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دانشجویان دوره جدید رشته مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى امیرکبیر (پلى 
تکنیک ایران) صبح روز پنجشنبه سیزدهم مهرماه در مراسمى که به میزبانى 
دانشکده مهندسى نساجى این دانشگاه برنامه ریزى شده بود گردهم آمدند تا 
با اساتید و مدیران این دانشکده بیشتر آشنا شوند، در این برنامه همچنین به 
لحاظ آشنایى بیشتر دانشجویان جدیدالورود با صنعت، از هیات مدیره انجمن 
صنایع نساجى ایران که همواره ارتباط خوبى با مدیریت این دانشکده داشته 
است دعوت بعمل آمده بود که آقایان: مهندس جمشید بصیرى رئیس هیات 
مدیره و دکتر علیمردان شیبانى نایب رئیس هیات مدیره این انجمن نیز به 

نمایندگى در این مراسم حضور داشتند. 
مبسوط  توضیحات  ارائه  و  خیرمقدم  و  مقدماتى  معارفه  از  پس 
توسط دکتر مسعود لطیفى ریاست محترم دانشکده و سرکار خانم 
دکتر سمیه اکبرى عضو محترم هیات علمى این دانشکده که به 
معرفى توانمندى هاى دانشکده و سوابق علمى و تحقیقاتى اساتیدو 
فارغ التحصیالن این دانشکده مربوط مى شد، توضیحات مبسوطى 
آتى  شغلى  موقعیت هاى  و  صنعت  این  گستردگى  درخصوص 

مهندسین نساجى ارائه فرمودند. 
مهندس جمشید بصیرى رئیس هیات مدیره نیز در این مراسم ضمن 
خوشآمدگویى به دانشجویان ورودى جدید این دانشکده از مسئولین 
دانشکده بدلیل تدارك چنین برنامه اى تقدیر نمود ویاد و خاطره 
مهندس میراحمدسادات دانش آموخته این دانشگاه و بنیانگذار پروژه 

ادامه در صفحه 2ساخت دانشکده مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى 

گزارشی از حضور نمايندگان هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران در مراسم دانشجويان جديدالورود نساجی 

نااميدی جهان برانداز است               عاقبت خاک ما سرافراز است 
صنعت نساجي ظرفيت بااليي 
در اشتغال زايي و ايجاد ارزش 
سهم  دليل  به  و  دارد  افزوده 
نسبت  كمتر  سرمايه گذاری 
اولويت  از  صنايع  سـاير  به 
ويژه ای برخوردار است. به نظر 
مي رسد دولتمردان اين اولويت 
تاخير درک  با كمي  را هرچند 
كرده اند اما بايد به طور مداوم 
توسط تشكل ها و رسانه ها اين اولويت را يادآوری و پيگيری 

كرد.
به گزارش خبر آنالين، طبيعي است كه در سال های اخير به دليل 
تحميل تحريم های اقتصادی به ايران، نتوانستيم در همه صنايع از 
جمله صنعت نساجي از تكنولوژی جديد استفاده كنيم. در گذشته و 
هم زمان با تشديد تحريم ها، اگر ماشين آالت جديدی هم از راه هايي 
وارد مي شد، كارآيي الزم را نداشت و به روز نبود. خوشبختانه با 
وارد  امكان  و  شود  برطرف  مشكالت  اميدواريم  تحريم ها،  لغو 
كردن ماشين آالت و تجهيزات به روز داشته باشيم. اگر فناوری 
در صنعت نباشد، توليد مناسب نخواهيم داشت. ايراني ها هر زمان 
فرصتي در اختيار داشـته باشند، بهترين ها را دنبال مي كنند. يادم 
است در نمايشگاه ها آخرين تكنولوژی ها را خريداری مي كرديم. 
حتي تكنولوژی هايي كه اروپايي ها به آن دسترســي نداشتند. طي 
سـال های گذشته از تجهيزات با كيفيت باال استفاده كرديم كه 
هنوز كارآيي دارد در صورتي كه اگر ماشين آالت سطح پايين خريده 
بوديم، خيلي زود از بين مي رفت. معتقدم در صورت فراهم شدن 
شرايط، مي توانيم از كشورهاي اروپايي مثل آلمان، فرانسه، ايتاليا و 
اتريش كه در صنعت نساجي از كشورهای درجه يك جهان هستند، 
برای نوسازی تجهيزات اين صنعت در ايران، ماشين آالت خريداری 
كنيم. به طور قطع بخش خصوصي بايد برای نوسازی تجهيزات 
صنعت نساجي وارد عمل شود. بخش غيرخصوصي در اين صنعت 
مرده و بايد هم بميرد. معني ندارد كه بخش دولتي وارد صنايع 
شود و با بخش خصوصي رقابت كند. تشکل های بخش خصوصي 
به ويژه اتاق بازرگاني بايد شرايط مذاكره با شركت های خارجي 
برای نوسازی تكنولوژيكي صنعت نساجي را فراهم كنند. عالوه بر 
تشكل ها، وزارت صنعت هم بايد در اين راستا تالش كند و بانك 
مركزی بايد امكان گشايش اعتبار را فراهم كند. تا زماني كه نتوانيم 
ال سي باز كنيم، نمي توانيم به فروشنده اطمينان بدهيم كه پولش را 
پرداخت مي كنيم. شركت های خارجي درصورت عدم ايجاد فضای 
اعتماد و اطمينان، از فروش ماشين آالت به ايران خودداری مي كنند. 
صنعت نساجي ظرفيت بااليي در اشتغال زايي و ايجاد ارزش افزوده 
دارد و به دليل سهم سرمايه گذاری كمتر نسبت به ساير صنايع از 
اولويت ويژه ای برخوردار است. به نظر مي رسد دولتمردان اين اولويت 
را هرچند با كمي تاخير درک كرده اند اما بايد به طور مداوم توسط 
تشكل ها و رسانه ها اين اولويت را يادآوری و پيگيری كرد. اشتغال 
جوانان به عنوان يكي از مهم ترين سرمايه های كشور در گرو رونق 
صنايعي مثل نساجي است. جوانان سرمايه های اين كشورند كه در 
صورت نبود فرصت شغلي جالی وطن مي كنند. نساجي يكي از 
حوزه هايي است كه مي توان با استفاده از ظرفيت های آن، اشتغال را 
افزايش و اثرات اجتماعي و اقتصادی بيكاری را در جامعه كاهش داد. 

