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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مي توانند كليه مطالب بولتن را در سايت انجمن صنايع نساجى ايران به 
آدرس www.aiti.org.ir مشاهده فرمايند.

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

دومين جلسه كميته ريسندگى سيستم پنبه اى در سال جارى با 
هدف بحث و تبادل نظر در مورد بازار نخ، شرايط واردات نخ هاي 
سيستم ريسندگى و با حضور سركار خانم نصرالهى؛ مديركل دفتر 
صنايع نساجى و پوشاك، آقايان مهندس رئيس زاده، دكتر عامرى، 
دكتر كاردان، مهندس حريرى، مهندس يراقى و تعدادى از اعضاى 

انجمن كه توليدكنندگان نخ پنبه اى مي باشند، برگزار شد.
در ابتدا مهندس رئيس زاده؛ دبيركل صنايع نساجى- از ميهمانان 
خواست با حضور موثر و پربار در سمينار برندينگ (يكشنبه سوم 
خرداد) شاهد برگزارى يك همايش موفق در صنايع نساجى باشيم.
شرايط  در  بازار  داشت:  عنوان  حريرى  مهندس  جلسه،  ادامه  در 
مجبورند  توليدكنندگان  دليل  همين  به  و  مي برد  سر  به  ركود 
روى قيمت ها انعطاف داشته باشند. واردات نخ، تغييرات تعرفه، 

عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، از ساير مواردى هستند 
كه در اين جلسه مورد بحث و بررسى قرار مي گيرد.

اذعان  نخ  بازار  در  ركود  وجود  تاييد  ضمن  نيز  نصرالهى  خانم 
داشت: اطمينان داشته باشيد ارز مبادله اى به واردات نخ تا نمره 
30 داده تمي شود. مهندس اوليا از شركت نساجى همدانيان نيز 
در اين جلسه عنوان داشت: اگر قرار است تخصيص ارز مبادله اى 
از نخ ها برداشته شود بايد اين موضوع در مورد تمام نخ ها تعميم 

داده شود نه فقط نخ تا نمره 30.
وى با يادآورى اين موضوع كه قيمت الياف پلى استر و ويسكوز 
افزايش يافته است؛ افزود: متأسفانه تمي توانيم قيمت نخ را باال 

ببريم و به همين دليل با فشارهاى مالى مواجهيم.
مشروح مذاكرات در نشريه دنياى نساجى شماره 11 چاپ خواهد شد.

اولين جلسه كميته تخصصى نخ هاي فيالمنت پلى استر در سال 94 
در تاريخ سه شنبه 94/02/29 در ساعت 15 در محل انجمن صنايع 

نساجى ايران برگزار شد.
اين جلسه با حضور آقاى مهندس اخوان؛ نساجى نگين بروجن، 
شهيد  پتروشيمى  فروش  مدير  عبدالرزاقى؛  محمد  دكتر  آقاى 
آقاى  نخ،  نفيس  شركت  نويد؛  حميد  مهندس  آقاى  تندگويان، 
آقاى  نخ،  پارس  شفيعى؛  محمد  آقاى  نخ،  رنگين  رضايى؛  احمد 
سيد حسن دسترنج؛ شركت رضا بافت، آقاى جواد تهرانى؛ گروه 

پود،  اطلس  شركت  نسب؛  صدقى  صمد  آقاى  تهرانى،  توليدى 
نيا؛  متقى  سينا  آقاى  نخ،  تك  ايران  زاده؛  اسماعيل  جواد  آقاى 
شركت ليانخ قزوين، آقاى امين فتوت؛ شركت لپان بافت، آقاى 
احمد افشار؛ شركت توليدى ماه نخ، آقاى حميد تقويان؛ نخ شبنم، 
مدهوشى؛  فرامرز  آقاى  نخ،  شكوه  مددى؛  على  محسن  آقاى 
شركت ستاره نخ تبريز و آقاى محمدمهدى رئيس زاده؛ دبيركل 
صنايع  انجمن  فنى  معاون  عميد  محمدكاظم  مهندس  آقاى  و 

نساجى ايران برگزار شد.

