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 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد.)

تاريخ  در  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  ماشينى  فرش  كميته 
ماشينى  فرش  بازار  مطالعه  و  بررسى  هدف  با  و   94/02/14
قالى  ايرانى(شركت  آقايان  اساس  براين  و  داد  جلسه  تشكيل 
سليمان)، مقصودى (شركت فرش نگين مشهد)، توكلى (شركت 
فرش ساوين)، حكيمى (شركت فرش سهند) و مهرداد زكى پور 
(فرش ستاره كوير) مسئوليت انجام محاسبات قيمت گذارى فرش 

ماشينى را براى سال جديد برعهده گرفتند. 
در اين جلسه كه با هدف رسيدگى به مسائل و مشكالت صنعت 
فرش ماشينى و هم چنين بحث و تبادل نظر در مورد قيمت هاى 
و  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  محل  در  سال1394  در  فروش 
شد،  برگزار  ماشينى  فرش  مختلف  واحدهاى  مديران  حضور  با 

حضار نظرات مختلفى در مورد افزايش، كاهش و تثبيت قيمت 
فروش فرش ماشينى در سال جارى ارائه دادند و ضمن اشاره به 
قيمت  مانند  ايران  در  ماشينى  فرش  فروش  و  توليد  چالش هاى 
گذشته،  سال  از  باالتر  قيمت  با  اوليه  مواد  تهيه  باال،  شده  تمام 
متنوع،  طرح هاى  و  نقوش  طراحى  تركيه،  شركت هاى  با  رقابت 
خواستار  فنى،  دانش  و  ماشين آالت  واردات  به  مربوط  مباحث 

سامان دهى به قيمت اين محصول در بازار شدند. 
آمد  عمل  به  موافقت  ماشينى  فرش  قيمت  افزايش  با  نهايت  در 
اما مقدار آن به جمع بندى نظرات كارشناسى و مطالعات كميته 

تحليل قيمت فرش ماشينى طى يك ماه آينده موكول شد.

از  ايران،  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل  زاده؛  رئيس  محمدمهدى 
اقتصادى  فعاالن  و  شركتها  برخى  بانكى  هاى  حساب  شدن  مسدود 
ايرانى در برخى بانكهاى امارات متحده عربى خبر داد. وى با اشاره 
تأثيرات  جريانات،  اين  يمن،گفت:  و  عربستان  ميان  اخير  مناقشه  به 
نامطلوبى بر فعاليت هاى اقتصادى فعاالن اقتصادى ايران كه ساليان 
سال است به طور شفاف طبق قواعد و قوانين مربوطه در كشور امارات 

به فعاليت اشتغال دارند، گذاشته است.
متحده  امارات  بانكهاى  دوجانبه  و  گسترده  ارتباطات  به  زاده  رئيس 
يكماه  طى  داشت:  اذعان  و  كرد  اشاره  نيز  ايرانى  مشتريان  به  عربى 
و  اعتبارى  كارتهاى  كردن  بلوكه  با  امارات،  بانك  بزرگترين  اخير، 
مسدود نمودن حسابهاى تعداد زيادى شركتها و مجموعه هاى ايرانى، 
پايان  كشور  اين  در  خود  بانكى  فعاليت  به  تا  اند  كرده  تعيين  مهلتى 
دهند، متأسفانه تاكنون مسئولين كشور واكنشى به اين موضوع نشان 
نداده اند. دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران با يادآورى رفتار مشابه 
رويال بانك اسكاتلند با 10 شركت ايرانى اضافه كرد: اين شركتها با 
نقض  اقدامى  چنين  كه  مطلب  اين  اعالم  و  توانمند  وكالى  كمك 
جلب  خود  نفع  به  را  دادگاه  رأى  توانستند  است،  بشر  حقوق  آشكار 
نموده و بانك مربوط ناگزير از توافق خارج از صحن دادگاه و جلب 

رضايت شاكيان خود گرديد.
وى در بخش ديگر سخنان خود به تالش براى لغو 10درصد عوارض 
ناوگان خارجى اشاره كرد و گفت: نمايندگان كشتيرانى جمهورى اسالمى 
ايران معتقدند كه 10 درصد مذكور، اثرات چندانى بر افزايش قيمت تمام 
شده محصوالت و كاالهاى توليدى ندارد. رئيس زاده ادامه داد: مجلس 
شوراى اسالمى در سال1373، ماده واحده اى تحت عنوان قانون مقررات 
تردد وسائط نقليه خارجى تصويب نمود كه به موجب آن چنانچه براى 
ورود كاال از ناوگان غير ايرانى نظير كاميونهاى تركيه و بلغارستان استفاده 
شود، ملزم به پرداخت عوارض 10 درصد كرايه حمل باشند و در مقابل، 
تسهيالتى براى رانندگان ايرانى مدنظر قرار گيرد. پس از مدتى با صدور 
تبصره اى برمبناى آيين نامه اجرايى، هوا و دريا نيز تحت شمول 10 
درصد قرار گرفت و كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران به جمع آورى 
ارقام فوق اخذ عوارض ۱۰٪ پرداخت. وى با اشاره به تحريم كشتيرانى 
جمهورى اسالمى ايران بيان داشت: در بسيارى از موارد در زمان تحريم 
براى تخصيص و اعزام يك كانتينر در شانگهاى بايد مبالغ قابل توجهى 
به طرف هاى چينى داده شود كه اين امر زمينه فساد و رانت را به وجود 
مى آورد؛ به همين دليل پيشنهاد لغو ده درصد را ارائه كرده ايم و معتقديم 
براى ورود به عرصه تجارت جهانى و توسعه صادرات، وجود 10 درصد 
مانع بزرگى براى ماست. رئيس زاده تصريح كرد: پس از اخذ مصوبه 
شوراى پول و اعتبار در مورد بدهكاران حساب ذخيره ارزى، اليحه رفع 
موانع توليد و ارتقاى جايگاه نظام مالى كه با وضع ايراداتى دوبار توسط 
شوراى نگهبان مورد ايراد قرار گرفته و خوشبختانه در تاريخ 94/02/08 
مورد تأييد نهايى شورا قرار گرفت و به مجلس شوراى اسالمى عودت 
داده شد و قرار است توسط رئيس مجلس در قالب قانون به دولت ابالغ 
روز  نرخ  براساس  توانند  مى  صنعتگران  اليحه،  اين  موجب  به  شود؛ 
دهند.  انجام  را  خود  بانكى  هاى  بدهى  حساب  تسويه  اعتبار،  گشايش 
وى در پايان وى ضمن اشاره به برگزارى جلسات انجمن صنايع نساجى 
ايران در مورد كنترل واردات نساجى و پوشاك در مناطق ويژه اقتصادى، 
پيگيرى رفع موانع رونق كسب و كار، ماليات بر ارزش افزوده، ارتباطات 
امور  سازمان  اجتماعى،  تأمين  سازمان  ايران،  بازرگانى  اتاق  با  مستمر 
مالياتى و پيگيرى مشمولين بند دال قانون بودجه سال 88، به برگزارى 
انتخابات هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران در روز بيست و ششم 
خردادماه اشاره كرد و از اعضا درخواست كرد تا با حضور در انتخابات، از 

