
بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران سال دوازدهم  شماره 468  شانزدهم  تیرمـاه 1398

ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند كلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

مشــکالت اجرایــی بســته سیاســتی نحــوه برگشــت ارز حاصــل از 
صــادرات در ســال 1398 و نحــوه رفــع تعهــد ارز صادراتــی ســال 
ــن  ــزی، در تازه تری ــک مرک ــوب بان ــدگان مص 1397 صادرکنن
نشســت شــورای گفت وگــو بررســی و مقــرر شــد بــرای 
نهایــی شــدن الگــوی موردنظــر، کمیتــه ای متشــکل از بخــش 

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــزی، وزارت صنع ــک مرک ــی، بان خصوص
و وزارت اقتصــاد، تشــکیل شــود و نظــر نهایــی را اعــالم کنــد.

ــدای  ــزی در ابت ــک مرک ــد بان ــنامه جدی ــب بخش ــی تصوی در پ
خــرداد 98 و ارجــاع برخــی مشــکالت از ســوی شــوراهای 
ــی  ــی، بررس ــش خصوص ــاالن بخ ــتانی و فع ــوی اس گفت وگ
مشــکالت اجرایــی ایــن بســته سیاســتی و نحــوه رفــع تعهــد ارز 
ــه  ــدگان، در دســتور کار دبیرخان ــی ســال 1397 صادرکنن صادرات
شــورای گفت وگــو قــرار گرفــت. بــه اعتقــاد فعــاالن اقتصــادی 
در نظــر نگرفتــن موانــع جــدی انتقــال ارز بــه کشــور در زمــان 
ــر  ــران و دیگ ــن ای ــی بی ــاط بانک ــود ارتب ــدم وج ــم و ع تحری
ــده  ــت ارز و نادی ــای برگش ــودن روش ه ــی نب ــورها، عملیات کش
گرفتــن برخــی از شــرایط تجــارت بــه ویــژه در مــراودات تجــاری 
بــا کشــورهایی نظیــر عــراق و افغانســتان از جمله موانعی هســتند 
کــه رونــد برگشــت ارز بــه داخــل را بــا مشــکل مواجــه ســاخته 

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

تولیدکنندگان داخلی برای تامین پوشاک ورزشی آمادگی دارند

ــدن و تجــارت  ــت، مع ــر صنع ــژه وزی ــتیار وی ــی و دس مشــاور عال
بااشــاره بــه اعــالم آمادگــی تولیدکننــدگان داخلــی بــرای تامیــن 
پوشــاک ورزشــی،  افــزود: فعــاالن بخــش ورزش کشــور، اولویــت 

خــود را بــر اســتفاده از پوشــاک و تجهیــزات ورزشــی تولیدداخــل 
قــرار دهنــد.

صــادق نجفــی در نشســت مشــترک بــا برخــی مدیــران تیم هــای 
ملــی و تولیــد کننــدگان پوشــاک، بــر لــزوم حمایــت از تولیــد داخل 
در دوره تحریــم تاکیــد کــرد و گفــت: در ایــن شــرایط و در ســال 
رونــق تولیــد، بــرای جلوگیــری از خــروج بــی دلیــل ارز از کشــور، 
ضــرورت دارد فعــاالن بخــش ورزش، اولویــت خــود را براســتفاده از 

پوشــاک و تجهیــزات ورزشــی ملــی قــرار دهنــد. 
ــا، وی یــادآور شــد: تولیــد داخــل بــه ویــژه در  بــه گــزارش ایرن
بخــش پوشــاک ورزشــی در چنــد ســال اخیــر رشــد قابــل توجهی 
ــازار  ــه ب ــی را ب ــوالت خوب ــز محص ــی نی ــر کیف ــته و از نظ داش

ــد. ــه می کن عرض

ادامه در صفحه 2

قاب آماری صنعت نساجی و پوشاک

صنعت نساجی و پوشاک از جمله صنایعی است که در لیست یازده 
پیشران توسعه صنعتی کشور جانمایی شده است.

دستیابی به جایگاه سوم در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با 

تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری همراه با توسعه فناوری 
و ارتقای بهره وری عوامل تولید را می توان از اهداف پیش بینی شده در 

افق 1۴۰۴ برای صنایع نساجی و پوشاک دانست. 
به گزارش دنیای اقتصاد ،  اما این صنعت استراتژیک در حال حاضر چه 
وضعیتی دارد و با چه چالش هایی روبه رو است؟ »دفتر صنایع نساجی 
و پوشاک وزارت صمت« در گزارشی آماری و تحلیلی، آخرین وضعیت 

این صنعت را به تصویر کشیده است.
ارزیابی ها نشان می دهد تعداد واحدهای نساجی و پوشاک در کشور 
به 79۰۰ واحد رسیده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته، این 
صنعت سهم 11 درصدی از کل صنعت را از آن خود کرده است. از 
سوی دیگر کارنامه این صنعت حاکی از آن است که میزان سرمایه 
ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

با تصویب شورای گفت وگو

تعیین تکلیف برگشت ارز حاصل از صادرات به کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی سپرده شد
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران 
)اصالتاً و وکالتاً( دعوت می شود راس ساعت 18 روز شنبه مورخ 
98/۰۴/29 در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که در 
ایران واقع در خیابان  بازرگانی، صنایع ، معادن  اتاق  طبقه دهم 

طالقانی شماره 175 برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه
1- استماع گزارش هیات مدیره 

2- استماع گزارش دبیرخانه انجمن
3- استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونی 

۴- تصویب ترازنامه و صورتحساب مالی منتهی به پایان اسفند97
5- انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل

6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
7- سایر موارد پیش بینی نشده که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی می باشد.

