
سالهاست اين پرسش مطرح است كه چرا ايران به عنوان يكى 
از قدرتمندترين كشورهاى اسالمى و در حالى كه صنعت نساجى 
قابلى دارد، بايد واردكننده چادر مشكى باشد؟ آن هم كااليى كه 
تشكيل  را  كشور  مذهبى  و  ملى  نمادهاى  ترين  اصلى  از  يكى 

ميدهد. 
در پاسخ به اين پرسش ها، مسئوالن صنفى و دست اندركاران 
صنعت نساجى، سود باالى واردات و سياست هاى برعكس دولت 
در حمايت از واردات به جاى حمايت از توليد داخل را مهم ترين 
مانع پانگرفتن توليد داخلى چادر مشكى عنوان مى كنند. اين در 
حالى است كه عمده مواد اوليه توليد چادر مشكى درايران موجود 
است رانت باالى واردات موجب شده نه تنها خط توليد قدرتمند 

داخلى براى توليد چادر مشكى پا نگيرد بلكه معدود كارخانه هاى 
داخلى كه چادر مشكى توليد مى كردند يا به كل تعطيل شده يا با 

درصد اندكى ظرفيت كار كنند. 
طريق  از  مشكى  چادر  درصد   95 اكنون  كه  است  چنين  اين 
مى شود  تامين  سوئيس  و  ژاپن  همچون  كشورهايى  از  واردات 
و با قيمت گذارى صورى به چند برابر قيمت در بازار به فروش 
مى رسد. محمدكاظم عميد، معاون فنى انجمن صنايع نساجى 
ايران در اين زمينه به جام جم گفت: به رغم اين كه چادر مشكى 
يكى از مهم ترين مصنوعات پارچه اى مورد نياز كشورمان است 
نياز  عمده  و  شده  توليد  كمى  بسيار  ميزان  به  ايران  در  اكنون 

جامعه از طريق واردات تامين مى شود. به اين 

مهندس مروج، انجمن صنايع نساجى را جزو معدود تشكل هاى 
كشور دانست كه روابط بسيار خوب و نزديكى با دفتر نساجى و 
پوشاك وزارت صنعت و اتاق هاى بازرگانى دارد و گفت: در جريان 
برگزارى انتخابات اتاق هاى بازرگانى، فعاليت بسيارى داشتيم و 
فعاالن  و  اندركاران  دست  بازرگانى،  اتاق هاى  در  كرديم  تالش 
نساجى و پوشاك حضور يابند تا به عنوان مدافعان اين صنعت، 

به فعاليت بپردارند. 
وى سپس به برنامه هاى جدى براى تشكيل «كميسيون صنعت 
در  بار  اولين  براى  هم  آن  بازرگانى  اتاق  در  پوشاك»  و  نساجى 
عالى  كانون  طريق  از  گفت:  و  كرد  اشاره  صنعتى  رشته هاى 
كارفرمايان با وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعى، امور جارى 
كار،  عالى  شوراى  در  مثال  براى  مى كنيم  دنبال  را  كارفرمايى 
شوراى عالى حفاظت فنى و شوراى عالى اشتغال نمايندگانى از 

انجمن صنايع نساجى ايران حضور دارند.
برنامه  يك  تدوين  براى  انجمن  تالش  از  مروج  مهندس 
با  تا  كرد  اميدوارى  ابراز  و  داد  خبر  عملياتى  كامًال  استراتژيك 
كارفرمايى،  تشكل  اين  عضو   400 يا  بازرگانى  اتاق هاى  كمك 
برنامه استراتژيك نساجى با جزئيات بيشتر و دقيق تر لحاظ شود. 
رئيس هيئت مديره انجمن نساجى يادآور شد: سرمايه گذارى هاى 
صنايع كشور پس از انقالب، به سمت بهره گيرى از صنايع كم 
كارگر بر حركت مى كند زيرا قانون جديد كار كه در سال1369 
تدوين شد مشكالت بسيارى براى كارفرمايان به وجود آورد در 
اين شرايط، صنايع به سمت رشته هايى گرايش پيدا كردند كه نياز 
كمترى به كارگر داشته باشند؛ در صورتى كه مشكالت قانون كار 
(كه هم در مجلس و هم در وزارت كار مطرح است) تعديل شوند 
و مورد اصالح و بازنگرى قرار گيرند قطعًا صنايع نساجى به سمت 
رشته هاى چاپ و رنگرزى ( كه كارگر برى بااليى دارد) حركت 
خواهد كرد. مهندس مروج گفت: با توجه به عدم سرمايه گذارى 
پارچه  واردات  به  پارچه،  بافندگى  و  ريسندگى  بخش  در  كافى 
نيازمنديم؛ ضمن اين كه استاندارد توليد پارچه در كشورهاى در 
را  رقم  همين  اگر  كه  است  نفر  هر  براى  متر   20 توسعه،  حال 
مدنظر قرار دهيم بايد يك ميليارد و 400 ميليون متر انواع پارچه 
تمام  با  توليدى  واحدهاى  اگر  شرايط  بهترين  در  اما  كنيم  توليد 
ظرفيت به فعاليت بپردازند توان توليد بيش از 800 ميليون متر 
پارچه را نداريم پس بايد مابقى اين نياز از طريق واردات تأمين 
شود منتها نه پارچه هاى بى كيفيت و قاچاق! كما اين كه سال 
گذشته 220 هزارتن پارچه هندى از محل بدهى هاى نفتى اين 
كشور به ايران، وارد شد؛ در حالى كه توان توليد چنين پارچه هايى 
را داشتيم و با اين اقدام، واحدهاى پارچه بافى كشور دچار لطمات 

فراوان شدند. 
بـه گفتـه رئيـس هيئـت مديره انجمـن نسـاجى، موارد بسـيارى 
وجـود دارد كـه علـى رغـم صفـر بـودن تعرفـه، بـاز هـم قاچاق 
ادامـه دارد! بـه ايـن دليل كـه واردكننـده هيچ تمايلـى به مطرح 
شـدن نـام و عنوانـش در گمـركات و ... نـدارد بنابرايـن حتـى 
تعرفـه ترجيحـى هـم باعـث كاهـش قاچـاق نشـد و زمانـى كه 
هزينـه قاچـاق از واردات رسـمى، پائين تـر باشـد، قاچاقچـى بـه 

سـراغ واردات غيرقانونـى خواهـد رفت. 

