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شورای  مجلس  در  نساجی  صنعت  از  حمایت  فراکسیون  رئیس 
و  پارچه ها  بی رویه  واردات  و  حمایت  نبود  گفت:  اسالمی 
محصوالت بی کیفیت وابسته به نساجی بسیاری از کارخانه ها و 
روبه رو  تعطیلی  و  ورشکستگی  با  را  اصفهان  تولیدی  واحدهای 

کرده است.

فلج شدن صنایع نساجی با واردات بی رویه منسوجات به ایران و نبود حمایت دولت

اصفهان، قوی ترین رکن نساجی ایران است/نگاه تخصصی به نمایشگاه باید مورد 
حمایت قرار گیرد

در بخش آغازین این نشست که با همراهی و حضور سرکار خانم 
گلنار نصرالهی مشاور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در امور 
صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش برگزار شد مصطفی حکیمی 
دستور  موضوع  درخصوص  انجمن  ماشینی  فرش  کمیته  رئیس 
درخصوص  نظر  اظهار  و  تصمیم گیری  یعنی  کمیته  این  جلسه 
و   1500 شانه  با  ماشینی  فرش  بافندگی  ماشین آالت  سفارش 
همچنین موضوع  بررسی ظرفیت ها و قیمت های نخ ریسندگی 
از  و  فرمودند  مطرح  را  مطالبی  ماشینی  فرش  در  مصرف  مورد 

حاضرین در نشست در این خصوص اعالم نظر خواستند.
سرمایه گذاری های  به  سخنانی  طی  نیز  نصرالهی  خانم  سرکار 
انجام شده توسط بخش خصوصی در صنعت فرش ماشینی در 
از  این صنعت  فعالین  های  نگرانی  از  و  پرداخت  اخیر  سال های 
وضعیت اشباع بازار و همچنین حجم نامتناسب و غیر کارشناسی 
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سابقه  به  اشاره  با  الرگانی   موسوی  ناصر  سید  حجت االسالم 
اصفهان،  استان  و  کشور  در  نساجی  صنعت  ساله  هزار  از  بیش 
و  رکود  از  جلوگیری  برای  کشور  نساجی  صنعت  داشت:  اظهار 
و  معدن  صنعت،  وزارت  و  دولت  جدی  حمایت  نیازمند  تعطیلی 

تجارت است.
وی قاچاق گسترده پارچه از مرزهای کشور را مهم ترین معضل 
صنعت نساجی برشمرد و افزود: واردات غیرقانونی از این مبادی 
تولیدی نساجی را  از کارخانه ها و واحدهای  تولید بسیاری  چرخ 
خوابانده و منجر به تعدیل و بیکاری بیش از هزاران کارگر شده 

است.
از  انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  فالورجان  مردم  نماینده 
اشباع بازار کشور با محصوالت قاچاق، بیان کرد: تولیدات داخلی 
بیشتر  که  فروشندگانی  و  ندارد  خریداری  باال،  کیفیت  وجود  با 
کسب  دلیل  به  پرکرده  قاچاق  کاالهای  را  آنها  مغازه  اجناس 

سودهای بیشتر کمتر به محصوالت نساجی کشور 

نشست مشترک اعضای کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران

با  درخصوص سرمایه گذاری های جدید برای خرید ماشین آالت 
به  اشاره  با  ایشان  پرداخت.  باالتر  و  شانه 1200 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با مهندس 
بصیری رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران دیدار و گفت 

و گو کرد.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در این جلسه که به 
بهانه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان )از 26 تا 
29 بهمن ماه سال جاری(، تشکیل شد، گفت: استان اصفهان سال های 
متمادی به عنوان قطب نساجی کشور مطرح بوده و قوی ترین رکن 

نساجی ایران در طول چندین دهه بوده است.
مهندس جمشید بصیری با اشاره به این که هر گونه معرفی صنایع 
کشور در شرایط فعلی، حرکتی بسیار ارزنده است، ادامه داد: حرکت 
تولید کشور نباید قطع شود و به همین دلیل هر یک از صنایع کشور 

نیازمند تحول هر چند کوچک هستند. 
وی مشکالت برگزاری نمایشگاه های تخصصی در شرایط فعلی را 

استان  نساجی  کارفرمایان  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
اصفهان گفت: قاچاق مسأله اساسی و اصلی بی رونقی صنعت 
را  باید زمینه قاچاق  با قاچاقچیان  برای مقابله  نساجی است و 

برطرف کرد.
حبیب اهلل شاه کرمی، واقعی ساختن نرخ ارز را عامل موثر کاهش 
قاچاق پوشاک در کشور برشمرد و اظهار داشت: با پایین بودن نرخ 

ارز قاچاق کاال برای قاچاقچیان بسیار به صرفه است.
وی افزود: صنعت نساجی برای بقا باید حداقل 30 درصد تولیدات را 

صادر کنند، اما صادرات به بازاریابی و مطالعه بازار نیاز دارد.
استان  نساجی  کارفرمایان  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
در  ایران  بازرگانی  رایزنان  عملکرد ضعیف  از  انتقاد  با  اصفهان 
سایر کشورها، بیان کرد: واحدهای نساجی به تنهایی نمی توانند 
به بازاریابی محصوالت خود در کشورهای هدف بپردازند و رایزنان 

