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قدرت خريد مردم ۴۰ درصد کاهش يافته
رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران اعالم كرد:

ادامه در صفحه 3

نساجى  صنايع  «انجمن  خبرى  نشست  نيوز،  نساجى  گزارش  به 
ايران» با حضور«محمد مروج حسينى» رييس هيات مديره انجمن 
صنايع نساجى ايران، «محمد مهدى رئيس زاده» دبيركل انجمن 
صنايع نساجى ايران،«عليمردان شيبانى» نايب رئيس هيات مديره 
انجمن صنايع نساجى ايران و اصحاب رسانه در ساختمان انجمن 
صنايع نساجى ايران برگزار شد. دراين نشست خبرى محمد مروج 
اظهار  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيات  رييس  حسينى؛ 
داشت: قدرت خريد مردم؛ عمدتا حقوق بگيران نسبت به سال هاى 
90 تا 92 چهل درصد كاهش يافته، قدرت خريد مردم چنان پايين 
آمده كه توان خريد اجناس بنجل و ارزان قيمت چينى را هم از آنها 

سلب كرده است. 
رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران تصريح كرد: رشد 
نفت،  مثل  صنايع  برخى  رشد  مرهون  گذشته  سال  در  اقتصادى 
گاز، پتروشيمى و صنايع خودروسازى بوده است در حاليكه امسال 
خودروسازى رشدى نداشته و توليد افزايش نيافته است و براساس 
تعريف بانك مركزى در صورت تداوم رشد اقتصادى در 3 دوره 
متوالى سه ماهه ما با رشد مواجه ايم،  رشد اقتصادى ما در سه ماهه 
اول و دوم سال گذشته 3,8 درصد، در سه ماهه سوم 3/1 درصد بود 

كه بانك مركزى اعالم كرد، اما رشد اقتصادى سه ماهه چهارم را 
كه حدود 1 درصد بود اعالم نكرد. 

وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر عالوه بر صنعت نساجى برخى 
از صنايع ديگر از جمله صنايع فوالدسازى و صنايع سيمان متوقف 
شده و يا با ركود توليد مواجه اند. براى خروج از تورم و ركود الزم 
بر  عالوه  كه  باورم  اين  بر  هرچند  شود  تحريك  تقاضا  كه  است 
قدرت  كاهش  داده،  انجام  ركود  كاهش  براى  دولت  كه  اقداماتى 
خريد يا عدم اقبال مردم براى خريد باعث كاهش تورم شده است و 

اگر نرخ تورم دالر و تورم داخلى را از هم كسر 

بحران آب و انرژى كه يكى از مهمترين تهديدهاى جهان امروز 
خودنمايى  نيز  كشور  در  كه  است  سالى  چند  مى شود،  محسوب 

مى كند و توجه همگان را به خود معطوف كرده است.
بسيار  مخاطرات  كشور و  آب  آبى و كاهش چشمگير ذخائر  كم 
براى سال هاى آتى بر كسى پوشيده نيست. هيات مديره انجمن 
صنايع نساجى ايران در راستاى مسئوليت اجتماعى خود و توجه 
خاص به اين موضوع به عنوان يك مشكل كالن ملى، چندى 
پيش كميته ويژه اى را براى بحران آب و انرژى برگزار نمود كه 
مصرف  بهينه سازى  راه هاى  و  آبى  كم  درخصوص  را  مطالعاتى 
آب و انرژى در صنايع انجام دهد و بكوشد تا توجه دولتمردان و 

مسئولين به اين موضوع حياتى جلب شود.
دوشنبه نهم شهريور ماه طبقه هشتم اتاق بازرگانى ايران ميزبان 
برگزارى سمينار بحران آب و انرژى در صنعت نساجى ايران بود.
جمع  شد،  برگزار  انجمن  دبيرخانه  همت  با  كه  سمينار  اين  در 
رضا  دكتر  داشتند؛  حضور  نساجى  شركت هاى  مديران  از  كثيرى 

عبدى استاديار دانشگاه برادفورد در خصوص مدل تصميم گيرى با 
معيارهاى چندگانه براى كارآيى مصرف آب و برق و راهكارهاى 
توليد و مصرف بهينه آب و برق با فناورى نوآورانه سخن گفت و 
پس از ايشان مهندس اميرحسين روشن ضمير دانشجوى دكترى 
بنگاه  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  از  برادفورد  دانشگاه  مديريت 
مسئوليت پذيرى  هدايت  بر  موردى  مطالعه  با  نساجى  صنعت  در 
توسط مصرف كنندگان شركت زارا سخن گفت و در بخش ديگر 
برنامه خانم دكتر فريده دالورى پژوهشگر حوزه محيط زيست و 
در  پساب  تصفيه  فناورى هاى  و  مدل ها  درخصوص  آب  مديريت 
صنعت نساجى به منظور بازگشت به چرخه توليد و كاهش مصرف 
مطالعات  از  مدلى  نيز  برنامه  پايانى  بخش  در  و  نمود  سخنرانى 
امكان پذيرى در صنعت نساجى توسط آقايان دكتر رضا عبدى و 

مهندس وحيد حاج زوار براى حاضرين ارائه گرديد.
گزارش تكميلى اين سمينار را در شماره آتى مجله دنياى نساجى 

خواهيد خواند.

