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به گزارش دنیاى اقتصاد، بزرگترین واحد تولیدى حوله و منسوجات 
حوله اى شرق کشور همزمان با میالد امام حسن عسکرى(ع) با 
اهالى صنعت  و  تجارت، مسئوالن  و  معدن  وزیر صنعت،  حضور 

خراسان رضوى در شهرك صنعتى چناران به بهره بردارى رسید.

فعاليت حوله ياس سپيد مايه مباهات است

گزارشی از جلسه کميته ريسندگی پنبه ای انجمن صنايع نساجی ايران

جمشید بصیرى با بیان اینکه هواى اقتصادى مملکت سیاسى است 
گفت: قوانین و ضوابط کشور، حال صنعت نساجى را بد کرده است.

ایران   انجمن صنایع نساجى  جمشید بصیرى رئیس هیات مدیره 
درباره وضعیت صنعت نساجى کشور اظهار داشت: صنعت نساجى ما 
حال بدى ندارد بلکه این هواى اقتصادى مملکت است که با سیاسى 

شدن روى تمام صنایع از جمله نساجى تاثیر بد گذاشته است.
به گزارش عصر اقتصاد، وى افزود: در صنعت نساجى، به دالیل 
بسیار غیرمنطقى از جمله ضوابط و قوانین دست و پاگیر انگیزه الزم 
از دست رفته است و تا این قوانین و ضوابط اصالح نشود وضعیت 
این صنعت درست نشده و به تبع آن سرمایه گذارى و  بازار تازه 

پیدا نمى شود.
بصیرى با تاکید بر اینکه این قوانین و ضوابط همه راه ها را به روى 
صنعت نساجى بسته است گفت: یکى از این قوانین دست و پاگیر، 
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شرکت حوله یاس سپید که از زیرمجموعه هاى گروه کارخانجات 
فرش مشهد است، با ظرفیت تولید ساالنه 1500 تن و متوسط 
 200 مستقیم  اشتغال  حوله اى،  منسوجات  و  حوله  تن   5 روزانه 
روز کشورهاى  تکنولوژى  آخرین  به  و مجهز  ایجاد کرده  را  نفر 
آلمان، بلژیک و ایتالیا است. از ویژگى هاى مهم و قابل توجه این 
به  بودن  مجهز  با  تولید  براى  نیاز  مورد  آب  که  است  این  واحد 
سیستم تصفیه فاضالب در چرخه تولید مجددا مورد استفاده قرار 
مى گیرد. بهره  بردارى از این طرح نیاز کشور به حوله و منسوجات 
حوله اى با باالترین کیفیت را برطرف مى سازد و کشورمان را از 
واردات تولیدات ساخت ترکیه  بى نیاز و همچنین امکان صادرات به 

کشورهاى همسایه را فراهم مى کند.
 وزیر صنعت: باید به دوران اوج صنعت نساجى برگردیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آئین افتتاح کارخانه حوله یاس 
سپید، گفت: مایه مباهات است که این مجموعه 

حال صنعت نساجی بد نيست، قوانين را اصالح کنيد

سخت گیرى هاى سازمان حفظ نباتات براى واردات پنبه به دلیل 
احتمال وجود کرم سرخ در آن است وقتى قانون 

عصر روز دوشنبه یازدهم دى ماه دفتر انجمن صنایع نساجى ایران 
میزبان اعضاى کمیته ریسندگى پنبه اى بود که براى بحث و تبادل 
نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل و مشکالت واحدهاى تحت 

مدیریت دور یکدیگر جمع شده بودند.
در بخش آغازین این نشست مهندس احد کرمانى- رئیس کمیته 
مذکور- گزارش مختصرى از مسائل و مشکالت واحد هاى تولیدى 
در خصوص مسائل و مشکالت مالیات بر ارزش افزوده و کدهاى 
اقتصادى خریدار و فروشنده ارائه نمود و از حاضرین در نشست ارائه 
رهنمود خواست. پس از ایشان مهندس جمشید بصیرى رئیس هیأت 
مدیره انجمن نیز گزارش مبسوطى را در خصوص نشست مشترك 
مورخ 96/9/18 فعالین صنعت نساجى با دکتر کرباسیان وزیر اقتصاد 
و دارایى و آقاى مسیحى معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتى ارائه کرد و ضمن اشاره به قول مساعدت ایشان مبنى 
بر همراهى با تولیدکنندگان، بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتى مورخ 
96/9/29 را نیز تسهیل بخشى از مشکالت صنعتگران دانست. الزم 
به توضیح است به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص رسیدگى و 

مهندس رضا حمیدى - مدیر گروه صنعتى فرش مشهد- که 
راه اندازى  حوله  تولید  زمینه  در  مجهزى  و  مدرن  واحد  اخیراً 
یاس  حوله  کارخانه  رسمى  افتتاحیه  مراسم  در  است  نموده 
آقایان  حضور  با  که  چناران  صنعتى  شهرك  در  مشهد  سپید 
دکتر شریعتمدارى - وزیر صنعت، معدن و تجارت- ، دهقان-
نماینده مجلس شوراى اسالمى- و رشیدیان -استاندار خراسان 
رضوى- همراه بود، گفت : از حدود 50 سال قبل شهر تبریز 
، به عنوان مرکز تولید حوله ایران شناخته مى شد و در برخى 
موارد حوله هاى تولیدى این شهر به ترکیه نیز صادر مى شد  اما 
در حال حاضر بیش از 50 درصد حوله مصرفى کشور عمدتًا 
از کشورهاى ترکیه ، مجارستان ، یونان و اوکراین وارد مى شود 
، اگرچه آمار صحیحى در دست نمى باشد ولى حجم واردات 
رسمى و چمدانى قاچاق حوله به کشور در سال بیش از 70 

