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اعضاى محترم انجمن صنایع نساجى ایران بدینوسیله به اطالع 
مى رساند در نهصد و پنجاه و دومین نشست هیأت مدیره انجمن 
از  چکیده اى  شد  مصوب  مورخ 96/05/29  ایران  نساجى  صنایع 
امضاى  به  و  تهیه  کشور  پوشاك  و  نساجى  صنعت  مشکالت 
دولت  کابینه  کار  به  آغاز  با  همزمان  تا  برسد  محترم  اعضاى 
دوازدهم به مقامات مسول ذیربط هرسه قوه ارائه شود. همچنین 
دبیرخانه انجمن در تالش خواهد بود که مشکالت مطروحه در 
این طومار را در سطح سه قوه پیگیرى نموده و تا حد امکان موانع 

را از سر راه رشد صنعت نساجى کشور بردارد. لذا از نمایندگان 
دارنده حق امضا دعوت مى شود در صورت امکان جهت درج امضا 
و ُمهر به دبیرخانه انجمن مراجعه فرمایند. بدیهى است دبیرخانه 
شرکتهاى  دفاتر  به  مراجعه  به  نسبت  خود  نیزدرحدتوان  انجمن 
عضو اقدام ودرخواست فوق بمنظورصرفه جویى دروقت مى باشد.
اعضاى محترم مى توانند در طول ایام برگزارى نمایشگاه نساجى  
تهران باحضور در غرفه انجمن صنایع نساجى ایران نسبت به مهر 

و امضاى طومار مذکور اقدام فرمایند.

فراخوان اعضای انجمن صنايع نساجی ايران جهت درج امضا در طومار 
تهيه شده در خصوص مشکالت صنعت نساجی کشور

رئیس  نایب  شیبانى-  علیمردان  دکتر 
نساجى  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت 
با  خود  رادیویى  مصاحبه  در  ایران- 
برنامه روز از نو، توجه به صنایع کوچک 
و متوسط را در توسعه صنعت و افزایش 

درآمدهاى ملى کشور موثر دانست.
براى  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وى 

صنایع  بر  تمرکز  و  توجه  فعلى،  رکود  از  کشور  اقتصاد  خروج 
کوچک در اولویت قرار دارد یا صنایع بزرگ؛ ابراز داشت: تفکیک 
صنایع کوچک و بزرگ را در این زمینه چندان منطقى نمى دانم 
اما واقعیت این است که واحدهاى کوچک و متوسط ( SME) ها 
جزئى از زنجیره تولید جهانى است که بهره گیرى از فناورى هاى 
از  پیشرفته  مدیریت  و  متخصص  کار  نیروى  وجود  پیشرفته، 

مهم ترین ویژگى هاى آنها به شمار مى آید.
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نائب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران مطرح کرد:

تصميــــم گيری ها،  در  ما 
و  سياست گــــــذاری ها 
نگاه  نبايد  برنامه ريزی ها 
به  و  باشيم  داشته  بخشی 
منافع ملی بايد توجه کنيم.

با  رييس زاده   محمدمهدی 
اشاره به اولويت های دولت 
اقتصاد  حوزه  در  دوازدهم 
اظهار داشت: ما تاکنون در 
تصميم گيری ها می ديديم که به صورت بخشی و حوزه ای 
يک  به  برنامه ها  که  است  حالی  در  اين  می  شود؛  عمل 
به  گيرد.  نظر  در  را  ملی  منافع  که  دارد  نياز  کالن  ديد 
گزارش خبرآنالين، وی افزود: حتی در برخی از مصوبات 
شاهد بوديم که گفته می شد برای مثال، اگر فالن اتفاق 
بيفتد، کسری بودجه خواهيم داشت، بنابراين چون دولت 
بايد  توليدکننده  کند،  تحمل  را  بودجه  کسری  نمی تواند 

تاوان کسری بودجه را بدهد.
دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران تصريح کرد: اگر يک 
بينی  پيش  شرايط  مقابل  در  باشد،  داشته  وجود  ملی  ديد 
توليدکننده  وقتی  کرد.  دفاع  کننده  توليد  از  می توان  نشده 
روی پا باشد و اشتغال خود را حفظ کند، با آثار سوء اجتماعی 
مواجه نمی شويم و فشار بر صندوق بيمه بيکاری را نخواهيم 
داشت. اشتغال نيز باعث توسعه صنعت و رونق می شود و 
در عين حال، صادرات افزايش می يابد و درآمد ارزی بهبود 
می يابد. متاسفانه برخی از مسئولين به شيوه حسابداری عمل 
می کنند؛ يعنی آقايان يک مسايلی را شبيه هزينه می بينند؛ 

در حالی که هزينه نيست، بلکه سرمايه گذاری است.
وی تصريح کرد: نکته ديگر مرتبط با صنايع ماست،چندين 
سال به دليل تحريم از تکنولوژی های روز به دور بوده اند، 
هرچه هم به اين صنايع منابع تزريق کنيم، به دليل اين که 
داشت.  خواهند  منابع  اتالف  است،  عقب  تکنولوژی شان 
با  ايران  معادن  و  صنايع  و  بازرگانی  اتاق  بانکی  مشاور 
بيان اين که با شرايط کنونی اين صنعت  به رشدهای باال 
حوزه  اين  در  بايد  اساس،  اين  بر  کرد:  عنوان  نمی رسد، 
تزريق  با  که  صنايعی  ،يعنی  باشيم  داشته  جراحی  يک 
منابع هم به دليل ساختار معيوب هرگز به بازدهی مطلوب 

