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قاچاق پارچه چادر مشکی مانعی بر سر راه تولیدات داخلی

توسعه در صنعت پوشاک با سرکوب برابر است

با خبرگزاری خانه ملت،  سیدناصر موسوی الرگانی در گفت وگو 
در خصوص مشکالت صنعت نساجی کشور، اظهار داشت: علی 
رغم اینکه در کشور به صنعت نساجی بی مهری شده و با توجه به 
فعالیت واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت خود، صنعت نساجی  
اختصاص  خود  به  را  اشتغال  میزان  بیشترین  نیز  حاضر  حال  در 

ادامه در صفحه 2داده است.

ادامه در صفحه3

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت نساجی مجلس شورای با بیان 
به  زودی  به  دارد  در کشور جریان  که  روندی  به  توجه  با  اینکه 
دلیل عدم حمایت دولت از این صنعت شاهد تعطیلی آن می شویم 
گفت: ماشین آالت واحدهای فعال در صنایع نساجی قدیمی هستند 
که باید دولت با حمایت های خود در قالب وام های کم بهره به 

نوسازی تجهیزات آنها کمک کند.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  فالورجان  مردم  نماینده 
اینکه باید از واحدهای تولید در راستای کاهش هزینه های تولید 
حمایت شود، ادامه داد: قیمت حامل های انرژی بعد از هدفمندی 
تا  بود  شده  مقرر  اما  است  داشته  چشمگیری  افزایش  یارانه ها 
اختیار  در  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  منابع  از  درصد   30
نیز صورت  حمایتی  چنین  کنون  تا  که  گیرد  قرار  تولیدکنندگان 

نگرفته است. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کل زنجیره تولید 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان با بیان اینکه 
همچنان کشورهای خارجی از تولید پارچه چادری سود خوبی حاصل 
می کنند، گفت: قاچاق پارچه چادر مشکی مانعی بر سر راه تولیدات 
داخلی است. بسیاری از زنان و دختران ایرانی از چادر به عنوان پوشش 
خود استفاده می کنند، اما آن ها باید به انتظار پهلوگیری کشتی های 
کره ای و ژاپنی باشند تا این کشورها پارچه چادر آن ها را به کشور وارد 
کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم ،  ایران رتبه نخست مصرف چادر 
مشکی در دنیا را دارد و باوجود ارزبری باال متأسفانه هیچ گاه مسئوالن 
این عزم و اراده را نداشته اند که تقاضای بازار را از طریق کارخانجات 
داخلی تأمین کنند و به همین دلیل، ایران همواره واردکننده پارچه 
چادر مشکی بوده است. در سال های نه چندان دور کشورهایی نظیر 
سوئیس، ژاپن و کره که به  جرأت می توان ادعا کرد که به هیچ وجه 
مصرف کننده این محصول نیستند عمده تأمین کنندگان بازار داخلی 

کاالی  تولید  نیازبه  ما  اینکه  به  اشاره  با  توالیی  محمود 
داریم  جهانی  بازار  در  خوب  حضور  و  درصنایع  استاندارد 
استاندارد  برچسب  الصاق  در  اجباری  افزود:استانداردهای 
نیزاقدام بسیارخوبی در جلوگیری از تخلفات به عنوان مثال 

استفاده از نخ پلی استربه جای آکریلیک است.
کرد  کنترل  کارخانه  از  نمی توان  را  موارد  به گفته وی، همه 
بلکه برخی موارد نیز مربوط با بازار است که کارشناسان و 
بازرسین اداره استاندارد گاهی باید اجناس و کاالهای کف 

بازار را هم رصد و تست کنند.
وی با تاکید بر اینکه استاندارد کاالعامل رونق صادرات و 
حضور در عرصه های جهانی است افزود: تشکل های خوبی 
در حوزه فرش وجود دارد که بزرگترین آنها در کاشان فعالیت 

می کنند. 
رییس اتاق کاشان، استاندارد را جایگاه خوب و محل تعامل 
رسیدن سطح کیفی کار به سطح مطلوب در تولید دانست 
و گفت: حوزه کسب و کار نیازمند تخصص و متخصصین 
استانداردسازی  و  آموزش  سایه  در  که  است  متعهدی 
می توانند عالوه بر رونق تولید و افزایش صادرات و حضور 
بازارهای جهانی رقابت را داشته  باشد. توالیی، رسیدن  در 
دانست  ضرورت  یک  را  جهانی  استانداردهای  سطح  به 
با  کاال  که  است  استاندارد  در  هم  قواعدی  البته  گفت:  و 
به  اشاره  با  وی  شود.  تولید  مشتری  سفارش  و  درخواست 
اینکه گاهی ممکن است بازار خرید و سطح سلیقه مشتری 
محصولی با قیمت پایین رادرخواست کند افزود: ما نباید تولید 
را براساس این سفارش مشتری از مسیر استاندارد خارج و 
جنس بی کیفیت تولید کنیم. رییس اتاق رییس کمیسیون 
امیدواری  اظهار  ایران،  اتاق  اجتماعی  تامین  و  مالیات، کار 
نیست  خوب  کشور  در  صنعت  حال  اینکه  وجود  با  کرد: 
صنایع و واحدهای تولیدی منطقه شمال استان اصفهان در 
شهرستان های کاشان و آران وبیدگل و نطنز وغیره استاندارد 
را یار همیشگی خود بدانند و پویاتر از گذشته شوند.توالیی 
با تاکید بر اینکه اولویت استاندارد نخستین شرط الزم برای 
واحد تولیدی است گفت: بنگاه های تولیدی برای پویایی نیاز 
به استاندارد بودن دارند تا بتوانند محصول خود را در یک 

دوره بلند مدت و یک بازار مطمئن تضمین کند.