چند هفته پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستورالعملى 
در  قاچاق  صورت  به  كه  پوشاكى  آن  براساس  كه  كرد  رونمايى 
و  جمع آورى  دارد،  وجود  بنام  برند هاى  بخصوص  و  بازار  سطح 
با فروشندگان برخورد مى شود. براساس آمار هاى ستاد مبارزه با 
صورت  به  پوشاك  دالر  ميليارد   2/7 ساالنه  ارز،  و  كاال  قاچاق 
قاچاق وارد كشور مى شود و اين امر باعث شده است كه بيش از 
50 درصد ظرفيت توليد پوشاك در كشور تعطيل شود. برهمين 
اساس در راستاى چالش هايى كه پوشاك قاچاق در توليد ايجاد 
خود  موجوديت  پوشاك  واردكنندگان  تمام  شد،  قرار  است  كرده 
نكرد  را  كار  اين  كسى  اگر  و  كنند  ثبت  صنعت  وزارت  در  را 
اين  پايان  به  روز  چند  كه  حال  شود.  تعطيل  فروشگاه هايشان 
فروشندگان  براى  ديگرى  نشان  و  خط  است،  مانده  اولتيماتوم 
پوشاك قاچاق كشيده شده است. بر اين اساس تمام بنگاه هايى 
جريمه  پرداخت  ضمن  برسانند  فروش  به  قاچاق  لباس هاى  كه 
هيچ واحدى  قانون  و  شد  آنها پلمب خواهد  نقدى، واحد صنفى 
جديد  طرح  در  دولت  است.  نكرده  مستثنى  قاعده  اين  از  را 
قصد  است  قاچاق  پوشاك  از  بازار  پاكسازى  آن  هدف  كه  خود 

واگذارشده  بازار  بتوانند  تا  دهد  توليدكنندگان  به  فرصتى  دارد 
اشتغال ايجاد  و  توليد  رونق  باعث  تا  بازگردانند  را  چين  به 

در كشور شود.

بزودى پوشاك قاچاق از سطح بازار جمع آورى مى شود
على فاضلى رئيس اتاق اصناف ايران درگفتوگو با «ايران» درباره 
اين  است  قرار  اينكه  و  بازار  سطح  در  قاچاق  پوشاك  با  مبارزه 
پوشاك  ساماندهى  موضوع  داد:  توضيح  شود  دنبال  چگونه  رويه 
قاچاق از سه طريق بنگاه  هاى با پروانه، بنگاه  هاى بدون پروانه و 
دستفروشان دنبال خواهد شد. بدين ترتيب ميتوان اين اطمينان 
قاچاق  پوشاك  از  بازار  آينده  ماه  دو  از  كمتر  كه  داد  مردم  به  را 

پاك خواهد شد. 
هفته گذشته نيز نخستين جلسه كارگروه مد و لباس برگزار شد و 
در آن جلسه نحوه برخورد با پوشاك قاچاق مورد بحث و بررسى 
قرار گرفت. وى افزود: دو كارگروه توليد و توزيع پوشاك ايجاد 
احصا  را  پوشاك  حوزه  مشكالت  تمام  مجموعه ها  اين  شد  بنا  و 

كنند و پس از آن جلسه اى برگزار خواهيم كرد 
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پرونده پوشاک قاچاق بسته می شود؟!

برنامه های انجمن صنايع نساجی 
برای توسعه صنعت

واحدهاى فروشنده لباسهاى چينى و دست دوم بزودى تعطيل مى شوند

رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

رانت واردات، سد راه توليد چادر مشکی 
گزارشى از ريشه هاى پانگرفتن توليد داخلى يكى از مهمترين كاالهاى ايرانىـ  اسالمى 
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مهندس رضا حميدى عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى 
ايران در سخنرانى خود در سمينار برندينگ در مشهد مقدس گفت: 
متاسفانه برندهاى خارجى با هر كيفيتى با توجه به سود بسيار كاالى 
برند و به يمن كاهش ارزش پول ملى بهترين فروشگاه هاى مناطق 
ارزشمند شهرهاى عمده ميهن مان را به تصرف خود درآورده و 
ضمنا باعث افزايش شديد نرخ اجاره ها شده اند. به طوريكه اكثر 
توليدكنندگان ايرانى قادر به پرداخت چنين اجاره هايى نمى باشند.

ما امروز شاهد هستيم حتى جنس هاى نامرغوب چينى و آسياى 
جنوب شرقى را به اسم برندهاى تركيه كه با قيمتى بسيار ارزان تر 
از نرخ واقعى برند اصل در بازارهاى ما عرضه مى شود به عنوان 
مثال شلوار جين برند زاراى اصل با قيمتى بين 80 تا 100 هزار 
تومان نوع تقلبى آن با قيمت بين 25 تا 45 هزار تومان عرضه مى 