به گزارش نساجى نيوز، دبيركل و عضو هيأت مديره كانون 
از  اى  نامه  طى  ايران  كارفرمايى  صنفى  انجمنهاى  عالى 
اعضاى اين كانون خواست تا اطالع ثانوى مبلغ وجه بن را 
در ليست ارسالى به سازمان تأمين اجتماعى لحاظ ننموده و 

مبلغ مورد نظر را جداگانه به كارگران پرداخت نمايند.

متن نامه ايشان به شرح زير مي باشد:
كارفرمايى  صنفى  انجمنهاى  عالى  كانون  محترم  اعضاى 

ايران 
 با سالم و احترام

 نظر به تماسهاى مكرر بعضى از اعضاى محترم اين كانون 
عالى به اطالع مي رساند:

در خصوص اعالم سازمان تأمين اجتماعى مبنى بر كسر حق 
بيمه از وجه بن كاالهاى ضرورى در سال 94 اعضاى هيأت 
مديره اين كانون عالى طى نامه اى از وزير محترم تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى درخواست مالقات نموده اند تا در جلسه 

حضورى نسبت به حل و فصل موضوع گفتگو گردد. 
زمينه  اين  در  نهايى  نتيجه  حصول  تا  مي رسد  نظر  به 
كارفرمايان محترم مي توانند مبلغ وجه بن را در ليست تهيه 
شده براى ارسال به سازمان تأمين اجتماعى لحاظ ننموده و 
مبلغ مورد نظر را جداگانه به كارگران محترم پرداخت نمايد 

تا تكليف موضوع صدراالشاره مشخص گردد. 

پيام مهندس مروج در رابطه با اعالم
 سازمان تأمين اجتماعی مبنی بر کسر حق بيمه 

از وجه بن کاالهای ضروری 

کميته توليدکنندگان نخ هاي فيالمنت

ادامه در صفحه 3

در دومين جلسه كميته ريسندگى سيستم پنبه اى مطرح شد:

واردات نخ با استفاده از خأل قانونی و رکود در بازار توليدات داخلی

اجاره واحدهاى ادارى
ساختمان انجمن صنايع نساجى ايران

با متراژهاى 62-90-105-76 مترمربع
جهت اعضا

تلفن تماس: 26200196
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خبر

رئيس اتحاديه بنكدارن پارچه  و طاقه فروشان تهران گفت: 
مردم در زمان خريد پارچه 36 درصد ماليات بر ارزش افزوده 
پرداخت مى كنند لذا قيمت پارچه هاى داخلى گران است و 
تمايلى به خريد پارچه داخلى با قيمت باال نيست؛ بنابراين 

پارچه هاى چينى و تركيه اى بازار را قبضه كرده اند. 
به گزارش ايسنا امير قديمى نژاد اظهار كرد:  توليد پارچه در 
داخل كشور به صرفه نيست و با توجه به پرداخت هزينه هاى 
اضافى مثل ماليات بر ارزش افزوده در چهار مرحله، طبيعى 
است كه قيمت پارچه گران شود و دريافت اين نوع ماليات 
گرانى  داليل  مهم ترين  از  پارچه،  توليد  مختلف  مراحل  در 

پارچه در كشور است. 

چين و تركيه بازار پارچه را قبضه كرده اند
وى گفت: حدود 50 درصد پارچه موجود در بازار، توليد داخل 
و بقيه وارداتى هستند كه بيشتر واردات از كشورهاى چين و 
تركيه صورت مى گيرد و مى توان گفت نيمى از نياز داخل را 

پارچه هاى وارداتى تامين مى كند. 
قديمى نژاد در عين حال بيان كرد: دولت بايد از اين بخش 
فعلى  روال  با  چون  دهد.  يارانه  توليد  به  و  كند  حمايت 
مى توان گفت كه توليد در اين بخش در حال نابودى است و 

بازار پارچه را توليدات خارجى قبضه كرده اند. 
رئيس اتحاديه بنكداران پارچه و طاقه فروشان گفت: در ساير 
كشورها مانند چين، هند و تركيه نه تنها از توليدات داخلى 
حمايت مى كنند، بلكه براى رقابت نيز يارانه پرداخت مي كنند 

كه موجب رونق توليد و صادرات شان شده است. 
ارزش  بر  ماليات  پرداخت  از  صنف  اين  حذف  با  بنابراين 
افزوده، هم از توليدات داخلى حمايت مى شود و هم از خروج 
ارز جلوگيرى خواهد شد. همچنين اشتغالزايى و جلوگيرى از 

تعطيلى واحدهاى صنفى را به همراه خواهد داشت. 