                                    محمدجعفر شهالیی نژاد
                          رییس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
انجمن صنایع نساجی ایران 
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با تصویب شورای گفت وگو

تعیین تکلیف برگشت ارز حاصل از صادرات به کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی سپرده شد خالصه مذاکرات  هزار و بیست و سومین  نشست هیئت  مدیره
انجمن  مدیره  هیأت  نشست  و سومین  بیست  و  هزار 
اعضای  هیات  اکثریت  با حضور  ایران  صنایع نساجی 
مدیره در روز یکشنبه مورخ 98/03/26 در محل دفتر 
انجمن صنایع نساجی ایران تشکیل و برگزار شد و نسبت 
به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آن ها 

اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
ــن نشســت  ــزار و بیســت و دومی ــرات ه 1- خالصــه مذاک
هیــات مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران مــورخ 
98/۰3/19 قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور 

رســید.
ــرای  ــوص اج ــر در خص ــادل نظ ــث و تب ــس از بح 2- پ
بنــد 19-25 اساســنامه در خصــوص غیبــت هــای موجــه و 
غیرموجــه مصــوب گردیــد کــه پــس از مکاتبــه بــا اعضــای 
ــی  ــاه اجرای ــدای تیرم ــب از ابت ــره، مرات ــات مدی ــرم هی محت

گــردد.
ــر  ــه تاخی ــادل نظــر در خصــوص ب ــس از بحــث و تب 3- پ
ــاظ  ــاده و لح ــوق الع ــی ف ــع عموم ــخ مجم ــن تاری انداخت
نمــودن فرصــت بیشــتر بــرای اعمــال اصالحــات و بررســی 
بیشــتر در خصــوص تغییــرات اساســنامه مصــوب گردیــد که 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن در روز شــنبه 29 
ــه  ــاده ب ــوق الع ــی ف ــردد و مجمــع عموم ــزار گ ــاه برگ تیرم

ــخ مناســب دیگــری موکــول گــردد. تاری
ــنامه در  ــالح اساس ــوع اص ــه موض ــتور جلس ــق دس ۴- طب
دســتور کار قــرار گرفــت و بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص 
مــاده مربــوط به اعضــای انجمن و شــرایط عضویــت صورت 
ــی مــورد بحــث و  پذیرفــت کــه مقــرر شــد در جلســات آت

تبــادل نظــر بیشــتری قــرار گیــرد.
ــزاری  ــی از برگ ــروش زاده گزارش ــدس نیلف ــای مهن 5- آق
نمایشــگاه فــرش ماشــینی در محــل نمایشــگاه شــهر آفتاب 
ــه  ــر ب ــاز گوه ــرح س ــرکت ط ــه ش ــد و مکاتب ــه فرمودن ارائ
شــماره 1۰1۰-98 مــورخ 98/۰3/2۰ بــه اطــالع هیــات 
ــن  ــادل نظــری در ای ــید و بحــث و تب ــرم  رس ــره محت مدی
ــرر شــد موضــوع جهــت  خصــوص صــورت پذیرفــت و مق
جمــع بنــدی و تصمیــم گیــری بــه کمیتــه فــرش ماشــینی 

ــردد. ارجــاع گ
ــا  ــی ب ــل همزمان ــه دلی ــره ب ــات مدی ــی هی ــه آت 6- جلس
نمایشــگاه ایتمــای بارســلون در هفتــه آتــی برگــزار نخواهــد 

ــد. گردی
7- جلســه در ســاعت 18:3۰ بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد خاتمــه یافــت.
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 

علی فرهی، عبدالحسین اخوان مقدم
 

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

اســت.
در ایــن رابطــه ســه مشــکل عمــده از ســوی دبیرخانــه شــورای 
ــی  ــش خصوص ــاور بخ ــه ب ــه ب ــده ک ــایی ش ــو شناس گفت وگ
ــوان  ــد، نمی ت ــای جدی ــف مدل ه ــا و تعری ــه آنه ــه ب ــدون توج ب

ــه کــرد.  ــه بازگشــت ارز صادراتــی تکی ب
ــد ارز  ــتفاده از صددرص ــا اس ــکان واردات ب ــدم ام ــه اول ع نکت
بازگشــتی حاصــل از صــادرات اســت؛ بــر اســاس اظهــارات مظفر 
علیخانــی، معــاون امــور فنــی و خدمــات بازرگانــی اتــاق ایــران، 
ــه  ــد پرهزین ــک فراین ــه ارز ی ــی ب ــل کاالی صادرات ــد تبدی فراین
اســت کــه برگشــت آن بــه چرخــه اقتصــاد می توانــد بــا واردات 
محقــق شــود امــا الــزام برگشــت بــه سیســتم بانکــی و تبدیــل 
دوبــاره ارز بــه کاالی وارداتــی از شــبکه بانکــی موجــب تحمیــل 
هزینه هــای مضاعــف )هزینــه تبدیــل و نقل وانتقــال( بــه 
صادرکننــده ای اســت کــه خــود بــرای واردات بــه ارز نیــاز دارد.