بازرگانی باید در این زمینه نقش موثری را ایفا کنند.
وی با اشاره به تجربه رایزنان بازرگانی چین در کشورهای مختلف 
گفت: این رایزنان با همکاری شرکت های بازاریابی هر کشور اقدام 
به بازاریابی محصوالت چینی کرده و بستر را برای حضور تولیدات 

چینی در آن کشورها فراهم می کنند.
شاه کرمی با بیان اینکه درصد باالی اشتغالزایی در صنعت نساجی 
کشور بر عهده اصفهان قرار دارد، اظهار داشت: فشارهای اقتصادی 
سال های گذشته سبب شد نتوانیم صادرات مناسبی داشته باشیم و 
افزایش صادرات نساجی، در کشور در گرو مجهز شدن این صنعت 

به تکنولوژی های نوین است.
تولید 90 درصد باند و گاز كشور در اصفهان

وی با اشاره به ظرفیت باالی صنعت نساجی در اصفهان، افزود: از 
مجموع 8 هزار واحد صنعتی موجود در اصفهان 2 هزار و 200 واحد 

آن به صنعت نساجی اختصاص دارد.
وی پیرامون اینکه درصد باالیی از تولیدات صنایع نساجی کشور به 
اصفهان تعلق دارد، بیان کرد: 75 درصد فرش، 65 درصد پاچه و 
90 درصد باند و گاز کشور در اصفهان تولید می شود و در مجموع 
50 درصد تولید الیاف مصنوعی صنعت نساجی در اختیار اصفهان 
است. وی با بیان اینکه صنعت فوالد و نساجی، اصفهان را به 
قطب صنعتی کشور تبدیل کرده است، گفت: فشارهای اقتصادی 
سال های گذشته و اعمال تحریم ها سبب شد نتوانیم صادرات 

مناسبی داشته باشیم

بی رونقی نساجی با رشد قاچاق

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران: 

یادآور شد و افزود: در طول 54 سال فعالیت در صنعت نساجی، ده  ها 
نمایشگاه تخصصی در این حوزه را برنامه ریزی و مدیریت کردم و به 
سختی های این کار آشنا هستم اما همچنان معتقدم نمایشگاه ها سهم 
بسیار مهمی در پویا نگه داشتن صنایع کشور دارند. بصیری، تأکید 

کرد: درگیری های صنعت نساجی و مشکالت آن، 

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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خالصه مذاکرات نهصدو شصت و پنجمین 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  انجمن صنایع  مدیره  هیات  نشست 965 
در روز یکشنبه مورخ  96/09/26 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و 

تبادل نظر نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
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حجم صادرات فرش ماشینی ایران به کشورهای همسایه و حجم 
باالی فرش های 700 شانه صادراتی این موضوع را برای فعالین 

صنعت فرش ماشینی قابل تامل دانست .
اعضای کمیته طی سخنانی به برخی موارد از جمله سوء استفاده 
سازندگان ماشین آالت بافندگی فرش ماشینی از تب و تاب رقابت 
کاذب سرمایه گذاران صنعت فرش ماشینی اشاره نمودند و خواستار 
مقابله با این شرایط شدند و برخی از حاضرین در جلسه محصول 
تولیدی با ماشین 1500 شانه را محصول مناسب برای صادرات 
ندانستند و آنرا اتالف منابع داخلی دانستند و ورود تکنولوژی جدید 
در این صنعت بخصوص ماشین آالت 1500 شانه و باالتر را برای 

صنعتگر پرهزینه و به زیان اشتغال کشور دانستند. 
همچنین در ادامه جلسه به مرور نشست ها و جلسات سال های نه 
چندان دور در گذشته پرداخته شد که تب و تاب ورود ماشین آالت 
و جلسات  نشست ها  علیرغم همه  که  بود  شانه 1200 مطرح  با 
برگزار شده در نهایت واحدهای بسیاری نسبت به خرید این ماشین 

آالت اقدام نمودند. 
اتخاذ تصمیم واحد  نیازمند  را  این خصوص  لذا تصمیم گیری در 
این نشست  ادامه  این تصمیم دانستند. در  اجرای  بر  پافشاری  و 
شرکت های  الزام  برای  الزم  پیگیری های  لزوم  درخصوص 
تاسیس  به  ماشینی  فرش  بافندگی  ماشین آالت  تولیدکننده 

تبادل  و  بحث  یدکی  قطعات  و  فنی  خدمات  ارائه  و  نمایندگی 
نظر شد. همچنین یکی از مباحث مطروحه در این جلسه موضوع 
واردات ماشین آالت چاپ در حوزه صنعت فرش ماشینی بود که 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پیش بینی می شود بزودی 

منجر به تحولی در صنعت فرش ماشینی شود.
سرکار خانم نصرالهی با اشاره به توجه ویژه وزیر صنعت به نظرات 
تشکل ها و انجمن های تخصصی از انجمن ها خواست تا مانیفیست 
تحلیل  با  و  نمایند  تهیه  ماشینی  فرش  برای صنعت  را  مناسبی 
شرایط گذشته، حال و آینده این صنعت در حوزه تولید، مصرف و 
صادرات و تکنولوژی و خدمات پس از فروش اعالم نظر فرمایند.