میلیون دالر مى باشد. 
یک  ایران  حوله  مصرف  سرانه  که  مطلب  این  بیان  با  وى 
 5 تا  پیشرفته  کشور هاى  در  رقم  این  و  مى باشد  کیلوگرم 
را   ایران  حوله  صادرات  سالیانه  حجم  مى رسد؛  هم  کیلوگرم 
حدود  را  مختلف)  شیوه هاى  (به  واردات  و  تن   2300 حدود 
35000 تن (نزدیک 15 برابر) عنوان کرد و افزود: نرخ حوله 
صادراتى از گمرك ایران بر کیلو حدود 1/9 دالر و نرخ حوله 
وارداتى از گمرك ایران بر کیلو حدود 3/34 دالر یعنى 0/75 
درصد بیشتر از نرخ صادراتى است که  با توجه به آمار مذکور 

تصمیم به تأسیس این شرکت گرفتم .
مهندس حمیدى ضمن اشاره به این مطلب که زمان اجراى 
طرح از روز کلنگ زدن تا شروع تولید  حدود 10 ماه به طول 
انجامید،  برنامه تولید حوله این مجموعه را در 3 سطح عادى ، 
درصد    50 حدود  گفت:  و  کرد  اعالم  خوب  خیلى  و  خوب 
و  حمام  و  استخرى  دستى،  مصارف  به  سپید   یاس    تولیدات 
حدود 50 درصد به حوله هاى تن پوش در اندازه هاى مختلف 
اختصاص پیدا خواهد کرد که این رقم بر اساس نیاز بازار قابل 

تغییر است.
این صنعتگر، جنس حوله هاى مذکور را عمدتاً از پنبه، بامبو و 
مودال در طرح و رنگ بندى هاى متنوع دانست و اذعان داشت:  
قرار خواهند  باالترین سطح  در  کیفیت  نظر  از  تولیدات  تمام 

داشت.
به گفته وى، سرعت جذب باالى آب، مهم ترین دلیل مرغوبیت 
زیر  جهانى  استاندارد هاى  طبق  بر  رقم  این  و  مى باشد  حوله 

 10 زیر  ایران  استاندارد هاى  طبق  و  ثانیه   4

تالش برای ارائه محصوالت 
باکيفيت و رقابت پذير 

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران؛ 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

اعمال جرائم بندهاى 2و4 به صورت حساب هاى صادره، به مدیران 
کل امور مالیاتى ابالغ گردیده است که در صورتى که مودیان با صدور 
صورتحساب اقدام به عرضه کاال و خدمات نمایند، اگرچه مأموران 
مالیاتى موظفند الزامات مقرر در مواد 14 و 19 قانون یاد شده را در 
خصوص صورتحساب هاى صادره کنترل نمایند، لیکن صرفاً به دلیل 

عدم شناسایى خریداران  کاالها و خدمات ، مجاز 
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خالصه مذاکرات نهصدو شصت و ششمين 
نشست هيأت مديره انجمن صنايع نساجي 

ايــران

صورتجلسه

ايران  نساجی  انجمن صنايع  مديره  هيات  نشست ۹۶۶ 
در روز يکشنبه مورخ  ۹۶/۱۰/۰۳ در محل انجمن صنايع 
نساجی ايران تشکيل شد و نسبت به موارد ذيل بحث و 

تبادل نظر نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصميم بعمل آمد.
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وضع مى شود که خرید پنبه از اکثر کشورها بدلیل وجود کرم سرخ با 
مشکل مواجه است و مستلزم گندزدایى است و تنها خرید از برخى 
کشورها نظیر ازبکستان بالمانع است و از سوى دیگر ازبکستان هم 

به ایران پنبه نمى فروشد تکلیف چیست؟
و  ازبکستان  از  پنبه  خرید  به  دولت  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  وى 
تاجیکستان تاکید دارد گفت: مى گویند تمام پنبه هاى موجود در 
سراسر کره زمین، آلوده و داراى کرم سرخ است و اگر از کشورهاى 
دیگر پنبه وارد کنیم محصول ما را آلوده مى کنند. ازبکستان جزو 
از طرفى چون  نیست  آلوده  پنبه اش  که  است  معدود کشورهایى 
که  مى دهد  ترجیح  و  داشته  فروشى  خام  نمى خواهد  ازبکستان 
از فروش پنبه به  بنابراین  خودش کارخانه ریسندگى داشته باشد 
ایران خوددارى مى کند. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى 
ایران به میزان تولید پنبه در دهه هاى گذشته در کشور اشاره کرد 
و بیان داشت: حدود 60 سال پیش که نه وزارت کشاورزى به این 
بزرگى بود و نه پژوهشگاه، بذر اصالح شده، کود، سم،کمباین و نه 
جاده داشتیم تولید پنبه ما 254 هزار تن بود که حدود 60 هزار تن 
آن را در داخل مصرف و بقیه را صادر مى کردیم. حتى در زمان دکتر 
مصدق که به دلیل ملى شدن صنعت نفت تحریم شدیم با صادرات 
پنبه این مملکت را اداره کردیم در حالى که امروز با همه امکانات 
موجود، تولیدمان به 50 هزار تن کاهش پیدا کرده است. وى ادامه 
داد: در سال هاى 46 تا 62 بزرگترین صادرکننده پارچه به آلمان، 
انگلستان، ایتالیا و فرانسه بودیم زیرا استانداردهایمان به اندازه اى 
قابل قبول بود که با استقبال گسترده اى از سوى مصرف کنندگان 
این کشورها روبه رو بود جالب است بدانید به دلیل همین استانداردها 
و کیفیت باال یکى از کارخانجات داخل تا هفت سال لباس پلیس 