شود كه قيمت تمام شده كاالى مشابه ايرانى بيش از آن است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران گفت: ما امروز شاهد قاچاق 
گسترده پوشاك با برندهاى تقلبى به داخل وطنمان هستيم كه 
صنعت پوشاك ايران را با مشكالت الينحلى روبرو نموده و واحدهاى 
بسيارى را به خاك سياه نشانده است. به اين آمار وحشتناك سال 
2014 صادرات پوشاك و كفش چينى به ايران توجه فرماييد. آمار 
صادرات چين به ايران براساس آمار گمرك چين 959 ميليون دالر 
و آمار ثبت شده گمرك ايران فقط 5 ميليون دالر بوده است كه بقيه 
آن به صورت قاچاق از مرزهايى كه از ما بهتران مى دانند وارد كشور 
شده است. تركيه چند سال قبل در راستاى اهداف بلندپروازانه جشن 
صدمين سال جمهوريت ، در سال 2023 (8 سال ديگر) براى تحقق 
صادرات 500 ميليارد دالرى برنامه ريزى و سازمانى را تاسيس نمود 
براساس اين اهداف بايد در سال 2023 اقتصاد تركيه داراى 10 برند 
جهانى و 50 برند ملى باشد. يعنى هدفى با 350 درصد كل صادرات 
نفتى و غيرنفتى امروز ما و اين سازمان همه ماهه در مجله اختصاصى 
عملكرد خود را در راستاى رسيدن به اهداف جهت اطالع ملت تركيه 
منتشر مى نمايد. در حاليكه كشور ايران با جمعيت حدود 80 ميليون 
هجدهمين كشور جهان ، در برندينگ رتبه اى ندارد. با مقايسه اين 
اعداد مى توان باور نمود صنعت برندينگ مى تواند بيشتر از چاه هاى 
نفت و گاز ايران توليد ثروت نمايد و بايد باور كنيم مى توان با كيمياى 
برندينگ بدون استفاده از نفت و ساير خام فروشى هاى  ثروت هاى 
ملى كشورمان اقتصاد بسيار خوبى براى ميهن مان بدست آورد. با 
جايگزينى برندينگ به جاى صادرات نفت و ساير خام فروش ها 
اشتغال بيشترى به خصوص براى ميليون ها فارغ التحصيل بيكار 
دانشگاهى ايجاد مى شود. مسلما تا دولتمردان متوجه اين حقايق 
نشوند و جهت رفع موانع كمر همت نبندند شرايط ادامه خواهد داشت 
لذا پيشنهادات زير را براى دولت جناب آقاى روحانى تقديم مى نماييم:

1- باور برند و برندينگ توسط تمام اركان حكومت و تعريف ضوابط 
برندهاى استانى، ملى و جهانى ساخت ايران و تعيين سوبسيد جوايز 

و معافيت هاى مناسب براى آنها
2- قبول قانون برند به عنوان يك سرمايه حقيقى شركت و رفع سريع 
اشكاالت قوانين موجود و قبول هزينه هاى برندينگ و معاف از ماليات
گسترش  براى  و  بپذيرند  وثيقه  عنوان  به  را  برند  بانك ها   -3

برندينگ تسهيالت با نرخ كمتر مصوب گردد.
4- رفع اشكاالت قانونى حقوق مالكيت معنوى و كپى رايت تا برندها 
از كپى شدن مصون بمانند و اين قانون عطف به ما سبق نيز بشود.

5- مبارزه جدى با قاچاق بخصوص قاچاق كاالى برند
6- مبارزه جدى با برندهاى تقلبى

7- صدا و سيما نرخ هاى ويژه براى تبليغات برندهاى ايرانى داشته 
باشند و از تبليغات غيرواقعى طبق ضوابط خاص جلوگيرى شود.

8- برندهاى خارجى ملزم به ثبت برند در ايران و متعهد به ساخت 
درصدى از محصول در ايران گردند.

9- گسترش فرهنگ حمايت از محصوالت و برندهاى ايرانى
10- در ايران نيز مانند تركيه و برخى كشورهاى 

 

خبر

به نظـــر مى رسد مقاومت ها و 
مخالفت هـــايى كه در مقابل 
تقويت بورس كاال وجود دارد 
از ســـوى عـده اى با اهداف 
كه  مى گيرد  صــورت  خاص 
مسووالن نبايد اجازه اين گونه 

مقاومت ها را بدهند. 
كه  افرادى  ايلنا،  گزارش  به 
محصوالت  معامالت  دوران 
تاسيس  از  قبل  پتروشيمـــى 
را  ايران  در  كاال  بورس 
دارند  ياد  به  اند،  كرده  تجربه 
پايين  صنايع  زمان  آن  در 
تصميمات  تابع  همواره  دستى 

اما  بود؛  خاص  عده اى  اختيار  در  بازار  و  بودند  پتروشيمى ها 
امروز با فعاليت چند ساله بورس كاالى ايران مى توان گفت 
كشور  پتروشيمى  بازار  به  زيادى  حدود  تا  بورس  اين  كه 

سروسامان داده است.
عرضه  شدن  اختيارى  بحث  طرح  درخصوص  پورفالح  احمد 
برخى  گفت:  ايران  كاالى  بورس  در  پتروشيمى  محصوالت 
بورس  در  پتروشيمى  مواد  معامالت  روند  در  مى كنند  عنوان 
بازارى  هيچ  حتم  طور  به  كه  دارد  وجود  مشكالتى  كاال 
بدون ايراد نيست. در اينجا مى توان با همفكرى فعاالن بازار 
پتروشيمى، مشكالت را برطرف كرد و معامالت را به گونه اى 
پيش برد كه رضايت پتروشيمى ها و مصرف كنندگان تامين 
شود؛ اما وجود برخى مشكالت دليل نمى شود بازارى را كه 
پس از سال ها تالش و براساس الگوهاى جهانى در كشورمان 
راه اندازى كرده ايم و امروز به جايگاه مطلوبى رسيده است 
با چند ايراد كه آن هم منشاء بورسى ندارد، زير سوال ببريم. 