در پایان این نشست مهندس جمشید بصیری رئیس هیات مدیره 
انجمن نیز طی سخنانی به لزوم همگرائی و اتحاد بیشتر فعالین 
این صنعت تاکید فرمودند و ابراز امیدواری نمودند تا با حمایت ها 
و همراهی های فعالین این صنعت و تالش بیش از پیش انجمن 

صنایع نساجی ایران شاهد پیشرفت و توسعه این صنعت باشیم .
درجمع بندی این نشست مقرر شد تا پیشنهاد تشکیل کمیته ای 
برای بررسی مسائل صنعت فرش ماشینی بخصوص تصمیم گیری 
و ارائه پیشنهاد برای موضوع ورود و یا عدم ورود تکنولوژی تولید 

فرش ماشینی با شانه 1500 مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد .

نشست مشترک اعضای کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران

گرفتاری های خود این صنعت نیست بلکه مشکالتی است که به این 
صنعت تحمیل شده است. وی که سابقه مدیریت ده ها واحد عظیم 
نساجی در ایران و از جمله کارخانه نساجی وطن اصفهان دارد، بیان 
داشت: ترکیه سالیان سال ضایعات شرکت پلی اکریل را از ایران می 
خرید اما به محض راه اندازی اولین کارخانه پلی استر در این کشور، 
ورود پلی استر را به ترکیه ممنوع کرد این در حالی است که ما در تمام 
دوره های مختلف، فرش قرمز برای واردات پهن کرده و صنعت داخلی 

را زمین زده ایم.  
رییس هیات مدیره  انجمن صنایع نساجی ایران در پایان آمادگی این 
انجمن برای حمایت از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی 
اصفهان را اعالم کرد و گفت: نگاه تخصصی به این نمایشگاه باید 
مورد حمایت قرار گیرد. همچنین مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان در این جلسه گفت: هدف اصلی از برگزاری 
این نمایشگاه، ارتقای صنعت نساجی استان اصفهان و کشور است و نه 

صرفاً دیدگاه های اقتصادی؛ 
علی یارمحمدیان، افزود: در این رویداد متخصصان این صنعت از 
استان های مختلف گرد هم آمده، آرا و نظرات خود را تبادل می کنند تا 

بخشی از مشکالت و دغدغه های این صنعت مرتفع شود.  
وی با بیان این که در صورت حمایت معنوی انجمن ها، تشکل ها و 
اتحادیه های مربوطه از این نمایشگاه های تخصصی، منافع آن به 
جامعه و اقتصاد کشور بر می گردد، گفت: استان اصفهان پس از تهران، 
تخصصی ترین نمایشگاه صنعت نساجی کشور را برگزار می کند و 
از استان های پیشرو در این زمینه است که این موضوع مورد اذعان 
مسووالن و متخصصان این حوزه قرار دارد. وی استفاده از ظرفیت 
تخصصی و اطالع رسانی انجمن ها و تشکل ها را مورد تأکید قرار داد 
و افزود: با توجه به ظرفیت های استان اصفهان در صنعت نساجی از 
طریق این نمایشگاه می توان راه حل هایی برای تقویت این صنعت 

یافت و رفع بخشی از مشکالت آن را متصور بود.

گرایش دارند. وی بیان کرد: به رغم توصیه مقام معظم رهبری، 
هر ثانیه شاهد افزایش واردات بی رویه کاالهای تولیدی در ایران 
هستیم که تداوم این شرایط بدون شک به بیکاری حجم وسیعی 
از کارگران کارخانه ها و واحدهای تولیدی نساجی کشور و استان 

اصفهان می انجامد.
موسوی الرگانی گفت: طی دهه های طوالنی با واردات بی رویه، 
نبود حمایت جدی دولتمردان و موانع رونق کسب  قاچاق کاال، 
و کار از جمله بروکراسی اداری صنایع نساجی کشور با ظرفیت 
کامل خود تولید نداشته و کارخانه ها هم به دلیل تعدیل نیرو با 

مشکالت بسیاری روبه رو شده اند.
اقتصاد  بر  حاکم  رکود  بر  موثر  عامل  را  اداری،  بروکراسی  وی 
و  بی رونقی کسب  امر سبب  این  داشت:  اظهار  و  دانست  کشور 
کار و تعطیلی واحدها و بنگاه های تولیدی می شود. نماینده مردم 
دولت  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  فالورجان 
باید از صنعت نساجی به عنوان صنعتی اشتغال زا حمایت ویژه ای 

داشته باشد، گفت: مسائل بروکراسی اداری در مسیر این صنعت 
باید برداشته و از عوارض ها که از صنعت نساجی گرفته می شود 

کاسته و در مسیر رشد آن هزینه کنیم.

حمایت از تولیدات داخلی نجات بخش مشکالت
سمت  به  مردم  که  صورتی  در  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری 
استفاده از تولیدات داخلی روی بیاورند، باز هم می توانیم به همان 
حال  در  بازگردیم.  اصفهان  نساجی  رونق صنعت  دوران  شرایط 
حاضر بسیاری از واحدها و کارگاه های نساجی در اصفهان تعطیل 
و نیمه تعطیل هستند و با فشارهایی که روی تولیدکنندگان وارد 
باقی مانده است. نساجی  تولید در حد شعار  از  می شود، حمایت 
یکی از صنایعی است که با حمایت از آن و حرکت به سمت رونق 
دوباره آن، حداقل می توان مشکل بیکاری را تا حد زیادی حل 
کرد چرا که در گذشته های نه چندان دور این صنعت سفره های 

مردم و کارگران این مملکت را رونق بخشیده بود.