انگلستان را تامین مى کرد.
سه دلیل مهم کوچک شدن صنعت نساجى

بصیرى تغییر شرایط مردم و کشاورزان، پیشرفت علم و جایگزین 
شدن ماشین االت به جاى انسان و کوچک شدن مزارع پنبه را 
و  دانست  نساجى  در کوچک شدن صنعت  دیگر  از جمله دالیل 
بیان داشت: از آنجا که کاشت پنبه در زمین هاى کوچک به صرفه 
نیست در زمان هاى گذشته زمین هاى پنبه کارى بزرگ و گسترده 
بود اما پس از انقالب با فرار صاحبان مزارع بزرگ، این زمین ها در 
اندازه هاى کوچک در اختیار کشاورزان قرار گرفت و متاسفانه دیگر 
در این زمین ها پنبه کاشته نشد. وى یادآور شد: بررسى هایى که در 
سال 48 تا 54 در حوزه نساجى انجام شد نشان مى داد ایران به دلیل 
دارا بودن آب و هواى مناسب و موقعیت سوق الجیشى قابلیت تولید 
525 هزار تن انواع پنبه را دارد اما متاسفانه به دالیلى که ذکر شد 
این اتفاق نیفتاد و امروز ما باید براى خرید پنبه جلوى ازبک ها  به 
اصطالح  گردن کج کنیم. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى 
ایران در توضیح اینکه چه راهکارى باید اندیشیده شود تا براى تهیه 
پنبه به مشکل برنخوریم گفت: وزارت کشاورزى باید سریعا چندین 
مرکز قرنطینه ایجاد کند تا پنبه وارداتى ابتدا به آنجا فرستاده و سپس 

داخل کشور شود این در حالى است که مسئوالن وزارت کشاورزى 
مى گویند ما بودجه نداریم و خودتان اینکار را بکنید و همین مساله 
کوچک صاحبان صنعت را گرفتار کرده است. وى شرایط بیمه در 
کشور را از دیگر معضالت موجود در صنایع مختلف به ویژه نساجى 
معرفى کرد و اظهار داشت: در میان کشورهاى آسیایى هیچ کشورى 
را پیدا نمى کنید که کارفرما بیشتر از15 درصد بابت کارگر پرداخت 
کند اما در ایران سهم کارفرما در بیمه  23 درصد،کارگر 7 درصد 
و دولت 3 درصد است در نهایت یک دفترچه تامین اجتماعى به 
کارگر مى دهند که هیچ کاربردى نداشته و تنها بخشى از هزینه هاى 
درمانى کارگر را پرداخت مى کند! این موضوع باعث مى شود کارگر 
نتواند با طیب خاطر کار کند و همین دغدغه هاى کوچک، کیفیت 

فعالیت و راندمان وى را به شدت کاهش مى دهد.
اجراى ناقص بهترین قانون دنیا در ایران

یک  در  نساجى  محصوالت  صادرات  میزان  به  ادامه  در  بصیرى 
تا 88 صادرات  در سال هاى 80  افزود:  و  اشاره کرد  دهه گذشته 
اروپا داشتیم زیرا آن زمان مشوق هاى صادراتى  عظیمى به تمام 
وجود داشت که در حال حاضر وجود ندارد و همین مساله ما را از 
صادرکننده به واردکننده تبدیل کرده است. من معتقدم حال که به 
گفته مسووالن پولى براى مشوق هاى صادراتى وجود ندارد در ازاى 
آن به تولید کننده کارت اعتبارى بدهند تا زمان پرداخت مالیات یا 
براى وى  یا معافیت هایى  بازپرداخت هاى گمرکى تخفیفات  مثال 
در نظر گرفته شود. ایشان به یکى دیگر از قوانین دست و پاگیر 
در صنعت نساجى اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر یکى 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  یعنى  ایران  در  دنیا  قوانین  بهترین  از 
شکل ناقص اجرا مى شود. این قانون براى مصرف کننده گذاشته 
شده در حالیکه فقط تولید کننده باید آن را پرداخت کند مگر تولید 
کننده چقدر سود مى کند که بخواهد 9 درصد  بابت ارزش افزوده 
بدهد؟! بصیرى همچنین به عدم حضور ایران در سازمان تجارت 
جهانى اشاره و تصریح کرد: ایران با این عظمت و جایگاه و توانى 
که دارد جزو کشورهاى WTO (سازمان تجارت جهانى) نیست و 
نمى تواند صادرکننده باشد چون باید براى صادراتش به کشورهاى 
اروپایى13 درصد تعرفه پرداخت کند مجموع همه این عوامل یعنى 
عدم مشوق هاى صادراتى،عدم تامین مواد اولیه، عدم عضویت در 
WTO  و دیگر فشارهاى داخلى باعث شده تا تولیدکننده نتواند 
روى پاى خودش بایستد. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى 
براى  را  کشور  دروازه  حاضر  حال  در  داشت:  ابراز  پایان  در  ایران 
ترك ها، چینى ها وهندى ها باز کرده اند؛ نفت را به هندى ها مى 
فروشند آنها  نمى توانند پولش را پرداخت کنند و در ازاى آن نخ 
وجود  دلیل  به  داخل  ریسندگى  کارخانه هاى  نتیجه  در  مى دهند 
همین نخ هندى در بازار باید متوقف شوند، از سوى دیگر قاچاقچیان 
به ترکیه بنزین قاچاق مى کنند و به جاى پولش لباس ترك وارد 
مى شود بنابراین تا قوانین و ضوابط درست نشود نمى توان انتظار 

تحول در صنعت نساجى داشت.