ظرفيت صنعت نساجی در اشتغال زايی

عليمردان شيبانی-نايب رييس هيأت مديره انجمن 
صنايع نساجی ايران  

اشاره:
 نشست تخصصى بررسى چالش ها و موانع صنایع نساجى 
ایران به دعوت کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى ایران با حضور 
دفتر  مدیرکل  ایران،  بازرگانى  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس 
نساجى و پوشاك وزارت صمت، مشاور وزیر در امور نساجى 
و پوشاك، نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى و 
رئیس شوراي بانوان بازرگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران، نمایندگان تشکل هاى مختلف صنعت نساجى و پوشاك 
از جمله انجمن صنایع نساجى ایران، اتحادیه تولید و صادرات 
نساجى  متخصصین  جامعه  ایران،  پوشاك  و  نساجى  صنایع 
انجمن  البرز،  استان  نساجى  صنایع  همگن  انجمن  ایران، 
صنایع همگن پوشاك خوزستان و برخى مدیران، تولیدکنندگان 
و  سازمان ها  از  میهمانان  دیگر  و  بخش خصوصى  فعاالن  و 
نهادهاى  دولتى مرتبط با این صنعت در روز یکشنبه دوم مهر 
ماه در سالن جلسات پارلمان بخش خصوصى برگزار شد که 

بخش اول گزارش آن را در شماره گذشته خواندید.
در ادامه این نشست پس از سخنان مهندس بصیرى که در شماره 
گذشته خواندید، دکتر بهروز محمدى- عضو هیأت مدیره انجمن صنایع 

نساجى ایران- ابراز داشت: شرکت پلى اکریل به عنوان یک واحد ملى، 
پس از تالش هاى فراوان، وارد مدار تولید شد و به این ترتیب ظرفیت 
الیاف کتان تایپ کشور را افزایش خواهد داد و باید جلوى واردات الیاف 
کتان تایپ گرفته شود زیرا طبق فرمایشات مقام معظم رهبرى، واردات 
محصوالتى که در کشور به اندازه کافى و با کیفیت باال تولید مى شوند، 

شرعاً و قانوناً حرام است.
وى سپس به صادرات پلى استر اشاره کرد و گفت: ترکیه على رغم 

تالش هاى فراوان، پلى استر تولید ایران را مشمول 

گزارشی از برگزاری نشست تخصصی کميسيون صنايع اتاق بازرگانی، صنايع و معدن و کشاورزی ايران

بررسـی چالش ها و موانـع صنايـع نساجـی ايـران 

«فست فشن» تامين کننده پوشاک طبقه متوسط

بخش دوم

شهرك  هاى  و  کوچک  صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 
صنعتى ایران گفت:طرح تولید پوشاك براى طبقه متوسط جامعه 
در 5 استان به صورت پایلوت اجرا شد که بعد از استخراج نتایج 
و رفع اشکاالت تا اواخر سال 97 این طرح در سایر استان هاى 

کشور اجرا مى شود.
از  برخى  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سلیمانى  غالمرضا 
تولید  یا   (Fast Fashion فشن(  فست  نام  به  تولیدکنندگان 
سریع و ارزان در بازار فعالیت دارند که معموًال کاالهاى بى کیفیت 
چه  تولید کنندگان  این  ساماندهى  براى  مى کنند  بازار  روانه  را 

برنامه اى دارید، بیان کرد: این طرح که در ذیل 

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

ایران  نساجى  صنایع  انجمن  مدیره  هیات  اضطرارى  جلسه 
منظور بحث و  به  به دعوت ریاست محترم هیات مدیره  بنا 
بررسى و اخذ تصمیم در رابطه با استعفاى آقاى محمدمهدى 
کارى  قرارداد  پایان  و  انجمن    کل  دبیر  سمت  از  رئیس زاده 
اعضاء هیات  اکثریت  با حضور  اول مهرماه 96   از  مشارالیه 
مدیره (امضاءکنندگان زیر) در ساعت  4 بعدازظهر روز دوشنبه 
96/7/3 در محل انجمن تشکیل و پس از بحث و بررسى و 
استماع نظرات تعدادى از اعضاء محترم هیات مدیره موضوع 
استعفاى ایشان با یازده راي موافق از جمع سیزده نفر  اعضاء 
هیات مدیره مورد موافقت و  تصویب  قرار گرفت. در ضمن 
دبیرکلى   تصدى  دوران  در  نامبرده  خدمات  از  مدیره  هیات 

انجمن قدردانى نمودند.
ضمنا اعضاء حاضر در جلسه از ریاست محترم هیات مدیره در 
خواست کردند تا تعیین دبیرکل جدید، سمت دبیرکلی انجمن 
صنایع نساجی ایران را نیز عهده دار گردند که مشارالیه صرفاً  
به منظور تداوم امورات اجرایی انجمن و جلوگیري از هرگونه 

وقفه در کارها، حاضر به قبول این مسئولیت گردیدند.
جلسه فوق در ساعت 17:45 با ذکر صلوات بر محمد و آل 

محمد خاتمه یافت.
غایبین: دکتر بهروز محمدى – محمدرضا مقدم

اهم مذاكرات و نتايج حاصله و مصوبات

صورتجلسه

خبــــر

امیرکبیر با همت و حمایت انجمن صنایع نساجى ایران را گرامى 
داشت وى پیوستن یکصد وده عضو جدید به خانواده مهندسین نساج 
را به فال نیک گرفت و با طرح این سوال که چرا نساجى را براى 
تحصیل انتخاب نموده اید سخنان خود را ادامه داد و گفت: در حال 
حاضر در حدود 9818 واحد نساجى از وزارت صمت پروانه فعالیت 
دارند و بیش از 280 هزار نفر در این صنعت مشغول بکار مى باشند . 
بصیرى به پروژه ساخت مرکزى براى تربیت متخصصین نساجى در 
دهه چهل اشاره نمود و تربیت نیروى متخصص براى این صنعت را 
یک نیاز دانست که دانشکده نساجى پلى تکنیک در این خصوص 
کمک شایانى به این صنعت نموده است و به همین دلیل با همت 
انجمن  نساجى،  صنایع  صاحبان  و  دانشگاه  این  دانش آموختگان 

