعت به ایران بیایید و درنهایت منجر به 
انعقاد قراردهایى شود در این صورت مى توان گفت نمایشگاه فرش 

ماشینى بسیار موفق بوده است.
به  توجه  با  گفت:  پسابرجام  در  صنعت  این  وضعیت  درباره  وى 
این که، تولید و ارتقاء، بازسازى و نوسازى این صنعت در دستان 
از  بسیارى  پسابرجام  در  بنابراین  بود  خصوصى  بخش  توانمند 
اقدامات و ارتباطات براى این بخش تسهیل یافت اما این صنعت 

در دوران تحریم هم در رکود نبوده است.

که  مودیانى  براى  مالیاتى  سنگین  جرایم  است.  گردیده  تولیدى 
به دالئل شرایط رکود اقتصادى نتوانسته اند مالیات خود را بموقع 
پرداخت کنند، مشکل کد هاى اقتصادى و غیره با اعتقاد بر اینکه 
کشور مى بایستى از طریق وصول صحیح مالیات اداره شود، بهره 
بخش  به  بانک ها  لطفى  کم  کلى  بطور  و  بانک ها  غیرمتعارف 
صنعت، مسائل و مشکالتى است که قطعا سر لوحه کار ایشان 
خواهد بود. این عضو اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
تهران و ایران افزود: کار ارزشمند وزیر اقتصاد دولت یازدهم این 
بود که تورم حدود 40 درصدى را با ریاضت اقتصادى تک رقمى 
کردند. البته چنین جراحى سنگینى بطور طبیعى بازار را با رکود 
مواجه مى کند. بنده اعتقاد دارم که وزیر پیشنهادى اقتصاد مى داند 
فشار  نمى کند.  بازى  مالیات  اهرم  با  کسى  رکود  شرایط  در  که 
مالیاتى در شرایط رکود روى صنعت اثر معکوس دارد. این امرى 
ثابت شده در اقتصاد است. این فشار بر صنعت که منشاء ایجاد 
کار براى جوانان خوب کشور است، به مراتب نتایج وخیم ترى 
دارد. وى به تفسیر هاى متفاوت از قانون نیز اشاره و بیان کرد: 
برداشت هاى چند گانه اى که روى یک دستور العمل واحد وجود 
دارد نیز سردرگمى ببار مى آورد. به عنوان مثال شاهد هستیم که 
متفاوتى  برداشت هاى  واحد،  العمل  دستور  یک  از  استان  هر  در 

مى شود که انتظار داریم به این امر نیز رسیدگى شود.
شـیبانى تصریح کرد: قوانین بسـیار نادرسـت و بازدارنده اى وجود 
دارد کـه قطعـا بـا درایـت و آگاهـى ایشـان و دیگـر دولتمـردان 
دلسـوز قابـل حـل اسـت مثـل قانـون ذى نفـع واحـد کـه اگـر 
بنده 15 سـال پیش، در یک شـرکتى، مشـکل بانکى داشـته ام و 
آن شـرکت منحـل شـده امـروز در این شـرکت فعـال جدید که 
بـا چنـد نفـر دیگـر شـریک شـده ام، بـه دلیـل آن مشـکل، این 
شـرکت نیز دچار مشـکل مى شـود و عمـال نمى توانـد از خدمات 
بانکـى نظیـر گرفتن دسـته چـک و تسـهیالت بانکى بهـره مند 
گـردد. یـا بد تـر از همـه اگربنـده در شـرکتى دیگر انـدك بدهى 
مالیاتـى تعییـن تکلیـف نشـده داشـته باشـم، هیـچ اقـدام ثبتـى 

حتـى در حـد ثبـت صورتجلسـات مجمع بـراى شـرکت دیگرى 
کـه عضـو هیـات مدیره آن هسـتم نمیتوانـم انجام دهـم هرچند 
تغییـر قوانیـن بـه تنهایـى از دسـت وزیر خارج اسـت امـا از وزیر 
اقتصـاد دولـت دوازدهـم انتظـار داریـم کـه بـه ایـن موضوعات 

