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مشکالت، صنعت فرش ماشینی را به ستوه درآورده است

گزارشی از نهمین جلسه دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی پوشاک

بیش از ۸۰۰ واحد تولیدی فرش ماشینی شمال استان اصفهان با چالش 
جدی کاهش تولید و صادرات و کمبود و گرانی مواد اولیه مواجه شدند 
که برای جلوگیری از تعطیلی ها آنها باید تمهیدات حمایتی ویژه اتخاذ 
کرد. به گزارش ایرنا، این واحدها به عنوان دومین قطب تولید فرش 
ماشینی در جهان با بیش از ۵۵ هزار نفر کارگر در ماه های گذشته بر اثر 
بروز مشکالت عدیده به ستوه در آمدند و به گفته دست اندرکاران امر 
چشم انداز روشنی نمی توان برای آن ترسیم کرد. فقط در شهرستان 
آران و بیدگل بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی مستقر هستد که ساالنه ۴۵ 
میلیون مترمربع فرش تولید می کنند که یکی از مصداق های بارز تحقق 
اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیر نفتی با تکیه بر ظرفیت بومی 
است. آران و بیدگل بار تولید نزدیک به ۵۰ درصد فرش ماشینی کشور 
را بر دوش می کشد، در کنار قاضی انتپ ترکیه یکی از مراکز مهم 
تولید و صادرات فرش منطقه محسوب می شود. بر اساس آمار موجود، 
صادرات فرش ماشینی از آران و بیدگل بر اساس آمارهای گمرکی 
افزون بر ۱۱۷ میلیون دالر در سال گذشته رسید و افغانستان، عراق، 
چین، آلمان، فرانسه و کشورهای آفریقایی از جمله بازارهای هدف فرش 
این شهرستان بودند. بسیاری از شرکت های تولید فرش ماشینی به تاکید 
کارشناسان بر اثر رو به رو شدن با مسائل گوناگون برای ادامه فعالیت 
این روزها تنگناهایی در پیش دارند که گذر از آن ها به تنهایی برایشان 
امکان پذیر نیست. از رکود فصلی که بگذریم، سکون حاکم بر شهرک 
های صنعتی با فعالیت غیر منظم فروشگاه های فرش ماشینی در این 
شرایط، نشانگر روزهای دشوار پیش روی شرکت های تولیدی منطقه 
می باشد. برخی کارشناسان می گویند امسال تولید فرش ماشینی نزدیک 
به ۴۰ درصد کاهش یافته که در نتیجه حجم صادرات هم پایین آمده؛ 
نبود عرضه کافی، کمبود و گرانی مواد اولیه در نتیجه افزایش قیمت ارز 

از جمله دالیل آن عنوان می شود. 
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت مدت پیش در حاشیه 
نشست هم اندیشی صاحبان صنایع فرش ماشینی منطقه کاشان از 
عرضه اقالم و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فرش ماشینی در بورس 
کاال خبر داده بود. به گفته محسن صالح نیا، واحدهای تولیدی با این 
اقدام مواد اولیه مورد نیاز را بدون واسطه خریداری می کنند و ارز مورد 

نیاز برخی مواد اولیه هم که شرایط تولید آنها در داخل کشور امکان 
پذیر نیست، با هماهنگی بانک مرکزی تامین خواهد شد تا صنعت 
تولید فرش ماشینی در کشور با وقفه مواجه نشود. درهای بورس گویا 
هنوز به روی صاحبان صنایع فرش ماشینی باز نشده و گشایشی تا 
کنون بدست نیامده است. رئیس هیات امنای شهرک صنعتی صباحی 
آران و بیدگل در این زمینه گفت: صنعت فرش ماشینی برای رونق 
دوباره با ۲ مشکل اساسی رو به رو می باشد که برطرف کردن آن 
نیاز به همکاری و همراهی دولت دارد. عبدالرحیم مفیدی اضافه کرد: 
پتروشیمی ها فروش مواد اولیه را از طریق بورس انجام نمی دهند اما 
از سوی دیگر به ۲.۵ برابر قیمت در بازار آزاد به فروش می رسد. وی 
تصریح کرد: رئیس هیات امنای شهرک صنعتی صباحی آران و بیدگل 
افزود : نوسان نرخ ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه شرکت های 
تولید کننده فرش اکرولیک شد و نخ از ۱۵۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال 
رسید.وی ذکر کرد : قیمت فرش ماشینی به دنبال این افزایش قیمت در 
مواد اولیه، رشد قابل مالحظه ای داشته و با توجه به کاهش قدرت خرید 
مردم، کاهش فروش فرش، کاهش نوبت کاری و تعدیل نیرو از سوی 
شرکت ها و تولیدکنندگان را شاهدیم. مفیدی ادامه داد : افزایش بی رویه 
قیمت مواد اولیه موجب تعطیلی بسیاری از ریسندگی ها و شرکت های 
تولیدی در شهرستان آران و بیدگل شده است. رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت آران و بیدگل بیان کرد : شرایط به وجود آمده در بازار ارز 
موجب نابسامانی در وضعیت تولید فرش ماشینی شده و مشکالتی را در 

این زمینه ایجاد کرده است.
مجتبی محلوجی افزود : دولت فرش ماشینی را جزء کاالهای اساسی 
ندانسته و کاالیی تجملی محسوب می کند، بر این اساس قیمت ها را 
باید تولیدکننده و خریدار به صورت توافقی تعیین کنند. وی عنوان کرد: 
جهت برطرف کردن نابسامانی ها پیشنهاد شده بود که الیاف و نخ در 
اولویت نخست دولت برای تخصیص ارز قرار گیرد که در بانک مرکزی 
تایید نشد و در اولویت دوم قرار گرفت. رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت آران و بیدگل گفت : تولیدکنندگان هم اکنون مواد اولیه فرش را 
با ارز آزاد تهیه، اما ارز حاصل از صادرات را با قیمت ارز ثانویه دریافت می 