سمينار بحران آب و انرژی در صنعت نساجی دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:
توصيه نامه بانک مرکزی به چهار بانک 

طلبکار از صنعتگران
نساجى  صنايع  انجمن  دبير 
مركزى  بانك  كرد:  اعالم 
قرار است توصيه نامه اى براى 
در  كه  خصوصى  بانك  چهار 
سال هاى گذشته دولتى بودند 
دستورالعمل  اجراى  براى 
كه  كند  ارسال  شده  صادر 
تسويه  براى  بانك ها  اين 
عمل  دولتى  بانك  مطابق  صنعتگران  ارزى  بدهى هاى 
كنند. محمدمهدى رييس زاده درباره نحوه تسويه بدهى 
ارزى صنعتگران كه در سال هاى گذشته از صندوق توسعه 
شد  قرار   20 ماده  براساس  گفت:  بودند،  گرفته  وام  ملى 
صنعتگران بدهكار 25 درصد از بدهى خود را به صورت 
پرداخت  تسهيالت  دريافت  زمان  نرخ  به  الحساب  على 

كنند تا براى مابقى آن تصميماتى گرفته شود. 
 25 اين  پرداخت  براى  كه  اينجاست  مشكل  افزود:  وى 
درصد فرصت سه ماهه به صنعتگران داده شده و اين سه 
ماه از زمان درج مصوبه در روزنامه رسمى يعنى 12 خرداد 
ماه حساب شده است؛ در حالى كه قانون فوق در 17 مرداد 

ماه به صورت رسمى ابالغ شده است. 
دبيـر انجمـن صنايـع نسـاجى ايـران فرصـت سـه ماهـه 
صنعتگـران تـا چهـار روز ديگـر به پايـان مى رسـد، ادامه 
داد: ايـن درحالـى اسـت كـه در ايـن مـدت، چهـار بانك 
ملـت، رفـاه، صـادرات و تجـارت كـه در زمـان پرداخـت 
تسـهيالت دولتـى بـوده و اكنـون خصوصـى هسـتند از 
اجـراى ايـن مـاده بـه دليـل خصوصـى بودنشـان امتناع 

مى كننـد. 
مركزى  بانك  شده  قرار  كه  اين  بيان  با  رييس زاده 
اين  در  كه  اين  براى  بانك  چهار  اين  به  توصيه نامه اى 
كنند،  ارسال  كنند،  رفتار  دولتى  بانك هاى  مطابق  مورد 
گفت: خواسته ديگر ما اين است كه زمان سه ماه تمديد 
شود، چرا كه صنعتگران در اصل كمتر از يك ماه فرصت 

داشتند. 
وى بـا بيـان اين كـه آيين نامـه اجرايى قانون رفـع موانع 
توليـد رقابت پذيـر و اصـالح نظام مالى كشـور اشـكاالتى 
دارد كـه خـالف خـود ايـن قانـون اسـت، گفـت: مـا اين 
موضـوع را بـه هيـات دولـت اعـالم كرديم و معـاون اول 
رييـس جمهـور نيـز بـه وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
دسـتور داد كه به اشـكاالت رسـيدگى كـرده و در صورت 

نيـاز آنهـا را اصـالح كند. 
انجمن  راهكارهاى  درباره  نساجى  صنايع  انجمن  دبير 
صنايع نساجى براى حل معضل ركود در اين صنعت گفت: 
ما بايد روى قيمت تمام شده كار كنيم كه اين قيمت تابع 
عواملى است كه برخى از آنها مشكالتى نظير ماليات بر 
آنها  بايد  ابتدا  كه  است  و...  كارگران  بيمه  افزوده،  ارزش 

حل شود.



 

خبر

تبريك

عصر روز يكشنبه هشتم شهريور ماه دبيرخانه انجمن ميزبان 
نشست مشترك هيات رييسه دو تشكل نساجى كشور بود. 