کنند. رسـیدگى 
ایـن عضـو اتـاق بازرگانـى، صنایع، معـادن وکشـاورزى تهران و 
ایـران همچنیـن در خصـوص وزیر پیشـنهادى صنعـت،  معدن و 
تجـارت نیـز اظهارکـرد: سـبقه کار در بخش بازرگانـى و تجارت 
شـریعتمدارى بـر سـبقه صنعت ایشـان مى چربـد. اما تـا آنجا که 
شـنیده ام، وى بـه عنـوان یک مدیر اجرایى، بسـیار قـوى خواهد 
توانسـت شـائبه اى که بعـداز معرفـى او بعنوان وزیـر صنعت دال 
بـر چربیـدن بخش بازرگانى بـر صنعت در جامعه مطـرح گردیده 
را بـه نحـو قابـل قبولـى برطـرف نماینـد مطمئنـا وى بـا توجـه 
بـه اشراف شـان بـر شـرایط حسـاس کنونـى و مدیریـت سـطح 
باالى شـان بـه ایـن واقعیـت کـه جائـى جـز سـوله هاى مقدس 
کارخانجـات صنعتـى بـراى اشـتغال خیـل عظیم جوانان کشـور 
و ایجـاد ارزش افـزوده و خـود کفایـى و بـى نیازى از خـروج ارز 
بـراى واردات کاالهـاى نـه چنـدان مناسـب خارجـى و در عیـن 
حـال رونق تجـارت و بازرگانـى نداریم. وزیر پیشـنهادى صنعت،  
معـدن و تجـارت خـوب مى دانـد کـه خیـل عظیـم صنعتگـران 
کشـور بدلیـل لطماتـى که در سـال هاى سـخت تحریـم خوردند 
در شـرایط مناسـبى قرار ندارند و قطعا صنعتگران کشـور از وزیر 
بـا تجربـه و توانمنـد صنعت انتظـار حمایت هاى ویـژه اى در این 

بخـش را دارند.
عضو اتاق بازرگانى تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه نزدیکى 
صنعت؛  خستگى ناپذیر  و  کار  پر  وزیر  به  شریعتمدارى  ارادت  و 
مهندس نعمت زاده -که در همین جا، جا دارد بعنوان نایب رئیس 
انجمن صنایع نساجى ایران از توجه ویژه وى به این صنعت بومى 
و  گره ها  از  بسیارى  توانست  خواهد  نمایم-  قدردانى  اشتغال زا  و 

مشکالت را از سر راه صنعت بر دارد.

حسن انتخاب دکتر شريعتمداری و دکتر کرباسيان بعنوان وزرای صنعت حسن انتخاب دکتر شريعتمداری و دکتر کرباسيان بعنوان وزرای صنعت 
و اقتصاد اميد صنعتگران کشور به رونق صنعت را مضاعف نمودو اقتصاد اميد صنعتگران کشور به رونق صنعت را مضاعف نمود
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على مهرابى با اعالم این مطلب افزود: در سیاست هاى اقتصاد 
به  است،  شده  ابالغ  رهبرى  معظم  مقام  سوى  از  که  مقاومتى 
صادرات تولیدات داخلى تأکید شده و شرکت نیکوتن پوش هم 
با مدنظر قراردادن این سیاست هاى ابالغى، به دنبال حضور در 
نمایشگاه پوشاك بین المللى، معرفى محصوالت و صادرات آن به 

بازارهاى خارجى است.
به گزارش ایسنا، وى با بیان اینکه تنها هدفمان از حضور در این 
نمایشگاه ورود به بازارهاى جهانى است، تصریح کرد: از دولت 
محترم تقاضا مى کنیم با مذاکره و رایزنى با کشورهاى مختلف 
موانع بر سر راه صادرات را بردارد و بسترى براى صنعتگران فراهم 