کنند که به صرفه نیست. وی با انتقاد از برخی عمده 

نهمین نشست مشترک تشکل های صنفی و صنعتی پوشاک با حضور 
نمایندگان تشکل های مربوطه عصر روز سه شنبه دهم مهرماه در محل 
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران تشکیل شد در بخش آغازین این 
نشست  مهندس بهرام شهریاری دبیر دبیرخانه مشترک، ضمن خیر مقدم 
به حاضرین در نشست و بازگشت مجدد انجمن صنایع نساجی ایران و 
اتحادیه پوشاک به دبیرخانه مذکور، موضوع دستور جلسه را که بررسی 

ادامه در صفحه 2

توانمندی های صنعت نساجی و پوشاک در داخلی سازی محصوالت 
مذکور بود، ارائه فرمودند و از حاضرین خواستند تا دیدگاه های خود را در 

این خصوص مطرح فرمایند.
مهندس حسن نیلفروش زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران نیز 
ضمن خیر مقدم به حاضرین به نشست مشترک با مدیرکل صنایع 

ادامه در صفحه 2نساجی و پوشاک مبنی بر داخلی سازی صنایع نساجی 

3396 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در صنعت نساجی قم صورت گرفت

رئیس انجمن صنایع نساجی قم: 

رئیس انجمن صنایع نساجی قم گفت: سه هزار و 39۶ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در بخش نساجی با اشتغال زایی برای سه هزار و 

۶۸۶ تن در استان صورت گرفته است.
حامد مقدم در بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید 
در فرمانداری قم اظهار داشت: بخش قابل مالحظه ای از واحدهای 
صنعتی استان در حوزه صنایع نساجی فعالیت می کنند. به گزارش  
الیاف،  انواع  افزود: مهمترین محصوالت این صنعت  ایرنا، وی 
تشک، نخ، گلیم و سایر موارد است که بخشی از این محصوالت 

صادرات می شود.
وی با اشاره به فعالیت 9۵ واحد در حوزه نساجی در قم گفت: ۲۴ 
واحد از آنها جز بزرگترین واحدها با تولیدات بسیار در سطح استان 

هستند ضمن این که 3۵ واحد نیز به صورت راکد مانده اند.
احداث شده، سرمایه گذاری و  تعداد واحدهای  داد:  ادامه  مقدم 
اشتغال در صنعت نساجی نسبت به کل صنعت استان قم به ترتیب 

۵/۵ درصد، ۸/3 درصد و ۷/۲ درصد است.
وی از صدور ۶9 مجوز برای راه اندازی واحدهای جدید در صنعت 
نساجی خبر داد و گفت: از این تعداد ۶ طرح دارای پیشرفت ۶۰ 

درصدی و ۶3 طرح دارای پیشرفت زیر ۶۰ درصد است.
مقدم بیان داشت: سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
دراین تعداد طرح و اشتغال زایی برای یک هزار و ۵۰۰ تن پیش 

بینی شده است.
وی با اشاره به مشکالت صنعت نساجی گفت: نرخ سود باالی 
از  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت  زمان  بودن  کوتاه  و  تسهیالت 
مهمترین موانع در عرصه این صنعت است که نیازمند همراهی 

بانک ها هستیم.
وی گفت: همچنین صادرات مواد پتروشیمی در سطح کشور به 
کشورهای خارجی از دیگر مشکالتی است که باید به آن رسیدگی 

شود چرا که نیاز شدید واحدهای صنعتی مواد پتروشیمی است.
رئیس انجمن صنایع نساجی قم خاطر نشان کرد: همچنین شاهد 
افزایش سه برابری قیمت پتروشیمی نسبت به اسفندماه سال 
گذشته هستیم که این امر مشکالت بسیاری را به وجود آورده 

است.
طرح  گرفتن  نادیده  و  برق  تعرفه  منطق  بدون  افزایش  وی، 
بخشودگی دیرکردها توسط بانک ها را از دیگر مباحث مورد توجه 
در صنعت نساجی عنوان کرد که نیاز به ورود مسئوالن استانی دارد 

تا این صنعت مانند گذشته به فعالیت خویش بپردازد.
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خالصه مذاکرات  نهصد  و  نود و 
چهارمین  نشست هیئت مديره انجمن 

صنايع نساجي ايــران
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 994 
در روز یکشنبه مورخ 97/07/01 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و 
تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
مورخ  انجمن  مدیره  هیات  نشست 993  مذاکرات  ۱- خالصه 

9۷/۰۷/۰۱ قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
۲- آقای دکتر کاظمی گزارش مبسوطی از محاسبات ظرفیت 
سنجی شرکتهای مصرف کننده مواد پلیمری پتروشیمی گرید 

نساجی ارائه فرمودند. 
3- گزارش جلسه مورخ 9۷/۶/۲۶ در اداره کل صنایع نساجی و 
پوشاک راجع به هدف گذاری برای داخلی سازی منسوجات به 
میزان ۷۰۰ میلیون دالر و پوشاک به میزان ۴۰۰ میلیون دالر از 
طرف معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور 
نمایندگان  انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن صنایع پوشاک ایران 