آقايان مهندس مروج و دكتر شيبانى و  در اين نشست كه 
محمدمهدى رييس زاده از انجمن صنايع نساجى ايران و آقايان 
مهندس عبدالحميد فيضى و مهندس بهرام حريرى و مهندس 
محمد تقى دانايى و دكتر شاهين كاظمى از جامعه متخصصين 
نساجى حضور داشتند؛ درخصوص مسائل و مشكالت صنايع 
نساجى و پوشاك كشور بحث و تبادل نظر شد در اين نشست 
بر گسترش همكارى هاى مشترك فيمابين دو تشكل تاكيد شد 
و درخصوص برنامه راهبردى صنعت نساجى و پوشاك كه اخيرا 
توسط دولت منتشر شده و نيز قانون مشاغل سخت و زيان آور و 
مشكالت و نارسايى هاى ناشى از فقدان آموزش هاى كاربردى 

نيز مذاكراتى صورت گرفت.

اهميت تحقيق و توسعه و ارتباط بين صنعت و دانشگاه، در توسعه 
صنايع کشورهای پيشرفته دنيا، بر کسی پوشيده نيست. امروز بر 
همگان روشن است که در هيچ فعاليتی بدون تحقيق، موفقيت 
مطلوب، به طور کامل حاصل نخواهد شد و توسعه صنعتی نيز از 

اين مهم مستثنی نيست.
با توجه به انتشار برنامه راهبردی جديد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حوزه صنعت نساجی، ضمن تقدير از تدوين برنامه های 
بايد  کهن،  صنعت  اين  مختلف  بخش های  در  مهم  راهبردی 
توسعه  و  تحقيق  نقش  متاسفانه  که  شود  اشاره  موضوع  اين  به 
اين  در  پژوهشی  و  دانشگاهی  واحدهای  با  ارتباط  و   (R&D)
صنعت، تقريبا ناديده انگاشته شده است. اثبات اين ادعا، با مرور 
کامل اين سند و تمرکز بر جدول "برنامه های اجرايی در راستای 
هر  برنامه ريزی  در  نيست.  دشواری  کار  شده"  تعيين  راهبردهای 
هفت صنعت منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت، به استثنای 
"برنامه های  بخش  در  پوشاک،  و  نساجی  مهم  و  کهن  صنعت 
و  مستقيم  به طور  شده"،  تعيين  راهبردهای  راستای  در  اجرايی 
با  موثر  ارتباط  و  توسعه  و  تحقيق  واحدهای  نقش  واضح،  کامًال 
اين  در  شده  تهيه  جدول  در  است.  شده  لحاظ  دانشگاهی  مراکز 
مقاله، ضمن درج نام صنايع منتخب در سند توسعه ارائه شده، به 
محل دقيق ارائه راهکار برای توسعه واحدهای تحقيق و توسعه، 
اشاره شده است. همچنين در ستون آخر آن نيز ميزان تغييرات 
خالل  در  صنايع،  اين  توسعه  و  تحقيق  بخش  در  سرمايه گذاری 
سال های۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ از جداول "وضعيت موجود و هدف گذاری 

صنايع تا افق سال ۱۴۰۴" استخراج گرديده است.
 قابل ذکر است در صفحه ۱۵۰ سند و در بند ۷ جدول برنامه 
تحقيقات  و  مطالعات  از  "حمايت  به  اشاره ای  تنها  اجرايی، 
کاربردی و نوآوری" شده است که مطلقا از آن نمی توان برنامه 
توسعه واحدهای R&D و ارتباط با مراکز علمی، دانشگاهی را 

نتيجه گيری نمود.
صنعتی  تنها  می شود،  مالحظه  فوق،  شده  تهيه  جدول  براساس 
که در برنامه ريزی توسعه آن به طور مستقيم، عنوانی از واحدهای 
و  دانشگاهی  مراکز  با  ارتباط  تقويت  لزوم  و  توسعه  و  تحقيق 
نساجی  کهن  و  بزرگ  صنعت  است،  نشده  قيد  آن  در  پژوهشی 
دوبند،  در  سند،  اين  تهيه  دست اندرکاران  البته  است.  پوشاک  و 
اشاراتی بسيار مختصر به بحث تحقيقات و آموزش داشته اند که 
آن نيز جای تأمل دارد! به طور مثال در صفحه ۱۵۰ و رديف ۴ 
نرم"  زيرساخت های  توسعه  و  عنوان"ارتقا  تحت  اجرايی،  جدول 