پورفالح ادامه داد: به نظر مى رسد مقاومت ها و مخالفت هايى 
عده اى  سوى  از  دارد  وجود  كاال  بورس  تقويت  مقابل  در  كه 
با اهداف خاص صورت مى گيرد كه مسووالن نبايد اجازه اين 
اوضاع  گفت  مى توان  جرات  به  بدهند.  را  مقاومت ها  گونه 
نابسامان بازار پتروشيمى كشور كه در آن صنايع پايين دستى 
و  رشد  مسير  در  امروز  داشتند،  سروكار  قدرتمند  دالالن  با 
دستى  پايين  صنايع  طوريكه  به  قرارگرفته  آمارها  شفافيت 
مى توانند از طريق بورس نياز خود را با قيمت هاى معقول و 

براساس نرخ هاى جهانى تامين كنند.
وى در پايان گفت: اگر امروز عرضه ها در خارج از بورس انجام 
مى شد، بازار «اعالم قيمت هاى دلخواه از سوى پتروشيمى ها» 
اينكه  به  توجه  با  ترتيب  هر  به  بود،  داغ  بازى»  دالل   » و 
صنعت پتروشيمى دوران قبل از تاسيس بورس كاال را تجربه 
كرده و از رانت ها و مشكالت آن زمان باخبر است، نبايد اجازه 

خروج پتروشيمى ها از بورس كاال را بدهد.

فرشته جراحى در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اينكه در 
زمينه هاى  همه  در  صنعتى  واحد  هزار   10 حدود  حاضر  حال 
مواد  لحاظ  از  ما  گفت:  هستند،  فعاليت  مشغول  نساجى  حوزه 
اوليه مشكل خاصى نداريم و تنها در بخش پنبه كمى كمبود 
باشد،  خوب  سال  يك  در  پنبه  توليد  وضعيت  اگر  كه  داريم 

مى توانيم تا 50 درصد از نياز خود را تامين كنيم.
شده  توليد  نساجى  محصوالت  باالى  كيفيت  به  اشاره  با  وى 
در ايران، اظهار كرد: كيفيت خوب پارچه هاى توليدى در ايران 
سبب شده تا در برخى از استان ها توليدات پارچه خود را با نام 
كشورهاى ديگر بفروشند، چراكه ما برندسازى خوبى نكرده ايم.

معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  معاون 
قاچاق  را  پوشاك  صنعت  بخش  در  اساسى  مشكل  تجارت  و 
دانست و ادامه داد: قائم مقام وزارت صنعت اخيرا بخشنامه اى 
كه  است  كرده  ابالغ  كشور  در  قاچاق  ميزان  كنترل  براى  را 
قاچاق  مشكل  از  بخشى  نامه  بخش  اين  اجراى  با  اميدواريم 

نساجى در كشور حل شود.
جراحى با بيان اينكه قانون براى همه از جمله زن و مرد يكسان 
نوشته شده و ضوابط و مشوق هاى يكسانى را دارد، گفت: متاسفانه 
اين اجراست كه بعضا مشكل دارد و باعث مى شود كه تفاوت هايى 

ميان زن و مرد در فعاليت هاى اقتصادى به وجود آيد.
خريد  سمت  به  مردم  فعلى  وضعيت  در  اينكه  بيان  با  وى 

بتوانيم  اگر  كرد:  اظهار  مى روند،  كشور  در  خاص  برندهاى 
محصوالت خود را تجارى سازى كرده و در برندسازى موفق 
عمل كنيم، مى توانيم در فروش كاالى خود هم موفق باشيم، 

چرا كه ما از لحاظ كيفيت مشكل خاصى نداريم.
و  معدن  وزارت صنعت،  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  معاون 
تجارت با اشاره به اجالس D8 كه در سال گذشته در ايران 
اجالس  آن  در  حاضر  ترك  مقامات  داد:  ادامه  شد،  برگزار 
خودشان نيز با قاچاق مخالف بودند و مى گفتند كه ما راضى 

نيستيم كه اجناس ما به صورت قاچاق وارد ايران شود.
به گفته جراحى، اگر بتوانيم جلوى قاچاق را بگيريم مى توانيم 
آينده روشنى را براى صنعت نساجى كشور كه از پتانسيل خوبى 

برخوردار است، متصور شويم.

نبايد اجازه خروج پتروشيمى ها از بورس كاال داده شود 

معاون دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت
برخى استان ها توليدات نساجى خود را با برندهاى خارجى مى فروشند

کيميای برندينگ، ثروت آفرين تر از نفت و گاز
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ميالد رشيدى در گفت وگو با ايسنا نسبت به از بين رفتن دو 
مختلف  دهه هاى  در  گفت:  و  داد  هشدار  كشور  مهم  صنعت 
برخى صنايع از بين رفته است به طورى كه در دهه 60 صنعت 
دهه 80  در  تصويرى،  و  صوتى  صنعت  دهه 70  در  نساجى، 
صنعت خودرو و سيمان از بين رفته و اكنون در دهه 90 نيز 
صنعت فوالد و پتروشيمى در حال از بين رفتن است.وى افزود: 
بنابراين با سياست هايى كه در خصوص قيمت خوراك، قيمت 
مى شود،  اتخاذ  دولت  سوى  از  آهن  سنگ  و  اوليه  مواد  گاز، 
رفتن است و با  مزيت هاى نسبى اين صنايع در حال از بين 
اين روند در سال 1400 ديگر هيچ صنعتى نخواهيم داشت.اين 
فعال با سابقه بورس به لزوم حمايت هاى جدى دولت و مجلس 
تاكيد كرد و ادامه داد: اگر سياست هاى دولت در خصوص اين 
صنايع تغيير كند و دولت بتواند به اين صنايع تخفيف داده و 
ماليات كمترى بگيرد و آنها را تجهيز كند شايد اتفاقى بيافتد در 
غير اين صورت با اين روند دو صنعت پتروشيمى و فوالد از بين 
مى رود و ديگر صنعتى نخواهيم داشت و همه كارخانه ها بايد 
تعطيل شوند. رشيدى عنوان كرد: در حال حاضر شركت هاى 