مطرح گردید. 
۴- آقای دکتر شیبانی با انتقاد از بخشنامه ها و دستورالعمل های 
عرضه مواد اولیه در بورس کاال و مشکالت ایجاد شده در تامین 
مواداولیه پتروشیمی مورد نیاز صنایع نساجی و حذف سقف رقابت 
و آزاد سازی قیمت ها از انجمن صنایع نساجی خواست تا نسبت به 
مکاتبه با مراجع ذیصالح اقدام نماید که پیش نویس مکاتبه توسط 

ایشان قرائت و به تصویب هیات مدیره رسید. 
۵- گزارش وضعیت عضویت اعضای جدید و تمدید عضویت ها از 

مردادماه تا کنون ارائه گردید. 
۶- آقای دکتر کاردان با اشاره به مشکالت ایجاد شده در موضوع 
کسر تخلیه گمرک برای محموله های قبلی و محاسبات صورت 
گرفته بر مبنای ارز جدید از انجمن خواست تا پیگیری های الزم در 

این خصوص بعمل آورد. 
۷- آقای مقدم رئیس کمیته الیاف، گزارش جلسه کمیته الیاف پلی 
استر مورخ 9۷/۶/3۱ را به اطالع هیات مدیره محترم رساندند که 
ضمن تشریح مشکالت عدیده ایجاد شده برای واحدهای تولیدی 
از  ارز حاصل  ارزی و عرضه  پیمان سپاری  درخصوص موضوع 
صادرات در سامانه نیما به موضوع هماهنگی واحدهای تولیدی به 
کنترل و کاهش قیمت پرک اشاره فرمودند که فعال مقرر شده در 

سطح کیلویی ۷۵۰۰ تومان خرید صورت گیرد. 
همچنین مقرر شد تا آقای مقدم پیش نویس مکاتبه ای درخصوص 
معافیت واحدهای تولیدی صادرکننده از عرضه ارز حاصل از صادرات 
پایه  نیما و همچنین اصالح جدول نرخ ارزش های  در سامانه 
صادراتی را در اختیار دبیرخانه قرار دهند تا پیگیری های بعدی در این 

خصوص صورت گیرد. 
۸- مکاتبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران راجع 
به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر عدم 
تنظیم سند رسمی جهت نقل و انتقال کارت بازرگانی و یا واگذاری 
حق استفاده از مزایای کارت های مذکور برای غیر به اطالع رسید. 

9- گزارش جلسه کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران مورخ 9۷/۶/۲۵ راجع به آخرین 
ویرایش آئین نامه اجرائی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه گردید 
که آخرین ویرایش این آئین نامه بزودی در اختیار هیات مدیره قرار 

خواهد گرفت. 
۱۰- آقای مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی گزارش مبسوطی 
از پیگیری های بعمل آمده برای ثبت تغییرات نرخ های پیشنهادی 

انجمن برای نرخ پایه صادرات فرش ماشینی ارائه فرمودند. 
۱۴- جلسه در ساعت ۱۸/۱۵ با ذکر صلوات بر محمد وال محمد 

خاتمه یافت.
میهمانان آقایان: نصیریانی )سیرنگ( و خرمی )الیاف شکوهیه( 
غایبین آقایان: مهندس علی فرهی، مهندس عباس مقصودی 

و مهندس عبدالحسین اخوان مقدم

فروشان الیاف و نخ تصریح کرد : احتکار و سوء استفاده هایی از ارز دولتی 
برای واردات نخ و الیاف، موجب تشدید نابسامانی در تولید فرش ماشینی 
شده است. محلوجی تصریح کرد : قرار شده که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت جهت رونق صنایع فرش، تسهیالتی به شرکت ها تولیدی 

پرداخت کند تا نابسامانی موجود برطرف شود.
** لزوم تشکیل كارگروه ویژه صنعت فرش

افزون بر 3۵۰ میلیون دالر صادرات فرش ماشینی از جمهوری اسالمی 
ایران به مقصد کشورهای خارجی در سال گذشته بود که بیشتر صادرات 
از این منطقه انجام شد اما ادامه این روند در سال جاری نیازمند بسته های 

حمایتی می باشد. 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مورد تامین مواد اولیه صنایع فرش ماشینی گفت: برخی مواد اولیه 
در داخل کشور از سوی کارخانه های پتروشیمی تولید شده و در اختیار 
صاحبان صنایع قرار می گیرد. به گفته افسانه محرابی، برخی مواد مانند 
اکرولیک، پروپیلن، نخ جود و کنف نیز در خارج از کشور تامین می شود 
که این مواد در گروه نخست ارزی قرار دارند و نیاز آنها با دالر ۴۲ هزار 
ریالی تامین می شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. نماینده مردم 
کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی اظهارداشت : این 
منطقه که دومین قطب تولید فرش ماشینی در جهان می باشد و بیش 

از ۵۵ هزار نفر کارگر را مشغول به کار کرده، در ماه های گذشته به رغم 
پیگیری ها برای تامین مواد اولیه و مسائل مالی دچار مشکل بوده است. 
سید جواد ساداتی نژاد اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش تر 
با بانک مرکزی نامه نگاری کرد اما هنوز مشکلی برطرف نشده و مصوبه 
هیات دولت در این زمینه از سوی بانک ها اجرایی نمی شود. برخی 
فعاالن در این میان کمک به واردات مواد اولیه )الیاف اکرولیک، نخ 
اکرولیک، پنبه و نخ کنف( و قطعات ماشین آالت )خط تولید ریسندگی، 
بافندگی و فرش ماشینی( را مهمترین اقدام در زمینه کمک به صنعت 