حال صنعت در کشورخوب نیست

کشورمان بودند، اما اکنون تولیدات سایر کشورها نظیر تایلند، اندونزی 
و ویتنام نیز اضافه و بعضًا  جایگزین شده اند و ما همچنان اندر خم 
نحوه تولید، چگونگی سرمایه گذاری، تهیه الیحه، طرح، بررسی مکان 

و محل احداث کارخانه تولید چادر مشکی هستیم. 

در کشورهای پیشرفته از صنایعی که بتوانند خود را توسعه دهند 
حمایت بیشتری می شود درحالی که تولیدکنندگان ایرانی با اندکی 
از  گسترده ای  حجم  و  باشند  مسئوالن  جوابگوی  باید  پیشرفت 
بیان  اسماعیل پور  آن ها خراب می شود. سیاوش  بر سر  هزینه ها 
کرد: تولیدکنندگان پوشاک ایرانی خودجوش هستند و این صنعت 
خود  باید  باشد  سرمایه  صاحب  که  کسی  بنابراین  ندارد  متولی 
محصول  سازی  برند  با  و  ببرد  باال  را  خود  محصوالت  کیفیت 
خود را صادر کند. به گزارش پایگاه خبری گسترش، وی افزود: 
موانع بسیار زیادی در صنعت پوشاک وجود دارد و تااندازه ای در 
این حوزه مشکالت وجود دارد که دیگرکسی رغبتی برای فعالیت 
در این حوزه ندارد چراکه قوانین به گونه ای در نظر گرفته شده که 
دیگری  کاربرد  می کند،  ایجاد  مزاحمت  تولید  برای  اینکه  به جز 

ندارد.
با  کشور  پوشاک  معتبر  و  خوشنام  تولیدکنندگان  از  اسماعیل پور 

سرمایه گذاران  اینکه  به  اشاره 
به جای اینکه در تولید فعالیت 
می دهند  ترجیح  معمواًل  کنند 
سرمایه خود را در بانک ذخیره 
اینکه  برای  کرد:  اظهار  کنند، 
به سودآوری  از سرمایه  بتوان 
و  تبلیغات  به  نیاز  رسید 
برندسازی در  صنعت پوشاک 
وجود دارد که با شرایط فعلی 

هزینه های  باید  و  تنگ شده  داخلی  تولیدکننده  برای  عرصه 
غیرمتعارفی ازجمله مالیات و تأمین اجتماعی را پرداخت کند. این 
کارشناس صنعت پوشاک اظهار کرد: بسیاری از تجهیزات صنعت 
نساجی فرسوده شده است و اگر تولیدکننده بخواهد کسب وکار 

خود را توسعه دهد هزینه ها به صورت تصاعدی باال می رود.

 عدم حمایت دولت نساجی را تعطیل می کند

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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ادامه از صفحه 1

توسط تولیدکنندگان )به دلیل عدم اجرای صحیح قانون مذکور( 
باعث افزایش هزینه تولید صنایع نساجی شده است، عنوان کرد: 
در برخی از کشورها مانند ترکیه برای حمایت از این صنعت و حفظ 
اشتغال آن به برخی از برندها اعالم شده که در ایران نمایندگی برپا 
کنند و تا 75درصد از تعرفه های آنها را پرداخت می کند با چنین 

شرایطی تولیدکننده داخلی توان رقابت را ندارد.
ادامه داد: از طرفی همه ما سنگ ایجاد اشتغال را به سینه  وی 
می زنیم اما از افرادی که ایجاد اشتغال کرده اند حمایت نمی کنیم، 

محمد هادی کمالیان رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی 
بازار اظهار کرد: برخی مسئوالن  و موکت در خصوص وضعیت 
و کارشناسان معتقدند؛ اگرچه در ماه های اخیر نوسانات نرخ ارز 
وضعیت  یک  تنها  امر  این  اما  شد  بازار  در  نسبی  رونق  موجب 

حبابی در بازار خرید و فروش فرش ایجاد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: صنعت فرش 
ماشینی ظرفیت الزم را برای تولید محصوالت با کیفیت، اشتغال 
زایی و ارز آوری براساس سیاست های اقتصاد  مقاومتی را خواهد 
داشت، به همین سبب نیازمند یک عزم راسخ و برنامه ای مدون 

است.
بین  نمایشگاه های  در  تولیدکنندگان  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
المللی سبب یافتن بازار توسعه فعالیت هایشان خواهد شد، تصریح 
کیفیت  با  محصوالت  که  تولیدکنندگان  از  زیادی  بخش  کرد: 
دربازار عرضه می کنند، توان حضور در این نمایشگاه ها را ندارند؛ 
به همین علت دولت باید امکاناتی را برای حضور تولیدکنندگان 
حضور  داد:  ادامه  کمالیان  کند.  ایجاد  موقعیت هایی  چنین  در 

برخی از تولیدکنندگان صادرات انجام داده اند اما هنوز وعده های 
داده شده به آنها در خصوص مشوق های صادراتی محقق نشده 
است. رئیس فراکسیون حمایت از صنعت نساجی مجلس شورای 
واردات  و  قاچاق  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  اسالمی 
بی رویه منسوجات، همچنین عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان 
داخلی و توافق دولت ایران با دولت ترکیه در زمینه تعرفه  ترجیحی 
تولیدکننده داخلی توان رقابت با برندهای خارجی از جمله ترکیه ای 

را ندارد.