نخواهند بود نسبت به مطالبه جرائم بندهاى 2و4 ماده صدراالشاره 
اقدام نمایندکه البته این موضوع صرفاً مربوط به مالیات بر ارزش 
افزوده بود و مشمول مالیات بر عملکرد نمى شود. اعضاى حاضر در 
جلسه در خصوص مسائل مختلفى اظهار نظر و بحث نمودند از جمله 
آن ها مى توان به موضوع معافیت پنبه از مالیات بر ارزش افزوده و 
پرداخت این مالیات براى کل قیمت فروش نخ اشاره نمود که با 
توجه به امتناع خریداران از دریافت فاکتور رسمى و پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده، یکى از بزرگترین مشکالت واحدهاى ریسندگى 
و  اتحاد  لزوم  موضوع  خصوص  در  همچنین  مى شود.  محسوب 
یکپارچگى واحدهاى تولیدى حمایت هاى سازمان امور مالیاتى در 
اجراى کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده براى کل زنجیره تولید و 
توزیع و الزام خریداران به خرید محصول با فاکتور رسمى و پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده آْن بحث و تبادل نظر بسیارى شد. در ادامه 
بر ضرورت تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیته ریسندگى پنبه اى 

انجمن براى انسجام و هماهنگى و اتحاد بیشتر تأکید شد.
نساجى  صنایع  انجمن  از  تا  شد  مقرر  نشست  این  جمع بندى  در 
ایران درخواست شود تا شخصى را وکیل نماید تا به طور مداوم و 
پیگیر موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده نخ تولیدى واحدهاى 
ریسندگى و کاهش این مالیات به میزان ارزش افزوده ایجاد شده 
در فرآیند تولید نخ از پنبه باشد. همچنین از انجمن صنایع نساجى 
درخواست شد تا پیگیر حل و فصل مسائل و مشکالت مبتال به 
کل صنعت نظیر مشکالت ایجاد شده از طریق  قاچاق کاالهاى 
نساجى  و نیز مسائل و مشکالت متعدد ناشى از اجراى اصالحیه 

قانون مالیات هاى مستقیم باشد.

مورخ  انجمن  مدیره  هیات  نشست 965  مذاکرات  1- خالصه 
96/9/26  قرائت و به امضاى حاضرین در نشست مذکور رسید. 

2- مکاتبه شرکت گسترش صنایع بلوچ درخصوص ضدعفونى و 
گندزدایى پنبه هاى وارداتى و آمادگى همکارى با انجمن صنایع 

نساجى و شرکت هاى واردکننده پنبه قرائت شد.
3- بخشنامه ابالغى سازمان امور مالیاتى با عنوان وحدت رویه 
درخصوص رسیدگى و اعمال جرائم بندهاى 2 و 4 ماده 22 به 
صورتحساب هاى صادره که در وب سایت انجمن نیز درج گردیده 
است قرائت و به اطالع اعضاى محترم هیات مدیره رسید ضمنًا 
مقرر شد تا از آقاى مسیحى معاونت مالیات ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتى نیز دعوت گردد تا در یکى از جلسات هیات مدیره 

انجمن حضور یابند. 
4- نامه سرکار خانم مهندس محرابى مدیرکل دفتر صنایع نساجى 
کارفرمایان  انجمن صنفى  دبیرکل  مهدوى  آقاى  به  پوشاك  و 
شرکت هاى پتروشیمى مبنى بر لزوم عرضه بیشتر مواداولیه مورد 
نیاز صنایع نساجى در بورس کاال و کنترل قیمت عرضه شده این 

مواد قرائت شد.
5- آقاى دکتر شیبانى طى سخنانى به نقل قولى از سرکار خانم 
نصرالهى درخصوص قیمت گذارى مواد اولیه پتروشیمى اشاره نمود. 
که براساس شنیده ها مقرر است که قیمت گذارى کلیه محصوالت 
پتروشیمى از این به بعد توسط معاونت اقتصادى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صورت پذیرد و شوراى رقابت دیگر هیچ نقشى در 

این خصوص نداشته باشد. 
بانکى حساب  تراکنش هاى  به  6- دستورالعمل نحوه رسیدگى 
اشخاص به اطالع رسید و نسخه اى از این دستورالعمل تکثیر و 

در اختیار حاضرین قرار گرفت. 
صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنایع  دفتر  درخواست   -7
معدن و تجارت به شماره 60/202398 مورخ 96/9/12 راجع به 
یکسان سازى تعرفه چمن مصنوعى با تعرفه کفپوش هاى فصل 57 
کتاب تعرفه مطرح گردید که مقرر شد تعرفه 55 درصدى براى هر 

دو کد تعرفه به اداره کل پیشنهاد گردد.
8- گزارش جلسه کمیته فرش ماشینى مورخ 96/10/2 توسط آقاى 
حکیمى رئیس کمیته فرش ماشینى ارائه گردید (مشروح آن در 

بولتن رشته ها و بافته ها شماره 402 مندرج مى باشد.
9- مکاتبه آقاى دکتر خسروتاج معاونت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خطاب به استاندارهاى سراسر کشور به شماره 96/6/38635 
مورخ 96/9/18 مبنى بر جلوگیرى از وضع و اخذ هرگونه عوارض بر 

اقالم و کاالهاى صادراتى قرائت گردید
10- آقاى دکتر محمدى با اشاره به پیگیرى هاى انجام شده 
درخصوص مخالفت با حذف ارز مبادله اى از واردات چیپس پلى 
استر به لزوم تشکیل جلسه مشترك با رئیس کل بانک مرکزى 

اشاره نمود و از انجمن خواست که پیگیر این موضوع باشد. 
11- مکاتبه آقاى فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر بازرگانى کشورهاى 
عربى آفریقایى سازمان توسعه تجارت در خصوص رکود بازار و 
کاهش قیمت هاى فرش و کفپوش در اقلیم کردستان عراق قرائت 

گردید . 
12- گزارشى از عقد قرارداد اجاره یکى از واحدهاى خالى ساختمان 

انجمن ارائه گردید .
13- آقاى مهندس بصیرى درخصوص مجوز استخدام کارشناسان 
همکار براى اشتغال در دبیرخانه انجمن از هیات مدیره اعالم نظر 
خواست که به اتفاق آراء مقرر شد تا ایشان نسبت به انتخاب و عقد 