توليـــدات داخلى تـــوان رقـــابت با توليدات 
كارخانه هاى مشابه خارجى را ندارند

قديمى نژاد گفت: توليد در اين صنف مقرون به صرفه نيست، 
كارخانه هاى  توليدات  با  رقابت  توان  داخلى  توليدات  چون 

مشابه خارجى را ندارند. 
پوشاك  انواع  توليد  اوليه  مواد  از  يكى  پارچه  است؛  گفتنى 
از صفر تا 100 شامل  ايران  پارچه در  است و سير تكاملى 
ريسندگى، نساجى و رنگرزى هركدام كارخانه مجزا دارند و 
باعث  توليد  مراحل  تمامى  در  افزوده  ارزش  بر  ماليات  اخذ 
باال رفتن قيمت تمام شده مواد اوليه و توليد پوشاك شده 
است. همچنين پس از مرحله رنگرزى، در نهايت بنكداران 
نيز شامل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مى شوند؛ بنابراين 
افزوده  ارزش  بر  ماليات  مرحله  چهار  در  پارچه  توليد  براى 

دريافت مى شود.

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
94/02/16شركت پلى اكريل/ بدون احتساب ارزش افزوده78000 ريالبازار ايران 
2/46094/02/28 دالربازار تايوان
2/12094/02/28 دالربازار چين

ادامه در صفحه 3

ليست قيمت مواد اوليه منتخب صنعت نساجى
تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 

1/11.4D*38mm FOB94/02/28 دالربازار جهان 
1/0901.4D*38mm FOB94/02/28 دالربازار چين
94/02/16شركت پلى اكريل/ بدون احتساب ارزش افزوده41000 ريالبازار ايران

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1/655500D/96F94/02/28 دالربازار چين

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1/63021S,high-quality re-PSF94/02/28 دالربازار چين

نخ پلی استر 

الياف پلی استر 

نخ پلی استر صنعتی

نخ پلی استر تابيده

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
POY50D

1/44548F94/02/28 دالر بازار چين 
POY100D

1/26596F94/02/28 دالربازار چين 
POY150D

1/09548F94/02/28 دالربازار جهان 
1/18548F94/02/28 دالربازار چين 

POY300D
1/05596F94/02/28 دالربازار جهان
1/15596F94/02/28 دالربازار چين 

FDY50D
1/56548F full dull94/02/28 دالربازار جهان 
48F94/02/28 1/490 دالربازار چين 

FDY100D
1/21072F94/02/28 دالربازار جهان 
94/02/28گريد AA سفيد1/275 دالربازار چين 

FDY150D
1/21584F super bright94/02/28 دالربازار جهان 
1/28096F94/02/28 دالربازار چين 

FDY300D
1/26596F bright94/02/28 دالربازار چين 

DTY50D
2/22572F interlaced yarns94/02/28 دالربازار جهان 
2/27072F full dull94/02/28 دالربازار چين 

DTY100D
48F94/02/28-1/43536 دالربازار جهان 
1/54594/02/28 دالربازار چين 

DTY150D
1/29048F94/02/28 دالربازار جهان 
1/44596F94/02/28 دالربازار چين 

DTY300D
1/22596F94/02/28 دالربازار جهان 
1/39096F-AA94/02/28 دالربازار چين 

الياف اکريليک

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1/825OE 10S,with low proportion of quality cotton94/02/28 دالربازار چين

نخ پنبه 

رئيس اتحاديه بنكدارن پارچه  عنوان كرد:
دريافت ۳۶ درصد ماليات برارزش افزوده از پارچه! 