نمی رسيدند، را يک بخش ورشکسته و منحل بدانيم.
صنايعی  بگيريم،  اساسی  تصميم  بايد  زمينه  اين  در  ما 
و  می کنند  رشد  و  می شود  تزريق  آنها  به  منابع  وقتی  که 

بازدهی دارند، را بايد نگه داريم.
وی با بيان اين که صنايعی که زيان ده هستند، جزو خيلی 
خاطرنشان  می شوند،  محسوب  خصولتی  شرکت های  از 
کرد: بخش خصوصی زيان را تحمل می کند، اما در يک 
دوره زمانی معين. بعد به يک جايی می رسد که توليد را 
و  سود  بحث  به  توجهی  خصولتی ها  اما  می کند.  تعطيل 
زيان خود ندارند و ما در اين بخش بايد جلوی اتالف منابع 

کشور را بگيريم.

دولت دوازدهم از توليد داخل حمايت کند
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران:



 

صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
نهصد و پنجاه و دومین نشست هیات مدیره انجمن 
روز  در  اعضا  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجى  صنایع 
یکشنبه مورخ 96/05/28 در محل ساختمان انجمن 
تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 

توسعه  سازمان  از  واصله  نامه  به  زاده  رئیس  آقاى   -1
تجارت در خصوص معرفى چهره ماندگار و پیشکسوت در 
حوزه صادرات اشاره نمود و در خصوص معرفى چهره هاى 
ماندگار جهت تقدیر در مراسم بیست و یکمین سالروز ملى 
و  بحث  از  پس  که  خواست  نظر  مدیره  هیأت  از  صادرات 
تبادل نظر مقرر شد تا پیگیرى هاى بعدى در این خصوص 
توسط دبیرخانه صورت پذیردو اعضاى محترم هیات مدیره 

دیدگاههاى خود را به دبیرخانه اعالم فرمایند.. 
مشترك  بیانیه  به  مربوط  متن  بصیرى  مهندس  آقاى   -2
قیمت  بر  مؤثر  فاکتورهاى  خصوص  در  نساجى  واحدهاى 
اولیه  مواد  گمرکى  تعرفه هاى  کاهش  جمله  از  شده  تمام 
ارزش  بر  مالیات  قانون  کامل  اجراى  صفر،  به  خام  پایه 
ارزش  بر  مالیات  کاهش  و  تولید  زنجیره  انتهاى  تا  افزوده 
افزوده صنایع نساجى و پوشاك تا زمان اجراى کامل قانون 
قاچاق  با  مبارزه  استمرار  درصد،  به 3  درصد   از 9  مذکور 
محصوالت نساجى و پوشاك ،عدم اجراى صحیح مصوبات 
شوراى عالى حفاظت فنى در خصوص خروج صنایع نساجى 
از مشاغل و سخت و زیان آوروبالطبع ضرورت توقف آن، 
مشوق هاى  اعطاى  و  بانکى  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش 
صادراتى را قرائت و بحث و تبادل نظر و اصالحاتى در آن 
اعمال گردید. که مقرر شد پس از انجام اصالحات به تائید 

و مهر و امضاى اعضاى محترم  برسد. 
3- آقاى رئیس زاده گزارش مختصرى از کارگاه آموزشى 
ILO که به مدت سه روز از تاریخ 21 لغایت 23 مرداد ماده 
توسط کانون عالى کارفرمایان برگزار شده بود ارائه فرمودند 
که آقایان دکتر شیبانى و مهندس مقصودى از طرف هیات 
این  کامل  گزارش  و  داشتند  حضور  کارگاه  این  در  مدیره 

کارگاه در وب سایت انجمن بارگذارى شده است. 
نشست  خصوص  در  را  توضیحاتى  زاده  رئیس  آقاى   -4
میز نیجریه در سازمان توسعه تجارت در مورخ 96/05/27 

ارائه نمودند. 
موضوع  به  اشاره  با  سخنانى  طى  کاردان  دکتر  آقاى   -5
کمبود مواد اولیه پنبه در کشور از انجمن خواست تا پیگیر 
تجارت  و  معدن  صنعت،  جدید  وزیر  با  مشترکى  نشست 
باشد. همچنین پیرو این موضوع آقایان مهندس شهالئى و 

نیلفروش زاده توضیحاتى را ارائه نمودند. 
خصوص  در  مختصرى  توضیحات  زاده  رئیس  آقاى   -6
وارداتى  پنبه  گندزدایى  و  قرنطینه  تعاونى  شرکت  تأسیس 
در بندرعباس و مذاکرات انجام شده درخصوص تأمین  گاز 
متیل بروماید ارائه  و در خصوص مسائل و مشکالت موجود 
در راه اندازى و تأسیس این تعاونى مطالبى را مطرح کرد. 