خالصه مذاکرات نهصد و شصت و هشتمین 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  انجمن صنایع  مدیره  هیات  نشست 968 
در روز یکشنبه مورخ  96/11/01 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و 

تبادل نظر نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
نشست مزبور راس ساعت 14:30 و با یاد و نام خداوند متعال 
با حضور امضاءکنندگان ذیل در محل ساختمان انجمن آغاز و 
تشکیل گردید و موارد و مباحثی به شرح زیر مطرح شد و نسبت به 

برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
مورخ  انجمن  مدیره  مذاکرات نشست 967 هیات  1- خالصه 
96/10/10  قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید . 
2- گزارش مختصری از اقدامات انجام شده برای دریافت دفاتر 
قانونی انجمن و همچنین مذاکرات انجام شده با آقای مهردوست 
وکیل سابق انجمن برای تداوم همکاری های فیمابین ارائه گردید . 
درخصوص  انجام شده  های  بررسی  از  مختصری  گزارش   -3
جذب نیروهای پرسنل همکار در دبیرخانه انجمن ارائه شد که در 
نهایت منجر به عقد قرارداد با آقای مهندس روزبهانی برای بخش 
عضوگیری انجمن و سرکار خانم  مهندس میرجاللی برای بخش 
کارشناسی و سرکار خانم میرزایی برای بخش مالی گردید و پس از 
آن همکاران جدید در جلسه حضور یافتند و به معرفی مختصر خود 

و فعالیت های انجام شده در این مدت پرداختند . 
4- با عنایت به برگزار نشدن نشست مشترک با حضور آقای 
مسیحی معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و آقای موسوی 
الرگانی پیرو اطالع آقای دکتر کاردان مقرر شده است نشست 
مشترکی ساعت 9 صبح روز دوشنبه 96/11/2 در محل دفتر آقای 
مسیحی برگزار گردد که پیشنهاد شد تا نمایندگانی از انجمن نیز در 
این نشست حضور یابند و درخواست انجمن درخصوص موضوع 

مالیات بر ارزش افزوده در صنایع نساجی را مطرح فرمایند. 
5- آقای مهندس بصیری گزارش مبسوطی از فعالیت های انجام 
شده در دبیرخانه انجمن درخصوص موضوع بند "ز" تبصره 6 
قانون بودجه سال 96 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده 
ارائه فرمودند و همچنین گزارش مختصری از برنامه ریزی انجام 
شده برای نشست امروز هیات مدیره با حضور آقایان موسوی 
الرگانی و مسیحی و جمعی از مدیران واحدهای عضو انجمن 
و همچنین نمایندگان تشکل هاب نساجی ارائه فرمودند که بدلیل 
عدم حضور آقایان مسیحی و موسوی الرگانی کنسل گردیده است 
و همچنین مهندس عریان توضیحاتی درخصوص بند "ز" تبصره 
6 قانون بودجه سال 96 ارائه فرمودند که دستورالعمل های مربوط 
به صنعت فروشندگان آهن آالت پیوست می باشد در مجموع 
پس از بحث و تبادل نظر بسیار مقرر شد تا نمایندگان هیات 
مدیره انجمن ضمن حضور در نشست مشترک فردا صبح با آقای 
مسیحی و موسوی الرگانی به درخواست مکتوب انجمن که در 
همین جلسه به تائید هیات مدیره محترم نیز رسید را تقدیم آقای 
مسیحی و ضمناً آقایان دکتر کاردان، مهندس حمیدی، مهندس 
مقصودی، مهندس فرهی، نیلفروش زاده، زینی، مهندس شهالیی 
و دکتر عامری و همچنین آقایان نیکجو و دکتر بهبهانی از طرف 
آقایان مهندس شهالیی و لقمان جهت حضور در جلسه فردا با 

آقای مسیحی و موسوی الرگانی اعالم آمادگی فرمودند . 
پنبه ای مورخ 96/10/11  6- گزارش جلسه کمیته ریسندگی 

قرائت گردید. 
 7 ماده  اجرای  نحوه  تخصصی  کارگروه  جلسه  گزارش   -7
دستورالعمل اجرایی ثبت شناسه کاالهای نساجی موجود در انبارها 
وزارت  بازرگانی  خدمات  امور  دفتر  در  مورخ 96/10/13  بازار  و 
صنعت ارائه شد که مهلت های در نظر گرفته برای منسوجات 
خانگی، پارچه و پوشاک در سطح در سطح عرضه و تولید و انبار در 
این جلسه مطرح گردید که مورد اتفاق نظر و تصمیم گیری قرار 
نگرفت و مقرر شد در جلسه دیگری مورد بررسی مجدد قرار گیرد . 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تشکل های  معاون  نامه   -8
بر  مبنی  مورخ 96/10/6  شماره 43/9384  به  ایران  کشاورزی 
ارائه پیشنهادات کلی اصالحی و احیاناً تغییرات تعرفه ای مورد 
نظر انجمن در قانون مقررات واردات و صادرات سال 97 مطرح 