فرش عنوان می کنند. 
گروهی از کارشناسان نیز بر این باور هستند که تخصیص ارز دولتی 
همان مشکالت گذشته را به همراه داشته و در مقابل ارائه تسهیالت 
با کارمزد پایین از سوی بانک ها را به عنوان راهکار عبور از این شرایط 
پیشنهاد می دهند. الزام پتروشیمی ها به فروش مواد اولیه در بورس، 
حذف یا کاهش تعرفه گمرکی و ارزش افزوده برای نخ های وارداتی نیز 
از جمله درخواست های تولیدکنندگان فرش ماشینی است که با توجه به 
افزایش ناگهانی هزینه های تولید و تعطیلی بیش از ۴۰ درصد ظرفیت 
این صنعت در منطقه، تشکیل کمیته ای ویژه از سوی دولت و مجلس 
برای رسیدگی همه جانبه به مشکالت و حفظ اشتغال موجود ضروری 

به نظر می رسد.
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و پوشاک، به میزان ۱۱۰۰ میلیون دالر که ۷۰۰ میلیون آن در صنایع 
نساجی و ۴۰۰ میلیون دالر آن در صنعت پوشاک اشاره نمود. ایشان 
موقعیت فعلی بوجود آمده برای صنعت نساجی را فرصت طالیی دانست 
که در صورت عدم بهره برداری از آن می تواند نگرانی هایی را برای فعالین 
صنعت بهمراه داشته باشد. مهندس شهالیی رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران نیز طی سخنانی به لزوم همگرایی بیشتر تشکل ها 
اشاره نمود، ایشان دیدگاه واقعی خودشان را تخصیص کل مبلغ مذکور به 
صنعت پوشاک به عنوان موتور محرکه نساجی اعالم نمود. سرکار خانم 
مهندس سیما کاظمی از جامعه متخصصین نساجی ایران نیز با اشاره به 
جلسات برگزار شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای خرید ماشین آالت بخش صنعت در آینده نزدیک 
خبر داد. ایشان به صحبت های مقدماتی انجام شده برای تثبیت و توسعه 
طرح های موجود به جای راه اندازی طرح های جدید اشاره نمود و آقای 
بهبهانی رئیس اتحادیه کشباف نیز طی سخنانی به یکپارچگی بین صنایع 
نساجی و صنعت پوشاک اشاره نمود و خواستار حمایت بیشتر از واردات 
پنبه و مواد اولیه و همچنین جلوگیری از صادرات محصوالت پتروشیمی 
مورد نیاز داخل شدند. مهندس جالل قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک نیز با اشاره به جلسه مشترک با مدیرکل صنایع نساجی 
و پوشاک مبنی بر افزایش ساخت داخل در صنایع نساجی و پوشاک، 
صورتجلسه مذکور را قرائت فرمودند. ایشان با اشاره به حجم قاچاق 
پوشاک از حاضرین خواست تا پیگیر دستورالعمل ثبت برندها باشند و از 
دستور کار خارج نگردد. ایشان همچنین به لزوم تأمین مواد اولیه مورد نیاز 

و همچنین نقدینگی مورد نیاز واحدها اشاره فرمودند.
مهندس عباس سرشارزاده نیز با اشاره به صنایع پتروشیمی که بخشی از 
زنجیره تأمین نساجی  و پوشاک می باشد به نظرات و دیدگاه های مطرح 
شده در خصوص لحاظ نمودن ممنوعیت صادرات برای پتروشیمی ها 
اشاره نمود و این ممنوعیت را تنها برای بخشی از زنجیره تولید غیرمنطقی 
دانست. ایشان نگاه کالن بر صنعت و زنجیره تولید و توزیع را الزمه 
برنامه ریزی برای اقتصاد آزاد دانست و هرگونه دخالت و ایجاد محدودیت 
برای صادرات را به ضرر کل کشور دانست. آقای جوادزاده از انجمن 
همگن نساجی البرز نیز طی سخنانی به لزوم بازسازی و نوسازی واحدهای 
نساجی اشاره نمودند و تأمین تکنولوژی ماشین آالت واحدهای تولیدی را 
الزمه توسعه صنعت دانستند. در ادامه آقای داداشی از اتحادیه خیاطان به 
موضوع تأمین مواد اولیه اشاره نمود و با اشاره به لزوم تخصیص اعتبار به 

واردات مواد اولیه مورد نیاز پرداخت و تعاونی های تولیدکنندگان را مرجع 
مناسبی برای تأمین مواد اولیه دانست. آقای دبیریان از اتحادیه کفشان، با 
اشاره به مشکالت ناشی از کمبود نقدینگی به مشکالت مربوط به تأمین 
مواد اولیه اشاره نمود. سرکار خانم پدرام، دبیر انجمن طراحان پارچه و 
لباس نیز به موضوع تخصص و نیروی منتخصص اشاره نمود و به لزوم 