کند تا به راحتى و بدون دغدغه  کاالهاى خود را صادر کنند. 
مهرابى، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده  محصوالت را 
نخستین شرط صادرات دانست و گفت: متأسفانه به دلیل برخى 
تحریم هاى بانکى، ساز و کار مشخصى براى صادرات محصوالت 
و دریافت وجوه آن وجود ندارد، کار کردن با صرافى ها هم براى 
واحدهاى تولیدى که مى خواهند با حدأقل سود محصوالت را صادر 

 کنند، به صرفه نبوده و توجیه اقتصادى ندارد. 
وى خاطرنشان کرد: بازار برخى از کشورهاى همسایه همچون 
عراق، افغانستان، قطر و... براى صادرات پوشاك مناسب است و 
کاالهاى  کیفیت  ارتقاى  با  مى توانند  ایرانى  شرکت هاى  معتقدم 
تولیدى، معرفى و برندسازى محصوالت و حمایت هاى دولت به 

بازارهاى جهانى ورود کرده و با برندهاى معتبر رقابت کنند. 
رئیس هیأت مدیره شرکت نیکوتن پوش با بیان اینکه به عنوان 
یک صنعتگر مخالف پرداخت تسهیالت دولتى به واحدهاى تولیدى 
واحدهاى  فروش  بازار  تسهیالت،  جاى  به  دولت  گفت:  هستم، 
محصوالت  انواع  به  نسبت  جامعه  در  و  کرده  فراهم  را  تولیدى 
تقاضا ایجاد کند؛ چرا که در غیر این صورت اعطاى تسهیالت 
با  فروش،  بازار  نبود  دلیل  به  تولیدى  واحدهاى  و  بوده  بى فایده 
مشکل مواجه شده و ورشکسته مى شوند. وى در رابطه با مشکالت 
صنعت نساجى، خاطرنشان کرد: اخیراً حرف هایى مبنى بر تمایل 
دولت براى حمایت از صنعت نساجى به گوش مى رسد، اما در کل 
نگاه ها به این صنعت چندان مثبت نبوده و همگان بر این باورند 
که صنعت نساجى ورشکسته است. این در حالى است که در دنیا 
صنعت نساجى سودآور است و اقتصاد بسیارى از کشورها بر پایه ى 
این صنعت مى چرخد. وى، واردات بى رویه و عدم اعتماد مردم به 
برندهاى ایرانى را از اصلى ترین مشکالت صنعت نساجى دانست و 
افزود: پوشاك به راحتى و با قیمت بسیار پایین از کشورهایى نظیر 
چین، تایوان و. .. وارد ایران مى شود، تولید کننده ى ایرانى چگونه 
در چنین بازارى رقابت کند؟ اگر بخواهیم با کاالهاى چینى رقابت 

کنیم باید محصوالت را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانیم.
رئیس هیأت مدیره شرکت نیکوتن پوش تصریح کرد: از سوى 
کاالهاى  و  بوده  بى اعتماد  ایرانى  کاالهاى  به  هم  مردم  دیگر 
چینى با قیمت ارزان و یا برندهاى خارجى با قیمت بسیار باال را به 
تولیدات داخلى ترجیح مى دهند، هر چقدر هم کیفیت محصوالت 
را افزایش دهیم، بازهم همان دید منفى نسبت به تولیدات داخلى 

وجود داشته و این موضوع به یک معضل و تهدید براى واحدهاى 
تولیدى تبدیل شده است. 