گردید و همچنین مکاتبه انجام شده توسط انجمن 

 عدم حمایت دولت نساجی را تعطیل می کند

رکود، مانع افزایش قیمت فرش ماشینی
رشد  موجب  المللی  بین  بازارهای  و  نمایشگاه  در  تولیدکنندگان 
صادرات در صنعت فرش خواهد شد. صادرات فرش هم در این 
بخش حدود 5 درصد است که اگر امکانات مناسبی فراهم شود، 
به دنبال صادر کردن محصوالتشان خواهند  تولیدکنندگان  اکثر 
بود. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت با اشاره 
به اینکه صادرات فرش از خأل مدیریتی رنج می برد، افزود: اکثر 
کشورهای دنیا از شرایط مناسبی برای صادرات فرش برخوردارند 
برای  و  نبوده  مند  بهره  شرایط  آن  از  داخلی  تولیدکنندگان  اما 
زیادی  مشکالت  با  جهانی،  بازارهای  در  محصوالتشان  حضور 
بازار شب  تا  ماه   2 حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی  هستند.  مواجه 
عید باقی مانده و فصل فروش فرش ماشینی در نیمه دوم سال 
گذاری  قیمت  مشمول  صنف  این  محصوالت  کرد:  بیان  است، 
نمی شود، به همین سبب قیمت فرش های موجود در بازار متاثر 
از میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. هم اکنون با توجه به مازاد 
تولید و رکود حاکم بر بازار پیش بینی افزایش قیمت اندکی دور 

ذهن است.

ادامه در صفحه3

امیر قدیمی نژاد رییس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه  
در خصوص وضعیت بازار عرضه کنندگان این صنف اظهار کرد: 
شدت کسادی بازار به میزانی افزایش پیدا کرده که مسیر حرکت 

این صنف به سمت ورشکستگی در حال پیشروی است. 
در حال حاضر گردش مالی افراد به کمترین میزان ممکن رسیده 
و این روزها بنکداران بیشتر در حال شمارش چک های برگشتی 
هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی بیان کرد: ورود 
بی رویه پوشاک خارجی به نام برند با قیمت های اندک موجب 
تولید  و  پارچه  برای خرید  رغبتی  پوشاک،  تولیدکنندگان  تا  شد 

نداشته باشند. 
رئیس اتحادیه بنکدران و طاقه فروشان پارچه افزود: باال بودن 
و  تاثیرگذار  عوامل  از  بانکی  تسهیالت  درصدی   18 سود  نرخ  

علت ایجاد تورم در بازار بوده است. 

صنعت نساجی در خطر ورشکستگی
واردات، چوب الی چرخ تولید می گذارد

واحد صنفی  هزار   7 حدود  کرد:  بیان  نژاد  قدیمی 
تعداد  این  حاضر  حال  در  که  بودند  اتحادیه  عضو 
البته این  به 4 هزار واحد صنفی رسیده است، که 
تعداد باقی مانده، در حالت نیمه تعطیلی قرار دارند. 
به گفته وی؛ بخش زیادی از تولیدکنندگان پارچه با 
30 درصد ظرفیت خود، فعالیت می کنند. این عضو 
نظام  اینکه  حدود 90 درصد  بیان  با  اصناف  اتاق 
داد:  ادامه  است،  وابسته  بانکی  تسهیالت  به  تولید 
تولیدکنندگان  از  سنگینی  سودهای  بانک ها  وقتی 
باقی  افراد  فعالیت  برای  توانی  می کنند،  مطالبه 
نمی ماند و همین امر باعث حذف بخش زیادی از 

تولیدکنندگان از چرخه  تولید شده است. 
در حالی که نرخ سود تسهیالت در چین، انگلیس، ترکیه و دیگر 

کشورها کمتر از یک درصد است.
اینکه قاچاق بی رویه  بابیان  رئیس اتحادیه طاقه فروشان پارچه 
صنعت نساجی را با مشکل جدی مواجه کرده است، یادآور شد: 
مسئوالن ذیربط با کاهش تعرفه واردات پوشاک، شرایط را برای 
واردکنندگان مطلوب کردند و این امر موجب شد که واردات؛ این 

بار به صورت قانونی صنعت نساجی را تضعیف کند.
قدیمی نژاد در خاتمه در توضیح تجمیع تولیدکنندگان در شهرک 
تولید و  نرخ  بودن  باال  تولید پوشاک، گفت:  برای  های صنعتی 
واردات بی رویه تاثیر این طرح را به میزان قابل توجهی کاهش 
از  درباره جلوگیری  برنامه ریزی جدی  باید  بنابراین  داده است، 
تولید در دستور  آوردن هزینه  پایین  و  پوشاک  رویه  واردات بی 

کار خود قرار دهیم.
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ادامه از صفحه 1
قاچاق پارچه چادر مشکی مانعی بر سر راه تولیدات داخلی

البته نقش و تأثیر مافیای واردات بر ورشکستگی و عدم موفقیت 
و  محسوس  ایران  در  مشکی  چادر  پارچه  تولید کننده  کارخانجات 
قابل لمس است. افرادی که از واردات و قاچاق کاال در کشور نفع 
می برند، نه تنها از تولید داخلی حمایت نمی کنند بلکه جلوی پای 
کارخانجات داخلی سنگ اندازی کرده و خط های تولید را به ورطه 
تعطیلی کشانده و کارگران آن ها را بیکار می کنند. سال ها این پرسش 
مطرح است که چرا ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای 
اسالمی درحالی که صنعت نساجی قابلی دارد، باید واردکننده چادر 
مشکی باشد؟ آن هم کاالیی که یکی از اصلی ترین نمادهای ملی 
و مذهبی کشور را تشکیل می دهد. در همین راستا گفت وگویی را با 
مظفر چلمقانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان 