و  دانشگاهی  رشته های  "بازنگری  در  همت  به  آن  سوم  بند  در 
شده  اشاره  بازار"  نياز  مطابق  جديد  کاربردی  رشته های  ايجاد 
دانشگاهی،  رشته های  بازنگری  که  اساس  اين  بر  ليکن  است. 
سال   ۵ حدود  از  پوشاک،  و  نساجی  مهندسی  حوزه  در  دست کم 
اجرا  به  دانشگاه ها  در  نيز   ۱۳۹۳ سال  مهر  از  و  شد  آغاز  پيش 
درآمده است، نشان از ارتباط نه چندان نزديک صنعت و دانشگاه 
به ويژه در مراحل تهيه اين سند بوده است. علی رغم اين موضوع، 
پيشنهاد می شود، دست کم در برنامه ريزی ۱۰ ساله پيش رو، برای 
دست کم  صنعت،  نياز  با  مطابق  دانشگاهی  آموزش های  بهبود 
به  کشور  معتبر  دانشگاه های  تجهيز  برای  ويژه ای  برنامه ريزی 

تجهيزات و فناوری های روز دنيا در حوزه نساجی، صورت گيرد.
همچنين در بند ۵ همين رديف از جدول صفحه ۱۵۰، بدون هيچ 
اشاره مستقيم به برنامه ريزی برای گسترش واحدهای تحقيق و 
توسعه در کارخانجات نساجی، به "حمايت از تحقيقات کاربردی و 
نوآوری" اشاره شده است، که به طور قطع مشخص نيست آيا اين 
حمايت در راستای توسعه واحدهای R&D در کارخانجات است 
يا وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت خود متولی حمايت از 

پروژه های موردنظر خود خواهد بود!
و  تحقيق  هزينه های  در  برابری   ۱۷ تقريبا  تغييرات  برنامه ريزی 
توسعه نسبت به فروش در صنعت نساجی تا افق سال ۱۴۰۴ در 
فوق الذکر،  موارد  به  عنايت  با  ليکن  دارد،  تقدير  جای  سند،  اين 
يعنی بدون درنظرگرفتن ارتباط موثر با مراکز علمی آموزشی و 
ايجاد  ذهن  در  ابهام  اين   R&D واحدهای  توسعه  و  پژوهشی 
می شود که فقدان توجه به اين مهم در مراحل اجرايی سند و حتی 
عدم درج ضعف در تحقيق و توسعه و ارتباط موثر با مراکز علمی، 
پژوهشی در بخش "اهم نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها"، 
برخالف ساير صنايع منتخب، آيا تغييرات ۱۷ برابری تعيين شده، 

کارشناسی شده و قابل تحقق است!
قابل ذکر است به استثنای صنعت نساجی و پوشاک، ساير صنايع 
منتخب در سند، به وضوح به ضعف موجود در فعاليت های تحقيق 
و توسعه، در رشته صنعتی خود، اشاره داشته اند. آن نيز اين فکر را 
در ذهن متبادر می سازد که يا صنعت نساجی و پوشاک فعاليت های 
بسيار برجسته ای در واحدهای تحقيق و توسعه واحدهای صنعتی 
خود دارد و نياز بيشتری به توسعه احساس نشده يا اصال انديشه 
آن  کالن  تصميم گيرندگان  ذهن  در  پژوهش،  و  تحقيق  اهميت 
وجود ندارد! اميد است با اتحاد بين دست اندرکاران وزارت محترم 
مديران  پوشاک،  و  نساجی  بخش  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
و  پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها  صنعتی،  واحدهای  محترم 

تشکل های اين بخش، سند ترسيم شده، محقق گردد.

جای خالی تحقيق و توسعه در برنامه جديد توسعه صنعت نساجی و پوشاک!
دكتر محمدعلى توانايى عضو هيات علمى دانشكده مهندسى نساجى يزد:

نام صنعت 
منتخب

شماره صفحه در 
سند راهبردى 
ارائه شده

عنوان رديفرديف
شماره بند طرح 
موضوع تحقيق و 

توسعه
تغييرات سهم هزينه تحقيق و 
توسعه به فروش تا سال 1404

 ۸برابر۱، ۲،  ۵و ۶افزايش نفوذ فناوری در صنعت موجود۱۲۰۳خودرو

۳برابر۲به کارگيری فناوری های روز دنيا۱۳۵۴فوالد

 ۱۷برابر---* -نساجی و پوشاک

پياده سازی استانداردها و بازمهندسی ۱۶۲۳سيمان
 ۴برابر۲سيستم های کيفی

۱۷۴۲تاير و تيوب
توسعه فعاليت های کاربردی در فرايند 
تحقيق و توسعه با ايجاد مراکز علمی و 