اين تشكل كارفرمايى حمايت به عمل آورند.

تسويه بدهی های بانکی با نرخ روز گشايش اعتبار
تعيين تکليف افزايش قيمت فرش ماشينی برعهده کميته منتخب

قانون   17 ماده  استناد  به  نيوز،  نساجى  گزارش  به 
معادن جمهورى اسالمى  اتاق بازرگانى، صنايع، 

ايران ،اولين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران 
در دوره هشتم، در تاريخ 1394/02/05 جهت 
زير  افراد  و  برگزار  رئيسه  هيات  انتخابات 

انتخاب شدند:
1- آقاى مسعود خوانسارى به عنوان رئيس

2- آقاى مهدى جهانگيرى كوهشاهى به عنوان نايب 
رئيس اول 

3- آقاى عالء ميرمحمد صادقى به عنوان نايب رئيس دوم 
4- آقاى سيد حامد واحدى به عنوان خزانه دار 
5- خانم سيده فاطمه مقيمى به عنوان منشى 

الزم به ذكر است اعضاى هشتمين دوره هيات نمايندگان اتاق 
بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران به شرح زير مى باشد:

اعضاى بخش خصوصى:
محمدرضا  اميرزاده،  محمد  آرگون،  عباس  اسحاق،  آل  يحيى 
انصارى، محسن بهرامى ارض قدس، سيدرضى حاجى آقاميرى، 
مسعود خوانسارى، فاطمه دانشور، ناصر رياحى، محمدرضا زهره 
وندى، على سنگينيان، مهدى شريفى نيك نفس، اسداهللا عسگر 
اوالدى، فرهاد فزونى، محمد الهوتى، سيده فاطمه مقيمى، سيد 

پديدار،  رضا  برخوردار،  محمدحسين  اتابك،  محمد 
مهدى  پورقاضى،  مهدى  پرويزيان،  كوروش 
عراقى،  خليلى  محسن  كوهشاهى،  جهانگيرى 
اردكانى،  شمس  على  سليمى،  سيدحسين 
صمدى،  كالهى  عليرضا  صالحى،  حميدرضا 
عليزاده،  مهر  محسن  اسدى،  كيميايى  احمد 
پدرام  احراميان،  سيدبهادر  عرب،  نجفى  محمد 
عليرضا  مستوفى،  فريال  لطفى،  مرتضى  سلطانى، 
فر،  فروزان  حسن  صادقيان،  احمد  زرگران،  كاوه  خائف، 

مهدى معصومى اصفهانى، حامد واحدى. 

اعضاى بخش دولتى:
حسـين ابويـى مهريـزى، ولـى الـه افخمـى راد، علـى اشـرف 
افخمـى، عبدالمهـدى بخشـنده، محمدرضـا بهرامـن، حسـن 
عابدى جعفرى، سـهيال جلـودار زاده، مجتبى خسـروتاج، جعفر 
سـرقينى، لطف اهللا سـعيدى، حسن يونس سـينكى، محمدرضا 
شـجاع الدينى، سيدمحمدحسـين شـريعتمدار، محسن صالحى 
منصـور  كرباسـيان،  مسـعود  طهماسـبى،  محمدعلـى  نيـا، 
معظمـى، عـالء ميرمحمدصادقـى، محمدرضـا نجفـى منـش، 

سـيدرضا نـوروز زاده.