کرده ایم که در ادامه می خوانید:
به اعتقاد شما آیا صنعت نساجی ایران با واردات بی رویه و 

قاچاق منسوجات در آستانه ورشکستگی است؟
معتقدم نساجی کشور و استان اصفهان ورشکسته نیست، اما آن را 
ورشکسته کرده اند، کارخانه های نامی که با قدمت کهن اکنون حتی 
اسمی از آن ها باقی نمانده از بین رفته اند، اما بانک های کذایی با پولی 

که از مردم می گیرند توسعه یافته اند.
دالیل واردات بی رویه منسوجات به كشور را چه می دانید؟

با ظرفیت باالی صنعت نساجی در کشور به جای صادرات، بیشتر 
واردکننده مصنوعات قاچاق به کشور هستیم، با سودده بودن صنعت 
امروز  به کارخانه ها  اولیه  ارائه مواد  به دلیل بی توجهی در  نساجی 
واردات منسوجات با قوت بیشتری در کشور انجام می شود. واردات را 
من و شما که انجام نمی دهیم، زمانی که آقایان واردکننده محصوالت 
نساجی هستند مدیر کارخانه ها چه اقدامی می توانند انجام دهند؟! 
کارخانه ای را در نظر بگیرد که در این شرایط اقتصادی باید مالیات بر 
ارزش افزوده، حقوق کارگر، مالیات و بیمه پرداخت کند و به قول یکی 
از مسئوالن 54 نوع عوارض از صنعت کسب می کنند، اما آقایانی که 
با واردات بی رویه منسوجات نه بیمه، نه عوارض و نه مالیات بر ارزش 
افزوده می دهند بلکه با سودهای هنگفت بیکاری کارگران را هم با 

چنین اقداماتی رقم می زنند.
محصوالت نساجی از كدام كشورها وارد ایران می شود؟

کشورهای ترکیه، چین و هندوستان رقبای نساجی ایران هستند، در 
حال حاضر پول نفت  کشورمان که به هند رفته  و چین هم پول های 
ما را نمی دهد و به جای آن اجناس بی کیفیت خود را به ایران ارسال 
می کند. چنانچه این پول هایی که ما از دولت هند و چین طلبکار بودیم 
را می بخشیدند و کاالهای بی کیفیت خود را در ازای آن به کشورمان 
ارسال نمی کردند اکنون وضعیت واحدهای تولیدی و نساجی ما به 
اینجا نمی رسید. برای نمونه، به گفته  مدیریکی از تشکل های نساجی 
در سال جاری 20 میلیون متر پارچه کفن از هند وارد کشور کرده اند، 
یعنی پارچه ایران برای کفن هم مناسب نیست که این آقایان به 
چنین اقداماتی دست زده اند؟ اکنون می گویند منچستر انگلستان مهد 
نساجی دنیا است اما در دوران اوایل انقالب ما پارچه به انگلیس 
صادر می کردیم، اکنون آنچه صنعت و نساجی را نابود کرده واردات 
بی رویه و اقدامات بانک ها است، چنانچه این مسائل رفع شود قول 
می دهم معضالت و مکافات از سر نساجی ایران برداشته می شود و 
بیکاری در استان اصفهان به صفر خواهد رسید، برای نمونه در حال 
حاضر بیکاری شهرستان های علویجه و دهق اصفهان به دلیل وجود 

واحدهای نساجی صفر است.
در  می تواند  میزانی  چه  تا  نساجی  صنعت  در  اشتغال زایی   

كاهش درصد بیکاری جوانان كشور و تأثیرگذار باشد؟
براساس آمار سند راهبردی وزارت صنایع، با 5 درصد سرمایه گذاری 
در صنعت نساجی می توان 13 درصد اشتغال زایی کرد، در زمانی که 
دالر یک هزار تومان بود براساس حسابی سرانگشتی برای ایجاد یک 
شغل در صنعت فلزی، نفت، پتروشیمی و ساختمان 200 تا 300 
میلیون تومان باید سرمایه گذاری می شد، اما برای ایجاد یک شغل 
در نساجی فقط نیاز به 30 میلیون تومان بود یعنی با 300 میلیون 
تومان فقط یک شغل در صنعت نفت ایجاد می شود و 10 شغل در 

صنعت نساجی.
نساجی صنعتی اشتغال زا است که کشور را از بیکاری نجات می دهد، 
مسئوالن و دولت با حمایت از کارخانه های نساجی می توانند جوانان 
بیکار در کف خیابان ها را با گماردن به کار و پرداخت بیمه و حقوق، 
هدفمند و آبرومند کنند، چنانچه دولت با عدم واردات بی رویه کاالها 
و قاچاق محصوالت نساجی مقابله می کرد دیگر جوان بیکاری در 

کشور نداشتیم.
برخی از مسئوالن كیفیت پایین منسوجات، نبود برند و گرایش 
مردم به اجناس خارجی را دلیل واردات بی رویه و قاچاق كاالها 
مطرح كرده اند، به اعتقاد شما این دیدگاه ها می تواند صورت 