وی تصریــح کــرد: طبــق تازه تریــن بخشــنامه بانــک مرکــزی، 
ــود،  ــه ش ــا عرض ــامانه نیم ــد در س ــی بای ــد ارز صادرات 5۰ درص
حداکثــر 2۰ درصــد آن بــه صــورت اســکناس و مابقــی در قالــب 

واردات در مقابــل صــادرات بــه کشــور برگــردد. 
ــاالن  ــم، فع ــی از تحری ــای ناش ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــنهاد  ــتند و پیش ــدل نیس ــن م ــت ای ــه رعای ــادر ب ــادی ق اقتص
ــا،  ــن روش ه ــن همی ــت ارز از بی ــیوه برگش ــه ش ــد ک می کنن
ــده  ــط صادرکنن ــد توس ــور مقص ــوع کاال و کش ــا ن ــب ب متناس

ــود. ــاب ش انتخ
علیخانــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بخــش خصوصــی مبنــای 
ــت را درک  ــه ارز اس ــور ب ــاز کش ــن نی ــه تأمی ــت ک ــی دول اصل
کــرده و بــر همیــن اســاس عمــل خواهــد کــرد. از طرفــی طبــق 
ــاهد  ــت ارز، ش ــد برگش ــازی رون ــس از ساده س ــود پ ــار موج آم
ــن  ــتیم. بنابرای ــل هس ــه داخ ــتی ب ــزان ارز برگش ــش می افزای
می تــوان بــا بررســی های بیشــتر بــه الگوهــای جدیدتــر و 
بهتــری بــرای ایــن مســئله مهــم دســت پیــدا کنیــم. در ادامــه 
ــاالی بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات  ــه ب ــن نشســت هزین ای
ریالــی بــه کشــورهای عــراق و افغانســتان و وجــود احتمــال عدم 
پذیــرش اســناد صــادرات ریالــی قبــل از تاریــخ 16 مــرداد 1397 
ــزی  ــک مرک ــوی بان ــتان از س ــراق و افغانس ــورهای ع ــه کش ب
ایــران، بــه عنــوان دو مشــکل دیگــری کــه بخــش خصوصــی 

ــه رو اســت، مطــرح شــد.  ــا آنهــا روب ب
بخــش خصوصــی معتقــد اســت اگرچــه ایــن راه حــل دیــده شــده 
کــه صادرکننــده ریــال را بــه یــک صرافــی مــورد تأییــد بانــک 
مرکــزی تحویــل دهــد امــا ایــن بــه معنــای رفــع تعهــد نیســت و 
صرافــی بایــد ارز را بــه داخــل کشــور آورده و در نیمــا ثبــت کنــد 
تــا رفــع تعهــد صــورت پذیــرد؛ انجــام ایــن عملیــات حــدود 8 تــا 
12 درصــد بــرای صادرکننــده هزینــه دارد و ایــن مشــکلی اســت 
ــاال نیســت  ــدان ب کــه وجــود دارد چــرا کــه ســود صــادرات چن
کــه ایــن میــزان هزینــه بــه آن تحمیــل شــود. رضــا رحمانــی، 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا تأییــد پیشــنهادهایی کــه از 
ســوی نماینــدگان بخــش خصوصــی عنــوان شــد از لــزوم تدوین 
راهکارهایــی بــرای توســعه صــادرات به ویژه در شــرایط حســاس 

کنونــی ســخن گفــت. وی از شــورای گفت وگــو خواســت تــا در 
ایــن مــورد بــا حساســیت بیشــتری تصمیم گیــری کننــد.

صمــد کریمــی، نماینــده بانــک مرکــزی در واکنــش بــه 
اظهــارات علیخانــی و پیشــنهادهایی کــه توســط دبیرخانــه 
ــرای  ــرد: ب ــالم ک ــد، اع ــالم ش ــه و اع ــو تهی ــورای گفت وگ ش
بهره گیــری از مدل هــای جدیــدی کــه بتوانــد ارز موردنیــاز 
ــا  ــه وی ب ــم. البت ــی داری ــد، آمادگ ــن کن کشــور را آســان تر تأمی
پیشــنهاد علیخانــی مخالفــت و روی ایــن نکتــه نیــز تأکیــد کــرد 
ــد  ــا بای ــامانه نیم ــی در س ــد از ارز صادرات ــه 5۰ درص ــه عرض ک
انجــام شــود تــا از ایــن طریــق ارز موردنیــاز کشــور تأمیــن شــود. 
بــا توجــه بــه وضعیــت صــادرات نفــت، ایــن مهــم بایــد محقــق 

شــود.
بــر اســاس اظهــارات وی از ابتــدای ســال جــاری 5 میلیــارد دالر 
در ســامانه نیمــا عرضــه شــده کــه یــک میلیــارد آن مربــوط بــه 
واحدهــای کوچــک و متوســط اســت. کریمــی گفــت: از طرفــی 
ــه صــادرات  ــوط ب میــزان ارز عرضــه شــده در ایــن ســامانه مرب
ســال 97 نیــز بیــش از 18 میلیــارد دالر اســت کــه آمــار خوبــی 

اســت.
در نهایــت بــا توجــه بــه تأکیــد فرهــاد دژپســند، وزیــر اقتصــاد و 
ــزوم برگشــت ارز، تأمیــن  رئیــس شــورای گفت وگــو در مــورد ل
نیازهــای ارزی و رعایــت ترکیبــی کــه در بخشــنامه اخیــر بانــک 
مرکــزی آمــده اســت، مقــرر شــد کمیتــه ای متشــکل از بخــش 
خصوصــی، بانــک مرکــزی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 