اصفهان، قوی ترین رکن نساجی ایران است/نگاه تخصصی به نمایشگاه باید مورد 
حمایت قرار گیرد

رییس انجمن صنایع نساجی ایران: 

فلج شدن صنایع نساجی با واردات بی رویه منسوجات به ایران و نبود حمایت دولت

مدیره  هیات  و 964  های 963  نشست  مذاکرات  1- خالصه 
انجمن مورخ 96/9/12و96/9/19 قرائت و به امضای حاضرین 

در نشست مذکور رسید . 
انحصار  تداوم  موضوع  به  سخنانی  طی  محمدی  دکتر   -2
پتروشیمی ها و حذف ارز مبادله ای برای واردات چیپس  پلی استر 
توسط بانک مرکزی خبر داد و نحوه تامین مواداولیه را منوط به 
مجموعه تندگویان به عنوان واحد تولید داخلی این محصول دانسته 
اند که با توجه به محدودیت های خرید اعتباری از این شرکت 
مشکالت عدیده ای برای واحدهای تولید الیاف ایجاد خواهد شد 
3- آقای دکتر شیبانی به حضور خود و آقای لباف در جلسه روز 
گذشته شورای رقابت اشاره و گزارش مختصری از این نشست 
ارائه فرمودند و درخواست انجمن مبنی بر رعایت سطح عرضه 
و حمایت از واحدهای پایین دستی در حوزه صنایع نساجی را به 

اطالع اعضای شورا رساندند 
بلندمورخ 96/9/13  الیاف  ریسندگی  کمیته  جلسه  گزارش   -4
و  رشته ها  بولتن  در  مذکور  صورتجلسه  مشروح  گردید.  قرائت 

بافته ها شماره 399 مورخ 96/9/19 مندرج می باشد. 
5- صورتجلسه نشست مورخ 96/9/18 راجع به بررسی مسائل 
صنایع نساجی شنبه مورخ 96/9/18 در دفتر وزیر امور اقتصادی و 

دارائی قرائت شد که صورتجلسه مذکور پیوست می باشد. 
6- تفاهم نامه فی مابین انجمن صنایع نساجی ایران و شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی اصفهان درخصوص دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و هشتمین نمایشگاه تخصصی 

فرش ماشینی و موکت و کف پوش در تاریخ
29-26 بهمن ماه سال 96 قرائت گردید که مورد تصویب هیات 

مدیره قرار گرفت 
7- موضوع پیشنهادی آقای لباف درخصوص تغییر ساعت جلسات 
هیات مدیره انجمن مطرح گردید و ساعت شروع جلسه از 15:30 

به 14:30 با رای اکثریت تغییر یافت. 
8- نامه اداره کل صنایع نساجی و پوشاک راجع به درخواست 
شرکت پاالز موکت به شرح پیوست درخصوص افزایش حقوق 
ورودی چتایی پشت موکت مطرح گردید که مقرر شد نظر انجمن 
مبنی بر عدم تغییر تعرفه و حقوق گمرکی کاالی مذکور طی 

مکاتبه ای به اداره کل صنایع نساجی و پوشاک منعکس گردد. 
9- گزارش جلسه مورخ 96/9/20 کمیسیون تسهیل کسب و کار 

راجع به همایش روز جهانی مبارزه با فساد ارائه گردید.
و بخش خصوصی  دولت   و گوی  گفت  مکاتبه شورای   -10
آقای سالح  امضای  به  مورخ 96/9/12  شماره 27/6215/د  به 
ورزی مبنی بر تشکیل کمیته تخصصی در حوزه صنایع نساجی 
و پوشاک و چرم در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی ایران قرائت گردید )رونوشت نامه پیوست می باشد(.
11- مکاتبه بانک مرکزی جمهوری اسالمی در پاسخ به عریضه 
ارسالی انجمن صنایع نساجی ایران مطرح گردید که نرخ سود 
تسهیالت را متناسب با نرخ تورم دانسته و امکان کاهش نرخ سود 
بدون توجه به شاخص های اقتصادی را غیرممکن دانسته است 

)رونوشت نامه پیوست می باشد(. 
و   MBA تکمیلی  آموزشی  دوره های  برگزاری  موضوع   -12
DBA با دانشگاه صنایع و معادن که از طریق دبیرخانه انجمن، 

اطالع رسانی شده بود مطرح گردید. 
13- جلسه در ساعت 17:15  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت.
شروین  مهندس  کاردان،  حسن  دکتر  زینی،  محمود  غایبین: 
بادامچی، مهندس محمدجعفر شهالیی نژاد، مهندس علی فرهی، 
محسن آهنگریان، مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی، مهندس 

نیلفروش زاده  
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صادرات خط تولید صنعتی مرکز آمار ایران اعالم کرد رشد 6درصدی اقتصاد در 6ماهه نخست 96
نانوالیاف ایرانی به چین