مسئله را پاک كند؟
متأسفانه این موضوع ریشه فرهنگی دارد، چراکه در حال حاضر برخی 
از تولیدکنندگان داخل، با مارک خارجی اجناس خود را به فروش 
می رسانند درحالی که همین اجناس با مارک داخلی در کشور خریدار 
ندارد. مبحث برند یک طرف قضیه است و واقعیت ماجرا موضوع 
دیگری را نشان می دهد، متأسفانه شرایط به گونه ای شده که جنس 
ایرانی تولید اصفهان را با برند خارجی در مغازه ها می فروشیم. باید 
مردم اجناس ایرانی را با نام ایران بشناسند و مطبوعات و صداوسیما 

باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند.
مقرر شده بود، تولید پارچه چادری به عنوان پارچه ملی ایرانی 
در كشور صورت بگیرد تا از واردات قاچاق منسوجات جلوگیری 

شود، روند این امر مهم به كجا انجامید؟
زمان زیادی از این رخداد گذشته است و تاکنون هیچ گونه بسترسازی 
و حمایت از تولیدکنندگان برای تولید این نوع پارچه صورت نگرفته، 
همچنان این کشورهای خارجی هستند که از تولید پارچه چادری سود 
خوبی حاصل می کنند. اصفهان از دیرباز قطب صنعت نساجی ایران 
بوده و تولید انواع پارچه در این استان انجام می گیرد، اما تولید پارچه 
چادرمشکی که سالیانه به میزان زیادی به کشور وارد می شود و با 
قیمتی بسیار نازل تر از پارچه داخلی به دست مصرف کننده می رسد، 
برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و مصرف کنندگان هم 
اقبالی به آن ندارند. نخستین گام پیش از تولید پارچه چادر مشکی در 
داخل کشور، جلوگیری از قاچاق این نوع پارچه و واردات آن به داخل 
کشور است و سپس یاری دولت به تولیدکنندگان در راستای تولید 

پارچه چادر مشکی و کاهش هزینه های تولید است.
به  كشور  در  چادری  پارچه  تولید  كارخانه های  احداث  آیا   

سرانجام رسید؟
کارخانه هایی در کشور برای تولید پارچه چادری احداث شدند، اما 
هرگز نتوانستند به تولید خود ادامه دهند، افزایش هزینه های منابع 
اعطای  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  ارز،  نرخ  نبودن  ثابت  انرژی، 
وام های پربهره و دیگر موانع سبب شدند تا فعاالن صنعت نساجی در 
سال های اخیر نتوانند به فعالیت خود به خوبی ادامه دهند و بسیاری از 
کارخانجات معتبر در این زمینه به مرحله ورشکستگی رسیدند. کارخانه 
چادر مشکی حجاب شهرکرد در اوایل انقالب افتتاح شد و همچنین 
در شهرضا چادرهای مشکلی با کیفیت مطلوب تولید می شود و در 
خمین و گلپایگان هم کارخانه چادر در طرح احداث قرار گرفت، اما 
مافیای منسوجات با واردات بی رویه اجازه نداند کارخانه ها به خوبی 

فعالیت کنند.
 نقش مسئوالن و دولتمردان در حمایت از واحدهای تولیدی و 

كارخانه ها را چگونه ارزیابی می كنید؟
دولتمردان باید متوجه باشد که با عدم واردات پارچه چادر مشکی 
به کشور و تولید آن در داخل چه میزان شکوفایی اقتصادی حاصل 
می شود و چه تعداد از جوانان به اشتغال گماشته می شوند.حمایت 
رونق  است،  ضروری  بسیاری  داخلی  نساجی  صنعت  از  دولت 
کارخانه های نساجی که محصوالتشان به راحتی می تواند مهم ترین 
کاالهای صادراتی غیرنفتی کشور باشد، باید بیش از پیش مدنظر 
مسئوالن و دولتمردان قرار بگیرد، چراکه با کمی توجه به این صنعت 
می توان آن را از لبه پرتگاه نابودی به قله رشد و ترقی کشاند و از 

خروج ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.

خالصه مذاکرات نهصد و شصت و هشتمین 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

به دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در این 
خصوص قرائت گردید. 

9- نامه شماره 96/13368مورخ 96/10/10 معاون امور بین الملل 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایراندرخصوص برگزاری 
دومین دوره نمایشگاه جهانی فنآوری و مهندسی نساجی در تاریخ 
12 بهمن ماه 97 در شهر بمبئی به اطالع هیات مدیره محترم 

رسید.
10- نامه شماره 60/22858 مورخ 96/10/16 اداره کل صنایع 
نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلم 
موجودی پنبه کارخانجات پنبه پاک کنی کشور و اقدامات انجام 
شده توسط دبیرخانه برای اطالع رسانی در این خصوص به اطالع 

هیات مدیره محترم رسید )که نامه مذکور پیوست می باشد(. 
دکتر  به  96/10/19انجمن  مورخ   96-1894 شماره  نامه   -11
روغنی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی برگزاری دومین نشست بررسی چالش ها و موانع صنایع 

نساجی ایران قرائت گردید.
12- دکتر شیبانی طی سخنانی گزارشی از هماهنگی های انجام 
اتاق  صنعت  کمیسیون  با  مشترک  جلسه  برگزاری  برای  شده 
احتمال حضوری  ایران و  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
شافعی رئیس محترم اتاق در این نشست ارائه فرمودند که مقرر 
با حضور  ای  جلسه  نشست،  این  برگزاری  از  پیش  است  شده 
نمایندگان کمیسیون صنعت اتاق و هیات مدیره انجمن جهت 