توانست ساختمان این دانشکده را در دهه هفتاد تاسیس نماید. 
بصیرى از دانشجویان خواست تا پاسخ مناسبى براى این سئوال پیدا 

کنند که چرا به نساجى آمده اند و بدنبال چه هستند؟ 
وى با اشاره به نقش دانشگاه ها در تکامل شخصیت انسان ها، یافتن 
پاسخ چراها و چگونه ها را جزو الینفک محیط دانشگاه دانست و از 
دانشجویان خواست تا به بعد پرورش شخصیتى خود در دانشگاه 

بیشتر توجه کنند.
اینکه در حال حاضر تعداد قابل مالحظه اى  با اشاره به  بصیرى 
مهندس و فارغ التحصیل نساجى در کشور داریم ابراز تاسف نمود 
که عمده کثیرى از این مهندسین تحمل یکساعت کار کردن در 
محیط صنعت را ندارند . وى در بخش دیگرى از سخنان خود به 
سابقه آشنایى خود با آقاى کازرونى مدیریت شرکت وطن اصفهان 
اشاره نمود و چرائى حضور خود در نساجى را زائیده خاطرات دوران 
کودکى و پاسخ به سئواالت خود در خصوص نوع بافت و چاپ هاى 
نساجى دانست و گفت : یکى از دالیل ورود من به صنعت نساجى 
جمله بزازى بود که در پاسخ به سئواالت من درمورد رنگ، چاپ و 
نوع بافت و غیره مدام می گفت «اگر مى خواهى جواب سئواالتت 
را بدانى برو درسش را بخوان» بهمین دلیل بود که من نساجى 
را انتخاب کردم و اکنون سال هاى سال است که در این صنعت 

مشغولم. 
دانشگاه  خود  سخنان  پایانى  بخش  در  بصیرى  جمشید  مهندس 
امیرکبیر را دانشگاه خاصى دانست و در تائید سخنان خود گفت: 
پلى تکنیک سه خصوصیت بارز دارد که آن را از سایر دانشگاه ها 
متمایز مى کند و شاید بهمین دلیل استکه فارغ التحصیالن موفقى در 
صنعت دارد: 1–دانشگاهى مذهبى است 2- دانشگاهى سنتى است 
3 – دانشگاهى سیاسى است. پس از سخنان مهندس بصیرى، دکتر 
علیمردان شیبانى نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى 
ایران فیلم سخنان خود در نشست مشترك جمعى از فعالین بخش 
خصوصى با دکتر قبادیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
جمعى از دانشگاهیان را براى حاضرین به نمایش گذاشت که بسیار 

مورد استقبال حاضرین در سالن قرار گرفت. 
قدر  ما  که  متاسفم  خیلى  گفت:  نشست  این  در  شیبانى  دکتر 
دانشجویان و جوانان مملکت خود را نمى دانیم ما در این مملکت 
نفت داریم، معدن داریم، اقلیم داریم اما بزرگترین نعمت این مملکت 
جوانان آن هستند که ما قدر این موهبت را نمى دانیم. اگر ما امکانات 
الزم را در اختیار این جوانان قرار دهیم بدون شک تمام قله ها را فتح 

مى کنند و در راس همه جا قرار مى گیرند االن مدیران موفقى در 
عرصه هاى پزشکى و هوا و فضا در سطح دنیا داریم که سرمایه هاى 
این مملکت هستند ما متاسفانه این سرمایه هاى ملى را قدر نمى 

دانیم. 
دیگر  به مسیرهاى  بیکارى  بخاطر  ما  متاسفیم که جوانان  خیلى 
به  اشاره  با  دیگر سخنان خود  در بخش  . وى  منحرف مى شوند 
لزوم ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه و جدى گرفتن بازدیدها 
مجدد  بازنگرى  نیازمند  را  دروس  سیالبس هاى  کار آموزى ها،  و 
براساس نیازهاى صنعت دانست پس از پخش این فیلم کوتاه که با 
تشویق ممتد حاضرین در سالن همراه بود دکتر شیبانى پشت تریبون 
قرار گرفت و گفت:همزمانى شروع سال تحصیلى شما عزیزان و 
برگزارى این نشست با بارش باران بسیار زیباى پائیزى را به فال 
نیک مى گیریم و ورود شما عزیزان به یکى از بهترین دانشگاه هاى 

کشور را تبریک مى گویم . 
شیبانى با اشاره به نقش فارغ التحصیالن این دانشکده در صنعت 
نام  به  التحصیالن دانشگاه ها هستند که  فارغ  این  نساجى گفت: 
دانشگاه اعتبار مى بخشند و اگر امروز پلى تکنیک و پلى تکنیکى ها 
در بین صنعتگران ما ارج و قرب دارند نتیجه زحمات و تالش هاى 

خود شما عزیزان است نه در و دیوار دانشگاه. 
شیبانى با اشاره به سوابق علمى و شغلى خود به لزوم ارتباط بیشتر 
صنعت و دانشگاه اشاره نمود و از دانشگاه خواست تا بخشى از دوران 
تحصیل دانشجویان در محیط کارخانجات بگذرد و یا کارخانجات 
مسئول برگزارى بخشى از واحدهاى درسى در محل کارخانه باشند. 
ایشان با اشاره به ارزش افزوده باالى صنعت نساجى و اشتغال زائى 
مثال زدنى این صنعت، نساجى را نیاز مبرم بشریت در همه دوران ها 
دانست و گفت: بررسى ها نشان مى دهد که تمام کشورهاى مترقى و 
صنعتى پیشرفته دنیا مسیر ترقى و پیشرفت خود را با سرمایه گذارى 

و توجه به صنعت نساجى پشت سر گذاشته اند . 
دکتر شیبانى سخنان خود را با شعرى از مرحوم مجتبى کاشانى به 

پایان برد. 
من در این حیرانم 

که چرا قافله علم از اینجا نگذشت 
یا اگر امد و رفت 

پدرانم سرگرم چه کارى بودند ؟ 
برسر قافله ساالر چه رفت 

و اگر همراه این قافله گشتند گهى
برنگشتند چرا ؟ 

ما چه کردیم براى دگران ؟

گزارشی از حضور نمايندگان هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران در مراسم دانشجويان جديدالورود نساجی 

نااميدی جهان برانداز است               عاقبت خاک ما سرافراز است 

سند پوشاك کشور لحاظ شده درواقع تولید پوشاك براى طبقه 
متوسط جامعه است.