قرارداد استخدام با پرسنل جدید مورد نظرشان اقدام نماید .  
14- جلسه در ساعت 17:15  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت .
غایبین: محمود زینى، دکتر حسن کاردان، مهندس شروین 
لباف،  اکبر  نژاد،  شهالیى  محمدجعفر  مهندس  بادامچى، 

سیدجواد سجادى بیدگلى 

حال صنعت نساجی بد نيست، قوانين را اصالح کنيد
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران؛ 

گزارشی از جلسه کميته ريسندگی پنبه ای انجمن صنايع نساجی ايران
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رقابت  امکان  امروز  دارد،  که  خوبى  بسیار  ماشین آالت  با  عظیم 
ایران در عرصه جهانى این کاال را فراهم کرده است و این افتخار 
بزرگى است که صنعتگران و تولیدکنندگان ما با عشق به وطن 

به تولید مى پردازند.
محمد شریعتمدارى افزود: از مهمترین ویژگى هاى کارخانه حوله 
یاس سپید، به عنوان بزرگترین تولیدکننده حوله در ایران این است 
مناسب  در فضاى  و  بهره بردارى رسیده  به  ماه  در مدت 11  که 

پسابرجام ماشین آالت مطلوب را وارد کرده است.
وى تصریح کرد: امروز با راه اندازى این واحد صنعتى مى بینیم که 
در استان خراسان حرکت بزرگى از سوى تجار صاحب نام به سمت 
تولید اتفاق افتاده است؛ اینکه تجار ابتدا کاالیى را در کشور عرضه 
با  باید در کشور تولید شود،  مى کنند و بعد که احساس مى کنند 

شناخت دقیق از وضعیت بازار به این کار مى پردازند.
شریعتمدارى با بیان اینکه زمانى کشور ما داراى برندهاى بى بدیلى 
در جهان بود و نامهاى تجارى تولیدات نساجى ایران را در اروپا 
تقلب مى کردند، گفت: ما باید بار دیگر به آن دوران اوج برگردیم و 
این کار جز با نوسازى صنعت نساجى ایران محقق نمى شود. امروز 
نیازمند نوسازى در بخش صنعت هستیم و امیدواریم این موضوع 
در سال 97 توسط دولت دوازدهم محقق شود و سال آینده شاهد 

براى  با اشاره به تالش  باشیم. وى  ایران  رونق نوسازى صنعت 
با  امسال  اظهار کرد:  تولید داخلى در دولت دوازدهم،  از  حمایت 
تایید سهمیه از سوى مجلس، محدودیت واردات در مناطق آزاد را 
اعمال کردیم و با افزایش تعرفه 300 کاالیى که در کشور تولید 

مى شود، سعى کردیم از تولید داخلى حمایت کنیم.
 باالتر از استاندارد جهانى حوله تولید مى کنیم

در ادامه مراسم، رضا حمیدى، مدیر گروه کارخانجات فرش مشهد 
گفت: از 50 سال قبل تبریز مرکز تولید حوله ایران بود ولى اکنون 
50 درصد حوله مصرفى ایران از کشورهاى دیگر وارد مى شود و 

حجم واردات رسمى و قاچاق این کاال 70 میلیون دالر است.
خیلى  درجه خوب،  در سه  این شرکت  تولیدات  به  اشاره  با  وى 
خوب و عالى، تصریح کرد: تولیدات در باالترین سطح و در ابعاد و 
اندازه هاى مختلف خواهد بود. تمرکز ما در عملکرد جذب آب حوله 
از میانگین استاندارد جهانى وضعیت بهترى  به طورى است که 
مى  شناخته  ملى  نمونه  کارآفرین  عنوان  با  که  حمیدى  داریم؛ 
شود و عمرش را در این راه صرف کرده است، میزان اشتغالزایى 
مستقیم و غیر مستقیم این واحد صنعتى را 300 نفر اعالم کرد 
و از برنامه ریزى براى توسعه 100 درصدى این واحد که با حجم 

سرمایه گذارى 500 میلیارد ریالى آغاز به کار کرده، خبر داد.

فعاليت حوله ياس سپيد مايه مباهات است

سهميه واردات پوشاک و کاالی همراه مسافر در مناطق آزاد گنگ است

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

 بر اساس تفاهم نامه همکارى مناطق آزاد و گمرك که سهمیه 
واردات پوشاك و کاالى همراه مسافر در هفت منطقه آزاد کشور 
را تا پایان سال جارى تعیین کرد،  سهمیه پوشاك منطقه آزاد انزلى 
9 میلیون دالر و سهم واردات پوشاك از کشور ترکیه 800 هزار 
دالر، سهمیه پوشاك منطقه آزاد ارس هشت میلیون دالر و سهم 
واردات پوشاك از کشور ترکیه پنج میلیون دالر، سهمیه پوشاك 
از  پوشاك  واردات  میلیون دالر و سهم  ماکو هشت  آزاد  منطقه 
کشور ترکیه هشت میلیون دالر، سهمیه پوشاك منطقه آزاد اروند 
دو میلیون دالر و سهم واردات پوشاك از کشور ترکیه 500 هزار 
دالر، سهمیه پوشاك منطقه آزاد کیش 20 میلیون دالر، سهمیه 
پوشاك منطقه آزاد قشم 20 میلیون دالر و سهمیه پوشاك منطقه 