جمع بندی مسائل و موارد مطروحه در این نشست تشکیل شود. 
13- آقای نیلفروش زاده طی سخنانی با اشاره به جلسات برگزار 
های  تشکل  مشترک  دبیرخانه  و  پوشاکی  تشکل های  با  شده 
و  پوشاک  تولیدکنندگان  توسط  شده  تهیه  طومار  به  پوشاک 
همچنین پیگیری های انجام شده درخصوص مسائل و مشکالت 
صنف پوشاک از دبیرخانه انجمن خواست تا در جلسات هیات 

مدیره انجمن از نمایندگان سایر تشکل ها نیز دعوت بعمل آورد. 
جلسه در ساعت 17:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه 

یافت. 
غایبین: اكبر لباف، مهندس شروین بادامچی، دكتر بهروز 
محسن  علیمردانی،مهندس  غالمرضا  مهندس  محمدی، 

آهنگریان 

ادامه از صفحه 2

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه ، با اشاره به ضرورت 
خرید توافقی پنبه، اظهار کرد: خرید توافقی پنبه بر افزایش کیفیت 
و تولید تأثیر بسزایی دارد؛ در حالیکه با خرید تضمینی و تحویل 
محصول همراه با ناخالصی از سوی کشاورزان به دولت، کیفیت 
پنبه داخلی کاهش می یابد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی 
افزود: از مجموع 124 هزار و 550 تن وش تحویلی به کارخانه های 
پنبه پاک کنی، حدود 50 هزارتن از این میزان توسط سازمان تعاون 
روستایی از کشاورزان استان های گلستان، فارس، اردبیل و برخی از 
شهرهای خراسان خرید تضمینی شده است.کاویانی درباره آخرین 
وضعیت تولید پنبه در سال زراعی 95-96 گفت: بنا بر آخرین آمار، 
124 هزار و 550 تن وش پنبه به کارخانه های پنبه پاک کنی مجاز 
تحویل داده شد که انتظار می رود این میزان تا پایان فصل به 160 
هزارتن برسد.ئمدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: تا کنون از مجموع 
124 هزار و 550 تن وش پنبه ، حدود 30 هزارتن پنبه تصفیه شده 
قابل عرضه به صنایع نساجی تولید شد که پیش بینی می شود تولید 
پنبه امسال به 45 تا 50 هزارتن برسد. وی واردات پنبه از ابتدای 
فروردین تا دی ماه را 56 هزارتن اعالم کرد و افزود: 20 هزارتن از 
این میزان همزمان با فصل برداشت تولید داخل وارد شد که مورد 
انتقاد کشاورزان قرار گرفت.کاویانی نیاز سالیانه صنایع نساجی را 
یکصد هزار تن پنبه اعالم کرد و گفت: با توجه به تولید داخل در 

طول سال باید 50 هزارتن نیاز صنایع از طریق واردات تامین شود.
به گفته این مقام مسئول، با توجه به پتانسیل موجود با برنامه ریزی 
منسجم به سهولت امکان تامین نیاز صنایع نساجی در کشور وجود 

دارد.

تولید پنبه به ۵۰ هزارتن می رسد
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اعضای جدید هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران مشخص شدند  خبـــر

بازرگانی  اتاق  دهم  طبقه  ماه  بهمن  چهاردهم  شنبه  روز  عصر 
ایران، میزبان اعضای انجمن صنایع پوشاک ایران بود که برای 
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنایع پوشاک و شرکت 
در انتخابات دوره دوم هیات مدیره انجمن گرد هم آمده بودند. 
طبق روال برگزاری مجامع پس از به حدنصاب رسیدن مجمع و 
باحضور آقای فرهادپور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سخنان مقدماتی جناب آقای هاکوپیان آقایان رضائیان، مجید 
اتابکی و خانم محمدی فر به عنوان اعضای  الیاسی،  افتخاری، 
روند  ارائه گزارش  از  و پس  برگزیده شدند  رئیسه مجمع  هیأت 
در  پوشاک  صنعت  نقش  و  انجمن  این  تاسیس  و  گیری  شکل 
عملکرد  گزارش  بنوعی  که  باقرزاده  دکتر  توسط  تولید  زنجیره 
هیات مدیره را نیز در بر می گرفت آقای شهرام صالحی خزانه دار 
انجمن به ارائه گزارش تفصیلی در خصوص ترازنامه و سود و زیان 
انجمن پرداخت و تحلیل هایی از روند درآمدها و هزینه ها و پیش 
بینی بودجه سال آتی انجمن ارائه داد که مقرر شد گزارش مذکور 
آقای نیک  ایشان  از  بارگذاری گردد پس  انجمن  در وب سایت 
پور بازرس انجمن پشت تریبون قرار گرفت و توضیحاتی را در 

با انتصاب غالمحسین ملک لو از مدیران باسابقه بانکی به عنوان 
و  بازرگانان  به  بانکی  ارائه مشاوره  تهران،  اتاق  بانکی  مشاور 
صنعتگران عضو اتاق تهران آغاز شد. اتاق تهران که پیش از این 
در زمینه های مختلف اعم از بیمه ای، مالیاتی، حقوقی و ... اقدام 
به ارائه خدمات مشاوره به فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب وکار 

می کرد، اکنون مشاوره بانکی را نیز به این خدمات افزوده است.
الزم به توضیح است که در این مرحله، اولویت مشاوره با واحدهای 
صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان تهران است. بر این 
اساس، چنانچه فعاالن اقتصادی در زمینه  مسایل مهم بانکی 
مانند اعتبارات، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها و سایر 
عملیات بانکی با مساله یا ابهامی مواجه شدند، می توانند با مراجعه 
به سایت اتاق تهران، مشکل خود را از طریق بخش مربوط به 

دریافت مشاوره بانکی مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.