برگزاری انتخابات هيات رئيسه اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاوری تهران
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پنجمين دوره انتخابات هيئت مديره جامعه متخصصين نساجی ايران برگزار شدخبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  شصتمين  و  هشتصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
و  تشكيل  انجمن  دو  شماره  ساختمان  محل  در   94/01/16

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- آقاى رئيس زاده: ضمن خوشامدگويى سال جديد 94 را به هيات 
مديره محترم تبريك عرض نموده و آرزوى سالمتى و موفقيت براى 

كليه اعضا و مسئولين و دست اندركاران صنعت نساجى داشتند.
گيوه  كاظم  حاج  شادروان  درگذشت  شهاليى:  مهندس  آقاى   -2
چيان كه از پيشكسوتان صنعت نساجى و بنيانگذار گروه نساجى 

پارس بودند را به كليه اعضا تسليت گفتند.
براى  تسليت  عرض  ضمن  زاده  نيلفروش  مهندس  آقاى   -3
و  بيوگرافى  تا  نمودند  پيشنهاد  چيان  گيوه  كاظم  حاج  درگذشت 
و  نشريات  طريق  از  رسانى  اطالع  جهت  ايشان  كارى  زندگينامه 

مجالت انجمن از فرزندانش تهيه و درج و اطالع رسانى گردد.
4- آقاى رئيس زاده: مصوبات پنجگانه ستاد مركزى مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز به طور مشروح به اطالع حاضرين رسيده و قرار شد تا 

كليه بندهاى پنجگانه از طرف دبيرخانه پيگيرى گردند.
5- با توجه به تبعيضات انجام شده براى شركت هاى توليدكننده و 
فروشنده برندهاى داخلى و خارجى قرار شد اين موضوع از طريق 
دبيرخانه ستاد مركزى مبارزه با قاچاق و ارز مورد پيگيرى قرار گيرد. 
الزم به توضيح است كه برندهاى خارجى فعال در كشور بيشتر غير 
واقعى مى باشند و عمدتا كاالهاى ته انبارى و خارج از سفارش در 
فروشگاه هاى خود را عرضه مى نمايند و سودهاى چند صددرصدى 
مى برند و اصال تحت فشار وزارت دارائى و ساير ارگان هاى بازرسى 

داخلى قرار ندارند.
8- درخصوص اعالم نظر معاون ماليات بر ارزش افزوده وزارت امور 
اقتصادى و دارايى بحث و تبادل نظر شد و قرار شد اين موضوع 
و  ركود  از  خروج  براى  كه  شود  تاكيد  و  گيرد  قرار  اعتراض  مورد 
كمك به توليدكنندگان نرخ ارزش افزوده براى صنعت نساجى براى 

يك مدت چند ساله ثابت بماند.
پيش  موضوع  تا  شود  مى  پيشنهاد  مقصودى:  مهندس  آقاى   -9
طرف  از  صادره  جريمه هاى  و  ها  بانك  به  شده  ارائه  فاكتورهاى 
يك  در  جدى  طور  به  كاال  خريدار  شركت هاى  به  دارايى  وزارت 
جلسه حضورى به مديريت بانك مركزى؛ جناب آقاى دكتر سيف 

منعكس و پيگيرى شود.
10- آقاى مهندس مروج: در مورد موضوع پيش فاكتورهاى خريد 
ارائه شده به بانك ها پيشنهاد مى شود تا اين موضوع از طريق 
آقاى دكتر محمدى معاونت اقتصادى دكتر طيب نيا در يك جلسه 

حضورى پيگيرى شود.
11- موضوع همايش برنديگ در نيمه دوم ارديبهشت به اطالع 
به  محترم  اعضا  نظرات  نقطه  كه  شد  تقاضا  و  رسيد  حاضرين 

دبيرخانه ارسال گردد.
و  مصوبات  تا  نمودند  پيشنهاد  حميدى:  مهندس  آقاى   -13
موضوعات مهمى كه در سال گذشته به سرانجام نرسيد از قبيل 
ذينفع واحد، جوايز صادراتى، لغو انحصار تامين اجتماعى، اعتراض 
و  بندى  جمع  مجددا  و...  فرزند  دو  از  بيش  اوالد  حق  هزينه  به 
پيگيرى گردد و در ضمن دبيرخانه انجمن براى پيشبرد مصوبات 
هيات مديره حتما با ساير انجمن هاى و تشكل ها همكارى و ارتباط 

مداوم و مستمر داشته باشد.
14- مقرر شد تا در اولين جلسه آتى از نمايندگان منتخب در اتاق 
بازرگانى فعال در رشته نساجى دعوت شود تا در جلسه هيات مديره 

حضور داشته باشند

غائبين آقايان
دكتر عليمردان شيبانى، مهندس حميد نويد، مهندس بابك زمانيان، 

، مهندس مرتضى قهارى

مجمـع عمومـى جامعـه متخصصيـن نسـاجى ايـران، در آمفـى 
تئاتـر دانشـكده مهندسـى نسـاحى دانشـگاه صنعتـى اميركبيـر 
برگـزار و طبـق دسـتور جلسـه ، انتخابات هيئت مديـره و بازرس 

نيـز انجـام پذيرفت. 
بـه گـزارش نسـاجى نيـوز در ايـن مجمع كه بـا نظـارت نماينده 
وزرات كشـور همـراه بود؛ پـس از تعيين هيئت رئيسـه اى مركب 
از آقايـان دكتـر عبـاس آيت اللهـى، مهنـدس محمـد نيك پنجه، 
مهنـدس سيدشـجاع الدين امامـى رئـوف و مهنـدس سـيدمحمد 
مقدسـى، گـزارش مالى خزانـه دار، گزارش عملكـرد هيئت مديره 
و گـزارش بازرس ارائه شـدو بـه تصويب مجمع رسـيد. در ادامه، 
نامزدهـاى هيئـت مديـره دوره پنجـم بـه معرفى سـوابق شـغلى 
و تحصيالتـى خـود پرداختنـد و به ايـن ترتيب انتخابـات برگزار 

 . شد
اسامى منتخبين دوره پنجم به شرح زير است:( آقايان و خانم ها)