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
10,594/02/16 متريك 127000 ريالبازار ايران 
1294/02/16 متريك133000 ريالبازار ايران 
1894/02/16 متريك150000 ريالبازار ايران 

نخ اکريليک 
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ادامه از صفحه 1

ليست قيمت مواد اوليه منتخب صنعت نساجى

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1/5D*38mm94/02/28 1/62 دالر بازار جهان 
1/7801/2D*38mm94/02/28 دالربازار چين

VSF- الياف ويسکوز

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
 Spandex 20D9/04520 دالرD For circular-knitting94/02/28
Spandex30D30 6/960 دالرD For circular-knitting94/02/28
Spandex40D5/98540 دالرD For circular-knitting94/02/28

PET(filament Grade)1/01094/02/28 دالر
www.eranico.com -1 :منابع
        2- شركت صندوق پنبه ايران 

3- بورس كاال                                              
4- شركت هاى معتبر توليدى تركيه و بنگالدش

خبرادامه از صفحه 2

خالصه مذاكرات به شرح زير بود:
1- ابتدا دستور جلسه توسط آقاى عميد: الف) انتخاب هيات رئيسه، 
اطالع  به  تندگويان  شهيد  شركت  استر  پلى  چيپس  قيمت  ب) 
حاضرين رسانده شد و قرار شد با توجه به حضور نماينده شركت 

تندگويان مذاكرات روى بند (ب) آغاز گردد.
به  مقدم  خير  و  سالم  عرض  ضمن  اخوان:  مهندس  آقاى   -2
عبدالرزاقى  دكتر  آقاى  خدمت  خاص  خوشامدگويى  و  حاضرين 
مديريت فروش شركت شهيد تندگويان، انتصاب ايشان را به فال 

نيك گرفتند.
3- پيشنهاد شد كه با توجه به فروش نخ فيالمنت به صورت غيرنقدى 
 P.O.Y از طرف شركت هاي نساجى، شركت تندگويان، چيپس و

توليدى خود را به صورت اعتبارى و شرائطى به فروش برساند.
4- آقاى دكتر عبدالرزاقى: ضمن عرض سالم خدمت حاضرين، 
اظهار داشتند امروز پتروشيمى تندگويان را جزء خودتان بدانيد، در 
حال حاضر پتروشيمى تندگويان زيرمجموعه هولدينگ خليج فارس 
و پتروشيمى مي باشد و درواقع يك شركت خصولتى است و ما براى 
موارد مالى شديدا زير ذره بين بازرسان دولتى هستيم، لذا تصميم 
گيرى در مورد نحوه فروش غير نقدى و قيمت گذارى در اختيار 
ما نيست، قيمت گذارى توسط P.C.C انجام مي پذيرد البته فرمول 
با  ضربدر ٪95  فارس  خليج  فوب  قيمت  شكل  به  فروش  قيمت 
احتساب نرخ دالر آزاد كه از صرافى بانك ملت دريافت مي شود، 

محاسبه مي گردد.
5- آقاى مهندس اخوان: تقاضا كردند تا مستندات قيمت گذارى از 
جمله متوسط قيمت دالر، منشا قيمت فوب براى شفاف سازى در 

اختيار دبيرخانه انجمن صنايع نساجى قرار گيرد.
6- آقاى دكتر عبدالرزاقى: قيمت پايه P.O.Y جهانى از آنجايى كه 
با سيستم Direct Spinning توليد مي گردد پايين تر از قيمت هاي 
 Direct سيستم  از  كه  داخلى  توليدكننده  شركت هاي  شده  تمام 
Spinning استفاده نمي كنند مي باشد، ولى شركت تندگويان براى 
هماهنگى با شركت هاي داخلى قيمت نخ P.O.Y توليدى خود را 
با حاشيه سود بيشتر عرضه مي نمايد. درضمن سياست هاي عرضه 
كاالهاى توليدى پتروشيمى بر پايه اولويت تامين نيازهاى داخلى 

است و اضافه توليد از مصرف داخلى صادر مي گردد.
7- آقاى مهندس نويد: تقاضا مي شود تا در يك جلسه جداگانه 
و با حضور مسئولين مالى شركت شهيد تندگويان موضوع سود 
تحليل  و  تجزيه  و  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  شركت  اين  زيان  و 
واحد  يك  شكل  به  شركت  اين  كه  مي رسد  نظر  به  گيرد،  قرار 
مجلس  و  دولت  حمايت هاي  به  توجه  با  و  شود  اداره  خصوصى 
صادراتى  قيمت  كه  مي رسد  نظر  به  ضمن  در  بدهد.  زيان  نبايد 
شركت تندگويان باالتر از قيمت فروش داخلى باشد، فروش ما به 

صورت شرائطى و چكى است و در صورت فروش نقدى تخفيفات 
و مالحظات خاص با مشترى داريم، لذا انتظار داريم تا شركت 
تندگويان مالحظه مصرف كنندگان داخلى را بيش از اندازه فعلى 

داشته باشند.
8- آقاى مهندس اخوان: موضوع ديگر را سرويس خدمات بعد 
از فروش شركت تندگويان اعالم نمودند و تقاضاى انعكاس اين 
موضوع را از طرف آقاى دكتر عبدالرزاقى داشتند، ضمنا در مورد 
تفاوت قيمت فروش داخلى، مشكل تحويل در كارخانه و فروش 
خارجى (صادراتى) با توجه به هزينه هاي حمل توضيح خواستند.