تولید کنندگان  افزود:  وى  گسترش،  خبرى  پایگاه  گزارش  به 
فست فشن باید محصول رقابتى و متناسب با مد روز را تولید 
کنند. براى افزایش کیفیت محصول این تولیدکنندگان، انجمن 
ایران شرکتى را براى فعالیت در حوزه هاى آموزش،  پوشاك 
بازاریابى و فروش ایجاد کرد و  5 استان کشور به عنوان پایلوت 

انتخاب شدند.
اساس  بر  استان   5 این  انتخاب  البته  کرد:  تصریح  سلیمانى 
شرایطى بوده است به گونه اى که 20 کارخانه در شهرك هایى 
که زیر 10 هزار نفر اشتغال در مناطق روستایى داشتند انتخاب 
شود.  انجام  شهرك ها  این  در  دوز  و  دوخت  کار  تا  شدند 
ایجادشده  ایران  پوشاك  انجمن  نظر  زیر  که  درواقع شرکتى 
است طرح و مد لباس را به این تولیدکنندگان ارائه مى دهد و 
تولید کنندگان فقط وظیفه دوخت و دوز آن را به عهده خواهند 

داشت و درنهایت محصوالت در فروشگاه ها توزیع مى شوند.

«فست فشن» تامين کننده پوشاک طبقه متوسط

۱- استراتژی های صادراتی 
صنايع نساجی و پوشاک ايران

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

براى کسب اطالعات بیشتر
 26200196 - داخلى 117

۲- ماليات ها و صنعت
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ادامه از صفحه 1

قانون آنتى دامپینگ کرده است. معتقدم یا باید آنان را نسبت به چنین 
اقدام نادرستى مجاب کنیم و یا مقابله به مثل نماییم. قرار است طى 
هفته هاى آتى، رئیس جمهور ترکیه به ایران بیاید لذا خواهشمند است 

آنتى دامپینگ پلى استر ایران با ایشان در میان گذاشته شود. 
در ادامه ساالر از تولیدکنندگان نساجى گفت: فعالیت تولیدى یک واحد 
بزرگ ریسندگى الیاف کوتاه کتان تایپ با تولید روزانه 12 تن نخ را به 
دلیل تصمیمات نادرست پیرامون وضع تعرفه ها، تعطیل کردیم و تصمیم 
گرفتیم به سراغ تولید الیافى برویم که مواد اولیه آن توسط مجتمع هاى 
پتروشیمى داخل کشور تهیه مى شوند و داراى مزیت نسبى در آن 
هستیم ضمن این که با آزار کشورهاى خارجى مواجه نخواهیم شد اما 
به این نتیجه رسیدیم که اوضاع به مراتب بدتر از رقابت با چینى هاست! 
وى افزود: مجتمع هاى پتروشیمى به هیچ وجه به مصوبات شوراى 
رقابت که کف عرضه را تعیین مى کند، توجه نشان نمى دهند و براى 
مثال پلى پروپیلن 3900 تومانى که در بورس عرضه مى شوند به قیمت 
5 هزار تومان خریدارى مى کنیم. یعنى 20 درصد گران تر از قیمت 
عرضه شده در بورس! این موضوع مشکالت بسیارى را براى ما به 
وجود آورده است. ساالر ضمن مخالفت با ممنوعیت واردات الیاف کتان 
تایپ به کشور گفت: باید در این زمینه مزیت رقابتى وجود داشته باشد. 
ضمن این که منابع زیاد خارجى وجود دارد و تمام شرکت هاى کره 
جنوبى فاینانس 6 ماهه با 2 درصد بهره مى دهند اما متأسفانه دو سالى 
است بانک مرکزى مرتب اعالم مى کند ارز تک نرخى و گران خواهد 
شد و موجب نگرانى تولیدکنندگان جهت استفاده از منابع خارجى شده 
است؛ اگر ترتیبى اخذ شود تا براى صنایع نساجى یا واحدهاى کوچک و 
متوسط الاقل یک فاصله زمانى شش ماهه مدنظر قرار گیرد و در این 
فاصله بانک مرکزى اعالم کند در صورت آزادسازى نرخ ارز ، نرخ زمان 

گشایش مبنا قرار گیرد.
علی محمد رجالی- بنیان گذار گروه تولیدي صنعتی ظریف مصور- 
در این نشست تخصصى ابراز داشت: آقاى بصیرى به تمام مسائل 
و مشکالت صنعت نساجى به طور مفصل اشاره کردند اما اگر واقعًا 
مى خواهیم صنعت نساجى احیا شود باید از شعار و صحبت هاى قشنگ 

خارج شویم و به عمل بپردازیم.
وى با بیان این مطلب که از فروردین امسال تا کنون با افزایش 20 
درصدى نرخ ارز مواجه شده ایم و تا پایان سال هم این رقم بیشتر 
خواهد شد، براى اثرگذارى بیشتر دولت دوازدهم پیشنهاد داد به درد 
دل واقعى صنایع نساجى که بزرگترین اشتغال زایى کشور را برعهده 

دارد، گوش دهد.
به گفته رجالى، تفاوت درآمد ارزى کشور در سال 1396 به خزانه واریز 
مى شود از آن جا که مخارج دولت رو به افزایش است و گویا تمامى ندارد! 
پس بهتر است مابه التفاوت درآمد ارزى در قالب سوبسید به بانک ها ارائه 
شود  زیرا سیستم بانکى نمى تواند 25-24 درصد به سپرده گذار پول دهد 
و بعد 10 درصد بهره بگیرد. پس سوبسید به بانک ها داده شود تا ماهیانه 
1/5 -1 درصد از بهره بانکى را کاهش دهند و این رقم را به تولید ( و نه 
تجارت) اختصاص دهند به این ترتیب در پایان سال1396، بهره بانکى 