بورسى نمى توانند سودى تقسيم كنند كه اين موضوع مشكالت 
فراوانى ايجاد كرده و هشدارى است كه نشان مى دهد وضعيت 
شركت ها نامطلوب بوده و كشور در آستانه موج بيكارى قرار 
دارد زيرا با سختگيرى هاى فراوان قيمت ها را افزايش داديم و 
مزيت هاى نسبى را از بين برديم، بنابراين بايد در اين وضعيت 
به صنايع كمك كنيم. وى تاكيد كرد: راه حل اين موضوع اين 
است كه دولت از صنايع حمايت كرده و به آنها سوبسيد دهد 
يا آنها را مشمول معافيت مالياتى كند در غير اينصورت نمى 
توانيم مشكل بيكارى را حل كنيم زيرا بازار سرمايه به عنوان 
دماسنج اقتصاد نشان مى دهد كه بيكارى در حال ايجاد شدن 
است لذا بايد دولت به صنايع وام كم بهره داده و به توليد توجه 
كند وگرنه موج بيكارى براى كشور خطرناك است.وى با بيان 
اينكه اين موضوع به دست دو وزير نفت و صنعت قابل حل 
است، خاطرنشان كرد: با وضعيت فعلى اقتصاد، سرمايه گذاران 
خارجى وارد نمى شوند زيرا تا وقتى كه نتوانيم سرمايه گذاران 
خود را راضى نگه داريم چگونه توقع داريم كه سرمايه گذاران 

خارجى وارد شوند.

خبر

يك فعال بازار سرمايه:
سياست های فعلی دولت سبب تعطيلی کارخانه ها می شود

صورت كه اكنون چيزى نزديك به دو ميليون مترمربع توليد 
شركت هاى  از  يكى  توليد  خط  افتتاح  با  است  قرار  و  داريم 
توليدى در شهركرد، چيزى نزديك به ده ميليون مترمربع به 
توليدات ايران افزوده شود، اما هنوز موانع زيادى در راه اندازى 

اين كارخانه وجود دارد.
دست هاى پشت پرده

وى كه دليل به خودكفايى نرسيدن در توليد چادر مشكى را 
مالحظات دولتى مى داند در اين زمينه گفت: چادر مشكى جزو 
محصوالتى است كه دولت با توجه به مالحظاتى كه براى 
اين منظور دارد همواره آن را مورد حمايت قرار داده، اما اين 
حمايت معموال مورد سوءاستفاده ديگران قرار گرفته و محلى 
براى دور زدن قانون شده است. به عنوان مثال شماره تعرفه 
اسالمى  جمهورى  گمرك  فهرست  در  مشكى  چادر  واردات 
ايران 5407 است كه براساس قانون تعرفه گمركى آن 32 
درصد است (حقوق گمركى، ماليات بر ارزش افزوده و ديگر 
هزينه هاى الزم) اما همان مالحظات دولت اين تعرفه را به 10 
درصد كاهش داده در حالى كه بسيارى از سودجويان با استفاده 

از اين تعرفه، پارچه هاى متفاوتى وارد كشورمان كرده اند. 
وى اظهار كرد: اين پايان كار نيست چون حمايت هاى دولت 
به نوع ديگرى نيز باعث سودجويى افراد شده بود چون دولت 
به  مبادله اى  ارز  از  استفاده  اجازه  مشكى  چادر  واردات  براى 
واردكنندگان مى داد كه تفاوت ميان نرخ اين ارز با قيمت بازار 
باعث شده بود واردكنندگان فاكتورهاى غيرواقعى به گمرك 
ارائه دهند تا ميزان بيشترى دالر دريافت كنند مثال قيمت 3 
/ 1 دالر بابت هر مترمربع را 5 دالر اعالم مى كردند. به اين 
ترتيب هم از تعرفه سودجويى شده بود و هم از دالرهاى نفتى 
موجود خزانه بانك مركزى در حالى كه همين محصول در 

كشورمان با راهكارهايى قابل توليد بوده است.
همه امكانات را در اختيار داريم

عميد با اشاره به امكانات موجود در كشورمان براى توليد چادر 
مشكى و پيشينه يك قرنى صنعت نساجى ادامه داد: با توجه به 
نياز داخلى چادر مشكى، اكنون تمام امكانات را در اختيار داريم 
تا بتوانيم در زمينه توليد داخلى به خودكفايى برسيم؛ به عنوان 
مثال اكنون ايران نزديك به 800 ميليون مترمربع در سال توليد 
پارچه دارد و در اين زمينه نخ و تمام مواد اوليه را به ميزان 
قابل توجهى در كشورمان توليد مى كنيم. بنابراين از مواد اوليه، 
ريسندگى، بافندگى، رنگرزى و مراحل تكميلى هيچ مشكلى 
نداريم و صرفا بخش بسيار كوچكى مجبور به واردات هستيم 
و آن هم مى توانيم برايش برنامه ريزى كنيم.  در همين زمينه 
مى توان با تمهيدات كوچك امتيازات قابل توجهى در صنعت 
نساجى با ارزش افزوده مناسبى ايجاد كنيم كه عبارتند از تسهيل 
واردات مواد اوليه مرغوب، جلوگيرى از انحصار در ورود مواد 
اوليه و تسهيل در دستيابى مراكز توليدى به منابع مالى ارزان 
قيمت و قابل اطمينان. وى به رقم ارائه شده ميزان قانونى 
واردات چادر مشكى يعنى 500 ميليون دالرى اشاره كرد و 
افزود: اگر به گونه اى برنامه ريزى كنيم كه تنها يك بيستم 
اين مبلغ به عنوان سرمايه مورد نياز توليد براى حمايت از 
توليدكنندگان داخلى از توليد مواد اوليه تا تكميل پروسه در 
نظر بگيريم به راحتى كل پروسه را در اختيار خواهيم گرفت 
و ارزآورى خواهيم داشت. در حالى كه امروز بيش از 10 هزار 
واحد توليدى پروانه دار و 500 هزار نيروى بيمه شده در اين 
صنعت داريم، اما متاسفانه بهترين كارخانه هاى ما كمتر از 

50 درصد ظرفيت درحال توليد هستند.