9- در پايان حاضرين از آقاى دكتر عبدالرزاقى خواستند كه موارد 
زير را به عنوان خواست مصرف كنندگان داخلى به هيات مديره 
شركت شهيد تندگويان اعالم نمايند كه قرار شد اين موضوع كتبا 
با اشاره به اين جلسه به شركت شهيد تندگويان كتبا اعالم گردد.

موارد پيشنهادى:
- تجديد نظر در فروش نقدى كاالهاى پتروشيمى به نحو فروش 
اعتبارى به شكل مدت دار و در مقابل چك يا سفته و فروش اعتبار 

اسناد ريالى، به شرح L.C داخلى
- ارائه خدمات بعد از فروش براى تضمين كيفيت كاال

- شفاف سازى قيمت گذارى فروش كاال، مخصوصا قيمت متوسط 
پايه دالر و قيمت مأخذه وارداتى چيپس پلى استر

- انجمن صنايع نساجى پيشنهاد مي كند تا يك نماينده ناظر در 
مصرف كنندگان  از  حمايت  براى   P.C.C قيمت گذارى  كميتـــه 

پايين دستى شركت پتروشيمى داشته باشد.
10- آقاى رئيس زاده: ضمن خوشامدگويى به حاضرين در جلسه، 
نساجى  اشتغال زاى  صنعت  اهميت  و  ركود  از  خروج  موضوع 
حاضرين  براى  را  اقتصادى  رونق  و  ركود  قفل  نمودن  باز  براى 
تشريح نموده و در مورد نرخ كارمزد فروش شرائطى و مشكالت 
توليد  موانع  رفع  قانون  در  موضوع  اين  كه  داشتند  اظهار  دارايى 
و ارتقاى جايگاه نظام مالى كشور كه در 60 ماده و 35 تبصره 
آورده  صريحا  و  است  شده  تصويب  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
روش  بهترين  ضمنا  ندارد.  مالياتى  مشكل  هيچ  و  است  شده 
براى حل مشكالت فى ما بين شركت بورس كاال و شركت هاي 
فى مابين  تعامل  پتروشيمى  نساجى  گريد  كاالهاى  مصرف كننده 
ذكر كردند، ايشان اظهار داشتند كه در حال حاضر شركت شهيد 
انحصارى  واحدهاى  پتروشيمى  شركت هاي  ساير  يا  تندگويان 
كه  باشند  داشته  نظر  در  بايد  ولى  هستند،  كاال  كننده  عرضه 
ديگر  گردد؛  حل  تحريم  از  بعد  كاال  واردات  مشكالت  چنانچه 
شركت هاي مصرف كننده نساجى ملزم به خريد از شركت هاي 
با  پتروشيمى  شركت هاي  موقع  آن  در  و  نمي باشند  پتروشيمى 

مشكل فروش روبرو خواهند شد.

کميته توليدکنندگان نخ هاي فيالمنت
محمدمهدى رييس زاده؛ دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران 
به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام 
مالى كشور اشاره كرد و گفت: «پيش از آنكه اين قانون با60 
همكارى  با  اليحه اى  برسد،  تصويب  به  تبصره   35 و  ماده 
ايران  و  تهران  اتاق  نيز  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
تنظيم شده و به مجلس تقديم شد. نمايندگان نيز البته در آن 
جرح و تعديل كرده و مواد بسيارى به آن افزودند. از جمله 
موارد مهم اين قانون، ماده 20 است كه به موضوع تسويه 