فنی مشترک داخلی و بين المللی
 ۱۱برابرا تا ۳

توسعه فناوری های نوين و باال در توليد ۱۸۶۴لوازم خانگی
 ۳۳برابر ۱و ۲محصوالت با تاکيد بر طراحی مهندسی داخل

 ۱۰برابر۵توسعه بازارهای خارج۲۰۰۴کاشی و سراميک

جدول بررسى اهميت جايگاه تحقيق و توسعه در سند راهبردى وزارت صنعت، معدن و تجارت تا افق سال 1404

 محمدعلى توانايى
عضوهيات علمى دانشكده مهندسى نساجى، دانشگاه يزد)

هيات رييسه انجمن صنايع نساجی و 
هيات رييسه جامعه متخصصين نساجی ايران

نشست مشترك

جناب آقاى جليل رجالى
مديرعامل محترم شركت محترم نوربافت

بدين وسيله دريافت گواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه 
همكار از سازمان ملى استاندارد ايران را خدمت جنابعالى و 

همكاران محترم  تبريك عرض مى نماييم.
اميدواريـم گام هايتـان در راه موفقيت بيـش از پيش 

اسـتوار باشد.
انجمن صنايع نساجى ايران
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خبر
و تفاوت آن را به قيمت دالر اضافه كنيم شاهد حذف قاچاق و در 

مقابل رشد توليد و صادرات خواهيم بود.
توليد  موردنياز  نقدينگى  تامين  در  بانكى  نظام  از  انتقاد  با  مروج 
افزود: سازمان مديريت صنعتى ساالنه اقدام به معرفى 100 شركت 
برتر مى كند كه 15 شركت برتر از اين تعداد را بانك ها تشكيل 
مى دهند و بانك سپه ازمشهورترين برج سازها و سازندگان مسكن 
و هايپرماركت هاست و تا زمانى كه بانك سود را در ساختمان سازى 
به  تسهيالت  براى  وقتى  و  نمى كند  صنايع  به  توجهى  مى بيند، 
بانك ها مراجعه مى كنيم مى گويند نساجى ورشكسته است، كجا 
صنعت نساجى ورشكسته است؟. وى با اشاره به موضوع قاچاق 
منسوجات تاكيد كرد: تا به حال ما فكر مى كرديم كه پارچه را با 
قاطر قاچاق مى كنند، اما بايد اعالم كنم كه با كانتينر هم مى آورند 
و در سال 1353 توليد پنبه در كشور 270 هزار تن بود كه بخشى 
از آن را صادر مى كرديم اما امروز اين رقم به 52 هزار تن كاهش 
اين  مى گويند  است  اينگونه  وضع  مى گوئيم  وقتى  و  است  يافته 
تشويش اذهان عمومى است. مروج يادآور شد: ما مشكالت زيادى 
در حوزه كشاورزى و تامين پنبه داريم مثال آفت كشى كه به بوته 
پنبه زده شده بود بخاطر اينكه تاريخ مصرف آن گذشته بود خود اين 
افت كش تبديل به خوراك افت شد و محصول را از بين برد. صنعت 
اما  است  خصوصى  آن  همه  كه  است  صنايعى  معدود  از  نساجى 
آنچه كه با عنوان خصوصى سازى انجام شد تنها 6 درصد مجموع 

واگذارى ها به بخش خصوصى واگذار شده است.
وى بااشاره به اشتغال زا بودن صنعت نساجى عنوان داشت: سرمايه 
الزم براى ايجاد هر شغل در نساجى بين 30 تا 35 ميليون تومان 
است؛ درحاليكه اين سهم براى ايجاد اشتغال در صنعت پتروشيمى 
914 هزار دالر است و برخالف كمكى كه به صنعت خودرو مى شود 
و پول بادآورده به آن پرداخت مى شود، صادرات صنعت نساجى از 

خودروسازى بيشتر است. 

بايد  نيست/  قاچاق  درد  قهرى  برخورد  زاده:  رئيس 
فضاى جامعه را به سمت جلب سرمايه داخلى و حفظ 

توليد هدايت كرد
محمـــد مهدى رئيس زاده دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران 
در ادامه اين نشست خبـــرى اظهار داشت: 95 درصد برندهاى 

قاچاق  درد  قهرى  برخورد  و  است  تقلبى  كشور  بازار  در  موجود 
مبارزه  راهكارهاى  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  در  و  نيست 
با اين موضوع پيش بينى شده كه يكى از فـــرآيندهاى آن ثبت 
صنايع  فهرست  در  نساجى  صنعت  و  نمايندگى هاست  رسمى 
اولويت دار نبود اما با صحبت هايى كه شد اكنون نساجى به عنوان 