وزارت اقتصــاد، تشــکیل شــود و نظــر نهایــی را اعــالم کنــد.
ــاس،  ــه حس ــن بره ــت در ای ــرد دول ــرد: رویک ــح ک وی تصری
تقویــت تولیــد و رونــق بخشــیدن بــه صــادرات اســت. از طرفــی 
ــا در  ــواع پروژه ه ــرای ان ــرای اج ــه ب ــم ک ــی می دانی ــه خوب ب
کشــور بــه انتقــال تکنولــوژی و ارز نیــاز اســت، بنابرایــن تمــام 

ــرد. ــم ک ــه خواهی ــن زمین ــالش خــود را در ای ت
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، غالمحســین شــافعی، 
رئیــس اتــاق ایــران و دبیــر شــورای گفت وگــو از حضــور الیــاس 
حضرتــی، رئیــس جدیــد کمیســیون اقتصــاد مجلــس در نشســت 
ــه عنــوان عضــو جدیــد خبــر داد. پیــش از  شــورای گفت وگــو ب
ایــن محمدرضــا پورابراهیمــی کــه ریاســت کمیســیون اقتصــاد 
ــو  ــورای گفت وگ ــات ش ــت در جلس ــده داش ــه عه ــس را ب مجل

ــرد. ــدا می ک ــور پی حض
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری شــورای ســران ســه قــوه و 
لــزوم حضــور بخــش خصوصــی در کمیســیون فرعــی این شــورا 
از دعــوت نماینــدگان بخــش خصوصــی بــه منظــور حضــور در 

جلســات ایــن کمیســیون بــرای نخســتین بــار خبــر داد.
الیــاس حضرتــی، رئیــس جدیــد کمیســیون اقتصــاد مجلــس نیــز 
بــا تأکیــد بــر احیــای جایــگاه و هویــت اصلــی بخــش خصوصــی 
در اقتصــاد ایــران از مطــرح شــدن الیحــه ارزش افــزوده تــا پایان 
مــرداد مــاه در صحــن علنــی مجلــس خبــر داد و گفــت: بخــش 
خصوصــی همچنــان فرصــت دارد تــا دیدگاه هــا و پیشــنهادهای 

خــود را در ایــن رابطــه بــا نماینــدگان مجلــس درمیــان بگــذارد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

تولیدکنندگان داخلی برای تامین پوشاک ورزشی آمادگی دارند

ــه برندســازی  ــوط ب ــد داخــل را مرب ــی تولی ــف اصل ــی ضع نجف
ــاًل رســانه ای دارد  ــرد: ورزش، محیطــی کام ــد ک دانســت و تاکی
و می تــوان در راســتای ترویــج اهــداف بــزرگ »نهضــت ســاخت 
داخــل« و نیــز جلــب مشــارکت عمومــی بــه ویــژه نســل جــوان 

بــه ســمت حمایــت از تولیــدات داخلــی حرکــت کنیــم. 
در ایــن نشســت، تولیــد کننــدگان داخلــی آمادگــی خــود را بــرای 

تولیــد پوشــاک ورزشــی اعــالم کردنــد.

ادامه از صفحه 1

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

2



ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

باید كاال های وارداتی شناسنامه دار شوند
مقابله با پوشاک قاچاق نیاز به فرآیند مستمر دارد
گفت و گــوی ویــژه خبــری 12 تیرمــاه بــا موضــوع ســایه ســنگین 
قاچــاق رســمی بــر اقتصــاد کشــور بــا حضــور ســخنگوی ســتاد 
ــا  ــارزه ب ــا قاچــاق کاال و ارز و مدیــرکل پیشــگیری و مب ــارزه ب مب

قاچــاق کاال و ارز ســازمان تعزیــرات برگــزار شــد. 
در ابتــدای برنامــه، حمیدرضــا دهقــان نیــا ســخنگوی ســتاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز در ابتــدا بــا اشــاره بــه ســالروز صــدور فرمــان 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر مقابلــه و مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز گفــت: در ســال نزدیــک بــه 8 میلیــارد دالر مصــرف پوشــاک 
داریــم کــه از ایــن میــزان نزدیــک بــه 5 میلیــارد تولیــد داخــل و 
دو و نیــم میلیــارد قاچــاق اســت. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز یــک ســری اقداماتــی را انجــام داده اســت افــزود: قانــون 
ــا قاچــاق کاال و ارز را پیــش روی خــود قــرار دادایــم، در  مبــارزه ب
ــده  ــح ش ــاده 13 تصری ــاق کاال و ارز در م ــا قاچ ــارزه ب ــون مب قان
کــه بایــد کاال هــای وارداتــی بــه کشــور شناســنامه دار شــوند ماننــد 
تلفــن همــراه، پوشــاک و غیــره، بــر همیــن اســاس آییــن نامــه 
اجرایــی مــاده 13 تهیــه و ابــالغ شــد، در شــهریور ســال 95 وزیــر 
وقــت صنعــت معــدن و تجــارت دســتورالعملی را ابــالغ کردنــد که 
مضمــون آن دســتورالعمل بــه ایــن صــورت اســت کــه اگــر نشــان 
ــل  ــت در داخ ــاک درصــدد فعالی ــوزه پوش ــی در ح تجــاری خارج
ــل  ــی در داخ ــان و نمایندگ ــت نش ــه ثب ــف ب ــت موظ ــور اس کش
کشــور اســت. دهقــان نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه عــالوه بــر ثبــت 
ســفارش و اخــذ نمایندگــی بایــد شناســه کاال وجــود داشــته باشــد 
ادامــه داد:ترخیــص کاال منــوط بــه ثبت مجــوز بــرای فعالیت، ثبت 
ســفارش کاال و ثبت شناســه کاال اســت. پاســاژ های بزرگ کشــور 
ــا صــدای بلنــد فریــاد می زدنــد  کــه در بهتریــن نقــاط هســتند ب
کــه در داخــل کشــور نمایندگــی ندارنــد و لــذا قطعــاً پوشــاک آن ها 