رانت واردات، سد راه توليد چادر مشکی 
تا دستورالعمل مبارزه با پوشاك قاچاق نهايى و اجرا شود. يكى از 
بخش هايى كه دولت هدف قرار داده برخورد با برندهايى است كه 
كاالهاى خود را به صورت قاچاق وارد كشور و از مردم پول هاى 
داد:  ادامه  ايران  اصناف  اتاق  رئيس  مى كنند.  دريافت  هنگفتى 
تمام برندها موظف شدند ثبت سفارش پوشاك خود را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارائه كنند. اگر كاالهاى آنها به صورت 
قاچاق وارد شده بود با آنها برخورد خواهد شد. بزودى بازرسان 
نيز تمام بنگاه  هاى كوچك عرضه كننده لباس به مردم را بررسى 
خواهند كرد و اسناد آنها كه از كجا لباس هاى خود را خريدارى 
كردند بررسى مى شود. همچنين بنگاه  هاى بدون پروانه كه اكنون 
اينكه  بيان  با  وى  مى شوند.  ساماندهى  نيز  ميفروشند  پوشاك 
تصريح  شد  خواهد  بسته  كشور  به  قاچاق  پوشاك  ورود  راه  هاى 
كرد: تا پايان سال بازار پوشاك به صورت كامل ساماندهى خواهد 
شد و ديگر درسطح بازار و حتى دستفروشان مردم اجناس پوشاك 
قاچاق نخواهند ديد. بر اين اساس توليدكنندگان داخلى ميتوانند 
از شرايط به وجود آمده براى توليد كيفى با قيمت مناسب و انبوه 

استفاده كنند.

تمام تاناكوراها تعطيل مى شود
فروش  و  واردات  به  نسبت  مجدداً  افرادى  اگر  گفت:  فاضلى 
گرفتن  نظر  در  ضمن  باشند  داشته  اصرار  قاچاق  كاال هاى 
اين  در  و  شد  خواهد  پلمب  صنفى  واحد  سنگين  جريمه  هاى 
خصوص به هيچ عنوان كوتاهى نخواهد شد. وى اذعان داشت: 
بخش ديگرى كه بشدت با آن برخورد خواهد شد فروش پوشاك 
ميشناسند.  تاناكورا  عنوان  به  را  آن  مردم  كه  است  دوم  دست 
دست  لباس هاى  فروشنده  صنفى  واحد هاى  تمام  پس  اين  از 
تعطيل  آنها  همه  بزودى  و  داشت  نخواهند  فعاليت  اجازه  دوم 
مى شوند. دستفروشان نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. قراراست 
با همكارى تمام مجموعه ها از جمله شهردارى، وزارت اطالعات، 
ستاد قاچاق كاال و سازمان حمايت جلوى پوشاك قاچاق و عرضه 

آن گرفته شود.

70 درصد پوشاك قاچاق است
همچنين محمد مروج رئيس هيأت مديره انجمن نساجى ايران 
درباره دستورالعمل جديد وزارت صنعت در مبارزه با قاچاق پوشاك 
در  كه  پوشاكى  بازار گفت: 70 درصد  سطح  در  و برخورد جدى 

سطح بازار عرضه مى شود قاچاق و مقدار خيلى كمى مربوط به 
توليدات  كه  سهمى  ميزان  همين  البته  است.  داخلى  توليدات 
از  خيلى  ميرسد.  فروش  به  تقلبى  صورت  به  اغلب  دارند  داخلى 
مردم تصور مى كنند پوشاك ايرانى خوب نيست به همين دليل 
در  را  خود  محصوالت  بنام  برند هاى  از  استفاده  با  توليدكنندگان 
ادامه  وى  مى رسانند.  فروش  به  معروف  برند هاى  فروشگاه  هاى 
داد: فروشگاه  هايى كه مردم با عنوان برند هاى معروف ميشناسند 
اجناس مورد نياز خود را به توليدكنندگان داخلى سفارش ميدهند 
و توليدكنندگان براى آنكه بتوانند ادامه حيات دهند با برندهاى 
صاحبان  ميان  دراين  و  مى كنند  عرضه  را  خود  كاالهاى  تقلبى 

فروشگاه ها بيشترين سود و منفعت را مى برند.

توليدكنندگان ميتوانند 50 درصد نياز بازار را پاسخ دهند
وى با بيان اينكه دستورالعمل وزارت صنعت در مبارزه با قاچاق 
پوشاك بسيار اثرگذار خواهد بود و جلوى قاچاق را تا حدى ميگيرد 
افزود: اين طرح زمانى موفق خواهد شد كه يك نهاد نظارتى قوى 
وارد عمل شود و اكثر فروشگاه ها و بنگاه هاى عرضه كننده لباس 
را بررسى كند تا ريشه قاچاق خشكانده شود. رئيس هيأت مديره 
گرفته  قاچاق  پوشاك  جلوى  اگر  گفت:  ايران  نساجى  انجمن 
شود توليدكنندگان براى توليد انگيزه پيدا مى كنند و مى توان از 
ظرفيت هاى خالى استفاده كرد. ما در حال حاضر در مجموع 50 
توليدكننده صنعتى پوشاك داريم. حال اگر قاچاق كاهش پيدا كند 
واحد هاى توليدى كوچك را مى توان به بنگاه  هاى بزرگ تبديل 
و حتى براى صادرات برنامه ريزى كرد. وى درباره كارخانه  هاى 
نساجى هم خاطرنشان كرد: طبق آمار وزارت صنعت 9هزار 818 
واحد نساجى مجوز بهره بردارى گرفته اند كه به دليل ركود فعلى 

تنها 50 درصد اين واحدها فعال هستند.