يكى از 7 صنعت اولويت دار مطرح است. 
موانع  رفع  و  توليد  از  حمايت  هدف،  اگر  داشت:  ابراز  رئيس زاده 
توليد است، بايد فضاى جامعه را به سمت جلب سرمايه داخلى و 
حفظ توليد هدايت كرد و فرهنگ سازى و رفتارها متناسب با بحث 
واحدها  از  برخى  اخير  دوماه  در  حاليكه  در  باشد،  ركود  از  خروج 
ركود  حال  در  بانكى  نظام  و  اجتماعى  تامين  مالياتى،  مسائل  در 

و تعطيلى هستند. 
وى ادامه داد: ما تنها چند صنعت پيشران داشتيم كه عمدتا صنايع 
سنگين، فوالد، نفت، گاز، پتروشيمى و خودرو بودند كه رشد اين 
صنايع باعث رشد ديگر صنايع مى شد و نرخ ركود در بخش فرش 
ماشينى اينگونه است كه ظرفيت توليد نسبت به سال قبل 50 

درصد كاهش داشت.
 

شيبانى: عملكرد بانك ها در قبال حمايت از صنايع در 
شان نظام بانكى كشور نيست

عليمردان شيبانى نايب رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى 
ايران گفت: عملكرد بانك ها در قبال حمايت از صنايع در شان 
درصد   21 مى شود  گفته  كه  بانكى  و  نيست  كشور  بانكى  نظام 
تسهيالت  از  درصد   30 بايد  ولى  باشد  مى گويد  بگيرد،  كارمزد 
نرخ  شرايط  اين  با  كه  كنيد  گذارى  سپرده  من  نزد  را  دريافتى 

بهره اى كه صنعتگر مى پردازد نزديك به 30 درصد است. 
وى با طرح اينكه كدام صنعت مى تواند ادعا كند كه چنين سودى 
با  را  بانك ها  فاصله  گفت:  مى شود  عايدش  توليدى  فعاليت  از 
صنعتگران ببينيد، در همين خيابان آفريقا مالحظه كنيد چند تا 
شده  داير  صنعتى  واحد  تا  چند  مدت  همين  در  و  شده  باز  بانك 
است  نساجى  صنعت  از  حمايت  دولتمردان  از  ما  انتظار  و  است 
كه در نهايت منافع آن به جامعه و كشور مى رسد و لذا بايد به 
به  و  بوده  سيستم  به  مربوط  مشكالت  كه  شود  اعالم  بانك ها 

صنعت كمك كنند. 

قدرت خريد مردم ۴۰ درصد کاهش يافته ادامه از صفحه 1

قيمت پايانى (ريال)قيمت پايه (ريال)نام كاال
SF060 ۳۷,۰۶۳۳۷,۰۶۳پلی پروپيلن نساجی

۳۳,۸۶۹۳۳,۸۵۹پلی پروپيلن نساجی OFF-V 30 S درجه ۱

C 30 S ۳۷,۰۶۳۳۷,۰۶۳پلی پروپيلن نساجی

HP 550 J ۳۷,۰۶۳۳۷,۰۶۳پلی پروپيلن نساجی

۳۳,۳۵۷۳۳,۳۵۷پلی پروپيلن نساجی OFF - Z 30 S درجه ۱

HP 552 R ۳۷,۰۶۳۳۷,۰۶۳پلی پروپيلن نساجی 

OFF- HP 552 R درجه ۱ ۳۳,۳۵۷۳۴,۳۶۹پلی پروپيلن نساجی 

 ZH 552 R ۳۷,۰۶۳۳۷,۰۶۳پلی پروپيلن نساجی 

ZH 552 J ۳۷,۰۶۳۳۷,۰۶۳پلی پروپيلن نساجی

HP 510 L ۳۷,۰۶۳۳۷,۰۶۳پلی پروپيلن نساجی 

ZH 510 L ۳۷,۰۶۳۳۷,۰۶۳پلی پروپيلن نساجی

TG 641  ۲۸,۰۸۸۲۸,۵۹۸پلی اتيلن ترفتاالت نساجی

TG 645 ۲۸,۰۸۸۲۸,۰۸۸پلی اتيلن ترفتاالت نساجی

قيمت محصوالت پتروشيمی مورد نياز صنعت نساجی معامله شده از تاريخ ٩ لغايت ١٤ شهريور ٩٤

از صنايع زيان ده ماليات نمی گيريم

هزينه  محل  به  اشاره  با  مالياتی  امور  سازمان  رييس 
نزديک  امسال  اينکه  و  کشور  در  مالياتی  درآمدهای 
تامين  ماليات  محل  از  دولت  هزينه های  درصد   ۵۷ به 
می شود، گفت: از واحدهای توليدی و صنعتی که زيان ده 