 1-دكتر شاهين كاظمى
 2- مهندس محمدتقى دانايى هوشيار

 3- مهندس خشايار فرزاد
 4- مهندس بهرام حريرى

 5- مهندس عبدالحميد فيضى
 6-مهندس شهرام شاه بابايى

 7- دكتر سيما حبيبى
 8- دكتر فرشيد شريف نژاد

 9- مهندس حامد فرد اسماعيل پور
 10- مهندس ناصر زجاجى( على البدل)
 11-مهندس گلناز موسوى( على البدل)
12- دكتر روح اهللا باقر زاده( على البدل)

 13- مهندس وحيد قربانى( على البدل) 
 مهندس سعيد جاللى قديرى( بازرس اصلى) 

اين محصول كه با استفاده از نانوذرات نقره توليد شده است، خواص 
ضدباكتريايى خود را تا مدت طوالنى و پس از شستشوهاى مكرر 

حفظ خواهد كرد.
 رشد ميكروارگانيسم ها در منسوجات مى تواند باعث ايجاد اثرات 
جانبى نامطلوب در پوشاك و مصرف كنندگان آن شود. بنابراين 
كنترل و از بين بردن ميكروارگانيسم ها در محيط گرم و مرطوب 

منسوجات داراى اهميت است.
تقى كشاورز كلهرى، مدير فرآيند نوآورى محصول نفيس نخ با 
تأكيد بر اين مطلب كه منسوجات در معرض باكترى ها، بسترى 
كرد:  عنوان  بود،  خواهند  آن  شيوع  يا  و  باكترى  رشد  براى 
در  استفاده  مورد  نمونه هاى  ويژه  به  بيمارستانى،  «ملحفه هاى 
بخش هاى عفونى، مثال خوبى براى وجود اين مشكل است و 
هزينه هاى زيادى جهت ضدعفونى كردن اين منسوجات صرف 
در  رفته  كار  به  الياف  «چنانچه  افزود:  ادامه  در  وى  مى شود.» 
توليد نخ، ذاتاً داراى ويژگى ضد باكترى باشد با توليد و استفاده از 
منسوجات حاصل از اين نخ ها، عالوه بر آنكه هزينه هاى ناشى از 
ضدعفونى كردن كاهش مى يابد، مى توان مرگ و ميرهاى ناشى از 

عفونت هاى بيمارستانى را نيز كاهش داد.»
در اين محصول، نخ هاى نانوكامپوزيتى نقره- پلى استر به كمك 
باكتريال  آنتى  نخ  مى شوند.  توليد  نقره  نانوذرات  حاوى  مستربچ 
توليدى به دليل حضور نانوذرات نقره در شبكه  پليمرى خويش، 

خواص خود را به مدت بسيار طوالنى حفظ خواهد كرد.
وى در اشاره به كاربردهاى بالقوه اين محصول گفت: «اين نخ ها 
كه با نام «نخ ضد باكترى پلى استر فيالمنتى» شناخته مى شوند، 
كليه   و  پزشكى  كشى  باندهاى  توليد  دارند.  فراوانى  كاربردهاى 

منسوجات بيمارستانى از جمله لباس كاركنان، پرده ها و ملحفه ها 
از مهم ترين قابليت هاى كاربردى آن ها به شمار مى روند. عالوه بر 
اين، در ساخت كفپوش ها، روكش مبلمان، پرده ها و لوازم خواب 
كودكان نيز مى توان از اين محصول استفاده كرد. اين محصول 

داراى تأييديه وزارت بهداشت و انستيتو پاستور ايران است.»
كشاورز همچنين در توضيح عملكرد ويژه  نانوذرات نقره در بستر نخ 
عنوان كرد: «در ميان عناصر آنتى باكتريال گوناگون مورد استفاده 
در منسوجات، نقره به دليل خواص ويژه اى چون پايدارى حرارتى، 
فراريت كم و فعاليت طوالنى مدت داراى اهميت ويژه اى است. 
نانوذرات نقره بر روى بازه  وسيعى از باكترى هاى گرم مثبت و 
گرم منفى تأثيرگذارند. اين ذرات به دليل نسبت سطح به حجم 
باال، سطح تماس بااليى را با ميكروارگانيسم ها ايجاد كرده و سبب 
از بين رفتن آن ها خواهند شد.» كشاورز در پايان به مقايسه  روش 
توليد مورد استفاده در اين شركت دانش بنيان با روش هاى معمول 
پرداخت و گفت: «روش هاى متداول ضدباكترى كردن منسوجات 
عموماً فيزيكى هستند. در اين روش ها، بعد از توليد محصول در 
كارخانه هاى تكميل پارچه، مواد ضد باكترى را بر روى پارچه به 
صورت عمليات فيزيكى منتقل مى كنند. همين امر باعث مى شود 
تا پس از چند بار شستشو، خاصيت آن از بين برود. ضمن اينكه 
مواد مصرفى آلودگى زيست محيطى نيز دارند. اين در حالى است 
كه اين شركت با تكيه بر روشى جديد و با استفاده از سيستم ذوب 
ريسى توليد الياف، مستربچ ضد باكترى را به مذاب پلى استر اضافه 
مى كند. اين مستربچ حاوى نانوذرات نقره است. با توجه به اندازه  
بسيار كوچك نانوذرات، در سطح نخ به صورت يكسان و كامل 

پخش مى شوند و لذا پايدارى شستشويى بسيار بااليى دارند.»