آزاد چابهار دو میلیون دالر تعیین شد.
به گزارش ایسنا،  عالوه بر این  سهم کل کاالى همراه مسافر در 
مناطق آزاد هفت گانه کشور اینگونه که سهمیه کل کاالى همراه 
کاالى  کل  سهمیه  دالر،  میلیون   33 ارس  آزاد  منطقه  مسافر 
کل  سهمیه  دالر،  میلیون   330 اروند  آزاد  منطقه  مسافر  همراه 
کاالى همراه مسافر منطقه آزاد کیش 55 میلیون دالر، سهمیه 
دالر،  میلیون   330 قشم  آزاد  منطقه  مسافر  همراه  کاالى  کل 
میلیون   20 ماکو  آزاد  منطقه  مسافر  همراه  کاالى  کل  سهمیه 
 30 چابهار  آزاد  منطقه  مسافر  همراه  کاالى  کل  سهمیه  دالر، 
میلیون دالر، سهمیه کل کاالى همراه مسافر منطقه آزاد انزلى 

17 میلیون دالر باشد، تعیین شد.
گزارش تعیین و تصویب سهمیه هاى مذکور طى بخشنامه اى از 
ویژه گمرك  و  آزاد  مناطق  امور  و  واردات  مرکز  مدیرکل  سوى 
به گمرکات همجوار با مناطق آزاد تجارى - صنعتى ابالغ شد. 
شده،  اتخاذ  تصمیمات  به  اشاره  با  همچنین  بخشنامه  این  در 
با  مقابله  و  آزاد  مناطق  ورودى  مبادى  ساماندهى  درخصوص 
قاچاق و فساد بر اجراى سامانه هاى هوشمند کاربردى در مناطق 
آزاد و استقرار فیزیکى گمرك در مبادى ورودى و خروجى مناطق 

مذکور در اسرع وقت تأکید شد.
مجید نامى - عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى 
مقوله قاچاق پوشاك  اینکه اخیراً  با اشاره به  ایران -  و پوشاك 
به یکى از مسائل جدى کشور تبدیل شده و اعتراض بسیار زیاد 
تشکل هاى بخش خصوصى را به همراه داشته است، بیان کرد: در 

سال گذشته دستورالعمل واردات پوشاك خارجى به ایران توسط 
وزیر وقت ابالغ شد که البته نتایج در خور و درخشانى نداشته و 
کسانى که وظیفه اجرا و کنترل این دستورالعمل را عهده دار بودند 
بنابراین همچنان بحث  ندادند؛  انجام  را به درستى  وظایف خود 
قاچاق و ورود غیرقانونى پوشاك به کشور پابرجاست و نشانه اى 

از کاهش آن نمى بینیم.
پوشاك  و  نساجى  صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
ایران با تاکید بر اینکه برخى مسائل در تفاهم نامه تعیین سهمیه 
آزاد  مناطق  به  پایانى سال  ماهه  پوشاك طى سه  واردات  براى 
آزاد  مناطق  به  پوشاك  واردات  مسئله  کرد:  اظهار  است،  گنگ 
موضوعى جدى است و این مناطق یکى از مناطق اصلى واردات 
قاچاق به داخل کشور هستند. طبق اعالم مراجع رسمى میزان 
قاچاق پوشاك به داخل کشور در سال گذشته معادل 2/5 میلیارد 
میلیون   61 رسمى  واردات  با  قیاس  در  رقم  این  که  بوده  دالر 
دالرى پوشاك در سال گذشته اختالف فاحشى دارد. حتى تعیین 
سهمیه مدنظر در سه ماهه پایانى سال جارى براى هفت منطقه 
گذشته  سال  در  گرفته  صورت  قاچاق  میزان  با  مقایسه  در  آزاد 
بسیار ناچیز است. وى با اشاره به اینکه مسائل مختلفى در این 
تفاهم نامه میان مناطق آزاد و گمرك مشخص نیست، گفت: در 
پوشاك،  واردات  براى  سهمیه  تعیین  بر  عالوه  تفاهم نامه  این 
میزان کاالى همراه مسافر نیز تعریف شده اما مشخص نیست که 
چه بخشى از این کاالها پوشاك است. عالوه بر این ممکن است 
بخشى از کاال به عنوان محصول نیمه ساخته شده به مناطق آزاد 
وارد و پس از آن با تکمیل فرآیند ساخت به بازار عرضه شود که 

هیچ گونه آمارى در این خصوص وجود ندارد.
 وى ادامه داد: تفاهم نامه مورد نظر گنگ بوده و مشخص نیست 

با چه مکانیزمى مدنظر قرار مى گیرد. 
واردات  براى  تعیین سهمیه  کار  و  ساز  آینده  در سال  امیدواریم 
پوشاك به مناطق آزاد به درستى تعریف شود، در بحث کاالى 
همراه مسافر نیز به خوبى اقدام کرده و کنترل هاى الزم صورت 
گیرد. بسیارى از ایرانیان به ترکیه سفر مى کنند و حجم باالیى 
اما  داشته  اختصاص  پوشاك  به  آن ها  مسافر  همراه  کاالى  از 
مشخص نیست به چه نحوى مسئوالن مى خواهند این موضوع 

را تفکیک کنند.

ثانیه   3 زیر  سپید  یاس  استاندارد  حالى که  در  مى باشد؛  ثانیه 
خواهند بود. مهندس حمیدى در ادامه استفاده از رنگ و مواد 
را براى حفظ سالمتى پوست  باکیفیت و استاندارد  شیمیایى 
کرد  توصیف  حیاتى  و  مهم  بسیار  حوله  مصرف کنندگان 
حوله هاى  توزیع  شبکه  به  خود  سخنرانى  دیگر  بخش  در  و 
در  محصوالت  درصد   50 گفت:  و  کرد  اشاره  سپید  یاس 
فروشگاه هاى شرکت و 50 درصد نیز توسط نمایندگان و تجار 
در سراسر کشور توزیع خواهد شد ؛ هم چنین براى صادرات نیز 
برنامه هاى مدنظر قرار داده ایم که پس از تثبیت در بازارهاى 

داخلى به آن خواهیم پرداخت.
حجم سرمایه گذارى این پروژه حدود 500 میلیارد ریال است و 