7 درصد خواهد شد. 
مدیرعامل پتروشیمى رجال متذکر شد: در صورتى که بهره بانکى کاهش 
پیدا نکند، سازمان تأمین اجتماعى دست از سر تولیدکننده برندارد و اداره 
دارایى همچنان به تاخت و تاز خود ادامه دهد به هیچ جا نخواهیم رسید 

و تمام حرف هایمان شعار خواهد بود و بس! 
مهندس احد کرمانى- مدیرعامل نساجى فردوس- در سخنان خود 
به اجراى تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید پرداخت و گفت: 
یک سال و نیم از انتخابات مجلس شوراى اسالمى سپرى مى شود اما 
متأسفانه على رغم برخى پیگیرى ها، هنوز مجلس گام اساسى در این 

زمینه برنداشته است. 
وى ادامه داد: در دهه 80 ، بیش از 3 هزار و 200 واحد تولیدى با بهره 2 
درصد از بانک هاى عامل تسهیالت براى واردات ماشین آالت تسهیالت 
گرفتند که تعدادى از آنها، واحدهاى نساجى فعال در مناطق محروم مانند 

فردوس بوند. چرا باید دولت یک آئین نامه اشتباه را تدوین و نرخى اعالم 
کند که براساس آن بدهکاران ارزى تسویه حساب نمایند؟! این معضل 
همچنان واحدهاى مذکور را که دولت مى خواست در نقاط دورافتاده 
کشور، اشتغال ایجاد نمایند؛ دچار آسیب مى کند لذا تقاضا مى کنم مجلس 
این مورد را پیگیرى نماید تا در دولت دوازدهم، مشکل به صورت اساسى 
به نفع واحدهاى تولیدى حل شود وگرنه اطمینان داشته باشید تا پایان 
سال تمام بانک ها بر علیه این واحدهاى تولیدى، اجرائیه صادر مى کنند 

و سال آینده بلوایى در این واحدها شکل خواهد گرفت. 
مهندس کرمانى اذعان داشت: تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع 
تولید براى واحدهاى تولیدى اجرا شود نه براى فردى که واردات چاى، 
نخود، لوبیا، برنج انجام داده و به نرخ آن زمان، محصوالت را فروخته و 

سود کالن کسب کرده است. 
تعرفه  به  اشاره  ایران- ضمن  اتاق  صنایع  کمیسیون  نجفى-عضو 
ترجیحى ایران و ترکیه گفت: واردات پارچه و لباس و دوخته شده از 
ترکیه به ایران یکى از موارد این تفاهم نامه است اما آیا نیازى به واردات 
پوشاك یا پارچه از ترکیه داریم؟!  وى ضمن اشاره به این نکته که یکى 
از مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجى، محصوالت پتروشیمى است، اعالم 
کرد: اگر صنایع پتروشیمى کشور، برمبناى صورت هاى مالى بورس ، 33 
درصد قیمت تمام شده محصوالت خود را کاهش دهد، 20 درصد سود 

خالص و قابل تقسیم براى سهامدارانش باقى خواهد ماند. 
اگر صنایع فوالد و فلزات غیر آهنى 16 درصد و کانى هاى فلزى 41 
درصد قیمت تمام شده خود را پایین آورند، براى هر کدام 20 درصد 
سود خالص باقى مى ماند. آیا به این ترتیب صنایع پایین دستى کشور 
سودآور نخواهند شد؟  به گفته نجفى، متأسفانه امروز بانک ها از بهره 15 
درصدى سخن مى گویند. در زمان ریاست جمهورى آقاى احمدى نژاد 
که نرخ سپرده ها بسیار باالتر از امروز بود، طبق صورت هاى مالى یکى 
از بانک هاى دولتى 6/9 درصد قیمت تمام شده براى واحدها بود و تمام 
ارقام هم به نفع بانک قید شده بود!  وى ادامه داد: بزرگ ترین نرخ 
بهره اى که بانک ها مى دهند 15 درصد است اما مگر تمام سپرده هاى 
بانکى یا تمام وجوهى که نزد بانک ها قرار دارد، 15 درصدى است؟ خیر!  
و به اعتقاد من بزرگ ترین اشتباه آقاى روحانى، حفظ آقاى سیف در 

بانک مرکزى است.
نجفى از اتاق بازرگانى ایران درخواست کرد تدابیرى اتخاذ نماید تا بانک 
مرکزى آخر هر ماه، حجم سپرده هاى بانک ها را اعالم کند تا متوجه 
شویم چند درصد قیمت تمام شده است! آیا قرار است صنایع در کشور 

ما نابود شوند و هیچ صنعتى باقى نماند؟! 
دکتر روغنى ابراز داشت: همیشه از اعضاى حاضر در جلسات خواسته ام  
از کسى که در جلسه حضور ندارد یا نامى برده نشود و یا زمانى نام ببرند 
که وى فرصت دفاع کردن از خود را داشته باشد. مطلبى که در مورد 
آقاى دکتر سیف عنوان شد، اصًال موضع رسمى اتاق بازرگانى ایران 
نیست. چه بسا انتقاداتى از دولت داشته باشیم اما انتقادات باید صحیح 
و در حضور دولتمردان صورت گیرد. به همین دلیل آمادگى اتاق ایران 
را براى دعوت از دکتر سیف جهت انعکاس انتقادات دوستان و شنیدن 

نقطه  نظرات ایشان اعالم مى کنیم.
اکبر لباف- عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران- با بیان این 
مطلب که کارخانه هاى نساجى طى یک ماه اخیر با دو مشکل بزرگ 
مواجه شده اند، افزود: در زمینه پلى پروپیلن با کاهش 30 درصدى عرضه 
در بورس مواجهیم و پس از پیگیرى هاى متعدد به این نتیجه رسیدیم 
که یکى از مدیران شرکت ملى نفت ، تصمیم گرفته میعانات گازى 
را صادر کند و مصرف داخلى را چندان مهم نمى داند! بنابراین واحد 
پلى پروپیلن جم عرضه خود را کاهش داده است اما واحدهاى  تولیدکننده 
موکت، BCF و ...به دلیل این تصمیم با مشکالت بسیارى مواجه 

شده اند و آقایان مسئول هم هیچ توجهى به این موضوع ندارند.
لباف ادامه داد: آقایان تصمیم دارند بوتان و پروپان حاصل از پاالیشگاه 
پارس جنوبى را صادر کنند و در اختیار واحدهاى داخلى قرار ندهند با 
آن که واحدهاى داخلى 10 درصد باالتر از قیمت هاى جهانى خرید خود 

تنها کانال رسمى انجمن صنایع نساجى ایران در
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وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران

را انجام مى دهند. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران تصریح 
کرد: مشکل بزرگ دیگر در حوزه پلى استر است. 