7- پس از بحث و تبادل نظر بسیار در خصوص تأسیس 
تعاونى و مرکز قرنطینه و گندزدائى مقرر شد آقاى مهندس 
شهالئى به عنوان نماینده هیأت مدیره مسئول پیگیرى هاى 

بعدى این موضوع باهمکارى دبیرخانه  باشند. 

 غائبین آقایان
محمـود زینـى، علیرضـا لقمـان، مهنـدس رضـا حمیـدى، 
مهنـدس شـروین بادامچـى، محمدرضا مقـدم، دکتر بهروز 

آهنگریان. محمدى،محسـن 
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مى کنیم  زندگى  کشورى  در  خوشبختانه  شیبانى،  دکتر  گفته  به 
که منابع و نعمات خدادادى کم نظیرى در اختیار دارد، براى مثال 
از نظر آب و هوا، در جنوبى ترین شهر درجه هوا به بیش از 45 
درجه مى رسد در حالى که درجه هواى شهرهاى شمالى کمتر از 
و  معادن  اقسام  و  انواع  از  بهره مندى  ضمن  هستند!  درجه   20
ذخایر زیرزمینى باید به وجود جوانان با استعداد اشاره کنم که در 
جهان کم نظیر هستند کما این که در صورت وجود شرایط مناسب، 
جوانان ایرانى توانمندى هاى خود را در زمینه هاى مختلف علم و 

دانش به منصه ظهور رسانده اند.
ضمن  ایران،  نساجى  صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  نایب 
حاضر  که  رسوب زده اى  نگرش هاى  و  زائد  بروکراسى  به  اشاره 
به پذیرش تغییر و تحوالت جهانى نیستند؛ اذعان داشت: بدون 
توسعه  رمز  مى تواند  متوسط  و  کوچک  صنایع  توسعه  شک، 

اقتصادى در دهه هاى آینده باشد چون صنایع کوچک و متوسط 
با ایجاد فرصت هاى شغلى در افزایش درآمد اقتصاد جهانى بسیار 
اثرگذار هستند و فراموش نکنیم دنیا در چرخه رقابت واقعى قرار 
توجه  بخش  این  در  موثر  پارامترهاى  از  بسیارى  به  اگر  و  دارد 

نکنیم؛ از قافله جهانى عقب خواهیم ماند.
افزایش  تقاضاى  ایران،  بازرگانى  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
را  مدرن  صنایع  به  توجه  و  مختلف  محصوالت  براى  فزاینده 
مسائل مهم صنایع کوچک و متوسط اعالم کرد که بر این اساس 
مى توانند بهتر و آسان تر به فعالیت هاى توسعه اى خود ادامه دهند. 
کمـا این که طبق مطالعات اخیر بـانک جهانى، واحدهاى کوچک 
و متوسط در کشورهاى در حال توسعه، اثرات کامًال محسوسى بر 

افزایش درآمدهاى ملى دارند.
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مجتبى درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن دوزان با تاکید بر حاکمیت 
رکود در بازار پوشاك به جام جم گفت: با توجه به واردات بى رویه و 
همچنین قاچاق پوشاك، بسیارى از تولیدکنندگان مجبور به ترك 

فعالیت هاى تولیدى خود طى سال گذشته شده اند.
از  درصد   40 تقریبا  انجام شده  برآوردهاى  براساس  افزود:  وى 
واحدهاى تولیدى، این صنف را ترك کرده اند و با توجه به ادامه دار 
بودن شرایط رکودى در بازار احتمال این که بخش دیگرى هم به 

سرنوشت آنها دچار شوند، وجود دارد.
درودیان تاکید کرد: ادامه رکود باعث شده قدرت مالى بسیارى 
را  آنها  هزینه ها  تأمین  در  ناتوانى  و  یافته  کاهش  تولیدى ها  از 
مجبور به تغییر کاربرى یا تعطیلى کرده است درحالى که هر روز 

فروشگاهى تازه با نام برندهاى خارجى افتتاح مى شود.
هیچ  تولیدکنندگان  گرچه  گفت:  جام جم  به  صنفى  مقام  این 
مشکلى با حضور رقباى خارجى ندارند، اما متاسفانه هنوز شرایط 
براى باز کردن بازار به روى محصوالت خارجى مهیا نیست و 
به دلیل مشکالت اقتصادى، قدرت رقابت تولیدى هاى ایرانى با 

خارجى ها برابر نیست.
واردات  اما  یافته  کاهش  قاچاق،  آمارهاى  است  معتقد  درودیان 
قانونى جایگزین آن شده است چراکه با کاهش تعرفه ها و حمایت 
ضمنى دولت از واردات، بسیارى از افرادى که کاالهاى غیرقانونى 
وارد مى کردند اکنون کامال قانونى محصوالت موردنظرشان را به 