قاچــاق اســت. 
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا اشــاره بــه اینکــه 
از 11۴ بــاب واحــد در مجتمع هــای تجــاری بیــش از 2۰۰ میلیــارد 
تومــان ارزش تقریبــی پرونده هایــی اســت کــه در ایــن خصــوص 
جریمــه صــادر شــده و حکــم گرفتــه انــد افــزود: ایــن گام اول مــا 
ــای  ــه معن ــن مســئله ب ــه ای ــوده اســت و البت ــارزه ب در جهــت مب
گام انتهایــی نیســت مــا بعــد از بحــث پوشــاک محــرز قاچــاق بــه 

ــیم.  ــر می رس ــای دیگ ــا و فاز ه ــله گام ه سلس
وی افــزود: مقابلــه بــا پوشــاک قاچــاق فرآینــد مســتمر می خواهــد، 
ــه طــوری  ــد ب ــه بررســی موضــوع می پردازن تیمــی داریــم کــه ب
کــه در هفتــه گذشــته ســه واحــد را رصــد و پیگیــری کــرده ایــم. 
مدیــرکل مبــارزه بــا قاچــاق ســازمان تعزیــرات هــم در ایــن برنامه 
گفــت: امســال بــرای متخلفــان ۴2 برنــد پوشــاک محرز قاچــاق در 

اســتان های تهــران و البــرز پرونــده تشــکیل شــده اســت. 
عبدالمجیــد اجتهــادی بــا بیــان اینکــه در زمینــه قاچــاق پوشــاک 
ــده تشــکیل شــده اســت افــزود: پارســال پنــج  امســال 85۰ پرون
ــه  ــر ب ــکیل و منج ــاق تش ــرز قاچ ــای مح ــده برند ه ــزار پرون ه
صــدور رأی شــد. اجتهــادی افــزود: در ســال 97 - 8۰ هــزار 
پرونــده در ســازمان تعزیــرات حکومتــی تشــکیل شــد کــه حجــم 
ــه  ــه شــدت کاهــش یافت ــون تومــان ب ــر 1۰ میلی پرونده هــای زی
ــود. وی گفــت: در حالــی کــه در ســال 95 دو درصــد پرونده هــا  ب
ــه  ــزان در ســال 97 ب ــن می ــود، ای ــان ب ــون توم ــاالی 1۰۰ میلی ب

هفــت درصــد افزایــش یافــت.  
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس هــم در ایــن برنامــه گفــت: 
ــرآورد  ــس، ب ــه در مجل ــورت گرفت ــی های ص ــاس بررس ــر اس ب
ــود و  ــارد دالر ب ــال 96 - 25 میلی ــور در س ــه کش ــاق کاال ب قاچ
ــل  ــارد دالر قاب ــم میلی ــه 12 و نی ــزان ب ــن می ــای کاهــش ای ادع
قبــول نیســت. علــی اکبــر کریمــی افــزود: 95 درصــد از مجمــوع 
کاال هــای قاچــاق در کشــور توزیــع و تنهــا پنــج درصــد آن کشــف 

می شــود. 

قاب آماری صنعت نساجی و پوشاک

مجوزها به 11۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که سهم آن از کل 
صنعت 5 درصد برآورد می شود. 

همچنین مطابق با آمار ها، 26۰ هزار نفر در صنعت نساجی و پوشاک 
اشتغال دارند که سهم آن از کل صنعت 12 درصد است. اما در بخش 
تجارت خارجی صنایع نساجی و پوشاک چه آماری ثبت شده است؟ 

بررسی ها گویای آن است که صادرات محصوالت نساجی و پوشاک 
به بیش از یک میلیارد دالر رسیده است که سهم 9/ 1درصدی از 
صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. وضعیت واردات 
این صنعت هم نشان می دهد 6/ 1 میلیارد دالر واردات نساجی و 
پوشاک صورت گرفته که سهم ۴/ 3 درصدی از واردات کل صنعت 

را داشته است. 
ارزش افزوده صنایع نساجی و پوشاک براساس اطالعات مرکز آمار 
ایران در سال 1393 نیز 3۴ هزار میلیارد ریال برآورد می شود که سهم 
5/ 2 درصدی از کل صنعت را از آن خود کرده است. نمای کلی صنایع 
نساجی و پوشاک همچنین نشان می دهد که واردات ماشین آالت 
به طور متوسط ساالنه 3۰۰ میلیون دالر )در سال 96، 5۰۰ میلیون 

دالر( بوده است. 
تعداد تعرفه های این صنعت نیز 988 ردیف است. همچنین حقوق 
ورودی محصوالتی همچون الیاف )5 و 1۰ درصد(، نخ )15 و 2۰ 
درصد(، پارچه )32 درصد(، پوشاک )55 درصد(، پوست )5 درصد(، چرم 
)26 و 32 درصد(، کیف و کفش )55 درصد(، کفپوش )55 درصد( و پتو 
)55 درصد( است. صنعت نساجی و پوشاک همچنین توانسته رتبه 59 
از 16۰ کشور در صادرات نساجی و پوشاک را به خود اختصاص دهد.