بازار هنوز تغييرى نكرده است
محسن اكبرى يكى از فروشندگان عمده پوشاك نيز درباره اينكه 
اصالح  براى  صنفى  واحد هاى  و  دارد  شرايطى  چه  پوشاك  بازار 
به  گفت:  دادند  انجام  كارى  قاچاق  پوشاك  ورود  از  جلوگيرى  و 
نظر مى رسد از روزى كه دولت با فروش و عرضه پوشاك قاچاق 
در تمام بخش ها ورود پيدا كند بازار نسبت به دستورالعمل وزارت 
صنعت واكنش نشان دهد و ديگر پوشاك قاچاق در بازار خريد 

و فروش نشود.

پرونده پوشاک قاچاق بسته می شود؟!
ادامه از صفحه 1
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

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

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنايع نساجی ايران
نظر به اينكه برخى از فعاالن اقتصادى نسبت به بلوكه 
شدن و يا سپرده گذارى بخشى از تسهيالت اعطايى 
بانك ها بعنوان شرط اعطاى تسهيالت انتقاداتى را 
مطرح نموده اند. چنانچه مستندات قابل طرح در 
اين خصوص در اختيار داريد براى پيگيرى هاى 

بيشتر انجمن و رفع مشكل به دبيرخانه انجمن صنايع 
نساجى ايران ارسال فرماييد.

تلفن دبيرخانه انجمن  26200196 

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنايع نساجی ايران
باتوجه به مكاتبات اعضاى محترم مبنى بر "عدم 

پذيرش هزينه گارانتى به عنوان هزينه قابل قبول 
مالياتى توسط برخى حوزه هاى مالياتى" به اطالع 

مى رساند مطابق بند 38 قانون اصالح قانون 
ماليات هاى مستقيم مصوب 94/04/31 ذخيره مربوط 
به خدمات پس از فروش (گارانتى) اشخاص حقوقى 
به عنوان يكى از مصاديق هزينه هاى قابل قبول در 
تشخيص درآمد مشمول ماليات در قالب بند 29 به 
ماده (148) قانون ماليات هاى مستقيم الحاق گرديد 

لذا عطف به مكاتبه رسمى آقاى شاپور محمدى 
معاون محترم امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى و 
دارائى، از اين پس پذيرش هزينه گارانتى به عنوان 
هزينه قابل قبول مالياتى توسط حوزه هاى مالياتى 

اجتناب ناپذير است.

بدينوسيله به اطالع اعضای محترم انجمن 
صنايع نساجی می رساند که ويرايش 

جديد کتاب آشنايی با اعضای انجمن 
منتشر شده است، عالقمندان می توانند 

جهت تهيه کتاب با دبيرخانه انجمن 
تماس حاصل فرمايند.

اطالعيه
  wtin :منبع 

 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

اخبار جهانادامه رشد جهانی بازار فيلتر منسوج نبافته 

به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
ايران و به نقل از نشريه  سايت wtin بازار فيلتر منسوج نبافته در 

ميان ساير منسوجات نبافته سريعترين رشد را داشته است. 
مى توان با مهندسى خواص ويژه اى به منسوجات نبافته به منظور 
توليد فيلترهاى تصفيه هوا، مايعات، باكتريها، گرد و غبار، گاز و 
فيلترهاى  به  نسبت  فيلترها  اين  داد.  ديگر  مواد  از  وسيعى  طيف 
مواردى  در  همچنين  دارند.  بيشترى  كارايى  و  بوده  ارزانتر  سنتى 
گيرد  مى  صورت  باالتر  دماهاى  در  فيلترها  اين  از  استفاده  كه 
فيلترهاى منسوج نبافته نسبت به فيلترهاى سنتى مقاومت بيشترى 
در رابطه با  را در مقابل دماى باال دارند. در دو گزارشى كه اخيراً 
منسوجات نبافته منتشر گرديده است آينده اى بسيار روشن را براى 
بازار منسوج نبافته پيش بينى كرده است. نياز روزافزون به هواى 
جهانى  بازار  كليدى  راننده  دو  خودرو  صنعت  همچنين  و  تميزتر 
منسوج نبافته خواهند بود. در اين گزارشهاى مطالعاتى آمده است 
كه ارزش بازار جهانى فيلتر منسوج نبافته در سال 2014 بالغ بر 3/9 
ميليارد دالر بوده است اما با توجه به آنچه كه براى هفت سال آينده 
هدف گذارى شده است، در سال 2022 ارزش بازار جهانى منسوج 
نبافته به رقم 7/18 ميليارد دالر خواهد بود كه رشد تركيبى ساليانه 

آن در طول اين سالها برابر با 7/6 درصد خواهد بود. 
هواى پاك 

افزايش انتشار گاز كربن از اتومبيل، كارخانه هاى صنعتى و كارخانه هاى 
توليد برق باعث شده است كه بيشتر از منسوج نبافته استفاده شود. با 
توجه به اجراى مقدماتى قانون وضع شدن در رابطه با تميز كردن هوا 
انتظار مى رود كه اجراى اين قوانين تأثير مثبتى را بر رشد بازار فيلتر 
خواهد داشت. بررسى وضعيت فعلى بازار نشان مى دهد كه در سال 
2014 بازار فيلتر منسوج نبافته 39/6 درصد از كل بازار منسوج نبافته به 
خود اختصاص داده است. به شيوه سنتى اسپان باندهاى تشكيل شده 
از پلى پروپيلن و پلى استر براى فيلترهاى منسوج نبافته مورد استفاده 
قرار مى گيرند. انتظار مى رود در هفت سال آينده استفاده از روش ذوب 
ريسى براى توليد منسوج نبافته باالترين رشد تركيبى ساليانه داشته 
باشد كه اميدوار هستيم كه با استفاده از اين روش منسوجات نبافته اى 
با ضخامت0/1 ميكرومتر توليد شود كه انتظار مى رود از سال 2015 الى 
2022 رشد 8/2 درصدى داشته باشد. نبافته مورد مصرف در بخش 
حمل و نقل سهم 21/2 درصدى از كل بازار را در سال 2014 داشت 
كه اين مقدار بيشترين سهم در تقسيم بندى بخش هاى كاربردى فيلتر 
منسوج بود. افزايش برنامه ريزى ها براى كاهش انتشار كربن از خودروها 
يك عامل كليدى براى رشد اين فيلترها پيش از موعد پيش بينى خواهد 
بود. همچنين رشد بازار خودرو مى تواند تأثير مثبتى را بر افزايش تقاضاى 