تاخت وتاز منسوجات تقلبی با نام نانو در بازار

رشد  ایران،  آمار  مرکز  سوی  از  شده  نشر  گزارش  ترین  تازه 
ایران در 6ماهه نخست سال جاری را 6 درصد اعالم  اقتصادی 
کرده و برای دومین بار، کاهش سهم نفت در این شاخص کالن 
را نشان می دهد. بر این اساس رشد محصول ناخالص داخلی در 
6ماهه نخست سال جاری با احتساب نفت به 5,6 درصد و بدون 
نفت به 6 درصد رسیده است. محصول ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت سال 90 در 6ماهه نخست سال جاری بدون احتساب نفت 

6درصد و با احتساب آن 5,6 درصد برآورد شده است.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد محصول ناخالص 
داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در 6 ماهه نخست سال جاری 
به رقم 3822490 میلیارد ریال با نفت و 3057222 میلیارد ریال 
بدون احتساب نفت رسیده است  درحالی که رقم مذکور در مدت 
نفت  بدون  و  ریال  میلیارد   3618187 نفت  با  قبل  سال  مشابه 

2884301 میلیارد ریال بوده است. 

نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال جاری 
)شامل:  صنعت  گروه    ،0,9 کشاورزی  گروه  فعالیت های  رشته 
انرژی و  استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، 
ساختمان( 4.4 و گروه خدمات 7,2 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، رشد داشته است.
اصلی  بخش  قالب 15  در  ایران  آمار  مرکز  در  فصلی  محاسبات 
متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می شود که بر این اساس گروه 
دامداری،  باغداری،  و  زراعت  بخش های  زیر  شامل  کشاورزی 
بخش های  زیر  شامل  صنعت  گروه  ماهیگیری،  و  جنگل داری 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، 
تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات 
و  هتل  خرده فروشی،  و  عمده فروشی  بخش های  زیر  شامل 
رستوران، حمل ونقل و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغالت، 
امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

در سال های اخیر استفاده از نانومواد و فرآیندهای نانو فناورانه در صنایع 
مختلف با رشد قابل توجهی مواجه شده است. صنعت نساجی نیز از 
مزایای به کارگیری این فناوری بی بهره نمانده است اما امروزه بسیاری از 
توزیع کنندگان و فروشندگان کاالهای تقلبی با جعل نام نانو، توانسته اند 
سهم بزرگی از فروش بازار را به خود اختصاص دهند. در بسیاری از موارد 

تشخیص این محصوالت تقلبی از اصلی بسیار دشوار است.
علیرضا باغبان باشی، مدیرعامل شرکت پیشران نساجی آینده ضمن 
معرفی این شرکت به تشریح روند شکل گیری برند هاینو پرداخت و 
گفت: »شرکت پیشران نساجی آینده متشکل از پنج شرکت تولیدی 
در زمینه منسوجات خانگی و یک شرکت مطالعه و توسعه بازار است. 
در حال  حاضر تمامی محصوالت تولیدی این شرکت ها با برند هاینو به 
بازار عرضه می شوند. این پنج شرکت تولیدی سال ها منسوجات فعالیت 
داشته و چند سالی به تولید محصوالت با فناوری نانو روی آورده اند؛ اما 
به دلیل عرضه کاالهای تقلبی در بازار، قادر به فروش محصوالتشان 
با قیمت تمام شده نبودند، زیرا کاالهای تقلبی در بازار یا به عبارت 
دیگر همان محصول غیرنانویی با قیمت های معمول در اختیار مردم 
قرار می گیرد. از سال 1394 تیمی در ستاد نانو تصمیم گرفت که در 
جهت برندسازی منسوجات نانویی اقداماتی انجام دهد. بر اساس آمارها 
پرفروش ترین محصوالت، کاالهای نساجی بودند؛ ازاین رو مقرر شد از 
بین شرکت های فعال حوزه نساجی، تعدادی انتخاب شدند تا محصوالت 
نانویی آن ها تحت عنوان یک برند مشترک در بازار عرضه شود. طبق 
این تصمیم گیری، شش شرکت با یکدیگر اتحاد استراتژیکی تشکیل 

دادند و هم اکنون کاالهایشان را با برند هاینو به بازار عرضه می کنند.«
وی افزود: »عمده محصوالت تولیدی برند هاینو به پنج دسته تقسیم 
می شوند؛ دسته اول مربوط به محصوالت مادر، کودک و نوزاد است. 
معروف ترین محصوالت این دسته، شکم بند بارداری ضدامواج برای 
محافظت از جنین است. هم اکنون فعالیت برند هاینو بر روی محصوالت 
آنتی باکتریال، ضدآب و لک و همچنین ضدامواج آغاز شده است. گروه 
بعدی، منسوجات خانگی است؛ این گروه نیز به دو دسته حوله و انواع 
ملحفه تقسیم بندی می شود. حوله ها با کاربرد سوپر جاذبی و آنتی باکتریال 
عرضه می شوند. ملحفه ها نیز با دو فناوری آنتی باکتریال و معطر عرضه 