کشور وارد مى کنند.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان تصریح کرد: اطالعاتى که اتحادیه 
در اختیار دارد، بیانگر آن است که بسیارى از تولیدکنندگان بزرگ 
خارجى که اکنون در ایران هم شعب مختلف افتتاح کرده اند با 
اقدام  پوشاك  صنعت  علیه  ایران،  دولت  تسهیالت  از  استفاده 
مى کنند به این ترتیب که پوشاك نیم دوخته یا برش خورده را 
وارد مناطق آزاد مى کنند و با انجام فعالیتى جزئى به عنوان تولید 

داخل، آن را به سرزمین اصلى صادر مى کنند.
تولیدکنندگان  از  غیرمنطقى  حمایت هاى  این گونه  افزود:  وى 
بسیار  خارج  تولید  کاالهاى  شده  باعث  واردات،  نفع  به  خارجى 

ارزان تر از کاالهاى ایرانى در سطح کالن جامعه عرضه شود به 
همین دلیل هیچ جاى رقابتى براى تولیدکنندگان داخلى باقى 
فروشگاه هاى  و  تولیدى ها  کرکره   یک  به  یک  و  است  نمانده 

پوشاك ایرانى پایین کشیده مى شود و گروهى بیکار مى شوند.

حال صنعت پوشاك خوب نیست
ابوالقاسم شیرازى، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاك با اشاره 
گفت:  جام جم  به  کشور  پوشاك  صنعت  موجود  مشکالت  به 
حال صنعت پوشاك خوب نیست و به رغم این که مسئوالن با 
اقدام   صنعت  این  مشکالت  رفع  به  نسبت  مختلف  برنامه هاى 

کرده اند، هنوز نتایج قابل قبولى به دست نیامده است.
وى تاکید کرد: تولید و توزیع، اصلى ترین بخش ها براى رونق در 
صنعت هستند که متاسفانه در ایران گرچه توان تولیدى مناسبى 
قابل توجهى  خألهاى  همچنان  توزیع  بخش  در  اما  دارد،  وجود 
دیده مى شود که باید براى رونق صنعت، این معضل برطرف شود.

شیوه هاى  ورود  فعلى  شرایط  در  کرد:  عنوان  صنفى  مقام  این 
نوین توزیعى که هنوز بازار ایران با آنها همراه نشده، باعث بروز 
چالش هاى عمده اى در بخش توزیع شده تا جایى که امروز حتى 
به فروش  خود  منازل  در  را  خارجى  قاچاق  پوشاك  افراد،  برخى 
مى رسانند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاك گفت: تا زمانى 
اعتمادى  قابل  و  مطمئن  توزیع  به  ایرانى  تولیدکنندگان  که 
دسترسى نداشته باشند، هر آنچه براى تولید هزینه کنیم با چالش 
مواجه مى شود و نتیجه مطلوبى نخواهد داشت به این دلیل که 
تولیدکننده باید بتواند محصوالتش را فروخته و هزینه هایش را 

جبران کند.
شیرازى افزود: امروزه ناتوانى تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه 
وارداتى، خود باعث بروز مشکالتى شده است که عالوه بر ناتوانى 
در تولید انبوه، هزینه هاى آنها را نیز افزایش داده است. از این رو 
در مذاکراتى که انجام شده تصمیم  بر این است که مواد اولیه 
مورد نیاز تولیدکنندگان که باید از خارج تأمین شود با تسهیالت 

مناسبى از گمرك ترخیص و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

تعطيلی قابل توجه واحدهای صنفیتعطيلی قابل توجه واحدهای صنفی
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 1363 سال  در  را  خود  اصولى  موافقت  نخ  مشهد  کارخانجات 
و  جدیدترین  راه اندازى  و  نصب  به   1368 سال  و  کرد  دریافت 
سال  اواخر  در  پرداخت.  سال ها  آن  ماشین آالت  مدرین ترین 
1370، کارخانه طعمه حریق شد و از بین رفت و مدیران مجموعه 
با اتکا به توانمندى هاى خود و بدون هیچ گونه کمک و حمایت 
و  کارخانه  بازسازى  به  سال  سه  حدود  از  پس  توانستند  دولتى 
تولیدات  سال 1373  بپردازند.  ماشین آالت  مجدد  نصب  و  خرید 
مشهد نخ ادامه پیدا کرد و از سال 1374 تا سال 1388 به توسعه 

مستمر پرداخت.
مشهد نخ اولین واحدى در کشور است که از وام صندوق ذخیره 
ارزى استفاده کرد و در مقطعى از زمان با تولید روزانه 47 تن نخ 

به عنوان یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان نخ ایران شناخته شد.