هستند ماليات نمی گيريم.
عسگری"  "علی  اقتصادايران،  خبرگزاری  گزارش  به 
مالياتی  فرهنگ  ملی  جشنواره  نخستين  حاشيه  در 
درخصوص محل مصرف درآمدهای مالياتی در گفت و 
گو با اکونيوز افزود: در کشور ما و همه کشورها ماليات 
ماليات  عنوان  به  مردم  هرآنچه  و  است  دولت  درآمد 
دريافتی  ماليات های  می آيد،  خزانه  به  می کنند  پرداخت 
خوشبختانه  می شود و  واريز  کشور  خزانه  به  هرماه  آخر 
اکنون حساب ها برخط هستند و به محض اينکه ماليات 
دولت  خزانه  به  روز  همان   ۲۴ ساعت  می شود  دريافت 

واريز می شود.
وی بـا اشـاره بـه اينکـه امسـال نزديـک بـه ۵۷ درصد 
هزينه هـای دولـت از محـل ماليـات تاميـن می شـود، 
بيـان داشـت: ماليات در کنـار درآمدهای نفتـی، يکی از 
منابـع هزينه هـای جـاری، عمرانی و تاميـن مالی دولت 
اسـت و اکنـون ماليـات در تاميـن هزينه هـای دولـت 
وزن بيشـتری از سـاير درآمدهـا پيدا کرده اسـت، دولت 
در چارچـوب قوانيـن بودجـه سـاليانه بـرای درآمدهـای 
مالياتـی برنامه ريـزی بودجـه ای دارد و مصـارف بودجـه 
شـامل  اسـت  ماليـات  منابعـش  از  يکـی  کـه  دولـت 
کارکنـان  حقـوق  جملـه  از  دولـت  جـاری  هزينه هـای 
و  کشـور  دولتـی  دسـتگاه های  کـردن  اداره  و  دولـت 

می شـود. عمرانـی  هزينه هـای 
عسـگری همچنين در پاسـخ به سـوالی مبنی بر برنامه 
مالياتـی در شـرايط رکـود اقتصـادی بـرای واحدهـای 
صنعتـی و توليـدی تصريـح کـرد: مـا از رکـود ماليـات 
نمی گيريـم، از فعاليـت و درآمـد ماليـات می گيريـم و 
اگـر صنعتـی در شـرايط رکود اقتصادی سـودده نباشـد 
ماليـات نمی گيريـم، بـر اسـاس ابـراز خـود واحدهـای 
توليـدی اگـر واحـدی زيـان ده باشـد ماليـات دريافـت 

نمی کنيـم.
وی در پايـان خاطرنشـان سـاخت: واحدهـای صنعتـی 
زيـان را در دفاتـر، در زيـان انباشـته ثبـت می کننـد در 
سـال های بعـد کـه به سـود رسـيد ابتـدا زيان انباشـته 
را مسـتهلک می کننـد، سـپس اگـر باقيمانـده ای بـود 
بـه عنـوان ماليـات پرداخـت می کننـد، بنابرايـن همـه 
را  حسـابداری  اسـتاندارهای  رعايـت  بايـد  شـرکت ها 

بکننـد و بـر اسـاس آن ماليـات دهنـد.

عسگرى مطرح كرد:
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

  WTIN :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

اخبار جهانکاهش حجم توليد پشم استراليا در فصل ٢٠١٥/١٦

به گزارش دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی 
پشم  توليد  پيش بينی  کميته   wtin نشريه  از  نقل  به  و  ايران 
استراليا (AWPFC) تخمين زده است که ميزان توليد پشم در 
اين کشور در فصل ۲۰۱۵/۱۶ برابر با ۳۳۲ ميليون کيلوگرم باشد 
که اين مقدار توليد پشم در استراليا در مقايسه با مقدار توليد اين 
محصول در فصل ۲۰۱۴/۱۵ که معادل با ۳۴۷ ميليون کيلوگرم 

بوده است، افت ۴/۳ درصدی خواهد داشت. 
می رود  انتظار  گفت:  استراليا  در  پشم  پيش بينی  کميته  رئيس 
کاهش  و  گوسفندان  تعداد  کاهش  دليل  به   ۲۰۱۵/۱۶ سال  در 

توليدمثل آنها ميزان توليد پشم نيز در اين فصل کاهش يابد. 
همين امر منجر به کاهش ميانگين  توليد پشم در اين سال نسبت 