تأمین منابع مالی برای تربیت نیروی متخصص تأکید فرمودند.
عباس زاده از اتحادیه کشباف نیز به لزوم نگاه تخصصی به تخصیص 
نظارت  و  نمود  اشاره  ماشین آالت  و  تکنولوژی  واردات  برای  اعتبار 
تخصصی بر انتخاب تکنولوژی های روز دنیا را ضروری دانست. ایشان 
همچنین به لزوم توجه بیشتر به بحث بازاریابی مدرن و برندینگ و مراکز 
طراحی و مد اشاره نمود. آقای دکتر افتخاری از اتحادیه صنف پوشاک 
تهران طی سخنانی به توانمندی واحدهای پوشاک داخل به تأمین 
نیازهای داخل پرداخت و با اشاره به راندمان 3۰ درصدی پوشاک در سال 
گذشته، به پیشرفت های واحدهای تولید پوشاک در ارتقای استانداردهای 
تولیدی و نوسازی ماشین آالت پرداخت. ایشان در نهایت با تحلیل کیفیت 
و کمیت تولید پوشاک کشور به مشکالت احتمالی برای تأمین پارچه 
برای تولید شب عید اشاره نمود. ایشان نیاز صنعت پوشاک به مواد اولیه را 
۸۰۰ میلیون دالر دانست و با ارائه تحلیل های مختلف، لرزوم حذف تعرفه 
واردات مواد اولیه را خواستار شد.  ایشان با اشاره به سرمایه در گردش 
واحدها به لزوم حمایت بیشتر دولت در تأمین سرمایه در گردش واحدها 
پرداختند و آقای هاکوپیان، رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران طی 
سخنانی به موضوع همگرایی بیشتر تشکل ها اشاره فرمودند و به موضوع 
اقتصاد دولتی کشور از دوران پس از جنگ پرداختند و رشد و توسعه 
را منوط به خروج از حمایت های دولتی و حرکت به سمت آزادی های 
اقتصادی دانستند. ایشان اقتصاد آزاد را ضرورت نیاز کشور دانستند و 
رقابت را شرط اول اقتصاد آزاد دانستند. ایشان فضاسازی های اخیر در 
کمبود کاال را زمینه ساز کمرنگ شدن مبارزه با قاچاق در کشور دانستند. 
ایشان با اشاره به سند راهبردی پوشاک که توسط تشکل ها تهیه شده 
است، از تشکل ها خواست تا پیگیر اجرای این سند باشند. ایشان همچنین 
به نقش آموزش در تولید اشاره نمود و نقش موضوع آموزش و تربیت 
متخصص را بسیار ضروری دانست. ایشان همچنین پیشنهاد دادند که 
چنانچه دولت قصد حمایت مالی از صنعت را دارد تشکل ها نسبت به 
تأسیس صندوق های مالی برای حمایت و جهت دهی به صنعت پوشاک 

و حفظ این سرمایه اقدام کنند.

گزارشی از نهمین جلسه دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی پوشاک

مشکالت، صنعت فرش ماشینی را به ستوه درآورده است

صورتجلسه
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از صرف  انتقاد  با  اتحادیه پوشاک  رئیس مرکز پژوهش های 
گفت:  خارجی  کیفیت  بی  پوشاک  واردات  برای  باال  هزینه 
تولید  آزاد  مناطق  در  را  مطرح  خارجی  برندهای  بسیاری 

می کنیم که به نام برند خارجی به فروش می رسد.
»برندهای  کرد:  اظهار  وگو  رادیو گفت  با  در مصاحبه  تیرگر 
خارجی که دارای تبلیغات مناسبی هستند، به اصطالح استقبال 
بیشتری در مراکز خرید ایجاد کرده و این مراکز شرایط بهتری 

را برای این برندها تعریف می کنند.«
برنامه صبح و گفت وگو  به گزارش فصل تجارت،  وی در 
زیادی  افزوده  ارزش  و  باال  زایی  اشتغال  »پوشاک،  افزود: 
دارد. اصل تکنولوژی پوشاک مبنی بر برند سازی است ولی 

متاسفانه دولت مردان به اهمیت این موضوع نرسیده اند.«
تیرگر ادامه داد: »دولت برای اینکه برای کاالی استراتژیک 
پوشاک بستر سازی کند ولی متاسفانه امروز شاهد هستیم که 

دالرهای نفتی را خرج واردات پوشاک می کنیم.«
و  دانست  پوشاک  تولید  بر  مقدم  را  برندسازی  به  توجه  وی 
افزود: »ظرفیت ۴۰ درصد پوشاک ترکیه به برندهای داخلی 
تخصیص داده شده است و سالیانه این میزان ۵ درصد افزوده 

می شود ولی متاسفانه ما چنین ساز و کاری نداشتیم.«
تیرگر در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: »تعرفه گمرکی در 
گذشته ۲۰۰ درصد بود و بعد از تغییراتی در سال گذشته به ۵۵ 
درصد رسید. بعد تعرفه ترجیحی را با کشور ترکیه بستیم و هم 
اینک پوشاک ترکیه با 33 درصد تعرفه وارد کشور می شود.«

»صنعت  افزود:  پوشاک  اتحادیه  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
پوشاک با سرمایه گذاری اندک به روز رسانی می شود و این 
اشتباه است که دالرهای نفتی را به واردات پوشاک درجه دو 

و سه خارجی تخصیص دهیم.«
با قاچاق  همچنین در این برنامه اجتهادی، مدیر کل مبارزه 
کاال و ارز سازمان تعزیرات اظهار کرد :»شرکت های داخلی 
ما سال ها قبل یونیفورم پلیس انگلستان را تولید می کردند 
ولی امروز سهمی اندک در بازار داخلی دارند و این مسئله باید 

آسیب شناسی شود.«
وی ادامه داد: »موضوع اصلی در بحث برندهای خارجی رقابت 
پذیری است و ما قادر به رقابت با این برندها نیستیم. یا صنایع 

ما نوسازی نشده و یا قیمت تمام شده تولید ]باالست[.«
اجتهادی گفت: »بسیاری برندهای خارجی مطرح را در داخل 
کشور و مناطق آزاد تولید می کنیم و به نام برند خارجی در 