حساب بدهكاران ارزى اختصاص دارد.» 
به موجب اين ماده، دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف 
نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزى از محل حساب ذخيره ارزى 
به دولت به نحوى كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول 
يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كاال (نهائى، واسطه اى 
قيمت گذارى  محدوديت هاى  نبود  يا  وجود  سرمايه اى)  يا 
توسط  عرضه  و  قيمت گذارى  ضوابط  رعايت  و  دولت  توسط 
زمان  در  ارزى  منابع  نبود  يا  وجود  تسهيالت،  دريافت كننده 
درخواست متقاضى لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس 
از تصويب اين قانون اقدام كند. همچنين براساس تبصره يك 
اين ماده قانونى، گيرندگان تسهيالت موضوع اين ماده از تاريخ 
ابالغ اين قانون تا سه  ماه فرصت دارند تا بدهى خود را به 
قيمت روز گشايش اعتبار با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف 
كنند. بدهكارانى كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف 
بدهى خود كرده باشند، مشمول تسهيالت اين ماده هستند. 
تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه 
ملى و برحسب ضرورت استانى است. رييس زاده در ادامه گفت: 
«در مكاتباتى كه تاكنون از جانب اتاق تهران خطاب به مقامات 
مسئول بانك مركزى صورت گرفته است، درخواست رسيدگى 
به جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 نيز مطرح شده است.» 
موضوع  اين  به  سال 1388  بودجه  قانون   6 بند  (د)  جز  در 
اشاره شده است كه به منظور افتتاح خط اعتبارى ارزى جهت 
بانك  غيردولتى  بخش هاى  ارزى،  تسهيالت  سهم  افزايش 
مركزى مكلف اند از محل منابع ارزى خود مبلغ 3 ميليارد
جهت  خارجى  بانك هاى  يا  عامل  بانك هاى  در  را  دالر 

واحدهاى توليدى سپرده گذارى كنند. 
ارزى  تسهيالت  اعطاى  ضوابط   11 ماده  به  همچنين  او 
موضوع جز (د) بند 6 قانون بودجه اشاره كرد و گفت: «در 
اين ماده آمده است، نرخ تسعير، نرخ روز بازار بوده و مبناى 
نرخ تبديل ارزها نرخ دو روز كارى قبل از والور (از تاريخى 
كه درآن مى بايست وجوه پرداخت يا دريافت شود) قيد شده 
در پايگاه اينترنتى بانك مركزى باشد، اما با توجه به اينكه 
نرخ اعالمى در سايت بانك مركزى نرخ ارز مبادله اى است، 
بر مبناى اين ماده مطالبه ارز متقاضى (ارز آزاد) از مشترى 

بى معنا خواهد بود.»

رييس زاده به موجب تصويب قانون رفع موانع 
توليد و ارتقاء نظام مالى؛ كشور خواستار توقف 
اقدامات اجرايى بانك ها عليه بدهكاران ارزى شد
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   chemical fibers international :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

اخبار جهانبازارجهانی فيلتر منسوج نبافته در سال ٢٠١٩ 

به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
ايران و به نقل از نشريه chemical fibers international در  
گزارش جديد BCC آمده است: انتظار مي رود بازار جهانى فيلتر 
به  باشد  دالر  ميليارد  بر 5/7  بالغ  سال 2019  در  نبافته  منسوج 
طوريكه رشد تركيبى ساليانه آن طى 5 سال تا سال 2019 برابر 

با 7/3 درصد خواهد بود. 
بيشترين رشد تركيبى ساليانه تا سال 2019 مربوط به منسوجات 
برآورد  درصد   10/3 آن  درصد  كه  بود  خواهد  بهداشتى  نبافته 
نبافته:  منسوج  ”فيلترهاى  عنوان  با  كه  گزارش  اين  است.  شده 
منسوج  جهانى  بازار  مورد  در  گرديده،  منتشر  بازار“  و  تكنولوژى 

نبافته و ارتباط آن با تكنولوژى مطالبى درج شده است. 
اين گزارش شامل 30 نمودار، 49 جدول و اطالعات مربوط به 54 
شركت بزرگ توليدكننده منسوج نبافته مي باشد كه عالوه براينكه 
اطالعات وضعيت بازار اين محصول در سالهاى اخير در آن آمده 