نخ پلی استر آنتی باکتريال، محصول صنعتی توليد شده بر پايه  فناوری نانو
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رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك ايران آمار قاچاق 
پوشاك به كشور را دوبرابر آمار ارايه شده از سوى وزير صنعت، 
سازمان يافته  به صورت  و  دالر  4ميليارد  يعنى  تجارت  و  معدن 
اعالم كرد و افزود: اين در حالى است كه آمار پوشاك واردشده 

در كشور مطابق با آمار گمرك ايران تنها 4ميليون دالر است. 
محمود نبوى با بيان اينكه پوشاك قاچاق بيشتر از چين و تركيه 
به كشور صورت مى گيرد، افزود: واقعا نمى دانيم عرضه اين مقدار 

قاچاق به فروشگاه هاى كشور از چه طريقى صورت مى گيرد.
وى با بيان اينكه درحال حاضر 100 واحد صنعتى و 15 هزار واحد 
صنفى در صنعت پوشاك كشور فعاليت دارند، به گردش ساالنه 
گفت:  و  كرد  اشاره  كشورمان  در  صنعت  اين  دالرى  7ميليارد 
بخش هاى  مهم ترين  از  يكى  به عنوان  كشور  پوشاك  صنعت 
و  بازسازى  مورد  اخير  سال  چند  طى  متاسفانه  نساجى  صنعت 
نوسازى واقع نشده است. نبوى يكى از مشكالت صنعت نساجى 
را بى توجهى وزارت صنعت، معدن و تجارت در سرمايه گذارى 
از  بسيارى  در حالى كه  گفت:  و  دانست  بخش  اين  در  مناسب 
كاالهاى مصرفى در كشور ازجمله خودرو و سيمان جزو كاالهاى 
براى  ملى  توسعه  صندوق  از  و  شده اند  دسته بندى  استراتژيك 
نوسازى آنها بودجه در نظر گرفته مى شود صنعت پوشاك از اين 
دسته بندى خارج است. وى با بيان اينكه 50درصد بازار لباس 
كشور به پوشاك زنانه اختصاص دارد، عدم توانايى توليدكنندگان 
اين بخش در عرضه و نمايش محصوالت توليدى را از ديگر 
نمايش  و  عرضه  از  گفت:  و  كرد  عنوان  صنعت  اين  مشكالت 
انواع پوشاك توليدى توسط واحدهاى صنعتى در فروشگاه هاى 
سوى  از  پوشاك  همين  در حالى كه  مى شود،  جلوگيرى  كشور 
يك سرى شركت هاى به ظاهر با برندهاى خارجى در كشور به 
نمايش گذاشته مى شود و اين نوعى سياست يك بام و دو  هوا 
در صنعت پوشاك است. وى عدم توانايى توليدكنندگان داخلى 
در اجاره فروشگاه هاى عرضه پوشاك را ازجمله مشكالت اين 
صنف عنوان كرد و گفت: درحالى كه پوشاك خارجى با درصد 
بااليى سود در فروشگاه هاى كشور عرضه و به فروش مى رود، 
توليدكنندگان پوشاك داخلى تنها مجاز به فروش اجناس خود با 
15 تا 20درصد سود هستند كه به هيچ عنوان كفاف هزينه هاى 

توليد و همچنين مخارج آنها را نمى دهد.
تكنولوژى موجود در شأن صنعت نيست

 در همين حال رييس پژوهشكده مواد و فناورى هاى پيشرفته در 
نساجى دانشگاه اميركبير در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: وضعيت 
فعلى صنعت نساجى به لحاظ تكنولوژى توليد و فرآيندهاى كيفى 

رضايتبخش نيست.
در  موجود  ماشين آالت  و  تكنولوژى  با  افزود:  مراتى  على اكبر 
شأن  در  و  است  محدود  صنعت  اين  پيشرفت  امكان  كشور 
از  نساجى  صنعت  اينكه  بيان  با  وى  نيست.  نساجى  صنعت 
است،  برخوردار  توليدى  كيفى  و  كمى  سطح  ارتقاى  پتانسيل 
زمينه  در  اما  هستيم  قوى  پوشاك  و  فرش  شاخه  در  افزود: 
ريسندگى و بافندگى و توليد الياف به دليل ضعف تكنولوژى و 

مديريت ضعيف هستيم.

مراتى گفت: بعد از مذاكرات انجام شده درخصوص لغو تحريم ها، 
پيدا  ايران  در  سرمايه گذارى  به  تمايل  زيادى  شركت هاى 
خصوص  اين  در  خوبى  پتانسيل  از  نساجى  صنعت  و  كرده اند 
برخوردار است. وى با اشاره به اينكه مديريت در سطح كالن و 
حمايت هاى دولتى ضعيف است، گفت: 95درصد از فعاالن اين 
بخش را توليدكنندگان بخش خصوصى تشكيل مى دهند و بايد 
در حوزه سياست گذارى مورد حمايت قرار گيرند. به گفته مراتى، 
براى پيشرفت صنعت نساجى در حوزه صادرات بايد از تكنولوژى 
و دانش فنى برخوردار شود و دانش فنى را مى توان از داخل كشور 
تامين كرد زيرا هزينه سرمايه گذارى در بخش پژوهش به ارتقاى 
كرد.  خواهد  كمك  بازار  در  جديد  محصوالت  ارايه  و  كيفيت 
نساجى  در  پيشرفته  فناورى هاى  و  مواد  پژوهشكده  گفت:  وى 
صنعت  توسعه  راهبردى  سند  تدوين  حال  در  اميركبير  دانشگاه 
پوشاك كشور است كه براساس آن حمايت هاى دولتى از اين 
بخش تقويت خواهد شد. رييس پژوهشكده مواد و فناورى هاى 
پيشرفته در نساجى دانشگاه اميركبير اظهار كرد: صنعت نساجى 
تنها صنعتى است كه در حال حاضر از مزيت نسبى در صادرات و 

از ظرفيت هاى الزم براى توسعه كشور برخوردار است.