تولیدات مشهد نخ چه نوع نخى بود؟
محسوب  بافند ه ها  سوپرمارکت  به عنوان  که  است  این  واقعیت 
مى شدیم و با توجه به نیاز واحدهاى بافندگى به نخ هاى مختلف، 
نمره  از  رینگ  نخ  و   30 نمره  تا   3 نمره  اند  اوپن  نخ  تولید  به 
24 تا 40 پنبه، پلى استر، اکرلیک به غیر از نخ شانه پنبه رینگ 
مى پرداختیم. بسیارى از مشتریان اصرار داشتند که نخ نمره 30 و 
40 رینگ را هم تولید کنیم اما فضایى براى توسعه و افزایش سبد 
طى  خراسان  استاندارى   1385 سال  نداشتیم.  خود  محصوالت 
بازدید از کارخانه به ما اعالم کرد که زمین کارخانه دیگر مناسب 
فعالیت هاى صنعتى نیست زیرا بافت منطقه در حال تغییر است. 
وى پیشنهاد داد در زمین دیگرى به فعالیت ادامه دهیم تا بتوانیم 
از مزایاى انتقال نیز بهره مند شویم. زمین جدید را بدون هیچ گونه 
حمایت دولت، خریدارى کردیم و فقط وعده دادند که در تغییر 
کاربرى کمک خواهیم کرد که البته فقط وعده بود و اجرایى نشد! 
پس از خرید زمین و تغییر کاربرى، به تدریج به تسطیح زمین و 
احداث ساختمان پرداختیم و منتظر موقعیت مناسب براى انتقال 
کارخانه ماندیم. سال 1392 هیات مدیره وقت بانک صادرات از 
پروژه ما بازدید به عمل آورد و مقرر شد به تدوین طرح توجیهى 
پروژه جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملى بپردازیم. آورده 
کلیه هزینه هاى ریالى اعم از ساخت و احداث ساختمان هاى جدید 
و تأسیسات کارخانه بود و بانک صادرات هم اعالم کرد که منابع 
تأمین  ملى  توسعه  صندوق  از  را  جدید  ماشین آالت  خرید  مالى 
خواهد کرد. دوران اوج تحریم ها بود و تخصیص ارز دشوارى هاى 
خاص خود را داشت، بانک توافق کرد که به ما ریال بدهد و ارز 
آن را خودمان بخریم تا مراحل بعدى کار انجام شود اما متأسفانه 
آقاى ابویى - معاون برنامه ریزى وزارت صمت - جلوى ادامه کار 
را گرفت. خانم نصراللهى- مدیرکل وقت دفتر نساجى و پوشاك 
وزارت صنعت- تالش هاى بسیارى براى رفع این مشکل به عمل 
برمبناى  را  پروژه  این  دوباره  و  نشد  قانع  ابویى  آقاى  اما  آورد 
محاسبات ارزى تدوین کردیم اما در آن مقطع متوجه شدیم که 
طبق یک توافق نامه، صنایع نیاز به تأیید کردن پرفورما ندارند و 
به همین راحتى حدود یک سال زمان مفید خود را از دست دادیم!
پس از دریافت موافقت اصولى بانک، در اجرا دچار مشکل شدیم 
زیرا هیچ بانکى از ما LC قبول نمى کرد بنابراین پس از جلسات 
مقرر  تروشلر،  و  اشالفهورث  شرکت هاى  با  متعدد  مذاکرات  و 
شد ماشین آالت اروپایى از طریق هند در اختیار ما قرار دهند و 
گشایش اعتبار به این ترتیب صورت گیرد. اواخر سال 1393 تمام 
مدارك خود را  براى بانک صادرات جهت ارسال به صندوق توسعه 
ملى آماده کردیم اما همان زمان موضوع اختالس در بانک هاى 
صادرات  بانک  وضعیت  و  شد  مطرح  کشور  در  ملى  و  صادرات 
تاحدودى به هم ریخت لذا در فروردین سال1394، مدارك ما به 
صندوق ارسال شد. دو ماه بعد به ما اعالم کردند طبق توافق نامه 
جدید صندوق توسعه ملى با بانک صادرات، اجازه سرمایه گذارى 
داده  پتروشیمى)  و  نفت  صنعت  جز  (به  صنعتى  پروژه هاى  به 

نمى شود! در این مدت تمام هزینه هاى ریالى را صد درصد انجام 
داده  بودیم، 35 هزار متر مربع ساختیم! و نزدیک به 22 میلیارد 
تومان وسط بیابان بابت احداث ساختمان و تأسیسات یک کارخانه 
ریسندگِى صد درصد آماده تولید، هزینه کرده بودیم و فقط جاى 
ماشین آالت خالى بود. آن قدر به انجام این پروژه اطمینان داشتیم 
که شروع به استخدام و برگزارى دوره هاى آموزشى براى پرسنل 
جدید، چیدمان سالن تولید، مسائل مربوط به انتقال ماشین آالت 
و ... کردیم تا در اسرع وقت کارخانه بتواند فعالیت تولیدى خود را 
آغاز نماید. پس از این که بانک اعالم کرد از صندوق توسعه ملى 
صنعت،  وزیر  از  کرد؛  نخواهد  پیدا  اختصاص  مبلغى  ما  پروژه  به 
صندوق  مدیران  به  متعددى  نامه هاى   ... و  خراسان  استاندارى 
توسعه ملى بردیم و اهمیت اجراى این پروژه را توضیح دادیم اما 
گفتند هیچ نهاد و شخصى نمى تواند براى هیأت امناى صندوق 
تعیین تکلیف کند! تصمیم گرفتیم از منابع بانکى استفاده کنیم 
اما متأسفانه منابع ارزى بانک ها کوتاه مدت است و استفاده از آن 