فيلتر منسوج نبافته داشته باشد. 
روند جهانى 

آسيا و اقيانوسيه بزرگترين بازار فيلتر منسوج نبافته را در اختيار دارند به 

طوريكه سهم 32/7 درصدى را از بازار جهانى اين محصول به خود 
اختصاص داده است. همچنين انتظار مى رود رشد منسوج نبافته در 
اين مناطق به دليل افزايش مراقبتهاى بهداشتى و تصفيه، سريعتر از 
مناطق ديگر باشد و زودتر از موعد مقرر به مقدار پيش بينى شده براى 
سال 2022 برسد. در گزارش ديگرى كه توسط سازمان تحقيقات 
بازار (TMR) منتشر گرديده است، صنعت خودرو به عنوان عامل 
كليدى افزايش تقاضا براى فيلتر منسوج نبافته معرفى شده است. در 
اين گزارش كه روند تقاضاى فيلتر منسوج نبافته از سال 2015 الى 
2023 را مورد بررسى قرار داده آمده است كه منسوجات نبافته مورد 
مصرف در صنعت خودرو طى اين سالها جايگزين سلولز، كاغذ و فوم 
خواهند شد. فيلترهاى منسوج نبافته اى كه در صنعت خودرو به كار 
برده مى شوند فضاى كمترى را در زير هود اشغال مى كنند و منجر به 

افزايش طول عمر و بهبود كاركرد سنسور موتور مى شوند.  
روغن و گاز 

منسوج  فيلترهاى  كه  بخشى  بزرگترين   TMR اعالم  براساس 
نبافته در آن مورد استفاده قرار مى گيرد صنايع نفت و گاز است. در 
اين بخش از فيلترها براى تميز كردن سطح، جلوگيرى از خوردگى، 
استفاده  ذرات  بارگذارى  نرخ  كنترل  و  رسوبات  ناخواسته  جدايى 
مى شود. با توجه به قابليتهاى فيلترهاى منسوج نبافته در آينده اى 
نزيك از اين فيلترها به جاى فومهاى پلى يورتان استفاده مى شود. 
همچنين در اين گزارش آمده است كه با توجه به آنكه استفاده از 
اين منسوجات در آسيا و اقيانوسيه بيشترين مقدار است انتظار مى 
دليل  به  سال 2020،  تا  منسوجات  اين  براى  تقاضا  رشد  كه  رود 
افزايش تعداد وسايل نقليه در چين، در اين مناطق بيشتر از ساير 
تا  برزيل  كه  است  كرده  پيش بينى   TMR همچنين  باشد.  نقاط 
سال 2020 يك بازار نوظهور در زمينه فيلتر منسوج نبافته باشد. با 
وجود توليد كلى پائين منسوج نبافته در برزيل، پيش  انتظار مى رود 
به دليل افزايش فعاليتهاى حفارى نفت دراين منطقه تقاضا براى 
فيلتر منسوج نبافته افزايش يابد. در مقابل انتظار مى رود تقاضا براى 
مورد  دوره ى  در  اروپا  و  امريكا  شمال  بازارهى  در  نبافته  منسوج 

بررسى راكد باشد.

ساماندهى  و  گسترش  براى  قدرتمندى  سازمان  جهان  ديگر 
برندينگ و هدف گذارى براى توسعه صادرات غيرنفتى با بودجه 

كافى تاسيس گردد. هر روز تاخير به زيان ملت ايران است.
11- توليد بدون كارخانه به عنوان يك پديده نجات دهنده واحدهاى 
متوقف يا نيمه متوقف پذيرفته شود. صاحب سرمايه و فكر توزيع با 
كمك كارخانه توليد و توزيع را به حركت در خواهند آورد و هركدام 
تخصص خود را خواهند داشت. چنانچه ضوابط قانونى براى اين كار 
تهيه شود. رشد كيفيت، رشد توليد، رشد بهره ورى، رشد صادرات و 

كاهش واردات و رشد اشتغال را در پى خواهد داشت.
12-  با كمك فرهنگ سازى و پيش بينى هاى الزم از صادرات 
نمود  خواهد  ويران  را  ايران  ساخت  برند  كه  نامرغوب  كاالى 

جلوگيرى شود.

به  سروسامانى  ذيربط  واحدهاى  ساير  و  استاندارد  موسسه   -13
صدها شركت و سازمان قالبى موجود بدهد كه با اخذ مبلغ متنابهى 
از توليدكننده محصول و برندش را به عنوان برترين انتخاب مى 
نمايد و موجب فريب مصرف كننده و ضايع نمودند حق توليدكننده 

با برند و كيفيت عالى مى شود.
14- سازمان حمايت از مصرف كننده بخش نظارت بر قيمت ها 
اگر معتقدند كه هنوز بايد باشند ضوابط ويژه اى براى قيمت گذارى 

كاالى برند تنظيم نمايد.
سازمان  به  ايران  كشور  دورى  چندان  نه  آينده  در  باالخره   -15
تجارت جهانى خواهد پيوست و حمايت هاى تعرفه اى تقريبا حذف 
مى شود. در آن زمان براى آنهايى كه برند نيستند شرايط سخت تر 

خواهد شد.

کيميای برندينگ، ثروت آفرين تر از نفت و گاز ادامه از صفحه 2
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