است، پيش بينى اين بازار در سال 2019 را نيز شامل مى شود. 
به  مردم  گرايش  دليل  به  نبافته  منسوج  فيلتر  تقاضاى  افزايش 
تكنولوژيهاى  كه  است  شده  باعث  سالم  هواى  و  آب  از  استفاده 
اعالم  براساس  آيد.  وجود  به  محصول  اين  توليد  براى  جديد 
از  كه  هستند  جهان  در  نفر  ميليون   900 هنوز   UNESCO
به  مى تواند  مشكل  اين  كه  هستند  محروم  سالم  آب  آشاميدن 
وسيله منسوج نبافته در سالهاى آينده حل شود. بنابراين بزرگترين 

كه  نبافته اى  منسوج  فيلترهاى  به  يابد  اختصاص  مي تواند  بازار 
مى شود  پيش بينى  مى شود.  استفاده  آشاميدنى  آب  تصفيه  براى 
بازار اين فيلترها در سال 2019 با رشد تركيبى ساليانه اى برابر با 

8/5 درصد بالغ بر 1/2 ميليارد دالر باشد. 
انتظار مي رود بازار فيلترهاى هواى توليدشده از منسوج نبافته در 

سال 2019 برابر با 761 ميليون دالر باشد. 
منسوجات نبافته با تغيير در تكنولوژى توليد مى توانند كاربردهاى 
مفيدى به منظور از بين بردن آلودگيهاى محيطى در آب و هوا 
دارا  باال،  سايشى  مقاومت  باال،  شيميايى  مقاومت  باشند.  داشته 
هوا  نفوذ  قابليت  بودن  دارا  روغن،  و  چربى  جذب  قابليت  بودن 
به  منسوجات  اين  ساختار  ويژگيهاى  از  باال  كششى  مقاومت  و 
شمار مى رود. به طور كلى منسوج نبافته در پوشك بچه، دستمال 
مرطوب، پدهاى دارويى، صنعت خودروسازى، پوشاك حفاظتى،  

پكيج هاى صنعتى و ... كاربرد دارد.

خبر

آكهي تشكيل 
مجمع عمومى عادى ساليانه 
 انجمن صنايع نساجى ايران

مجمع عمومى عادى ساليانه 
انجمن صنايع نساجي ايران روز 
سه شنبه مورخ 1394/03/26 
در محل اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشاورزى ايران طبقه 

دهم برگزار خواهد شد.

تسليت

آيين چراغ نيست خاموشى

جناب آقاى مهندس محمد نيكو خصال 
مديريت محترم گروه صنعتى نيكو 

با كمال تاســف و تاثر مصيبت درگذشت فرزند 
گراميتان را خدمت حضرتعالى و ساير بازماندگان 
مصيبت ديده تسليت عرض نموده و از درگاه ايزد 
متعال بــراى آن مرحوم غفران و رحمت الهى و 
براى جنابعالى و خانواده محترم صبر جميل و اجر 

جزيل آرزومنديم.
                                       انجمن صنايع نساجى ايران

او در ادامه به مصوبه شوراى پول اعتبار در مورد تعيين تكليف بدهكاران حساب 
ذخيره ارزى نيز اشاره كرد و گفت: «براساس اين مصوبه، بدهكاران ارزى چنانچه 
ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسيد شده معوق خود را تسويه كنند، ضمن 
بخشودگى جرايم ديركرد، نرخ تبديل ارز براى آنان معادل70 درصد نرخ ارز در 
اتاق مبادله در روز تسويه خواهد بود.» رئيس زاده اضافه كرد كه برابر همين گزينه 
اگر بدهكارى اقساط سررسيد شده معوق خود را از تاريخ تصويب اين پيشنهاد 
تا يك سال بعد و پس از شش ماه تسويه كند، نرخ ارز معادل 85 درصد نرخ 
مبادله اى در روز تسويه خواهد بود. او افزود: «در هر يك از اين حاالت اقساط 
سررسيد نشده در تاريخ سررسيد به نرخ 70 درصد ارز مبادله اى در روز پرداخت 
يا 85 درصد محاسبه خواهد شد.» او توضيح داد كه در اين بند ذكر شده است 
چنانچه بدهكارى طى يك  سال از تصويب اين طرح اقدام به تسويه معوقات 
خود نكند مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله اى به همراه پرداخت چهاردرصد وجه 