کشور به فروش می رسد.«
تعزیرات  سازمان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کل  مدیر 
خاطرنشان کرد: »قطعا مبارزه با قاچاق از وظایف تعزیرات و 
سازمان حمایت است و گشت های قاچاق به این فروشگاه ها 

مراجعه می کنند.«

دالرهای نفتی صرف واردات پوشاک 
درجه دو و سه خارجی می شود

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در
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با  ایران  پوشاک  و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب 
اخیر بالتکلیفند، گفت: هیچ  اینکه صادرکنندگان در ماه های  بیان 
صادرکننده ای حاضر نیست با توجه به مدت 3 یا ۶ ماهه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، ریسک کند. در رابطه با وضعیت تولید و تجارت در 
صنعت پوشاک با بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران گفت وگویی انجام شده که در ادامه می خوانید. 

*  در حال حاضر وضعیت واردات پوشاک چگونه است؟ 
بخشی از پوشاک وارداتی به کشور به صورت قاچاق است و قوانین 
وضع شده برای مقابله با واردات قاچاق این کاال از جمله کد شناسه کاال 

اثری در جلوگیری از واردات کاالی قاچاق نداشته است. 
* با توجه به گران شدن نرخ ارز آیا واردات پوشاک همچنان 

صرفه اقتصادی دارد؟
  طبیعتا حجم واردات قاچاق با توجه به افزایش نرخ ارز کم شده است، 
چون ممکن است واردات برخی کاالها صرفه اقتصادی نداشته باشد، 

اما همچنان این واردات انجام می شود. 
کاهش واردات پوشاک چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق 
به دلیل افزایش قیمت ارز فرصتی برای تولید کنندگان داخلی است تا 
حجم بازار وارداتی را بدست آوردند، اما به دست آوردن این حجم از 

بازار مشروط به تامین مواد اولیه است. 
* مشکالت تولید كنندگان پوشاک در تامین مواد اولیه چه بوده 

است؟ 
 در ماه های اخیر بخشنامه های متعددی وضع شده که هر کدام از این 
بخشنامه ها بخشنامه دیگر را نقض می کرد، یکی از این بخشنامه ها 
پرداخت مابه التفاوت ارزی برای واردات بود که این موضوع سبب شد 
واردکنندگان به دلیل اینکه واردات آنها دیگر صرفه اقتصادی نداشت، 
از ترخیص کاالهای خود از گمرک خودداری کنند. خودداری کردن 
واردکنندگان از ترخیص مواد اولیه باعث کمبود مواد اولیه در بسیاری از 
صنایع و از جمله صنعت پوشاک شد و همین موضوع باعث مشکالتی 
برای تولید کنندگان صنعت نساجی شد. از طرفی هم افرادی که مواد 
اولیه صنعت پوشاک را پیش از ابالغ بخشنامه های متعدد وارد کرده 
بودند و در انبارها کاال داشتند، ترجیح دادند، به دلیل نوسانات ارزی، 
کاالی خود را به بازار عرضه نکنند و بنابراین ۴ ماه تاخیر در تامین 
مواد اولیه صنعت پوشاک منجر به مشکالت عدیده ای برای بخش 

تولید شد. 
* اكنون وضعیت چگونه است؟ 

وضعیت به سمت تثبیت  است، مخصوصا از زمانی که مسئوالن 
پذیرفتند مواد اولیه ای که قبال ثبت سفارش شده است، با همان ارزی 
که قبال خریداری شده باید وارد شود و نیازی به پرداخت مابه التفاوت 
ارزی ندارد، روند ترخیص مواد اولیه از گمرکات سرعت گرفت و اکنون 
با ثبت قیمت دالر و تخصیص هایی که در سیستم نیما اتفاق می افتد، 

مشکالت به مرور در حال حل شدن است. 
* افزایش قیمت ارز،  فرصتی برای توسعه صادرات است از 

این فرصت در بخش صادرات پوشاک استفاده شد؟ 
اصال فکر صادرات را نکنید، زیرا خود من صادرکننده پوشاک به روسیه 
بودم، ولی در ماه های اخیر برای صادرات بالتکلیف بودم. دقیقا در ۴ 

ماه گذشته  صادرکنندگان صنعت پوشاک و بخش های دیگر بالتکلیف 
بودند.

مگر می شود یک صادر کننده، پوشاک را صادر کند و بعد از 3 یا ۶ 
ماه ارز حاصل از صادرات را بازگرداند. من و هیچ صادرکننده ای حاضر 
به چنین ریسکی نیستم. اگرچه صادرات با افزایش قیمت ارز جذاب 
شده، ولی این ریسک خطرناک را انجام نمی دهیم، چون ممکن است 
طی مدت معین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نتوانیم ارز 
را تامین و به کشور برگردانیم. صادرات این گونه نیست که آقایان فکر 
می کنند. یک صادرکننده برای صادرات پیچ و خم های فراوانی دارد و 
این طور نیست که یک جنسی را صادر کند و بالفاصله در کشور دیگر 
فروخته شود و پول آن را تند تند تامین کند و به کشور وارد کند.   با 
وجود تعدد تصمیمات و بخشنامه ها نمی توانیم به بازارهای صادراتی 
برگردیم. تا موقعی که تصمیمات و بخشنامه های دولت ثبیت نشود ما 