 
كارنامه تولید

اما تولید محصوالت صنایع نساجی و پوشاک به چه سمت و سویی 
حرکت کرده است؟ تصویر آماری تولید هفت محصول منتخب این 
صنعت نشان می دهد 5 محصول رشد تولید را تجربه کرده اند و در 
این میان تنها »الیاف پلی استر« و »فرش ماشینی« افت تولید را از 

سر گذرانده اند. 
مطابق با آمارهای منتشر شده، الیاف پلی استر در سال 1397، توانسته 
199 هزار تن تولید داشته باشد که نسبت به سال گذشته افت بیش 
از 3 درصد را تجربه کرده است. سال 96، الیاف پلی استر 2۰6 هزار 
تن تولید داشته است. فرش ماشینی، دومین محصولی است که در این 

گروه صنعتی کاهش تولید را ثبت کرده است. 
ارزیابی ها نشان می دهد در سال 1397، بیش از 89 میلیون مترمربع 
فرش تولید شده که در مقایسه با تولید سال 1396 این محصول )9۴ 

میلیون متر مربع(، افت نزدیک به 5 درصد داشته است. 
در میان محصوالت منتخبی که رشد تولید را تجربه کرده اند، »کفش«، 
»نخ سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی«، »الیاف اکریلیک«، »چرم« و 
»نخ فیالمنت پلی استر« نسبت به سال 96 بیشترین رشد تولید را 

ثبت کرده اند.
 

اهم مشکالت
ارزیابی ها نشان می دهد صنایع نساجی و پوشاک با پنج چالش عمده 
»واردات غیررسمی«، »عدم تمایل به سرمایه گذاری ناشی از کاهش 
حاشیه سود و توان رقابت پذیری«، »صادرات مواد و محصوالت خام«، 

باالی  هزینه های  و  تصفیه خانه های چرم شهرها  بودن  »مستهلک 
جاری و نگهداری آنها« و »مشکالت تامین مواد اولیه پتروشیمی 
واحدها )نوسانات قیمت و عرضه مواد اولیه در بورس کاال، نبود سقف 

رقابتی(« روبه رو است.
 

اما این چالش ها چگونه برطرف خواهند شد؟
»باال بودن ریسک قاچاق و تشدید مبارزه با کاالهای قاچاق در سطح 

عرضه«، 
»استقرار گمرک در مبادی ورودی به مناطق آزاد و نظارت بر حسن 
اجرای ضوابط مربوطه، همچنین تعیین محدودیت جهت واردات کاال 

به مناطق آزاد«
پوشاک  )برندها(  تجاری  نشان های  و  نام  نمایندگی  »ساماندهی 

خارجی«،
»پیگیری اجرای آیین نامه اجرایی ماده )13( قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مبنی بر الزام الصاق کد شناسه و رهگیری کاالهای وارداتی 

به منظور شفافیت در زنجیره تامین و مقابله با واردات غیرقانونی«
»محدود کردن یا کنترل و نظارت بیشتر و ساماندهی واردات کاالهای 
نساجی و پوشاک از طریق بازارچه های مرزی، گذر مرزی، کولبری، 
ملوانی، ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و از مناطق آزاد و ویژه به سرزمین 
اصلی« از جمله راهکارهایی هستند که شدت واردات غیررسمی در این 

صنعت را کمتر خواهند کرد. 
از کاهش حاشیه سود و توان  عدم تمایل به سرمایه گذاری ناشی 
رقابت پذیری، یکی دیگر از چالش هایی است که بر سر راه توسعه 

صنایع نساجی و پوشاک مانع ایجاد کرده است.
»تسهیل در امر تامین و واردات مواد اولیه مورد نیاز به اولویت پنبه، 

پوست و وت بلوی گاوی« 
»ایجاد سازوکارهای الزم جهت کاهش قیمت تمام شده و برقراری 
شرایط برابر با رقبای منطقه ای و جهانی از طریق: پرداخت بخشی 
از حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت، اصالح روش اجرای قانون 
از  بخشی  جبران  مالیاتی،  تخفیف های  ارائه  افزوده،  ارزش  مالیات 
هزینه های مصارف انواع انرژی، حل و فصل مشکالت زیست محیطی 
در مورد استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی و در مورد تصفیه خانه ها، 

تخصیص ارز مبادله ای جهت واردات ماشین آالت«
»تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در قالب 

بازسازی و نوسازی واحدهای موجود و ایجادی با شرایط مناسب«
»اختصاص و آماده سازی زمین، ساختمان و زیرساخت      های الزم در 

داخل محدوده شهرها جهت شهرک های ویژه پوشاک«
»تامین نقدینگی واحدها با نرخ سود و مدت بازپرداخت مناسب« از 
جمله راهکارهایی است که با به کار بستن آنها می توان تمایل برای 

سرمایه گذاری ها را افزایش داد. 
از سوی دیگر برای صادرات مواد و محصوالت خام که به عنوان یکی 
از مشکالت صنعت نساجی و پوشاک مطرح است، دو راهکار پیشنهاد 
شده است. »برقراری عوارض مناسب جهت صادرات مواد اولیه از 
جمله محصوالت پوستی و ضایعات PET« و »تخصیص اعتبارات 
از محل عوارض صادراتی دریافتی جهت بازسازی و نوسازی و ایجاد 
واحدهای جدید جهت تولید کاالهای با ارزش افزوده باالتر« دو راهکار 