التزام خواهد بود.
اقدامات اجرايى عليه بدهكاران حساب ذخيره ارزى متوقف شود

 مشاور امور بانكى اتاق تهران افزود: «آنگونه كه از شواهد پيداست استقبالى از اين 
مصوبه شوراى پول و اعتبار نيز نشده است و براساس ماده 20 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير، دولت شش ماه فرصت دارد كه آيين نامه اجرايى مربوط به آن را 
تنظيم كند. اما به نظر مى رسد تا زمانى كه اين آيين نامه تنظيم نشود و بانك مركزى 
دستورالعمل مربوط به آن را به بانك ها ابالغ نكند، نبايد در انتظار گشايشى در اين 
زمينه بود. اما در همين ماده آمده است كليه اقدامات قانونى و اجرايى توسط بانك هاى 
عامل تا ابالغ آيين نامه اجرايى اين ماده بايد متوقف  شود.» او در بخش ديگرى از 
سخنانش گفت: «ما در پيشنهادات مان اين موضوع را نيز مطرح كرديم كه مطالبات 
برمبناى نرخى معين به ريال تسعير شود. اما اين پيشنهاد با مقاومت هايى در بدنه بانك 
مركزى مواجه شد. موضوع تعيين تكليف بدهى هاى معوق حساب ذخيره ارزى نيز 
به اين دليل به درازا كشيد كه منبع تامين مابه التفاوت نرخ ارز در آن مشخص نشده 
بود كه بعدا مشخص و به تصويب قانون انجاميد كه براى حل اين مشكل، دو راهكار 
وجود دارد؛ راهكار نخست كه ممكن است ما را در كوتاه مدت به نتيجه برساند آن 
است كه با برگزارى جلسات و رايزنى تالش كنيم كه ماده 11 به اجرا درآيد. راهكار 
دوم كه دستيابى به نتيجه در آن طوالنى تر به نظر مى رسد، آن است كه از دولت يا 

مجلس بخواهيم از طريق وضع قانون به اين تبعيض پايان دهند.» 

نخستين پارچه كامال الكترونيكى جهان
مهندسى  موسسه  اكستر،  دانشگاه  محققان 
سيستم ها و رايانه، ميكروسيستم ها و نانوفناورى 
در ليسبون، دانشگاه ليزبون، شركت Aveiro در 
پرتغال و مركز تحقيقات نساجى بلژيك توانسته اند 
الكترودهاى  ادغام  براى  را  جديد  روش  يك 
ابداع  پارچه  الياف  در  گرافن  شفاف  و  منعطف 
دستگاه هاى  توليد  مى تواند  كشف  اين  كنند. 
الكترونيك پوشيدنى سبك، بادوام و قابل حمل 
آسان مانند پوشاك حاوى رايانه، تلفن همراه و 
پخش كننده هاى MP3 را متحول كند. گرافن با 
ضخامت يك اتم، نازكترين ماده موجود با قابليت 
رسانايى برق است. اين ماده بسيار منعطف بوده 
است.  شناخته شده  مواد  محكمترين  از  يكى  و 
در  مهندسان  و  دانشمندان  اخير،  سال هاى  در 
تالش بوده اند تا بتوانند از گرافن در دستگاه هاى 
الكترونيك پوشيدنى بهره ببرند. تحقيقات جديد 
ويژگى هاى  از  كه  تك اليه  گرافن  داده  نشان 
استثنايى الكتريكى، مكانيكى و نورى برخوردار 
عنوان  به  جذاب  پيشنهاد  يك  به  را  آن  است، 
يك الكترود شفاف براى كاربرى در الكترونيك 
پوشيدنى تبديل كرده است. در اين روش، گرافن 
توسط يك روش رشد موسوم به رسوب شيميايى 
بخار (CVD) روى سيم پيچ مسى و با استفاده 
شد.  توليد   CVD نانو  جديد  سيستم  يك  از 
محققان يك روش جديد را براى انتقال گرافن 
از سيم پيچ مسى به الياف پلى پروپيلن ابداع كردند 
كه در حال حاضر در صنعت نساجى مورد استفاده 
است. به گفته دانشمندان، اين دستاورد مى تواند 
به بخش هاى گسترده اى از حوزه دفاعى گرفته 
تا مراقبت هاى بهداشتى كمك كند. نتايج اين 
تحقيق در مجله Scientific Reports منتشر 

شده است.

رييس زاده به موجب تصويب قانون رفع موانع توليد و ارتقاء 
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بدهكاران ارزى شد
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