برندسازى  زمینه ى  در  ایرانى  تولیدکننده هاى  البته  افزود:  وى 
فعال نبوده و کم کارى کردند؛ اما نباید از مشکالت موجود هم 
چشم پوشى کرد، مجتمع هاى تجارى معروف هم با آغوش باز از 
برندهاى درجه سه کشورهاى دیگر استقبال مى کند ولى برندهاى 

داخلى را در سطح آن مجتمع تجارى نمى داند! 
 مهرابى در خصوص تاریخچه ى تأسیس شرکت نیکوتن پوش 
(سهامى خاص) گفت: این شرکت در سال 1376 فعالیت تولیدى 
خود را در زمینه ى تولید لباس زیر آغاز کرد و در مدت زمانى کوتاه 
با توسعه کیفى و کمى محصوالت خود و ارتقا آن به انواع لباس 
رضایت  جلب  دیگر  سوى  از  و  جوراب  و  راحتى  لباس هاى  زیر، 
و اطمینان مصرف کنندگان داخلى و خارجى، توانست خود را به 
عنوان پیشرو و رهبر بازار در این صنعت مطرح کرده و بازار داخل 

کشور را از محصوالت همتایان خارجى بى نیاز کند. 
وى ادامه داد: این شرکت افتخار دارد با تجهیز کارخانه به تکنولوژى 
پیشرفته بافت، برش، دوخت و دوز، چاپ و بسته بندى و همچنین 
بهره گیرى از نیروى انسانى کارآمد محصوالتى با استانداردهاى 

جهانى در اختیار مصرف کنندگان قرار مى دهد. 
از 320  بیش  با  پوش  نیکوتن  شرکت  مهرابى،  گفته   اساس  بر 
نمایندگى و عامل فروش در سطح کشور و همکارى بیش از 600 
نفر نیروى انسانى کارآمد در کارخانه، بزرگترین تولیدکننده کشور 
در این صنعت به شمار مى آید. این شرکت در سال 1392 ضمن 
حفظ برند قدیمى ntp از لوگوى جدید خود که نمادى از غوزه پنبه 
است، رونمایى کرد و هم زمان با این رونمایى، بسته بندى هاى 

جدید و یونیفرم نیکوتن پوش به بازار عرضه شد. 
وى تصریح کرد: در همین راستا واحد کنترل کیفیت این شرکت با 
نظارت دقیق بر انتخاب بهترین مواد اولیه، بافت و تکمیل پارچه، 
طراحى، برش و دوخت محصوالت؛ موظف است با کاالهاى ارائه 

شده نیاز مصرف کنندگان را به بهترین نحو رفع کند. 
مهرابى تصریح کرد: پارچه هاى مصرفى در شرکت نیکوتن پوش 
معتبر  کارخانجات  و  بافندگى ها  خورده  شانه  نخ هاى  بهترین  از 
داخلى تولید پارچه تهیه مى شود. پارچه ها سپس با پیشرفه ترین 
سیستم هاى رنگرزى و با بهترین رنگ هاى بهداشتى سازگار با 
پوست بدن و همچنین مکمل هاى استاندارد رنگرزى و تکمیل 
از  برخى  اخیر  سال هاى  طى  کرد:  خاطرنشان  وى  مى شود. 
شرکت هاى همکار با انتخاب نام هایى مشابه نیکوتن پوش و یا 
منتصب کردن خود به این شرکت، سعى دارند از سابقه و خوشنامى 
نیکوتن پوش براى پیشرفت خود استفاده کنند؛ این شرکت ضمن 
آرزوى موفقیت براى همه ى تولیدکنندگان، اعالم مى کند که برند 
نیکوتن پوش هیچ ارتباطى با برند هاى دیگر نداشته و محصوالت 

این شرکت فقط با برند نیکوتن پوش عرضه مى شوند. 
الزم به ذکر است این شرکت براى جلوگیرى از هر نوع سواستفاده، 
کلیه محصوالت خود را با هولوگرام نیکوتن پوش به بازار ارائه 

مى کند.