تنها تولیدکننده چیپس پلى استر در کشور، مجتمع پتروشیمى شهید 
تندگویان با حجم تولید حدود2500 تن در روز است که بخش اعظم 
واحدهاى نساجى مواد اولیه خود را از این مجتمع تهیه مى کنند اما 
مشکل اینجاست که شرکت مارون، سهمیه MEG  روزانه یعنى 600 
تن را به 100 تن رسانده تا بتواند به صادرات بپردازد. به این ترتیب تولید 
چیپس پلى استر، یک سوم شده، این موضوع محدودیت هایى را براى 
تهیه مواد اولیه واحدهاى نساجى به وجود آورده و کسى هم جوابگو 
نیست. نمى دانم ما تولیدکنندگان و صنعتگران نساجى غیر از پرداخت 
مالیات و انجام فعالیت هاى تولیدى باید به دنبال امور سیاستگذارى 

وزارت نفت هم باشیم؟!  
منزوى-مدیرعامل قالى سلیمان- گفت: باید حرف هایى زده شود که 
نتیجه داشته باشد. در این جلسه حضور یافته ایم تا مشکالت نساجى را 
رفع کنیم نه این که همدیگر را تخطئه و سرزنش کنیم. در حال حاضر 
بیشترین مشکل واحدهاى نساجى این است که مواد اولیه پتروشیمى از 
طریق بورس در دسترس نیست و با قیمت باالتر تهیه مى کنیم. این که 

مشکل از کجاست باید آن را حل کنیم. 
منزوى ادامه داد: آقاى شریتعمدارى عزم خود را براى رفع مشکالت 
نساجى جزم کرده  است و دوستان باید به جمع بندى مسائل و مشکالت 
بپردازند و به مسئوالن منعکس نمایند. احمد صادقى- عضو هیأت 
مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجى و پوشاك ایران- یکى 
از مشکالت مهم صنعت نساجى را قاچاق دانست و گفت: اگر قاچاق، 
امرى مذموم شمرده مى شود چرا همچنان شاهد تداوم آن هستیم؟ 
تولیدکنندگان پوشاك مخالف واردات قانونى نیستند اما مخالف قاچاق 

و واردات غیر قانونى هستند که گویى نمى توان جلوى آنها را گرفت! 
صادقى افزود: شرایط برابر با تولیدکننده ترکیه بنگالدش و .. را براى 
تولیدکنندگان پوشاك ایران فراهم کنید تا ظرف سه سال صنعت 
پوشاك را نجات دهیم که در این صورت صنعت نساجى نیز نجات 

پیدا خواهد کرد.
ابراز داشت: 55 سال است در  محمد ضرابیه- مدیرعامل یزدباف- 
صنعت نساجى به فعالیت مى پردازم، کمتر از 10 ساعت در روز کار 
نکرده ام و در بزرگترین صنعت کشور فعال هستم پس به خوبى مى دانم 
چه مى گویم! دوستان! اینقدر شعار ندهیم و کارى هم نکنیم؛ بلکه یک 
گروه متخصص دور هم جمع کنید و از آنان بخواهید به ریشه یابى 

مسائل و مشکالت صنعت نساجى ایران بپردازند. 
ضرابیه افزود: زمانى یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان پنبه در دنیا 

محسوب مى شدیم اما امروز به واردات آن مى پردازیم. 
دولت پنبه را به قیمت 6 هزار و 200 تومان عرضه مى کند و به قیمت 
8 هزار تومان به دست تولیدکننده مى رسد چرا؟ به بررسى این قبیل 
مشکالت بپردازیم. متأسفانه از ماست که بر ماست... سیستم بانکى هم 
مشکالت خاص خود را دارد و بسیارى از بانک ها نتوانسته اند مجامعه 
عمومى خود را برگزار نمایند. مى گوییم مجتمع هاى پتروشیمى باید 
قیمت تمام شده خود را پایین آورند اما گفتنش آسان است. وى از 

مسئوالن حاضر در جلسه خواست تا مشکل پنبه را حل کنند.

گزارشی از برگزاری نشست تخصصی کميسيون صنايع اتاق بازرگانی، صنايع و معدن و کشاورزی ايران

بخش دومبررسـی چالش ها و موانـع صنايـع نساجـی ايـران 
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥
کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

واحد داورى و حل اختالف 
انجمن صنایع نساجى ایران 

صنايع  انجمن  اساسنامه  مفاد  طبق  که  آنجا  از 
بين واحدهای اختالف  داوری و حل  ايران،  نساجی 
عضو اين انجمن جزء اختيارات اين انجمن تعريف 
شده است بدين وسيله به اطالع می رساند که اعضای 
جهت  را  خود  اختالف  حل  موارد  می توانند  محترم 
داوری به انجمن صنايع نساجی ايران ارجاع فرمايند.
همچنين به اعضای محترم توصيه می گردد تا در متن 
قراردادهای منعقده، در بند حل اختالف، انجمن صنايع 
نساجی ايران را به عنوان داور مرضی الطرفين لحاظ 

فرمايند.

کار،  و  (توسعه کسب  تکاپو  ملی  مدير طرح  تازيکی،  رضا 
اشتغال پايدار) با مقايسه صنعت پوشاک در کشورهای ايران و 
ترکيه اظهار داشت: جمعيت ترکيه حدود ۸۰ ميليون نفر است و 
۹  ميليون نفر در اين کشور در صنعت پوشاک فعال هستند؛ اين 
کشور بزرگترين صادر کننده جوراب و پارچه جين در جهان است و 
چهارمين صادرکننده بزرگ دنيا در اين صنعت محسوب می شود.