مذکور هستند. 
برای چالش مستهلک بودن تصفیه خانه های چرم شهرها و هزینه های 
راهکارهایی  می شود  پیشنهاد  هم  آنها،  نگهداری  و  جاری  باالی 
همچون »بازسازی و نوسازی تصفیه خانه ها به وسیله مراجع ذی ربط 
نظیر شرکت شهرک ها« و »حمایت مالی الزم جهت تامین هزینه های 
کار  دستور  در  شهرک ها«  شرکت  توسط  تصفیه خانه ها  نگهداری 

سیاست گذاران قرار گیرد. 
»بررسی سهمیه واحدهای تولیدی متناسب با نیاز« و »ایجاد سقف 
رقابتی در بورس کاال و جلوگیری از افزایش قیمت ها به صورت کاذب« 
هم راهکارهایی است که برای عبور از مشکالت تامین مواد اولیه 

پتروشیمی واحدها پیشنهاد شده است.
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)گزارش ایتما 2019 بارسلونا-30 خرداد تا 5 تیر98 (

رکورد جدید غرفه گذاران در نمایشگاهی با اعتبار روزافزون درعرصه جهانی

تهیه و تنظیم : تهمینه موالنا 
گام به گام و طی 68 سال گذشته، رویداد ایتما به عنوان فراگیرترین 
در  منحصر به فرد  استقبالی  از  جهان،  پوشاک  و  نساجی  نمایشگاه 
عرصه صنعت، بهره مند گشته است. نمایشگاه امسال شهر بارسلونا 
یکبار دیگر شاهد تبلور اعتبار بزرگ ترین همایش »غرفه گذاران« در 

تاریخ نساجی بود. 
شمار غرفه گذاران در این رویداد مرز 1.717 ، موسسه و شرکت از ۴5 

کشور دنیا، را پشت سرگذاشت.
همان گونه که درکنفرانس مطبوعاتی هجدهمین دوره نمایشگاه، در 
روز نخست توسط آقای فریتز پ.مه یر Fritz P.Meyer، ریاست 
 CEMATEX نساجی ماشین آالت  تولیدکنندگان  اروپایی  کمیته 
و  روبه روست  متعدد  چالش های  با  سراسری  اقتصاد  شد:  اشاره 
این وجود  با  تنش ها در دنیای تجارت همچنان تشدید می شوند. 
نساجی، قدیمی ترین صنعت تولیدی در جهان محسوب می شود که 
در طول زمان و علی رغم موانع و نوسان در شرایط تجاری، همواره 

انعطاف پذیری خود را به اثبات رسانیده است.
تولید کنندگان  نوآوری های  بازاریابی  برای  معتبر  صحنه ای  ایتما 
ماشین آالت فراهم ساخته است و امروز با پشتوانه ای درخشان، موفق 
به کسب باالترین رکورد غرفه گذاری در تاریخ نساجی گردیده است. 
در این دوره؛ فضای 11۴.5۰۰ مترمربع به غرفه گذاری اختصاص 
داده شد، که 9 درصد افزایش را نسبت به دوره قبلی ایتما در 2۰15 
 Gran Via نشان می دهد. در مجموع 9 سالن مرکز نمایشگاهی
مشتمل بر فضاهای ارتباطی دراختیاراین رویداد قرارداشت. جهت 
گذاران  ازغرفه  بسیاری  به  گذاری،  بیشتردرغرفه  امکان مشارکت 

فضاهای کوچکتری نسبت درخواست اولیه شان تعلق گرفت.
 ITMA ریاست شرکت ، Charles Beauduin آقای چارلز بودین
Services، برگزارکننده نمایشگاه ایتما 2۰19 اظهارداشت: چنانچه 
بودند،  نشده  رد  نمایشگاهی  متراژ  کمبود  دلیل  به  درخواست ها 
بی شک نمایشگاه بزرگ تر از این بود. متاسفانه، رسیدگی به فهرست 
انتظار 25۰ شرکت و موسسه با حدود 8.2۰۰ مترمربع درخواستی، 

برای ما میسر نگردید.
ارائه شده،  تکنولوژی های  زیاد  تنوع  با  ایتما  افزود:   وی همچنین 
تلقی  بین المللی  رویداد  یک  پیش  از  بیش  دنیا،  و شرق  غرب  از 
نیمی ازکل غرفه گذاران از کشورهای غیر عضو  می شود و تقریباً 

CEMATEX می باشند.
 2۰19 ایتمای  در  غیراروپایی  کشورهای  استقبال  بر  توجه  با 
بارسلونا، بالغ بر نیمی از فضای نمایشگاه به کشورهای غیرعضو 
CEMATEX و از مناطق آسیایی، خاورمیانه و امریکای جنوبی 

اختصاص یافته بود. 
بیشترین تعداد شرکت ها از ایتالیا با 36۴ غرفه گذار، چین با 276 
غرفه گذار، آلمان با 222 غرفه گذار، هند با 169 غرفه گذار و ترکیه با 

16۴ غرفه گذارحضور داشتند. 
فضای  بیشترین  همچنان   CEMATEX عضو   کشورهای 
غرفه گذاری را به خود اختصاص داده بودند، به این معنا که حدود 65 
درصد از کل فضای غرفه گذاری در اختیار این مجموعه بود. ایتالیا 
26درصد از فضا و سپس آلمان با 18 درصد قرارداشت. از فضای 
باقیمانده نیز بیشترین فضای غیر CEMATEX متعلق به ترکیه با 

9 درصد و سپس هند با 5 درصد از فضای نمایشگاهی بودند. 
نوآوری ها در  از راهکارها و  نیز منبع جامعی  بازدیدکنندگان  برای 
19 گروه صنعت نساجی قابل دسترسی بود. چاپ، با برخورداری از 
پیشرفت های جالب و چشمگیر در سال های اخیر و رشد مثال زدنی 
یکی از پرطرفدارترین بخش های نمایشگاه به شمارمی رفت ضمن 
اینکه با 38 درصد افزایش در تعداد غرفه گذاران در مقایسه با دوره  
پیشین ، در جایگاه یکی از پنج بخش برتر در ایتمای 2۰19 ایستاد. 