ضرورت بسترسازی دولت برای صادراتضرورت بسترسازی دولت برای صادرات  

 

بخش  مشورت  با  که  است  وزرایى  آخرین  از  1.شریعتمدار 
شوراى  مجلس  به  دولت  پیشنهادى  گزینه  به عنوان  خصوصى 
مى گیریم.  نیک  فال  به  را  مسئله  این  است.  معرفى شده  اسالمى 
وزیر پیشنهادى سابقه خوبى در تعامل با بخش خصوصى دارد و 
امیدواریم این تعامل در آینده ادامه پیدا کند و بخش خصوصى از 

نتایج آن بهره مند شود.
صنعت  این  داریم.  نیاز  جدى  همت  به  نساجى  صنعت  در   .2
اشتغال زاست. مى توانیم براى حل معضل بیکارى روى این صنعت 
هنوز  اما  گذاشتیم  سر  پشت  را  تحریم  سال هاى  کنیم.  حساب 
ماشین آالت به روز نیست و هزینه تمام شده در این صنعت باالست. 
تولید بیشتر محصوالت متنوع باکیفیت باالتر ویژگى ماشین آالت 
این  از  هم جوار  کشورهاى  است.  نساجى  صنعت  در  جدید 
ماشین آالت استفاده مى کنند اما کارگاه هاى ما از تجهیزات به روز 
خالى است درنتیجه توان رقابت نداریم. امیدواریم در این دوره با 
تعامل بیشتر وزارت صنعت و وزارت اقتصاد و دارایى زمینه پرداخت 
تسهیالت مناسب براى نوسازى صنعت نساجى فراهم شود. در دوره 
دولت یازدهم کمتر شاهد هماهنگى و همکارى بین دو وزارت خانه 
بودیم اما امیدواریم در دوره جدید، با توجه به صمیمت و دوستى 
بین شریعتمدار و کرباسیان شاهد هماهنگى بیشترى باشیم. صنعت 
ما و البته بیشتر صنعت نساجى مظلوم واقع شده است اما اگر به 
آن رسیدگى کنیم، با توجه به مصرف باال منسوجات در کشور و 
بازارهاى مناسب صادراتى در کشورهاى اطراف آینده خوبى پیش 

رو خواهیم داشت.
مهم ترین  از  است.یکى  پیشنهاددهنده  صنعت  وزارت   .3
پیشنهادهاى این وزارت خانه براى بهبود وضعیت صنعت نساجى 
مسئله تعرفه هاست. کاهش تعرفه کاالهاى واسطه اى و مواد اولیه 
صنعت نساجى در کوتاه مدت کمک مى کند تا این صنعت روى 
فرصت  اولین  در  مى تواند  صنعت  وزارت  بایستند.  خودش  پاى 
به عنوان یک استراتژى حمایتى از صنعت نساجى کاهش تعرفه 
مواد اولیه و افزایش تعرفه کاالى تمام شده و نهایى را به وزارت 

اقتصاد پیشنهاد بدهد.
4. قاچاق مسئله جدى است که صنعت نساجى را در مقایسه با دیگر 
صنایع بیشتر آزاد مى دهد. حجم باالى واردات رسمى و غیررسمى از 
کشور هم جوار ما ترکیه که در صنعت نساجى و پوشاك موفق است 
یک خطر جدى براى تولید ایرانى است. امیدواریم در زمینه مبارزه با 
قاچاق در صنعت نساجى گام هاى مؤثرى برداشته شود. فکر مى کنم 
صنعت نساجى در دولت دوازدهم این فرصت را پیدا  کند که به روال 

سابق بازگردد. نسبت به این مسئله خوش بین هستم.

صنعت نساجی در دولت دوازدهم 
به روال عادی بازمی گردد

احمد کیمیایى اسدى، فعال صنعت نساجى :

تنها کانال رسمى انجمن صنایع نساجى ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

رئيس زاده تصريح کرد: در تصميم گيری ها نبايد بخشی عمل 
کنيم و اين مساله مهمی است و بايد يک ديد کالنی که منافع 

ملی اقتصاد را در نظر می گيرد، وجود داشته باشد.
رکود  از  خروج  برای  نکته ای  يک  البته  کرد:  عنوان  وی 
تحريم ها  علت  به  سال  چندين  صنايع  اين که  و  دارد  وجود 
به  منابع  هم  چقدر  هر  بوده اند،  دور  به  روز  تکنولوژی های  از 
بسياری از صنايع تزريق کنيم، به دليل اين که تکنولوژی شان 

عقب است، با شرايط کنونی ديگر جواب نمی دهند.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران متذکر شد: 
بر اين اساس، ما نياز به جراحی در اين بخش داريم و صنايعی 
بايد  نمی رسند،  مطلوب  بازدهی  به  هم  منابع  تزريق  با  که  را 

درباره آنها تجديدنظر کرد.