وی ادامه داد: تا سال ۲۰۲۳ ميالدی صادرات نساجی و پوشاک 
اين  دستمزدهای  و  يابد  می  افزايش  دالر  ميليارد   ۸۰ به  ترکيه 
کشورهای  از  بيش  برابر  پنج  تا  چهار  پوشاک  در صنعت  کشور 

چين، هند، تايلند و اندونزی است.
به گفته تازيکی، ترکيه ۱۱  درصد توليد ناخالص ملی را در فناوری 

و ماشين  آالت نوين سرمايه گذاری کرده است.
 پوشاک ايران

تازيکی با بيان اينکه جمعيت ايران هم نظير کشور ترکيه (حدود 
ايران  در  پوشاک  مصرف  سرانه  گفت:  است،  نفر)  ميليون   ۸۰
دالر  ميليارد   ۱۵ ايران  پوشاک  مصرف  بازار  اندازه  و  ۱۸۵دالر 

برآورد می شود.
مدير طرح ملی تکاپو يادآور شد: با اين حال در ايران ۸۶۰ هزار 
نفر در حوزه نساجی، پوشاک و ريسندگی فعال هستند که سهم 

بخش پوشاک از اين آمار ۵۵۰ هزار نفر است.
وی ميزان توليد داخلی در صنعت پوشاک را کمتر از ۶ ميليارد 
دالر عنوان کرد و گفت: اشتغال کل زنجيره صنعت پوشاک در 
از مصرف  درصد   ۴۰ تا   ۳۵ حدود  و  است  نفر  هزار   ۸۶۰ ايران 

داخلی پوشاک ايران توسط توليدکنندگان ايرانی تامين می شود.
دالر  ميليون   ۴۰ را  ايران  در  پوشاک  صادرات  ميزان  تازيکی 
(۷۵درصد) به افغانستان و عراق و با ارزش پايين عنوان کرد و 
پوشاک  برای صنعت  اندازی  روندی چشم  ادامه چنين  با  گفت: 
اولويت  در  تاکنون  صنعت  اين  عبارتی  به  ندارد؛  وجود  کشور 

سياست گذاران صنعتی و اقتصادی ايران نبوده است.
وی ميزان دستمزد در صنعت پوشاک ايران را برابر با کشورهای 

آسيای شرقی و پنج برابر کمتر از ترکيه عنوان کرد.
به گفته مدير طرح ملی تکاپو، استان های تهران، خراسان رضوی، 
ايران  شمال  توريستی  مناطق  و  فارس  و  اصفهان  مازندران، 

بزرگترين بازارهای مصرف پوشاک در ايران به شمار می روند.
تازيکی ادامه داد: ناتوانی توليدکنندگان داخلی برای پوشش دادن 
ايران  به  پوشاک  واردات  گمرکی  باالی  تعرفه  نيز  و  بازار  نياز 
بازارهای  تا  برآورد می شود، سبب شده  درصد   ۵۵ از  بيش  که 
ايران شکل  در  گسترده ای  طور  به  پوشاک  قاچاق  و  غيررسمی 
گيرد. مدير طرح تکاپو ادامه داد: کمبود نيروی ماهر و متخصص 
در زمينه اپراتوری و مديريت در رده های ميانی، نبود توليد انبوه در 
عمده کارگاه های کوچک، گران بودن محصوالت نهايی به دليل 
باال بودن هزينه های سربار، طراحی ضعيف و بی توجهی به نيازها 
داخلی  برندهای  و کمبود  و سليقه مشتريان  بازار مد  تغييرات  و 
معتبر و ارتباط نداشتن با برندهای معتبر بين المللی به همراه بی 
مشکالت  جمله  از  بين المللی،  مرسوم  استانداردهای  به  توجهی 

صنعت پوشاک در ايران است. 
تازيکی ادامه داد: فشار از ناحيه واردات پوشاک تقلبی و کمبود 
سود  باالی  نرخ  ايران،  داخل  در  کيفيت  و  قيمت  با  اوليه  مواد 
تسهيالت بانکی، کمبود فناوری نوين در توليد پوشاک و نيز نبود 
مراکز ارتقا مهارت از ديگر کمبودهايی است که صنعت پوشاک 

در ايران از آن رنج می برد.
 صنعت پوشاک در جهان

تازيکی، گردش مالی صنعت پوشاک در جهان ساليانه  به گفته 
بطور متوسط بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دالر برآورد شده است.

مدير طرح ملی تکاپو افزود: طی ۱۰ سال اخير تجارت پوشاک 
از ۲۴۹ ميليارد دالر در سال  از ۱۶۷ درصد رشد داشته و  بيش 
۲۰۰۴ ميالدی به بيش از ۴۰۰ ميليارد دالر در سال ۲۰۱۴ رسيده 

است .

 پوشاک، صنعتی اشتغالزا
مدير طرح ملی تکاپو گفت: صنعت پوشاک به دليل کاربر بودن و 
همچنين ظرفيت باالی مصرف داخلی، می تواند به عنوان موتور 
محرکه و ارزش آفرين که زنجيره ارزش بزرگی را به تحرک وا 

می دارد، به کمک توسعه اشتغال و اقتصاد ايران بيايد.
وی تاکيد کرد: ارتباط با برندهای بين المللی و توليد تحت برند 
و يا سرمايه گذاری خارجی برای توليد پوشاک در ايران می تواند 
توسط  پوشاک  توليد  پذيری  سفارش  افزايش  ضمن  همزمان 
در  کار  و  کسب  و  توليد  رونق  باعث  داخلی،  توليدی  واحدهای 
ايران و افزايش اشتغال کارگاه های توليدی شده و دانش، مهارت 
پوشاک  کنندگان  توليد  و  ايران  به  نيز  را  الزم  استانداردهای  و 