اشاره ای داریم به تعداد شرکت های غرفه گذار در پنج بخش برتر:
- تکمیل: 325 غرفه گذار

- ریسندگی: 281 غرفه گذار
- بافندگی: 182 غرفه گذار

- چاپ: 157 غرفه گذار
- کشبافی: 136 غرفه گذار

بخش بی بافت و منسوجات فنی به دلیل گستردگی کاربرد همچنان 
بخش مهمی در نمایشگاه ایتما 2۰19 بودند. درحال حاضر، تولید 
 fast و  می گیرد  تاثیر  شدن  دیجیتالی  روند  از  شدت  به  پوشاک 

fashion نیز در ایتما مورد توجه زیادی قرارگرفته است.
 آقای مه یر تصریح کرد: ما از آوردن مجدد تکنولوژی پوشاک به 
مرکز توجه نمایشگاه ایتما بسیار رضایتمند هستیم. در حالی که رویداد 
ایتما در تکنولوژی های تولید همیشه قوی بوده ، معرفی راهکارهای 
عرصه  این  شاخص  موسسات  و  شرکت ها  سوی  از  تولید  جدید 
شمار  در  درصدی   27 افزایش  و  است  بوده  مهمی  گام  بی شک 

غرفه گذاران در مقایسه با ایتما 2۰15 اسباب خشنودی ماست.
ایتما  نمایشگاه  در  پارچه  و  نخ  الیاف،  ارزش  زنجیره  کل  تکمیل 
چشمگیر بود. به عالوه جدیدترین پارچه ها در بخش الیاف و نخ ایتما 

برای خریداران ارزشمند شمرده می شد.  
عنوان موضوعی ایتما 2۰19 » نواوری دنیای نساجی« بود. در این 
راستا و به منظور راهبرد نوآوری، انجمن CEMATEX نیز موفق 
 Innovation Lab .را در ایتما ارائه دهد Innovation Lab شد تا
شامل پاویون تحقیق و نوآوری، سخنرانی ، جایزه نوآوری پایدار و 

نمایش ویدیویی از نوآوری ها بود. 
بودند  شده  دعوت  نساجی  کارشناسان صنعت  میان  از  سخنرانان 
تا دیدگاه ها و تجربیات خود را با متخصصین به اشتراک گذارند. 
سخنرانی ها بین روزهای 21 الی 25 ژوئن انجام گردیدند. همینطور 
یک همایش با محوریت تامین مالی Finance نیز در 21 ژوئن 

اجرا گردید. 
و  همکاری  و  اطالعات  و  دانش  تبادل  تشویق  باهدف  ضمناً، 

شبکه سازی، چندین رویداد به موازات نمایشگاه ایتما برگزارشدند. 
همایش  و   ITMA-EDANA بی بافت  منسوجات  *همایش 
پیشگامان رنگ و مواد شیمیایی نساجی هم با بازخورد فوق العاده 
 Better Cotton انجام گردید. بازخورد رویدادهایی از جمله سمینار
European Digital Textile، Tex- کنفرانس   ،Initiative
 SAC & همایش   ،Summit Global، Planet Textiles
 Texmeeting by TEXFOR و   ZDHC Manufacturer
همگی بسیار جذاب بودند. طبق اظهاربرگزار کنندگان ایتما 2۰19 
؛ بیش از 19۰ سازمان و موسسه  کوچک و بزرگ جزد حامیان این 

رویداد مهم بودند. 
 

عضو جدید

مدیرعامل: علیرضا ایوبی بیدگلی
محل كارخانه: آران و بیدگل
زمینه فعالیت: فرش ماشینی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
به  را  بیدگل  کویر  ستاره  فرش  شرکت 
آقای  جناب  ویژه  به  واحد  آن  مدیران 
علیرضا ایوبی بیدگلی خوش آمد عرض 

ایشان و شرکت فرش ستاره کویر  نموده و موفقیت روزافزون 
بیدگل را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شركت فرش ستاره كویر بیدگل

خانواده محترم زركار

 احتراماً درگذشت مرحومه نسرین  خاک نجفی  را 
تسلیت عرض  نموده و برای آن مرحومه رحمت و 
شکیبایی  و  صبر  بازماندگان  برای  و  الهی   غفران 

مسئلت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

مجمع عمومی عادی سالیانه 
انجمـن صنایـع نساجـی ایـران

بدینوسیله از كلیه اعضای انجمن صنایع نساجی 
هشتمین  و  پنجاه  در  تا  می گردد  دعوت  ایران 
صنایع  انجمن  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
نساجی ایران كه در روز شنبه 29 تیرماه در محل 
ایران  بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی  اتاق 
برگزار می گردد؛ شركت فرمایند. از اعضای محترم 
درخواست می شود طی تماس با واحد عضویت 
انجمن )02126200196 داخلی 121( نسبت به 
بررسی اعتبار عضویت خود و در صورت نیاز تمدید 

عضویت اقدام فرمایند.
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