دولت ملوک الطوايفی اداره نشود 
ادامه از صفحه 1
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

 

واحد داورى و حل اختالف 
انجمن صنایع نساجى ایران 

از آنجا که طبق مفاد اساسنامه انجمن صنايع 
نساجی ايران، داوری و حل اختالف بين واحدهای
انجمن  اين  اختيارات  جزء  انجمن  اين  عضو 
اطالع  به  وسيله  بدين  است  شده  تعريف 
می رساند که اعضای محترم می توانند موارد حل 
اختالف خود را جهت داوری به انجمن صنايع 

نساجی ايران ارجاع فرمايند.
همچنين به اعضای محترم توصيه می گردد تا 
در متن قراردادهای منعقده، در بند حل اختالف، 
داور  عنوان  به  را  ايران  نساجی  صنايع  انجمن 

مرضی الطرفين لحاظ فرمايند.

فراخوان اعضاى انجمن صنایع نساجى ایران جهت درج امضا در طومار تهیه 
شده در خصوص مشکالت صنعت نساجى کشور

اعضای محترم انجمن صنايع نساجی ايران بدينوسيله به اطالع می رساند در نهصد و پنجاه و 
دومين نشست هيأت مديره انجمن صنايع نساجی ايران مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ مصوب شد چکيده ای 
از مشکالت صنعت نساجی و پوشاک کشور تهيه و به امضای اعضای محترم برسد تا همزمان با 
آغاز به کار کابينه دولت دوازدهم به مقامات مسول ذيربط هرسه قوه ارائه شود. همچنين دبيرخانه 
انجمن در تالش خواهد بود که مشکالت مطروحه در اين طومار را در سطح سه قوه پيگيری نموده 
و تا حد امکان موانع را از سر راه رشد صنعت نساجی کشور بردارد. لذا از نمايندگان دارنده حق 

امضا دعوت می شود در صورت امکان جهت درج امضا و ُمهر به دبيرخانه انجمن مراجعه فرمايند. 
بديهی است دبيرخانه انجمن نيزدرحدتوان خود نسبت به مراجعه به دفاترشرکت های عضواقدام و 

درخواست فوق بمنظورصرفه جويی دروقت می باشد.

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی 
ايران منتشر کرد: 

براى کسب اطالعات بیشتر
 26200196 - داخلى 117

استراتژی های صادراتی 
صنايع نساجی و پوشاک ايران

عضو انجمن صنایع نساجى با اشاره به مشکالت موجود در زمینه 
ردیف هاى  گفت:  نساجى،  ماشین آالت  یدکى  قطعات  واردات 
تعرفه اى در گمرك شفاف نیستند و به همین دلیل واردات قطعات 

یدکى با تأخیر انجام مى شود.
احد کرمانى در گفت  و گو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس 
با اشاره به وجود برخى مشکالت در زمینه واردات قطعات یدکى 
تعرفه اى  ردیف هاى  داشت:  اظهار  نساجى،  صنعت  ماشین آالت 
براى واردات این قطعات در گمرك شفاف  نیست و قابل تعبیر 

و تفسیر براى اقالم مختلف هستند.
وى ادامه داد: این مشکل باعث تأخیر در ترخیص قطعات یدکى 
مى شود و معموًال تولیدکنندگان مشمول جریمه یا اضافه پرداخت 
گمرکى مى شوند. در عین  حال، قطعه یدکى نیز یک هفته تا 10 
روز در گمرك معطل مى شود. عضو انجمن صنایع نساجى تصریح 
کرد: در این شرایط کار ماشین  آالت کارخانه هاى نساجى متوقف 

شده و تولید با مشکل روبرو مى شود.
کرمانى با بیان اینکه واردات قطعات یدکى توسط تولیدکنندگان 
باید  گمرك  گفت:  است،  متفاوت  بازرگانان  توسط  واردات  با 
شرایط مناسبى را براى تولیدکنندگان قائل شود، زیرا در صورت 
توقف  و  مشکل  با  داخل  تولید  قطعات،  این  واردات  در  تأخیر 

روبرو خواهد شد.