می شوند که هنوز وارد سبد محصوالت برند هاینو نشده است. دسته 
سوم، محصوالت مربوط به لباس های زیر و جوراب است. در این دسته 
به طور ویژه از فناوری آنتی باکتریال استفاده می شود. هم اکنون برای 
آنتی باکتریال کردن این محصوالت از دو شیوه دائم و غیردائمی استفاده 
می شود؛ در شیوه دائم دو تکنیک استفاده از نانوذرات نقره یا اکسید روی 
به کار گرفته می شود. دسته چهارم محصوالت شامل پوشاک خانگی 
مانند لگ، تی شرت و ساپورت است. این دسته از محصوالت دارای 
دو ویژگی خنک کنندگی و آنتی باکتریال است. دسته آخر محصوالت 
نیز مربوط به منسوجات تخصصی و فنی است؛ هم اکنون برای تولید 
لباس های نظامی و خاص با ارگان های نظامی و چند شرکت مذاکراتی 

انجام داده ایم.«
باغبان باشی در رابطه با نحوه تمایز کاالی نانویی از غیرنانویی گفت:  
»متاسفانه ادعاهای این چنینی بدون انجام آزمایش های پیچیده در 
آزمایشگاه قابل بررسی نیست. به عنوان مثال، برای شناسایی آنتی باکتریال 
بودن یک کاال نیاز به یک آزمایشگاه مجهز است و تأیید این ادعا حداقل 
10 تا 12 روز زمان نیاز دارد؛ بنابراین یک مصرف کننده عادی به راحتی 
نمی تواند این ادعا را تشخیص دهد. صحت کارآیی شکم بندهای تولیدی 
هاینو از سوی آزمایشگاه دانشگاه علم و صنعت و آزمایشگاه های خارج 
از کشور دریافت شده است. البته در مقابل تشخیص بسیاری از این 
ویژگی ها مانند ضد آب و ضد لک بودن برای عموم مردم میسر است 
و با انجام یک آزمایش کوچک می توان این ادعا را تأیید و بررسی کرد. 
در این مورد هم تنها عملکرد قابل بررسی است و تعیین اندازه ذرات 

کاربردی بدون تجهیزات امکان پذیر نیست.«
وی مهم ترین چالش پیش رو را بحث فرهنگ سازی در بعد خرید 
کاالی ایرانی دانست و به تبیین راه حل این مشکل پرداخت: »هم اکنون 
مهم ترین چالش ما بحث فرهنگ سازی است. هنوز مردم کشورمان به 
کاالهای ایرانی خوش بین نیستند و حضور برندهای تقلبی در طوالنی 
مدت اثر مخرب خود را خواهد داشت. از این رو این مسئله بیش از چالش 
محصوالت تقلبی، به تولیدکننده داخلی ضربه می زند. بخش عمده این 
چالش به تولیدکنندگان این کاالها مربوط می شود. هرچند منسوجات 
ایرانی با فناوری نانو دارای کیفیت جهانی است اما متأسفانه یکنواختی 
در عرضه این محصوالت تا پیش از این در کشور نداشته ایم. مهم ترین 
راهکار برند سازی و اعتمادسازی است. فرهنگ خرید برندمحور و با 
تاییدیه های رسمی اجازه تقلب گسترده را از سودجویان، خرده فروشان 
و دست فروشان می گیرد. در همه جای دنیا جنس بی کیفیت، ارزان و 
باکیفیت وجود دارد. همیشه بخشی از بازار به دنبال کاالی باکیفیت 
است، باید آن بخش از بازار را شناسایی و بر آن سرمایه گذاری کنیم. 
ما هیچ رقابتی با فروشنده های مترو نداریم. قطعاً کسی که جوراب هزار 
و پانصد تومانی خریداری می کند، نباید انتظار جوراب با فناوری نانو 

داشته باشد.«

شرکت فناوران نانومقیاس دو خط تولید صنعتی نانوالیاف به روش 
الکتروریسی را در کشور چین راه اندازی کرده است. خط تولید اول 
در تاریخ 19 نوامبر و خط تولید دوم در تاریخ 16 دسامبر 2017 

نصب و راه اندازی شده است.
شرکت  و  چینی  شرکت  یک  بین  شده  انجام  توافقات  پی  در 
نانوالیاف در کشور  تولید صنعتی  پنج خط  نانومقیاس٬  فناوران 
چین راه اندازی خواهد شد. نانوالیاف الکتروریسی شده برای تولید 
ماسک ها و فیلترهای خودرویی نانویی مورد استفاده قرار خواهند 

گرفت. 
با  رابطه  در  نانومقیاس  فناوران  مدیرعامل شرکت  نادری٬  نادر 
این تفاهم نامه همکاری گفت: »پس از صادرات موفق خط تولید 
صنعتی نانوالیاف به روش الکتروریسی به کره جنوبی٬ یک شرکت 
چینی برای خرید این تجهیزات با شرکت فناوران نانومقیاس وارد 
مذاکره شد. پس از بررسی های چندین ماهه در رابطه با کیفیت 
تجهیزات تولیدی شرکت ما٬ نهایتاً خردادماه 96 توافقات نهایی 
برای صادرات پنج خط تولید نانوالیاف به کشور چین به سرانجام 
رسید. بر همین اساس دو خط تولید صنعتی در ماه های نوامبر و 
دسامبر سال جاری میالدی در چین نصب و راه اندازی شده و 
3 خط صنعتی دیگر نیز در فواصل دوماهه به کشور چینارسال 