نمی توانیم به بازارهای صادراتی برگردیم. 
تصمیم برای صادرات بسیار سخت است، زیرا آقایان مرتب تصمیمات 
را عوض می کنند و صادرکننده نمی داند فردا چه بخشنامه  و قانونی قرار 
است صادر و وضع شود. در حال حاضر در صنعت پوشاک کسی به 
صادرات فکر نمی کند، البته ما تولید کنندگان همیشه به دنبال توسعه 
تولید و صادرات هستیم، اما وقتی با قوانین و بخشنامه های متعدد 
مواجه می شویم و وقتی فرصت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
را 3 یا ۶ ماه تعیین می کنند، نمی توانیم صادرات انجام دهیم.  فرآیند 
صادرات فرآیندی زمان بر است و البته به نوع عملکرد صادرکننده و 

قرارداد هم بستگی دارد. 
*  در  4 ماه اخیر بازارهایمان را دست داده ایم؟ 

 بازار جهانی پوشاک اشباع شده است و اگر یک صادرکننده موفق 
به صادرات پوشاک به کشوری شده است، برای آن جنگیده است و 
بخشی از بازار اشباع شده را از آن خود کرده است. بازارهای جهانی 
پوشاک جای خالی ندارد که آن را پر کنید، حتی بازار پوشاک عراق و 
افغانستان هم اشباع شده است و یک صادرکننده باید بجنگد تا بخشی 

از بازار را به دست آورد. 
*  وضعیت بازار داخلی چگونه است؟ 

 به بازار داخلی خوشبین هستم و اگر مسئوالن برخوردهایی که باید در 
مقابله با واردات انجام دهند را به درستی انجام دهند، می توان به بازار 

داخلی امیدوار بود. 
یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پای کار بیاید و بحث شناسه کاال 
را عملیاتی کند.کد شناسه کاال مصوب شده، اما اجرایی نشده است. 
مسئوالن می گویند واردات پوشاک ممنوع است، پس نیازی نیست که 
کد شناسه کاال پیگیری شود، در حالی من می گویم اتفاقا دقیقا االن 
وقت آن است، زیرا ما در بخش پوشاک فقط ۶۰ میلیون دالر واردات 

قانونی داشتیم و بقیه غیرقانونی بود. 
بنابراین اگر اکنون کد شناسه کاال اجرایی شود هر کاالیی در این 
بخش فاقد این کد باشد، از طریق واردات بوده و به این ترتیب می توان 
واردات قاچاق را شناسایی کرد. همچنین اگر مشکالت مواد اولیه در 
چند ماه آینده حل شود، بازار داخلی ما بازار خوبی خواهد بود و ما به 

عنوان تولید کننده پوشاک حتما به فکر توسعه خواهیم بود. 
* چقدر از ظرفیت این صنعت استفاده می شود؟ 

آمار دقیقی وجود ندارد، ولی ما با نصف ظرفیت تولید کار در بخش 
صنعت پوشاک کار می کنیم، همه کارخانه های ما بدون اینکه دولت 
سرمایه گذاری خاص در این بخش انجام دهد، می توانند تا دو برابر و 

حتی بیش از دو برابر کار کنند. 
البته در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ارز مشکل جدید سرمایه 
در گردش به وجود آمده است که به نظر می رسد دولت باید با کمک 

بانک ها این مسئله را برای تولید کنندگان حل کند. 
* چین و تركیه چقدر از بازار پوشاک ما را اشغال كرده اند؟ 

براساس آمار های قبلی ۶۰ درصد پوشاک را تولیدات داخلی و ۴۰ 
درصد را واردات تامین می کرد، اما با توجه به افزایش قیمت ارز ممکن 

است این نسبت تغییر کرده باشد. 

رئیس مركز پژوهش های اتحادیه پوشاک: بالتکلیفی صادرکنندگان با فرصت اندک بازگشت ارز
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کاهش تولید 17 گروه کاالی صنعتی منتخب
بــر اســاس آخریــن آمــار مربــوط بــه تولیــد کاالهــای منتخــب 
صنعتــی از مجمــوع 3۱ گــروه کاالی صنعتــی ۱۷ گــروه کاالیــی 
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــت س ــه نخس ــار ماه ــان چه ــا پای ت
ــده اند  ــرو ش ــد روب ــش تولی ــا کاه ــل ب ــال قب ــابه س ــدت مش م
و در ایــن بیــن ۱3 گــروه کاالیــی رشــد تولیــد داشــتند و یــک 
گــروه کاالیــی بــدون تغییــر عمــل کــرده اســت. از آغــاز ســال 
ــا کاهــش ۲/۱  ــاه امســال، پتروشــیمی ب ــان تیرم ــا پای جــاری ت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
و  بازار  شرایط  جور  هر  می گوید:  مجلس 
دالر  کنونی  نرخ  کنیم  ارزیابی  را  کشور 
تناسبی با آن ندارد و باید به زیر ۸ هزارتومان 

برسد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس می گوید نرخ کنونی دالر در بازار رقم 
و ۸  زیر۱۰  باید  نرخ  این  و  نیست  مطلوب 

هزار تومان باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
را  دالر  نرخ  می گویند  داد:  ادامه  مجلس 
به صورت فنر فشرده روی رقم 3هزار و ۵۰۰ 
تومان نگه داشته بودند و اکنون این فنر رها 

شده است، حتی رها شدن فنر نیز نرخ کنون نیست، در هیچ کجای 
دنیا این گونه اتفاق نمی افتد که ارز خارجی از 3هزار و ۵۰۰ تومان به 

۱۸ هزار تومان برود، این تغییر محال است.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه بار 
سیاسی بر نرخ دالر سوار است، گفت: حرف ها و شعارهای سیاسی 
باعث شده است که با نرخ نجومی دالر مواجه شویم و زمانی که 