ضرورت نوسازی و بازسازی صنعت پوشاک 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از پرداخت پنج درصدى يارانه 
سود تسهيالت به صورت بالعوض به طرح هاى توليدى كوچك 
و متوسط نيمه تعطيل و تعطيل خبر داد و پيش بينى كرد امسال 
2000 ميليارد تومان به بخش صنعت و 200 هزار ميليارد تومان 
به توسعه صادرات كشور اختصاص يابد كه تا دو هفته آينده نهايى 
مى شود و پس از آن طبق برنامه ريزى هاى انجام شده به صورت 

ماهانه به بخش توليد تزريق شود.
به گزارش ايسنا محسن صالحى نيا در نشست تخصصى بررسى 
مسائل و مشكالت صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى 
كه در استاندارى برگزار شد، گفت: باتوجه به اينكه سال جارى 
سال رونق توليد و تجارت است تمام تمركز اين وزارت خانه رفع 

مشكالت و چالش هاى پيش روى توليد كشور است.
وى افزود: هرچند توليد بايد پشتيبانى شود اما با توجه به محدوديت 
منابع اعتبارى تخصيص يافته به بخش صنعت و معدن كشور 
در حال حاضر تكميل طرح هاى نيمه تمام براى تزريق اعتبار در 
اولويت برنامه هاى وزارت خانه قرار دارد. صالحى نيا با بيان اينكه 
كشور  توليد  و  صنايع  به  بخشيدن  حيات  براى  نياز  مورد  اعتبار 
بيش از 150 هزار ميليارد تومان است، اظهار كرد: اين در حالى 
است كه تنها رقمى معادل 103 هزار ميليارد تومان به اين بخش 
تخصيص يافته و تنها 31 درصد آن از محل اعتبارات و تسهيالت 
بانكى تأمين شده است. وى گفت: با اقدامات انجام شده براى رفع 
چالش هاى توليد در كشور پيش بينى مى شود اين رقم تا 40 درصد 
افزايش يابد و با تأمين اعتبار از محل بودجه دولت و تسهيالت 
بانكى حدود 150 هزار ميليارد تومان به اين بخش تخصيص يافته 

كه مى تواند تحولى عظيم در توليد كشور ايجاد كند.
تأسيس  تازه  واحدهاى  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  صالحى نيا 
از 170  بيش  بايد  حتى  رقم  اين  توليد،  نهاده هاى  نرخ  تغيير  و 
هزار ميليارد تومان باشد كه به دليل مشكالت بودجه اى كشور 
فقدان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون  نيست.  امكان پذير 
نقدينگى براى تأمين مالى پروژه هاى توليدى و صنعتى و نرخ 
سود تسهيالت را از جمله مهم ترين چالش هاى توليد كشور دانست 
و تصريح كرد: بايد تدابير الزم براى رفع اين موانع و راه اندازى 
واحدهاى صنعتى انديشيده شود. صالحى نيا در خصوص تأمين 
اعتبار بخش صنعت و معدن از محل هدفمندى يارانه ها افزود: 
على رغم مكاتبات و تالش هاى انجام شده از طرف وزارتخانه به 
دليل مشكالت عمده دولت پس از تغيير نرخ حامل هاى انرژى 
هنوز منبعى براى اختصاص به اين بخش آزاد نشده است. وى 
در  سرمايه  و  يابد  كاهش  سپرده  سود  چنانچه  افزود:  همچنين 
گردش به بانك ها انتقال يابد زمينه گردش مالى را فراهم خواهد 
كرد ضمن آنكه دست بانك ها نيز در ارائه تسهيالت بازتر مى شود.

وى اظهاركرد: بهينه سازى خط توليد، اصالح ساختار تجهيزات، 
توليد و حامل هاى انرژى و كمك به توسعه صادرات از طريق بهبود 

خدمات گمركى زمينه رشد توليد را فراهم خواهد كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود شرايط پس 
از تخصيص اعتبار از محل هدفمندى يارانه ها خاطرنشان كرد: 
چنانچه رقم 20 هزار ميليارد تومانى از محل منابع و 2000 ميليارد 
تومانى صندوق توسعه ملى به صعنت انتقال يابد برخى چالش ها 
برطرف خواهند شد. وى با بيان اينكه بايد زمينه جذب منابع توسط 
واحدهاى توليدى فراهم شود، افزود: بيش از 80 درصد مشكالت 
واحدهاى صنعتى و توليدى كوچك و متوسط قابل حل است كه 
بايد اقدامات الزم براى حل مشكالت آنها انجام شود. صالحى نيا 
از مسئوالن استانى خواست براى رفع مشكالت واحدهاى توليدى 
طرح هايى كه ضمن داشتن توجيه اقتصادى، آورده سرمايه، سرمايه 
درگردش و پارامترهايى كه جوابگو هستند اولويت بندى شده و 
براساس آن تأمين اعتبار شوند. صالحى نيا با بيان اينكه فراخور 
كرد،  استفاده  اعتبارات  از  بايد  استانى  قابليت هاى  و  ظرفيت ها 
گفت: توليد نيازمند رونق بازار و ايجاد تقاضاى موثر است و در 
اين خصوص صادرات و واردات به ويژه واردات نهاده هاى توليدى 
براى توسعه صادرات در اولويت توجه قرار مى گيرند. وى از رشد 
5,1 درصدى توليدات داخل در سال گذشته خبر داد و اظهار كرد: 
طبق برآوردهاى انجام شده برآيند توليد در سال گذشته توليدات 

صنعتى و معدنى رشد داشته اند.