ايرانی منتقل کند.
 بازار کوچک صنعت پوشاک در ايران

مدير طرح ملی تکاپو گفت: بيشتر توليدکنندگان صنعت پوشاک 
وضعيت  اند؛  داده  شکل  متوسط  و  کوچک  خرد،  های  بنگاه  را 
بازار اين بنگاه ها به گونه ای است که بصورت انفرادی و مستقل 
برداری  کپی  بر  مبتنی  و  بوده  بازار  به  متصل  اندک،  حجم  در 

محصول، اقدام به توليد می کنند.
بنکداران  توليدکنندگان،  از  قشر  اين  هدف  بازار  داد:  ادامه  وی 
اغلب  که  آنها  با سفارش  متناسب  که  فروشانی هستند  خرده  و 
الگوگرفته از بازار قاچاق است، اقدام به توليد می کنند در حالی که 
بنگاه های بزرگ و صاحب نام ملی، در ابعاد وسيع توليد می کنند 
و از شبکه های توزيع تخصصی خود استفاده کرده و محصوالت 

خود را وارد بازار می کنند.
تازيکی اظهار داشت: ساختار کسب و کار فعلی صنعت پوشاک 
بازگو کننده آن است که در صورت ادامه روند فعلی رقابت منفی 
ميان توليدکنندگان خرد و کوچک تشديد شده و از سوی ديگر 
قاچاق کاال در کنار آن منجر به تعطيلی و انزوای صنعت می شود.

 اتصال به برندهای بين المللی
طريق  از  بزرگ  بنگاه های  توسعه  گفت:  تکاپو  ملی  طرح  مدير 
ايجاد ارتباط با بنگاه های بين المللی و صاحب برند به منظور انجام 
پيمانکاری در توليد محصول (تحت برند بين المللی) منجر به اخذ 
پروژه های بزرگ شده و نيازمند توليد انبوه خواهد بود که طی آن 
از طريق ايجاد شبکه های همکاری ميان فعاالن، قابليت انجام 
پروژه های مشترک فراهم خواهد شد. وی ادامه داد: اين امر از 
آن جهت مهم است که انجام چنين پروژه هايی نيازمند رعايت 
استاندارهای جهانی و ارتقا کيفيت نيز هست؛ همچنين طی انجام 
آن  می توان با توسعه مهارتی، تعريف و تدوين استاندارهای بين 
المللی در کنار انجام پروژه، امکان توسعه بنگاه ها را نيز به مرور 
فراهم کرد. تازيکی يادآور شد: برای تحقق مسير توسعه مطرح 
شده، الزم است توسعه بنگاه و ايجاد ظرفيت ميان آن ها اتفاق 
افتد؛ حوزه هايی همچون توسعه مهارت توليد، ارتقای تکنولوژی و 
همچنين توانمندسازی آنان از جمله موضوعات محوری است که 
زيرساخت را برای مسير توسعه هموار خواهد کرد. وی اضافه کرد: 
از ديگر مشکالت اين صنعت، ناکارآمدی آموزش های دانشگاهی 
و مهارتی و به روز نبودن سرفصل ها و استاندارهای آموزشی است. 
متاسفانه با وجود در دسترس بودن سخت افزارهای آموزشی، نياز 
نيروی کار بصورت تخصصی و دارای مهارت مطلوب در بخش 
و  موانع  وی،  گفته  به  است.  مانده  پاسخ  بدون  پوشاک  صنعت 
پيرامون  مشکالت  همچنين  و  مجوزهای صنفی  اخذ  مشکالت 
قانون کار، بيمه و ماليات منجر به رشد واحدهای غير رسمی شده 
حمايت های  از  نبودن  برخوردار  رقابت،  بازار  آشفتگی  که  است 
از  صنعت  بخش  خدمات  و  کيفيت  به  آسيب  و  حقوقی  و  مالی 
به  اشاره  با  تازيکی  است.  غيررسمی  واحدهای  تبعات  مهمترين 
تسهيالت بانکی در حوزه صنعت پوشاک گفت: در بخش تامين 
های  وثيقه  تامين  همچنين  و  بانکی  وام  باالی  سود  نيز  مالی 
بانکی و تامين مالی واحدهای صنفی يکی ديگر از مسائل پيش 

روی صنعت پوشاک است.

اشتغال در زنجيره پوشاک ايران تنها ۸۶۰ هزار نفر است
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به  تسهيالت  پرداخت  جزئيات 
واحدهای توليدی در سال ۹۶

تا ابتدای مهرماه امسال، در قالب طرح رونق توليد ۲۶ 
اين  از  نام کرده اند که  بنگاه توليدی ثبت  هزار و ۴۱۸ 
اعتباری  و  شده  معرفی  بانک ها  به  واحد   ۷۶۲۴ تعداد 

معادل ۵۹۰۰ ميليارد تومان برای آنها در نظر گرفته اند.
پرداخت  با  اقتصادی  توليد  رونق  طرح  گذشته  سال  در 
واحد  هزار  به ۱۷  تومان  ميليارد  هزار  معادل ۲۴  تسهيالتی 
توليدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در 
در  قبلی  طرح  مکمل  عنوان  به  طرح  اين  نيز  جاری  سال 
مدنظر  توليدی  واحد  هزار   ۳۰ به  تسهيالت  پرداخت  جهت 
قرار گرفته است. در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق 
هزار   ۲۰ گيرد  قرار  مدنظر  جاری  سال  در  اقتصادی  توليد 
ميليارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی 
در راستای بهبود وضعيت فعلی و نيز ۱۰ هزار ميليارد تومان 
برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور 

نوسازی و بهسازی تعريف شده است.
بر اساس جدولی که در اختيار خبرنگار ايسنا قرار گرفته تاکنون 
قالب  در  متوسط  و  کوچک  توليدی  بنگاه   ۴۱۸ و  هزار   ۲۶
تا مهرماه سال جاری ثبت  ابتدای سال  از  توليد  طرح رونق 
نام کرده اند. از اين تعداد ۷ هزار ۶۳۴ واحد به بانک معرفی 
شده و مبلغی حدود ۵ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان برای آن ها 
در نظر گرفته شده  است. عالوه بر اين ۱۳۱۶ واحد توليدی 
مبلغی حدود يک هزار و ۱۸۸ ميليارد تومان  دريافت کرده اند
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