براى ما مقرون به صرفه نبود.
سـال 1394 بـا مشـکل عـدم فروش نـخ در بـازار روبرو شـدیم 
تـا حـدى کـه 2 هـزار تـن از نخ هـاى اوپن اند مـا ( تولیـِد 8 ماه 
کارخانـه) در انبـار باقـى ماند. بـازار پیشـنهاد داد در این شـرایط 
فعالیـت نیمـى از ماشـین آالت را متوقـف کنیـم اما بـه جاى این 
کار، تصمیـم گرفتیـم از تمـام مـواد اولیـه موجـود در تولیـد نـخ 
اسـتفاده کنیم؛ سـپس مراحل انتقال ماشـین آالت را انجام دهیم 
بـه ایـن ترتیـب نـخ کافـى بـراى فـروش در اختیـار داریـم و از 
بـازار خـارج نخواهیم شـد لذا تمام ماشـین هاى سیسـتم اوپن اند 
را بـه کارخانـه جدیـد انتقـال دادیـم اگرچـه حین انجـام مراحل 

انتقـال، نخ هـاى مـا بـه فـروش نمى رفت.
براى  که  را  نیروهایى  مالى  بار  نمى توانستیم  چون   1394 سال 
توسعه و گسترش مشهد نخ مدنظر قرار داده بودیم تحمل کنیم با 
ریزش تقریبًا 200 نفره نیروهاى انسانى مواجه شدیم. سال1395 
و  ملى  توسعه  صندوق  امناى  هیأت  اعضاى  تغییر  على رغم 
پیگیرى هاى مستمر همچنان پروژه ما مورد تأیید قرار نگرفت و 

تا امروز هیچ تأییدیه اى از این صندوق دریافت نکرده ایم.
فروش  بحران  با  هم  رینگ  نخ هاى  که  رسید  جایى  به  وضعیت 
تومان  میلیارد   3 به  رینگ  سالن  این که  ضمن  شد؛  روبرو 
تصمیم  داشت.  نیاز  بازسازى  و  نوسازى  جهت  سرمایه گذارى 
گرفتیم مشهد نخ را کوچک کنیم تا بتوانیم به حیات ادامه دهیم 
و پس از بهبود شرایط بازار و فروش، با قدرت بیشترى در میدان 
نخ  بازار  رفتیم؛  جلوتر  اندازه  هر  متأسفانه  اما  شویم  حاضر  تولید 
شرایط آشفته تر و بدترى را تجربه کرد! همزمان با این شرایط، 
سیستم ها  این  استقرار  با  شد.  مطرح  مالیاتى  خوداظهارى  قانون 
و قوانین و مقررات جدید، تولیدکننده تک و تنها مى ماند و هر 
روشى را حفظ حیات واحد تولیدى خود مدنظر قرار دهد باز هم با 
سازمان هاى دولتى مواجه مى شود. قوانین و مقررات جدید بسیار 

بسیار دست و پاگیر و ضد تولید هستند و جرائم آن زندانى شدن 
است. در نهایت تصمیم گرفتیم که از اول سال 1395 به هیچ 
عنوان فاکتور غیر رسمى نخریم  .از زمانى که این اقدام را انجام 
دادیم با معضل دیگرى مواجه شدیم! چون در شرایطى که در بازار 
نخ با رقیب جدیدى به نام «نخ هاى وارداتى» مواجهیم و وضعیت 
کار  قانونمند  مى خواستیم  نیست،  ما  از  بهتر  تولیدکنندگان  سایر 
کنیم که این رفتار قانونمند، پرداخت 9 درصد ارزش افزوده را در 
پى داشت! این زیان هاى مالى به همراه موقعیت نامناسب بازار و 
مشکالت مالى تیر خالص به مشهد نخ بود؛ به این نتیجه رسیدیم 
که مشهد نخ نمى تواند خود را از گرداب مشکالت متعدد نجات 
دهد، براى اولین بار در سال 1393 ریزش کارگر را تجربه کرد و 
در سال1396 تولید آن متوقف شد. البته از نظر تکنیکى مشهد نخ 
تعطیل نشده زیرا هنوز بخش رنگرزى به فعالیت ادامه مى دهد اما 
از نگرش ما، کارخانه معظم و در حال رشد مشهد نخ با توجه به 
مشکالت متعدد از حرکت ایستاده است. برخى تصور کردند دلیل 
یک  به عنوان  را  خود  اما  است  مدیریت  ضعف  نخ،  مشهد  توقف 
تولیدکننده قدرتمند نخ مى دانیم و 25 سال فعالیت موفق و پربار 
در بخش ریسندگى، تصادفى نبوده و قطعًا با مسائل مدیریتى و 
اداره یک واحد بزرگ تولیدى آشنا هستیم اما در جلسات مختلف 
دولتى که مى خواستند مدیران مشهد نخ را مقصر تعطیلى آن جلوه 
دهند، بارها اعالم کردم طى هشت سال گذشته واردات نخى که 
شرکت  سال  همان  در  و  بود  تن  هزار  مى کرد؛  تولید  نخ  مشهد 
به دلیل  سال1392  ( در  مى کرد  تولید  نخ  تن  هزار   3 سالیانه  ما 
افزایش نرخ دالر با افت 50 درصدى واردات نخ مواجه شدیم) 
در حال حاضر واردات نخ از هزار تن به 23 هزار تن رسیده است 
و همچنان روند صعودى واردات نخ ادامه دارد. سوال اینجاست 
است؟!  شده  افزوده  نساجى  صنعت  به  ریسندگى  واحد  چند  که 
مشهد نخ 47 تن تولید را به رقیبان خود واگذار کرد؛ رقیبانى که 
هستند  واردکننده  همگى  و  نیستند  داخلى  تولیدکننده  هیچ کدام 
نه  است  خودشان  حیات  حفظ  فعلى،  کارخانه هاى  هنر  نهایت  و 
اعالم  اطمینان  با  نخ!  مشهد  وسعت  به  کارخانه اى  سهم  گرفتن 
فعالیت  به  کشور  ریسندگى  واحدهاى  که  دلیلى  تنها  مى کنم 
مى پردازند این است که صد درصد قانون را رعایت نمى کنند و در 
آینده با تصویب قوانین و مقررات ضد تولید با معضالت بسیارى 
مواجه مى شوند و راهى جز توقف تولید نخواهند داشت. قوانین و 
مقررات جدید را تله اى براى تولیدکنندگان مى دانم که سرانجامى 