می شود.«
وی ادامه داد: »پس از اقدامات مثبت ستاد فناوری نانو جمهوری 
اسالمی ایران و تأسیس دفتر در کشور چین٬ همکاری های ما با 
این کشور گسترش چشمگیری پیدا کرد به نحوی که قبل از این 
موضوع حتی خوش بین ترین افراد هم نمی توانستند صادرات ما 
به این کشور را پیش بینی کنند. اما با تأسیس دفتر ستاد فناوری 
با  را  مثبتی  مذاکرات  توانست  نانومقیاس  فناوران  نانو٬ شرکت 
شرکت های چینی آغاز نماید که این مذاکرات منجر به صادرات 
فناوران  شرکت  است.  شده  کشور  این  به  صنعتی  تجهیزات 
نانومقیاس مذاکرات دیگری را هم با شرکت های آفریقایی انجام 
داده است و مذاکرات این شرکت برای صادرات تجهیزات صنعتی 

به اندونزی در مراحل نهایی قرار دارد.«
وی صادرات را الزمه رشد یک شرکت دانست و افزود : » هر 
شرکتی اگر بخواهد به یک سود پایدار دست یابد و به رشد خود 
ادامه دهد باید به فکر صادرات محصوالت خود باشد؛ بدین معنی 
که موفقیت در امر صادرات موجب افزایش حجم تقاضا از یک بازار 

هشتاد میلیونی به یک بازار هفت میلیاردی می گردد.« 
نادری مشوق های صادراتی را یکی از مهم ترین اقدامات جهت 
از  افزود :»مشوق های صادراتی یکی  افزایش صادرات خواند و 
مهم ترین اقداماتی است که می تواند برای بهبود شرایط صادرات 
محصوالت دانش بنیان در اختیار شرکت ها قرار داده شود. همچنین 
تأسیس دفاتری جهت ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیل برقراری 
به  شایانی  کمک  می تواند  نیز  خارجی  شرکت های  با  ارتباط 

شرکت ها برای بهبود وضعیت صادرات محصوالتشان نماید.«

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 26200196
فکس: 26206905

کدپستی: 1915654773

تبریک
جناب آقای مهندس رضا حمیدی

مدیریت محترم گروه صنعتی فرش مشهد
احترامًا افتتاح کارخانه حوله یاس سپید، بزرگ ترین و 
مدرن ترین کارخانه حوله بافی در کشور با حضور وزیر 
دکتر  آقای  جناب   - تجارت  و  معدن  صنعت،  محترم 
شریعتمداری- را خدمت حضرتعالی و همکاران محترم 

تبریک عرض می نماییم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران
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جناب آقای مهندس عباس مقصودی
عضو  محترم هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

مصیبت درگذشت پدر همسر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده و برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی مسألت 

داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

بر اساس مصوبه هیأت دولت، کارفرمایان کارگاه های تولیدی در 
صورت جذب فارغ التحصیالن دارای مدرک لیسانس و باالتر، تا 2 
سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شوند. هیئت وزیران 
کلیه کارگاه های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب وکار را در 
صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و باالتر که در مرکز 
کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام کرده اند به مدت 2 سال از پرداخت 
حق بیمه سهم کارفرما معاف کرد. این گروه از کارفرمایان در صورتی 
مشمول معافیت از پرداخت حق می شوند که لیست بیمه ارسالی آنها 
به سازمان تأمین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت 
به قبل از استخدام فارغ التحصیالن دانشگاهی افزایش یافته باشد.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال 
تحصیل دوره های عالی کشور در سال 95 به 20 درصد رسید که 
نسبت به سال 1394 معادل 1/5 درصد رشد داشته است. این نرخ 
برای فارغ التحصیالن یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان 
14/1 درصد و در گروه زنان 31/1 درصد اعالم شد. بر این اساس، از 
3 میلیون و 200 هزار جمعیت بیکار کشور )تا پایان 95( یک میلیون 
و 300 هزار نفر را فارغ التحصیالن یا دانشجویان تشکیل می دهند.
بررسی آمار از مقایسه وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن آموزش عالی 
حاکی از آن است که در سال 95 نسبت به سال 94 بیش از 340 هزار 
نفر به جمعیت شاغالن و بیش از 200 هزار نفر به جمعیت بیکاران 

افزوده شده است.

با مصوبه هیأت دولت آغاز شد 
معافیت مشروط کارفرمایان از پرداخت 

حق بیمه

بخشنامه 128/96/200 تاریخ29/9/96 با موضوعیت وحدت رویه در 
خصوص رسیدگی و اعمال جرائم بندهای “2” و “4” به صورت حساب 
های صادره به مدیران کل امور مالیاتی استان ها ابالغ گردید. متن 
بخشنامه به قرار زیر است: به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص 
محاسبه و مطالبه جرائم موضوع مفاد ماده)22( قانون مالیات بر ارزش 

افزوده مقرر می دارد:

در صورتی که مودیان با صدور صورتحساب )طبق نمونه های اعالمی 
سازمان امور مالیاتی کشور( اقدام به عرضه کاال و خدمات نمایند، اگرچه 
ماموران مالیاتی موظفند الزامات مقرر در مواد )14( و )19( قانون یاد 
شده را در خصوص صورتحساب های صادره کنترل نمایند لیکن صرفا 
به دلیل عدم شناسایی کاالها و خدمات، مجاز نخواهند بود نسبت به 

مطالبه جرایم بندهای “2” و “4” ماده صدوراالشاره اقدام نمایند.
جرائم موضوع مفاد ماده)22( چیست؟

ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این 
قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، عالوه بر پرداخت 
مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند 

بود:
1- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد 

)75%( مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

3- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه 
التفاوت مالیات متعلق.