حدود 6 میلیون یورو نیز سهم ارزى آن مى باشد.
کاالى  خرید  با  که  آنهایى  خصوص  به  ایران  مردم  از  وى 
باکیفیت ساخت ایران از خروج ارز و واردات بیهوده جلوگیرى 
به عمل مى آورند و موجب ایجاد رونق در صنعت و افزایش 
اشتغال در کشور مى شوند، قدردانى کرد و از پرسنل و کارگران 
تالشگر و متعهد حوله یاس سپید درخواست کرد که مانند تمام 
واحدهاى گروه فرش مشهد، نه فقط براى امرار معاش بلکه با 
هدف سازندگى وطن، محصول باکیفیت و رقابت پذیر تولید و 

روانه بازار مصرف نمایند. 
وى در پایان یادآور شد: اغلب صنعتگران ایران، عاشق پیشه و 
داراى ضریب تحمل باال هستند اما با تکیه بر تجارب سال ها 
فعالیت در صنعت ایران زمین باید اعالم کنم تا زمانى که سود 
فعالیت هاى غیر مولد به مراتب بیشتر از سود فعالیت هاى مولد 
( همچون تولید) باشد ، اجراى برنامه هاى توسعه صنعتى کشور 
انجام  کندى  با  تولید  سمت  به  راکد  سرمایه هاى  هدایت  و 

خواهد شد. 

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.

تالش برای ارائه محصوالت 
باکيفيت و رقابت پذير 
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دکتر  آقاى  جناب  دیرینمان  همکار  درگذشت  بدینوسیله  احتراما 
محمدعلى سیاه کاله که در سال هاى دور مسئولیت دبیرى انجمن 
صنایع نساجى ایران را نیز بر عهده داشتند را به اطالع دوستان و 

همکاران مى رساند.
انجمن صنایع نساجى ایران ضمن عرض تسلیت به 
الهى و  بازماندگان، براى آن مرحوم رحمت و غفران 

براى بازماندگان صبر مسألت دارد.
 

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

پیام تسلیت

در 10 سال گذشته صادرات پوشاك ایرانى از نظر حجمى و ارزش 
حدود سه برابر کاهش یافته است.

 مرورى بر آمارهاى صادراتى گویاى این است که وضعیت کشور در 
حوزه صادرات پوشاك در سال هاى گذشته به طور دائم روندى رو به 
افول را طى کرده و شاید بتوان گفت نقطه اوج آن سال 1388 بوده 
است. در مدت 10 سال گذشته صادرات انواع پوشاك ایرانى از 10 
هزار و 800 تن در سال 1385 به 3800 تن در سال 1395 رسیده و 

حدود سه برابر کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، از نظر ارزش نیز در شرایطى که حجم این صادرات 
در سال 1385 معادل 130 میلیون دالر بوده در سال 1395 این رقم 

به 46,2 میلیون دالر رسیده است.
اما در تمام این سال ها بازار هدف براى پوشاك ایرانى به چند کشور 
عراق،  مانند  کشورهایى  سال ها  این  در  و  شده  محدود  همسایه 
افغانستان، قرقیزستان، آذربایجان و ترکمنستان عمده بازار واردات 
پوشاك از ایران بوده اند. البته در برخى سال ها کشورهاى دیگرى 
این  لیست  در  نیز  آذربایجان  و  گرجستان  امارات،  پاکستان،  مانند 
کشورها قرار داشته اند اما ظرف دو سال گذشته جاى آنها در بازارهاى 

صادراتى ایران خالى بوده است.
همچنین طبق مستندات در سال 1395، 63 درصد پوشاك ایران به 
عراق، 22 درصد افغانستان، 3 درصد قرقیزستان، 3 درصد ترکمنستان 

و 2 درصد آذربایجان صادر شده است.
رشد شش برابرى واردات پوشاك 

در شرایطى که صادرات ایران در حوزه پوشاك روز به روز کاهش 
مى یابد، واردات وزنى در این سال ها بیش از شش برابر رشد داشته 
است؛ بدین ترتیب در شرایطى که در سال 1385، میزان واردات 
پوشاك حدود 1000 تن بوده، این رقم در سال گذشته (1395) به 

6200 تن رسیده است.
از نظر ارزش نیز در سال 1385 پنج میلیون و 855 دالر کاال وارد 
کشور شده که این رقم در سال 1395 بیش از 10 برابر افزایش یافته 

و به 60 میلیون دالر رسیده است.
اصلى ترین  انگلیس  و  ایتالیا  هند،  ترکیه،  چین،  گذشته  سال  در 
صادرکنندگان پوشاك به ایران بوده اند. در سال هاى قبل از آن نیز 
کشورهایى مانند امارات، آلمان، بلژیک، ایتالیا، سوئیس، اسپانیا، امارات 
متحده عربى نیز در جدول صادرکنندگان عمده پوشاك به ایران جاى 
گرفته اند. اما صادرات جهانى پوشاك در سال هاى 2004 تا 2016 نیز 
با رشدى دو برابرى مواجه شده و از 249 میلیارد دالر در سال 2004 

به 435 میلیارد دالر در سال 2016 رسیده است.
در سال 2016 میالدى، چین، بنگالدش، ایتالیا، آلمان و ویتنام عمده 
صادرکنندگان پوشاك جهان بوده اند اما در این سال ها صنعت پوشاك 
کشور با دشوارى هاى بسیار مواجه بوده و بر همین اساس فعاالن این 

عرصه انتقادات زیادى را مطرح کرده اند.
بودن  پایین  مد،  و  طراحى  نبود  شده،  اعالم  گزارش هاى  طبق 
ایران  صادراتى  بازارهاى  در  ترجیحى  تعرفه هاى  وجود  بهره ورى، 
براى رقبا و ظرفیت پایین شرکت هاى تولیدى و کوچک بودن آنها را 
مى توان بخشى از مشکالت عمده اى که پیش روى صادرات پوشاك 