خوبى براى تولید کشور ندارد.
بـه اعتقاد من سیاسـت عملـى دولت این اسـت که خواهـان تولید 
هسـتند امـا عالقـه بیشـترى بـه واردات دارنـد! واردات به سـبک 
فعلـى که از مالیـات و تعرفه هاى گمرك به اشـکال مختلف ( مانند 
کـم اظهـارى، بد اظهـارى، مجوز مناطـق آزاد و ... ) فـرار مى کند. 
دولـت توجهـى بـه ایـن وضعیـت نـدارد زیـرا کاالهـاى مختلـف 
وارداتـى بـه سـهولت وارد بـازار مى شـوند و فروشـگاه ها مملـو از 
محصـوالت چیـن، ترکیـه و .... مى شـوند امـا در مقابـل شـاهد 
تعطیلـى کارخانه هـاى تولیـدى هسـتیم. طبعـاً واحدهایـى ماننـد 
مشـهدنخ کـه تولیدکننـده مـواد اولیه واحدهـاى تولیدى هسـتند؛ 
در ایـن شـرایط لـه خواهنـد شـد و برایم محرز شـده که سیاسـت 
دولـت، حمایـت از واردات اسـت زیـرا تولیدکننـده هـر گامـى کـه 
برمـى دارد، بـا یک مانـع عجیب و غریب روبرو مى شـود کـه ادامه 

حرکتـش را دچـار اختـالل مى کند.
تقویت  به  که  هستند  موفق  کشور  در  تولیدکنندگانى  امروزه 
بخش بازرگانى و واردات پرداخته اند نه تولیدکنندگانى که بخش 
تولیدکنندگان،  قبیل  این  داده اند.  توسعه  را  خود  مجموعه  تولید 
و  دارند  اقتصادى  تفکر  بلکه  نیستند  فروش  وطن  انسان هاى 
واردات به نفعشان است، اطمینان دارم در صورت تغییر سیاست 
حمایتگرانه دولت از واردات و همراهى با تولید، نخستین افرادى 

خواهند بود که کارخانه تولیدى احداث خواهند کرد.

بخش خصوصی قربانی اصلی سياست های غلط دولت ها
گفت وگو با مهندس شروین بادامچى- عضو هیات مدیره شرکت مشهد نخ و عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران
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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.

مجید افتخارى در نشست خبرى پنجمین نمایشگاه بین المللى 
پوشاك ایران با اشاره به اینکه رقم قاچاق از سوى مسئوالن 2 
و نیم میلیارد دالر اعالم شده، در حالیکه این رقم غیر منطقى 
 15  ،94 سال  در  کشور  پوشاك  رسمى  واردات  افزود:  است 
میلیون دالر اعالم شده و این رقم در سال 95 به 60 میلیون 

دالر رسیده است.
دالر  میلیارد   12 معادل  را  کشور  در  پوشاك  مصرف  بازار  وى 
وجود  با  که  مى دهد  نشان  بازار  فعلى  وضعیت  گفت:  و  دانست 
اعالم مسئوالن در خصوص کاهش قاچاق، این رویداد عملیاتى 

نشده است.
و  اشاره  متقلبان  و  متخلفان  با  نابرابر  رقابت  به  افتخارى 
خاطرنشان کرد: فضاى صنعت پوشاك فضاى مسمومى است و 
تولیدکنندگان درگیر رقابت نابرابر با متخلفان و متقلبان شده اند؛ 
بر این اساس از دولت انتظار داریم فضاى سالمى را در اختیار 

تولیدکننده قرار دهد.
وى ادامه داد: صنعت پوشاك ظرفیت باالیى براى ایجاد اشتغال 
دارد و مى تواند صادرات محور باشد اما اکنون بازار داخل را نیز از 
دست داده ایم؛ این در حالى است که ترکیه، بازار پوشاك کشور 
را در اختیار گرفته است و از هر فرصتى براى صادرات پوشاك 