این حرف ها و شعارها کنار برود، رقم واقعی خود را نشان می دهد.
عوامل عادی بر افزایش نرخ دالر حاكم نیست

وی با تأکید بر اینکه نرخ واقعی دالر از نرخ کنونی در بازار پایین تر 
است، بیان داشت: ازآنجایی که عوامل عادی بر افزایش نرخ دالر 
حاکم نیست نمی توان برآورد درستی از نرخ واقعی و مطلوب ارز ارائه 
کرد، چراکه افزایش نرخ دالر به دلیل عدم تسویه بدهی ها نیست، 
عوامل، سیاسی و شناخته نشده بر نرخ ارز تأثیر منفی داشته است. 
محقق  دالر  مطلوب  نرخ  زمانی  چه  که  دراین باره  مأل  یوسفیان 
می شود، اظهار کرد: کسی نمی تواند بگوید چه زمانی ارز به نرخ 
مطلوب می رسد، چراکه حرف های سیاسی و شرایط غیرعادی کار 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نرخ دالر مطلوب اقتصاد ايران 
زير 10 هزار تومان است

اما عدد مطلوب دالر زیر ۱۰ تا ۸ هزار  اینجا رسانده است  را به 
تومان است.

تأثیر تحریم های 13 آبان بر اقتصاد كشور
اعمال  برای  مردم  نگرانی  خصوص  در  مجلس  نماینده  این 
از  اعالمی  تاریخ  دو  از  قبل  اتفاقات  گفت:  آبان،  تحریم های ۱3 
سوی آمریکا افتاده است، اعتقاد دارم شرایط سیاسی کار خود را کرد 
و عوامل داخلی و ستون پنجم دالر و سکه را در داخل کشور به 
این روز انداخته اند، درحالی که به واقع اتفاق اقتصادی رخ نداده است.

وی تأکید کرد: تنها از تحریم ها حرف زده شد و هنوز نه ورود یک 
دالر به کشور مشکل دارد و نه فروش یک بشکه نفت متوقف شده 
است، ازاین رو می گویم شرایط اقتصادی تحت تأثیر فضای سیاسی 

قرار گرفت. 
نماینده مردم آمل در مجلس افزود: بعد از تحریم های ۱3 آبان، به 
ازای هر مشکلی که برای صادرات هر بشکه نفت ایجاد شود شرایط 
تأثیرگذار  دالر  قیمت  بر  می تواند  و  است  مقایسه  قابل  اقتصادی 
باشد، اما اگر نفتی هم صادر نشود رقم دالر نرخی نیست که این 

روزها در بازار گفته می شود.

www.aiti.ir
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همه سامانه های تجارت به هم 
متصل شد

منظومه سامانه های تجارت ایران با حضور وزرای صنعت، معدن 
و تجارت و ارتباطات و فناوری اطالعات در نمایشگاه بین المللی 
تهران رونمایی شد بر اساس آن از امروز همه این سامانه های 
تجارت به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل شدند و تمامی 
مراحل واردات کاال از ثبت سفارش تا توزیع، قابل رصد و پایش 

است.
شامل  ایران  تجارت  سامانه های  منظومه  از  رونمایی  مراسم   
سامانه جامع تجارت، سامانه شناسه کاال، سامانه جامع انبارها، 
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتبار، سامانه نیما 
و دیگر سامانه های زیرمجموعه سامانه جامع تجارت با حضور 
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدجواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مویدی رئیس 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دیگر مسئوالن سازمان توسعه 

تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
در این مراسم همه سامانه های زیرمجموعه سامانه جامع تجارت 
به وزرا و مدعوین حاضر توضیح داده و اعالم شد که از امروز 
همه این سامانه ها به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل شدند 
و تمامی مراحل واردات کاال از ثبت سفارش تا توزیع قابل رصد 

و پایش است.

ــا کاهــش ۲/3 درصــدی،  درصــدی، الیــاف و تاپــس پلی اســتر ب
روبــرو شــده  اســت. همچنیــن نــخ سیســتم پنبــه ای و ترکیبــی 
الیــاف مصنوعــی ۱/۸  درصــد، نــخ پلی اســتر ۸/۵ درصــد، فــرش 
ماشــینی ۲/۷ درصــدی، چــرم ۰/۸ درصــدی، انــواع پایپــوش ۰/۲ 
درصــد افزایــش داشــته اســت. در ذیــل جــدول مربــوط بــه آمــار 
ــد کاالهــای منتخــب صنعتــی طــی چهــار ماهــه نخســت  تولی
ســال جــاری در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل آمده اســت.

تیرواحد سنجشنام محصول
1397

خرداد
1397

درصد
تغییر

3ماهه اول
1397

4ماهه اول
1396

درصد
تغییر

2/1-4/64/52/217/818/2میلیون تنپتروشیمی

-1/70-00/4هزار تنالیاف اکریلیک

 نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی
19/518/74/367/366/11/8هزار تن الیاف مصنوعی

2/3-16/515/56/558/259/6هزار تنالیاف و تاپس پلی استر

2/476/470/48/5-2020/5هزار تننخ پلی استر

725070792/427399266902/7هزار متر مربعفرش ماشینی

3/93/318/212/412/30/8میلیون فوت مربعچرم

آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی

خانواده محترم نجفی اصل  
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم

 
درگذشت حاج عباس نجفی اصل- از پیشکسوتان صنعت نساجی- را 
تسلیت عرض می نماییم. برای  شما صبر و شکیبایی و برای آن عزیز 

سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت
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