قرار دارد، به شمار آورد

طاقچه باالی بازار جهانی برای پوشاک ايرانی! ازبکستان در سال ۲۰۱۷ بيش از يک 
ميليارد دالر محصوالت نساجی به ۵۰ 

کشورصادر کرد

تشکيل شرکت های توسعه پوشاک در ۵ استان کشور

صنایع  سازمان  رییس  خبرى  نشست  در  سلیمانى  غالمرضا 
با خبرنگاران تصریح کرد:  ایران  کوچک و شهرك هاى صنعتى 
سند راهبردى صنعت پوشاك کشور در تعامل با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و تولیدکنندگان صنفى و صنعتى پوشاك کشور 

تهیه و تدوین شده است.
پوشاك  براى  جدى  برنامه   20 سند  این  اینکه  به  اشاره  با  وى 
کشور دارد، افزود: مبارزه با قاچاق یکى از برنامه هاى جدى این 
برندهاى  تا  کرد  تصویب  دولت  نامه،  آیین  این  در  و  است  سند 
و  دهند  انجام  کشور  داخل  در  را  خود  تولید  از  بخشى  خارجى 

بخشى از آن را صادر کنند.
به گزارش شاتا، سلیمانى در ادامه به موضوع شهر پوشاك اشاره 
کرد و گفت: در 8 شهر کشور راه اندازى شهر پوشاك مدنظر است 

که مراحل آن در حال انجام است.
شهرك هاى  و  کوچک  صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 
در  پوشاك  توسعه اى  شرکت هاى  مدل  تشریح  با  صنعتى 

استان هاى  در  این مدل  اساس  بر  یادآور شد:  استان هاى کشور 
گیالن، اردبیل، کرمانشاه، چهارمحال و بختیارى و همدان یک 
شرکت توسعه پوشاك شکل مى گیرد تا متولى طراحى، آموزش، 
تهیه مواد اولیه و برش شود. از سوى دیگر در شهرهاى کوچک 
و روستاها کارگاه هاى دوزندگى صنعتى شکل خواهد گرفت که 
براى هر استان، راه اندازى 10 کارگاه در دستور کار قرار گرفته 

است.
سلیمانى با اعالم اینکه در حال حاضر این شرکت ها در 5 استان 
استان  دو  توجیهى  طرح هاى  گفت:  است،  گرفته  شکل  کشور 
و  است  تهیه شده  بانکى  مالى  منابع  و  تسهیالت  دریافت  براى 
طرح توجیهى شرکت هاى سه استان دیگر نیز به بانک کشاورزى 
البته وام هاى درنظر گرفته شده براى شهرهاى  ارسال مى شود. 

کوچک و روستایى در هر استان ذیل این برنامه قرار مى گیرد.
نیز  استان  هر  در  مخصوص  پوشاك  نوع  اینکه  بیان  با  وى 
مشخص شده است، اضافه کرد: از بطن این شرکت هاى استانى 
و  پارچه  طراحان  انجمن  با  مى گیرد.  شکل  ملى  شرکت  یک 
و  تعمیرکاران  انجمن  و  است  شده  بسته  قرارداد  ایران  لباس 
تأمین  خارجى  شرکت هاى  با  نیز  خیاطى  چرخ هاى  فروشندگان 
کننده ماشین آالت تفاهم نامه هایى را در جهت تأمین تجهیزات و 

آموزش آن را منعقد کرده اند.
شهرك هاى  و  کوچک  صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 
و  مراکز  نیز  استانى  هر شرکت  براى  اینکه  به  اشاره  با  صنعتى 
گفت:  شد،  خواهد  دیده  تدارك  استان  همان  در  فروش  شرکت 
هر شرکت استانى 150 نفر اشتغال دارد و در هر کارگاه صنعتى 
دوزندگى در شهرهاى کوچک و روستاها حداقل 66 تا 100 نفر 

دوزنده به کار دوزندگى مى پردازند.

واحدهاى تولیدى صنایع سبک ازبکستان در سال 2017 میالدى 
یک میلیارد و 100 میلیون دالر محصوالت نساجى به 50 کشور 

جهان صادر کردند.
در حال حاضر در ازبکستان نزدیک به هفت هزار واحد تولیدى 
صنایع سبک فعال است و این کشور از ظرفیت تولید 1/4 میلیون 
تن الیاف پنبه در سال برخوردار است که 60 درصد آن براى تامین 

تقاضاى واحد هاى تولیدى نساجى استفاده مى شود. 
در اوایل سال جارى میالدى 293 واحد تولیدى محصوالت نساجى 
را به خارج از کشور صادر مى کردند، که تعداد این واحدها در پایان 

سال به 350 رسیده است. 
همچنین راه اندازى 64 خانه بازرگانى ازبکستان در کشورهاى 

خارجى به افزایش صادرات این محصوالت کمک کرده است. 
ازبکستان براى به روز رسانى تجهیزات فنى و تکنولوژى واحد هاى 
تولیدى صنایع سبک 34 طرح سرمایه گذارى اجرا نموده است. 
واحدهاى تولیدى جدید با مجموع ظرفیت صادرات 151/7 میلیون 

دالر را نیز ایجاد کرده است. 
ازبکستان در زمان حاکمیت شوروى سابق یکى از مناطق عمده از 
نظر پنبه کارى به شمار مى رفت و پس از استقالل ملى این کشور 
همه ساله بیش از 3/5 میلیون تن پنبه خام برداشت مى شود. در ده 
سال اخیر تقاضاى بازار داخلى ازبکستان به الیاف پنبه از 15 درصد 

قبلى تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است.
جمعیت  است.  جهان  در  پنبه  صادر کننده  پنجمین  ازبکستان 
ازبکستان حدود 33 میلیون نفر است و تولید ناخالص داخلى این 

کشور حدود 223 میلیارد دالر در سال 2017 برآورد مى شود.
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