4- عدم درج وتکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده 
معادل بیست وپنج درصد )25%( مالیات متعلق.

5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب 
مورد، معادل پنجاه درصد )50%( مالیات متعلق.

6- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج 
درصد )25%( مالیات متعلق.

صورتحساب )طبق نمونه های اعالمی سازمان امور مالیاتی کشور(

ابالغ وحدت رویه در خصوص رسیدگی و اعمال جرائم بندهای “۲” و “۴”
به صورت حساب های صادره

صنعت نساجی ایران نیازمند نوسازی عظیم است
وزیر صنعت با بیان اینکه زمانی ایران دارای برند نام تجاری بی نظیر و 
بی بدیلی در جهان بود و ما باید به این اوج و عظمت در صنعت نساجی 
برگردیم، گفت: این ممکن نخواهد شد مگر اینکه نوسازی صنعت ایران 

رخ دهد و صنعت نساجی ایران هم نیازمند نوسازی عظیم است.
محمد شریعتمداری در بازدید و افتتاح واحد صنعتی حوله یاس سپید 
در شهرک صنعتی شهرستان چناران، اظهار کرد: با شناخت دقیق از 
وضعیت بازار و با تعصب و غیرت مندی، باید محصول باکیفیتی تولید 
کنیم تا بتوان به تمامی کشورهای اطراف مانند ترکیه که دارای صنعت 
نساجی قوی است صادر کنیم چراکه برای کشور ما اقدامی بسیار 

ارزشمند محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در سال جاری 10 هزار میلیارد تومان 
اعتبار به صنعت ایران اختصاص پیدا کرد، اما به دلیل نرخ نامناسب 
بانک ها و مشکالت متعدد  امروز در توزیع آن، گزارش عملکرد درستی 
به دست ما نمی رسد و سال آینده به همت نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی از نظام پرداختی برخوردار خواهیم شد که هم بانک ها در توزیع 
آن از منابع حمایت های تولیدی و نوسازی صنعت ایران سود ببرند و هم 
به لطف نمایندگان با یک ردیف مشخص به کاهش نرخ سود اعطای 
تسهیالت بانکی برای نوسازی صنعت ایران دست پیدا کنیم و این 
هدف بسیار ارزشمند است. شریعتمداری با بیان اینکه امروزه بسیاری از 
کشورها نیازمند نهضت مقدسی برای نوسازی صنعت هستند که باید در 
دوره دوازدهم آغاز و تالش کنیم صنعت خوبی داشته باشیم، اضافه کرد: 
نه تنها در صنعت نساجی بلکه در سایر صنایع فعالیت های ارزشمندی 
وجود دارد و از کیفیت تولید در کشور سخن گفته می شود و یکی از مهم 
ترین نیازها باالبردن کیفیت و برخورداری از یک صنعت پیشرفته است و 
باید نوسازی صنعتی در همه ابعاد کشور مورد توجه قرار گیرد و امیدواریم 
با انجام این اقدام، در سال آینده شاهد رونق نوسازی صنعتی بیشتری در 
کشور باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در حوزه های 
گوناگون شاهد شاخص های بسیار خوبی هستیم و کارخانه حوله یکی 
از مهم ترین ویژگی های آن به شمار می رود و در طی 11 ماه با تالش 
و جدیت ساخته شده و در فضای مناسب پسابرجام تکنولوژی هایی 

به کشور وارد شد و ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا بتوان با تولید 
محصوالت کیفی و عرضه در اقصی نقاط جهان، گامی موثر در جهت 
ارتقای صنعت کشور برداریم. وی با بیان اینکه این کارخانه توانسته در 
کمتر از یک سال به بهره برداری برسد و این موضوع نشان از توانایی 
ما در ساخت و تولید در کشور است، تصریح کرد: از مجموع 6000 
تولیدی که بیش از 50درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم، توانستیم تا به 
امروز 4005 واحد را به بهره برداری برسانیم و از این تعداد 119 واحد 
مربوط به خراسان رضوی است و در سالی که گذشت ما 215 پروانه 
بهره برداری به صورت پراکنده در سطح خراسان بزرگ صادر کردیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در سال جاری با تایید سهمیه 
از سوی مجلس، محدودیت واردات در مناطق آزاد را اعمال کردیم و 
با افزایش تعرفه 300 کاالیی که در کشور تولید می شود، سعی کردیم 
از تولید داخلی حمایت کنیم، همچنان که این دو واحد صنعتی، شامل 
یک واحد تولید حوله و دیگری لوله از ظرفیت تولیدی خوبی برخوردار 
هستند. شریعتمداری گفت: واحد تولید حوله به طور متوسط با ظرفیت 
2میلیون و 700 مترمربع تولید در سال، زمینه اشتغال مستقیم 200 نفر را 
فراهم کرده و کل سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه، 370میلیارد 
ریال است و واحد دیگر هم ویژه تولید لوله های ساده کربنی با ظرفیت 
31 هزار و 500 تن در سال است که سرمایه گذاری انجام شده در آن 
147 میلیارد ریال است و اکنون در این واحد 27نفر به صورت مستقیم 

اشتغال یافته اند.
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