به سال ۲۰۱۴/۱۵ گرديده است. 
کاهش  و  است  تأثير گذار  پشم  توليد  ميزان  در  فصلی  شرايط 
متوسط پشم توليد شده نشان دهنده اين است که فصلی دشوار در 
مناطق مختلف مانند بخش غربی ويکتوريا، جنوب شرقی استراليا، 
بود.   خواهد  پيش  در  کوئينزلند  و  ولز  نيوسات  شمال  تاسمانی، 
همچنين AWPFC برآورد کرد که در فصل ۲۰۱۴/۱۵ معادل 
در  که  است  شده  توليد  استراليا  در  پشم  کيلوگرم  ميليون   ۳۴۷

مقايسه با فصل قبل از آن ۱/۸ درصد رشد داشته است. 
افزايش  با  استراليا  پشم  بازار   ۲۰۱۴/۱۵ فصل  دوم  نيمه  در 
ماه  اوايل  و  آوريل  از  بعد  شد.  همراه  بورس  شاخص  چشمگير 
ژوئن افزايش شاخص بورس در طول هشت هفته به ۲۶۰ سنت 
رسيد. در حاليکه باالترين قيمت آن در يک فصل برابر با ۱۳۶۷ 

سنت در هر کيلو بود. 
بيشترين افزايش در شاخص بورس در ماه می برابر با ۷۰ سنت 
بوده است. يکی از داليل افزايش ناگهانی شاخص بورس در بين 
و  بوده  عرضه  و  تقاضا  ميزان  افزايش  می تواند  ژوئن  می  و  ماه 
دليل ديگر عالقه مندی خريداران چينی به اين محصول که در 
اين ماه افزايش يافته است. کاهش حجم توليد پشم می تواند بر 

وی قيمت آن نيز تأثيرگذار باشد. 
اما اگر تقاضا برای استفاده از پشم در منسوجات فنی زياد شود  
قيمت ها نيز ممکن است دوباره افزايش يابد. بخشی از الياف پشم 
به  مزايده  طريق  از  آزمايشی  صورت  به  است  ممکن  شده  توليد 
فروش برسد. AWPFC گفت: افزايش برداشت پشم در فصل 
۲۰۱۴/۱۵ تا حدودی کاهش تعداد گوسفندان را جبران می کند. 

همچنين اين کميته اعالم کرد که تحقيقات نشان می دهد که در 
فصل ۲۰۱۴/۱۵ حجم توليد پشم ظريف ۱۷/۵ ميکرون کاهش 
يافته، اما حجم توليد پشم ۱۸-۲۰ ميکرون و ۲۲-۲۳ ميکرون 
به  منجر  امر  اين  است.  يافته  افزايش  باال  به  ميکرون   ۲۷ از  و 

افزايش ميانگين قطر پشم استراليا شده است.

پکيج های جديد تور ايتما ۲۰۱۵
با قيمت ويژه و مناسب برای مديران صنعت 
نساجی کشورجهت کسب اطالعات بيشتر

با شماره ۸۸۷۳۲۱۹۱ داخلی ۱۴۶
يا دبيرخانه انجمن ۲۶۲۰۰۱۹۶ خانم تشکری

تماس حاصل فرماييد.

تور نمايشگاهى ايتما
12-19 نوامبر 2015

اطالعيه مهم
طبق ابالغيه دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار

به موجب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون کار موضوع 
بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 

ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱۱ مجلس شورای 
اسالمی، وزارت کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است 
برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهيه 
نموده و در اختيار کارگران و کارفرمايان قرار دهد. 
دستورالعمل اجرايی به همراه نمونه قرارداد کار در 

سايت نساجی نيوز به نشانی
 www.nasajinews.com  در دسترس می باشد.

اطالعيه مهم
قابل توجه اعضای محترم انجمن صنايع نساجی ايران

مکاتبه دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران 
خطاب به مهندس جهانگيری معاون اول رئيس 

جمهور در خصوص لزوم اصالح تصويب 
نامه هيات وزيران در خصوص موضوع آيين 
نامه اجرايی ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد 

رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور
نامه های مذکور در سايت نساجی نيوز به نشانی

  www.nasajinews.com 
در دسترس می باشد.

اطالعيه مهم
قابل توجه اعضای محترم انجمن صنايع نساجی ايران

به اطالع می رساند فايل مربوط به آيين نامه اجرايی 
ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 

ارتقای نظام مالی کشور و ابالغيه های بانک مرکزی 
ج.ا.ا و دبيرمحترم هيات دولت بضميمه اعتراضيه 
انجمن به مغايرت آيين نامه با ماده ۲۰ قانون به 

مقامات، در سايت نساجی نيوز به نشانی
 www.nasajinews.com  در دسترس می باشد.
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