به ایران استفاده مى کند. 
دریافت  سوریه  مردم  از  حمایت  براى  پارسال  که  زمانى  حتى 
تعرفه از پوشاك وارداتى سوریه حذف شد، ترکیه با استفاده از 
این فرصت بسیارى از کاالهاى خود را بدون پرداخت عوارض 

گمرکى از طریق سوریه وارد کشور کرد. 
وى گفت: بسیارى از شرکت ها با افتخار حمایت از ساخت ایران 
را مطرح مى کنند در حالى که خود واردکننده پوشاك به شمار 

مى روند. 
براى  مناسبى  بستر  را  پوشاك  شهرك  ساخت  افتخارى 
سه  شهرك  این  اندازى  راه  گفت:  و  کرد  عنوان  تولیدکنندگان 
سال زمان مى برد و مى تواند 200 تا 250 تولیدکننده را در خود 
جاى دهد اما متاسفانه ساخت این شهرك باز هم نمى تواند روى 

قاچاق پوشاك تاثیرى بگذارد. 
مجید نامى، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى 
و پوشاك هم با اشاره به آمار رسمى اعالم شده از سوى بانک 

بانک  اعالم  طبق  گفت:  نساجى  و  پوشاك  حوزه  در  مرکزى 
مرکزى ارزش کل پوشاك مصرفى کشور 12میلیارد دالر است 
و بر پایه آمار گمرك جمهورى اسالمى ایران، سال گذشته 61 

میلیون دالر آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است. 
وى افزود: سازمان توسعه صنعتى سازمان ملل متحد (یونیدو) 
نیز صادرات پوشاك به ایران را یک میلیارد دالر عنوان کرده 
قانونى  رویه  که  وارداتى  با  تولیدکنندگان  حال  عین  در  است؛ 
را رعایت کند، مشکلى ندارند، اما مساله بازار پوشاك، واردات 

فله اى و بدون نام و نشان است. 
معرفى  هدف  با  ایران  پوشاك  المللى  بین  نمایشگاه  پنجمین 
ارتباط  برقرارى  همچنین  و  پوشاك  تولیدکنندگان  توانمندى 
کشور  پوشاك  فروشگاه هاى  و  تولیدکنندگان  میان  مستقیم 
به  کند؛  نمایان  را  صنعت  این  توانمندى هاى  تا  مى شود  برگزار 
نحوى که این نمایشگاه با حضور 65 شرکت داخلى از سیزدهم 
تا شانزدهم شهریورماه در محل دایمى نمایشگاه هاى بین المللى 

تهران برگزار مى شود.
صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  محمدجعفر؛  رضا 
اختیار  در  را  ایران  پوشاك  بازار  پوشاك،  و  نساجى  صنایع 
برندهاى ترکیه اى دانست و گفت: تاکنون فقط 10 برند جهانى 

براى حضور در ایران مجوز گرفته اند. 
وى افزود: متاسفانه برندهاى ترکیه اى بدون هیچ محدودیتى در 
کشور فعالیت مى کنند و پیش بینى مى کنم در سال هاى آتى این 

کشور نبض پوشاك و اقتصاد ما را در اختیار بگیرد.

عضو جدید

اطالعیه

شرکت ماهوت ریس کاشان
مدیرعامل: على اصغر استرکى

سابقه فعالیت شرکت: 14 سال
محل کارخانه: کاشان

زمینه فعالیت: نخ اکریلیک
عضویت  ایران  نساجى  صنایع  انجمـن 

شرکت ماهوت ریس کاشان را به مدیران آن واحـد به ویژه جناب آقاى 
على اصغر استرکى تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و 

شرکت ماهوت ریس کاشان را آرزومند است. 

رقم واقعی قاچاق پوشاک دربازار رقم واقعی قاچاق پوشاک دربازار ۵۵ ميليارد دالر است ميليارد دالر است  

این آزمایشگاه پس از طى مراحل کالیبراسیون و ارزیابى کارشناسان 
سازمان استاندارد همزمان باسالگرد تشکیل جهاددانشگاهى موفق 
به دریافت گواهى تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار استاندارد براى 

60 عنوان استاندارد ملى ایران شده است.
افزایش  و  استاندارد  همکار  نساجى  آزمایشگاه  گواهى  دریافت  با 
اعتبار آن، امکان ارائه خدمات آزمایشگاهى عالوه بر صنایع نساجى، 
مصرف کنندگان و بازرگانان، به گمرکات و شرکت هاى بازرسى 

کاالهاى نساجى وارداتى و صادراتى فراهم مى شود. 
این آزمایشگاه با حضور شریفى زاده معاون هماهنگى و امور مجلس، 
احمدى مدیرکل امور واحدهاى جهـــاد دانشگاهى و ورســـه اى 

رئیس جهاد دانشگاهى واحد صنعتى امیرکبیر افتتاح شد.

افتتاح آزمايشگاه نساجی همکار سازمان استاندارد 
در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اميرکبير 

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران
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