خصوص عملکرد هیات مدیره و انجمن 
ارائه نمود و ابراز امیدواری کرد با توسعه 
شاهد  استان ها  سایر  به  انجمن  گستره 
روزهای بهتری برای انجمن باشیم پس 
از تصویب  گزارش بازرس و خزانه دار 
انجمن؛ نامزدهای هیأت مدیره به مدت 
گرفتند  قرار  تریبون   پشت  دقیقه  چند 
و ضمن بیان بیوگرافی و سوابق شغلی 
پوشاک،  صنعت  در  خود  حرفه ای  و 
اهداف خود از حضور در این تشکل را 
ادامه   در  گذاشتند.  میان  در  مدعوین  با 
هیات  اعضای  انتخابات  نشست  این 
با  البدل(  بازرس)اصلی و علی  مدیره و 
شد.  انجام   کار  وزارت  نماینده  نظارت 
پس از اخذ آرا و شمارش آنها افراد زیر به عنوان اعضای اصلی و 
علی البدل هیأت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند: 

 آقایان: 
 1- سومبات هاکوپیان

2- ایرج طایفی
3- مهدی رهبری

4- محمودی یزدانی
5- مجید فخار

6- محمد  گالبگیر  و  حمید عظیمی
 اعضای علی البدل هیات مدیره: 

1- صفایی زاده
2- میر رمضان موسوی

بازرس اصلی:  مسعود نیک پور 
بازرس علی البدل:  شهرام صالحی نوع پرور

جدید  مدیره  هیات  انتخاب  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
آرزوی  ایشان  برای  و  نموده  تبریک عرض  را  انجمن  این 

موفقیت روزافزون می نماید.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

آغاز مشاوره بانکی به اعضای اتاق تهران

و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رئیس  شیرازی  ابوالقاسم 
پوشاک  بازار  وضعیت  در خصوص  تهران   پوشاک  فروشندگان 
اظهار کرد: افق آینده صنعت پوشاک کشور امیداوار کننده است. 
بخش زیادی از مسئوالن و افراد ذیربط به دنبال توسعه و حمایت 
این میان واحد های صنفی  تولید داخلی هستند، همچنین در  از 

هم به فروش کاالی داخلی مبادرت می ورزند. 
حمایت  نیازمند  تولید کنندگان  و  پوشاک  صنعت  کرد:  بیان  وی 
ضرب العجل دولت هستند. افزایش دسترسی سریع افراد به مواد 
اولیه، ملزومات تولید و ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان از جمله 

اقداماتی است که موجب تسهیل امور می شود. 
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران  
با بیان  اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر مثبتی بر کاهش واردات داشته 
است، افزود: باال رفتن قیمت دالر نه تنها باعث به صرفه نبودن 

صنعت پوشاک نیازمند حمایت ضرب العجل دولت است
واردات پوشاک برای افراد شده  بلکه  موجب ایجاد یک فضای 

رقابتی برای محصول تولیدکنندگان داخلی نیز شده است. 
تاکنون اقدامات موثری در خصوص کاهش میزان وارات صورت 
نگرفته است و دستگاه های نظارتی واردات را در تنه اصلی کاهش 

نداده اند. 
شیرازی با بیان اینکه هم اکنون شاهد  واردات بی رویه در بخش 
پوشاک به صورت قانونی و غیرقانونی هستیم، افزود: این امر باید 

مورد بازنگری، بحث و بررسی قرار گیرد. 
چراکه در اصل واردات باید موجب ارتقای سطح کیفی تولیدات 
رده   در  بازار  در  موجود  خارجی  پوشاک  اکنون  هم  شود.  داخلی 
به  بازار  در  نازلی  قیمت های  با  و  است  داخلی  نمونه های  کیفی 
فروش می رسد، که این موضوع موجب تضعیف تولیدات داخلی 

در بازار شده است.
مانده  باقی  زمان  ماه    2 حدود  سال  پایان  تا  کرد:  تصریح  وی 
است و دولت باید به سرعت اقداماتی در زمینه کاهش قاچاق و 
امور تولیدکنندگان اجرا کند. ما  توقع داشتیم  که طی  تسهیل 
سه ماه گذشته برنامه هایی در این باره از جانب دولت  در دستور 

کار قرار گیرد.
شیرازی با تاکید بر اینکه بانک ها تاثیر زیادی بر افزایش حجم 
باید  بانکی  تسهیالت  کرد:  مطرح  دارند،  آن  ثبات  و  نقدینگی 
موجب تاسیس، نوسازی و توسعه واحد های تولیدی باشند، اما هم 
اکنون نرخ باالی سودهای بانکی در کشور اثری متناقض بر جای 
گذاشته است. در اکثر مناطق دنیا نرخ سود بانکی تک رقمی است  

در حالی که این عدد در کشور ما 18 درصد است.
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