تخصيص پنج درصد يارانه سود تسهيالت

بر اساس برآوردهاى ما حدود 90 درصد از پوشاك خارجى 
موجود در بازار از طريق امارات و توليدات چين به كشور 

وارد مى شوند.
و  صنايع  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل 
معادن گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز متولى برخورد 

با قاچاق پوشاك است.
خصوص  در  ايلنا  خبرنگار  با  گفتگو  در  نصرالهى،  گلناز 
ميزان قاچاق پوشاك به كشور اظهار داشت: اينكه برخى 
افراد اعالم مى كنند ميزان قاچاق پوشاك به كشور بيش 
به  مى دهند  ارائه  اطالعات  و  آمار  و  است  درصد   90 از 
اعتقاد ما درست نيست و بايد آمار درست و رسمى ارائه 
پوشاك  قاچاق  با  چرا  پرسش  اين  به  پاسخ  در  دهند!وى 
مبارزه با قاچاق كاال  مقابله نمى شود؟ تصريح كرد: ستاد 
و ارز متولى برخورد با قاچاق پوشاك است و بايد از آن ها 
پيگير باشيد البته در جهت حمايت از توليد كنندگان داخلى 
نساجى، اقداماتى براى افزايش ريسك قاچاق انجام خواهد 
شد كه در اين زمينه كميته اى در ستاد مبارزه با قاچاق نيز 

شكل گرفته است.
نصرالهى تصريح كرد: بر اساس برآوردهاى ما حدود 90 
درصد از پوشاك خارجى موجود در بازار از طريق امارات و 

توليدات چين به كشور وارد مى شوند.
وى با اشاره به آمار واردات در سال گذشته خاطر نشان 
دالر  ميليون   944 معادل   93 سال  ماهه   9 طى  كرد: 

صادرات صنعت نساجى داشته ايم.

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز متولی
برخورد با قاچاق پوشاک است
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 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

چشم انداز توسعه و آموزش در صنعت پوشاک حلقوی بنگالدش 
اخبار جهان

به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
world textile information network و به نقل از نشريه

انجمن صادركنندگان پوشاك حلقوى بنگالدش (BKMEA) به 
مركزسياسى پوشاك حلقوى، پيشنهاداتى  يك  اندازى  راه  دنبال 

به نخست وزير اين كشور داد. 
و  بنگالدش  حلقوى  پوشاك  صادركنندگان  انجمن  بين  اخيراً 
دولت اين كشور بحثهايى در رابطه با چگونگى از ميان برداشتن 
مشكالتى كه توليدكنندگان اين محصول دارند تا صادرات رو به 
مشتاق  دولت  گرفت.  صورت  يابد،  ادامه  محصول  اين  افزايش 

است تا موانع را از پيش پاى صنعت بردارد. 
در سالهاى اخير مشكالتى براى صنعت پوشاك كشور بنگالدش 
آتش  كار،  قوانين  مشكالت  آن  جمله  از  كه  است  افتاده  اتفاق 
سوزى و مشكالت زيرساختى است. براى صنعت پوشاك حلقوى 
نساجى  محصوالت  ميان  در  را  صادرات  بيشترين  كه  بنگالدش 
اين كشور دارد، راه اندازى يك مركز سياسى متمركز براى اين 

صنعت يك گام مثبت در جهت پيشرفت آن است. 
انجمن صادركنندگان حلقوى بنگالدش و وزارت كار اين كشور 
به منظور مقابله با كمبود مهارت كه در حال حاضر در اين صنعت 

وجود دارد، يك تفاهم نامه همكارى امضا كردند. 
كارگران  مهارت هاى  افزايش  نامه  تفاهم  اين  امضاى  از  هدف 
و مديران ميانى در صنعت پوشاك اين كشور از طريق آموزش 

مى باشد. 
براساس اين توافق به كارگران بخش پوشاك آماده كه 41310 
نفر هستند ، مديران ميانى و پرسنل بخش مديريت آموزش هايى 
داده مى شود كه بودجه آن توسط بانك توسعه آسيا تأمين مى 

شود. 

آموزش  كه  است   Upskilling برنامه  تحت  آموزشها  اين 
و  ماهر  توليد  كنون 30630 پرسنل  تا  و  بوده  كارخانه  بر  مبتنى 
نيمه ماهر، 5820 نفر در پرسنل مديريت و 4860 نفر كارگر از 
اين طريق آموزش ديده اند. در اين پروژه 15 نوع دوره آموزشى 

تدوين شده است كه سه سال به طول مى انجامد. 
كارگران  براى  كه  است  آموزشى  برنامه  بزرگترين  اين  كنون  تا 
مى  اجرا  دولت  حمايت  تحت  بنگالدش  حلقوى  پوشاك  بخش 
شود و دولت آنرا براى توسعه اقتصادى كشور به رسميت شناخته 

است. 
اين ابتكار مهم به صنعت پوشاك حلقوى بنگالدش كمك خواهد 
به  وسيله  اين  به  و  كرده  توليد  باالتر  كيفيت  با  پوشاك  تا  كرد 

واردكنندگان پوشاك از بنگالدش تضمين دهند. 
بنگالدش در سال 2013/14 بالغ بر 12/05 ميليارد دالر صادرات 
اين  ساالنه  رشد  نرخ  طوريكه  به  است.  داشته  حلقوى  پوشاك 
محصول برابر با 20 درصد است. الزم به ذكر است كه صادرات 
پوشاك حلقوى بنگالدش بيش از نيمى از كل صادرات پوشاك 

اين كشور را در بر ميگيرد.

خبر

سمينار برندينگ در صنعت نساجی 
اين سمينار با هدف توسعه برندينگ در صنعت نساجى توسط انجمن صنايع 

نساجى برگزار مى شود.