وى در ادامه با اشاره به صدور بخشنامه جدید براى تسهیل واردات 
مواد اولیه نساجى و پوشاك، افزود: امیدواریم چنین بخشنامه اى 

براى واردات قطعات یدکى ماشین  آالت نساجى نیز صادر شود.
کرمانى در پایان با اشاره به برقرارى مشکل کسر وزن ویسکوز در 
گمرك، گفت: این محصول پس از بارگیرى و در اثر گرما 2/5 تا 
3 درصد از وزن خود را از دست مى دهد که به دلیل مرتبط نبودن 
سیستم گمرك با بانک مرکزى، تولیدکنندگان به خروج ارز زیادتر 

از محصول وارداتى محکوم مى شوند.
وى تصریح کرد: تا کنون چند مرتبه با گمرك نامه نگارى و مذاکره 

کرده ایم ولى به نتیجه نرسیده است.

معطلی قطعات يدکی ماشين آالت نساجی در گمرکمعطلی قطعات يدکی ماشين آالت نساجی در گمرکاطالعیه

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران با 
بیان اینکه هنوز بسیارى از برندهاى خارجى براساس دستورالعمل 
گفت:  نکرده اند،  دریافت  را  الزم  مجوز  پوشاك  بازار  ساماندهى 

فعال 10برند خارجى مجوز فعالیت دارند.
گذشته  سال  17شهریور  اینکه  به  اشاره  با  شهریارى  بهرام 
دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت براى ساماندهى 
این  براساس  داشت:  اظهار  شد،  ابالغ  کشور  پوشاك  بازار 
دستورالعمل برندها سه ماه فرصت داشتند تا نسبت به عملکرد 
خود روند قانونى را انجام و مجوز رسمى فعالیت را کسب کنند در 

غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونى است.
به گزارش عیارآنالین، وى با بیان اینکه در سال گذشته با وجود 
این فرصت سه ماهه اقدامى براى اخذ مجوز فعالیت توسط برندها 
انجام نشد، افزود: در آبان ماه سال گذشته براى اجراى بهتر این 
دستورالعمل کارگروه ویژه اى تشکیل شد تا اقدامات الزم انجام 

شود اما متأسفانه هنوز نتوانسته ایم به تمام اهداف خود در اجراى 
این دستورالعمل دست پیدا کنیم.

ایران  پوشاك  و  نساجى  صادرات  و  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب 
بازار  ساماندهى  دستورالعمل  درست  اجراى  عدم  کرد:  اضافه 
پوشاك باعث شد تا تولیدکنندگان داخلى بازار شب عید خود را از 
دست داده و برندهاى متفرقه که اکثر آنها نمایندگى رسمى نبودند 

در پاساژهاى بزرگ کاالهاى خود را بفروشند.
اجراى  عدم  از  ما  گالیه  اینکه  اعالم  با  ادامه  در  شهریارى 
دستورالعمل باعث شد تا در اردیبهشت ماه امسال ثبت سفارش 
دیگر  سفارش  ثبت  توقف  با  کرد:  تصریح  شود  متوقف  پوشاك 
فعالیت  مجوز و اعالم جزئیات  مجبور شدند براى کسب  برندها 
خود، پشت میز مذاکره نشسته و چارچوب ها را رعایت کنند اما 
هنوز بسیارى از برندها براساس دستورالعمل فعالیت نکرده و فقط 

10 برند مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

فقط ۱۰ برند پوشاک خارجی مجوز دارند 
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