زمان برگزارى: يكشنبه 03/03/94 از ساعت 14:00 الى 19:00
مكان برگزارى: سالن اجالسيه اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 

ايران
 برگزار كننده: انجمن صنايع نساجى ايران 

 مخاطبين: مديران و صاحبان صنايع نساجى و ساير افراد عالقه مند
 هزينه ثبت نام: 500000ريال (براى اعضاى انجمن 250000ريال)
 به شركت كنندگان گواهى حضور در سمينار اهدا خواهد شد.

 به شركت كنندگان جزوه راهنما به صورت نسخه فشرده الكترونيكى 
اهدا خواهد شد. 

 عالقمندان مى توانند جهت ثبت نام در سمينار مبلغ مذكور را به حساب 
شماره 0105941025003 بانك ملى ايران به نام انجمن صنايع نساجى 

ايران واريز، و تصوير فيش را به همراه مشخصات خود حداكثر تا تاريخ 
01/02/94 از طريق نمابر به شماره 26206905 و يا ايميل به آدرس 

info@aiti.org.ir
 به دبيرخانه ارسال نمايند. متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات 
بيشتر مى توانند با دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران به شماره ى 
26200196، سركار خانم مهندس تشكرى تماس حاصل فرمايند.

الزم به ذكر است كه افرادى كه تمايل به حمايت از اين سمينار در يكى 
از سطحهاى طاليى، نقره اى و برنزى دارند، نامه درخواست اسپانسرى 
به همراه تعداد نفرات شركت كننده در سمينار منضم به تصوير فيش 

واريزى به يكى از طرق فوق الذكر به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند. 

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران از عالقه مندان 
واجد شرايط به عضويت در شوراى مشترك بازرگانى ايران و 
پاكستان دعوت كرد تا به منظور عضويت در شورا و شركت در 
مجمع عمومى و انتخابات هيات مديره (كه تاريخ و زمان آن 
متعاقبًا اعالم خواهد شد) شخصًا( اعزام نماينده بالمانع است) 
و  اتاقها  دبيرخانه  به  را  شورا  در  عضويت  جهت  الزم  مدارك 

شوراهاى مشترك تحويل و شماره عضويت دريافت نمايند. 
به  پاكستان  و  ايران  شوراى  در  عضويت  جهت  الزم  مدارك 

شرح زير است:
مدارك شناسايى(شناسنامه يا كارت ملى)

كشور(يا  سراسر  بازرگانى  اتاقهاى  ار  يكى  در  معتبر  عضويت 
ارائه كارت بازرگانى معتبر)

ارائه مدارك مستدل دال بر سابقه فعاليت اقتصادى با كشور 
پاكستان طى يك سال گذشته(از جمله اظهارنامه گمركى)

عالقه مندان جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره 
تلفن دبيرخانه 85732396 تماس حاصل فرمايند. 

دعوت از عالقه مندان به عضويت در 
شورای مشترک بازرگانی ايران و پاکستان

در مسير باد بمان
تا بوى مهربانى و سخاوت
تسخير كند اين شهر را...
عضو محترم انجمن صنايع نساجى ايران

با عنايت با مساعدت هاى پيشين اعضاى انجمن در امور عام المنفعه 
نظير ساخت هنرستان فنى و حرفه اى در شهر بم و نيز تعهد به 
مشاركت در ساخت هنرستان فنى و حرفه اى در شهر زلزله زده 
ورزقان با عنايت به اينكه ساخت و بهره بردارى اين هنرستان مراحل 
پايانى خود را پشت سر مى گذارد و نيازمند حمايت هاى مالى اعضاى 
محترم مى باشد. مزيد امتنان خواهد بود كه اعضاى محترم جهت 
حمايت از تكميل ساخت اين هنرستان كه باقيات و صالحات و يادگار 
ارزشمندى از فعاليت هاى اجتماعى عام المنفعه انجمن صنايع نساجى 

ايران است؛ با دبيرخانه انجمن تماس حاصل فرمايند.

فراخوان
 اعضای انجمن صنايع نساجی ايران 

به کانديداتوری هيات مديره
 26/12/93 مورخ   93-2487 شماره  فراخوان هاى  پيرو 
مورخ   94-82 شماره  و   23/1/94 مورخ   94-38 شماره 
2/2/94 انجمن، مبنى بر دعوت از كليه اعضاى محترم 
جهت حضور قاطع در انتخابات آتى هيأت مديره انجمن 
صنايع نساجى ايران كه همزمان با مجمع عمومى عادى 
لغايت 21  ساعت 17  از  تاريخ 26/03/1394  در  ساليانه 
برگزار خواهد شد، بدين وسيله به استحضار مى رساند تا 
زمان ارسال اين نامه تعدادى از اعضاى ارجمند به فراخوان 
انجمن پاسخ مثبت دادند و آمادگى خود را براى شركت 
در انتخابات هيأت مديره انجمن اعالم داشتند كه ضمن 
قدردانى از يكايك آنها شايسته است عنوان شود، دبيرخانه 
انجمن به منظور حضور هرچه باشكوه تر و گسترده تر اعضا 
در انتخابات مزبور بار ديگر از آن جناب دعوت مى نمايد 
تا در صورت تمايل به عضويت در هيأت مديره، مراتب 
پايان  تا  حداكثر  مزبور  انتخابات  در  را  خود  كانديداتورى 
ارديبهشت ماه سال جارى به صورت كتبى همراه با مدارك 

زير به دبيرخانه انجمن ارسال فرماييد.

واحدهای اداری 
ساختمان انجمن صنايع نساجی ايران
با متراژهای ٦٢ - ٩٠ - ١٠٥ - ٧٦ متر 

مربع
جهت اعضا محترم

تلفن تماس: ٢٦٢٠٠١٩٦

اجــــاره


