
انجمن صنايع نساجى ايران براى چندمين بار اعالم مى كند كه 
با خروج محصوالت پتروشمى از بورس كاالى ايران صد در 

صد مخالف است.
عليمردان شيبانى، عضو هيأت مديره صنايع نساجى ايران با 
و  خطرناك  تجربه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  مطلب  اين  بيان 
زيان بار فروش محصوالت پتروشيمى به صورت حواله اى و 
مستقيم، انجمن نساجى ايران با خروج محصوالت پتروشيمى 
داد:  ادامه  شيبانى  است.  مخالف  كاال  بورس  شفاف  بازار  از 
متاسفانه معامالت محصوالت پتروشيمى در گذشته به صورت 
حواله اى انجام مى شد و از اين رو اكثر مصرف كنندگان پايين 
دست قادر به تامين محصوالت واحدهاى توليدى خود نبودند 
و همواره مجبور مى شدند با التماس و درخواست نسبت به تهيه 

محصوالتشان اقدام كنند.
عضو هيأت مديره صنايع نساجى ايران در ادامه افزود: در گذشته 
شرايط بسيار بدى بر بازار پتروشيمى حاكم بود، به طورى كه 
اكثر مصرف كنندگان بايد از واسطه ها و دالالن محصوالت 
فسادى  و  خوارى  رانت  متاسفانه  و  مى كردند  تهيه  را  خود 
لجام گسيخته در بازار پتروشيمى وجود داشت؛ در اين شرايط 
بازگشت به دوران گذشته و خريد مستقيم واحدهاى توليدى 
يعنى تكرار حوادث ناگوار قبل براى صنعت. وى گفت: وقتى 
در سال هاى گذشته صحبت از ورود محصوالت پتروشيمى به 
بورس كاال شد، اعتراف مى كنم كه بنده با اين موضوع بسيار 
مخالف بودم؛ چرا كه فكر مى كردم عرضه مواد اوليه در بورس 
با  و  حاضر  حال  در  اما  ندارد،  توليدى  واحدهاى  براى  سودى 
اصالح  ايران،  كاالى  بورس  عملكرد  وقتى  ها،  سال  گذشت 
ساختار ها و رضايت مصرف كنندگان را مشاهده مى كنم، متوجه 
مى شوم كه بهترين مكان براى عرضه محصوالت پتروشيمى، 

بورس كاالى ايران است.
شيبانى اظهار كرد: اوضاع امروز بازار پتروشيمى و معامالت مواد 
اوليه اصال قابل قياس با زمان دادوستدهاى حواله اى نيست و 
دارد  وجود  اشكالى  كاال  بورس  معامالت  روند  در  اگر  معتقدم 
بايد در اين بورس برطرف شود نه آن كه زمينه بازگشت به 

معامالتى غير شفاف را براى صنعت پتروشيمى فراهم كرد.
وى در پايان افزود: در حال حاضر تمام افرادى كه دلسوز صنعت 
هستند، با خروج محصوالت پتروشيمى از بورس كاالى ايران به 
شدت مخالف هستند و اين موضوع را بار ها در رسانه هاى خبرى 
اعالم كرده اند، بنابراين انتظار ما اين است كه به اين نگرانى ها 
پاسخ داده شود و موضوع خروج محصوالت پتروشيمى از بورس 

كاالى ايران كامال فراموش شود.

دبيركل كانون عالى كارفرمايى ايران درباره بازار كار در پسا تحريم 
گفت:سرمايه گذاران خارجى براى رونق بازار كار ايران سفر نمى كنند 
بلكه براى فروش محصول خود به ايران مى آيند. نبايد تصور داشت 

كه تا پايان سال94 اشتغال رونق مى گيرد.
محمد مروج در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى تسنيم، 
درباره راهكار برون رفت از بيكارى گفت: بيكارى يكى از مسائل 
جدى كشور است. ظاهراً مسئوالن توجهى به اين موضوع ندارند.

اين بيكارى درآينده مسئله ساز خواهد شد.راه حل معضل بيكارى 
رئيس  به  نامه 4وزير  روزها  اين  است.  سرمايه گذارى  به  تشويق 
جمهور را شاهد هستيد اين موضوع نشان دهنده ركود بسيار در 

بازار كار است.
درباره  ايران  كارفرمايى  صنفى  انجمن هاى  عالى  كانون  دبيركل 
اينكه آيا در شرايط پسا تحريم بازار كار رونق مى گيرد يا خير توضيح 
داد:اگر قرار باشد رونقى صورت گيرد در آينده نزديك نيست. در 
حال حاضر رفت و آمد سرمايه گذاران مختلف به كشور ما براى 

فروش كاالهاى خودشان است نه رونق دادن به بازار كار ايران.
وى افزود:دولت بايد به اين موضوع توجه كند كه ميزان بدهكارى 
خام  به  مجبور  خود  بدهى هاى  بازپرداخت  براى  و  نيابد  افزايش 

فروشى نشود. اميدوارم دولت اين هشدارها را جدى بگيرد.
مروج بيان كرد:با توافق صورت گرفته وضعيت اقتصاد بهبود مى يابد 
و بدون شك اين موضوع در بهبود وضعيت توليد اثر گذار خواهد 
بود و به تبع آن بازار اشتغال رونق مى يابد اما اين موضوع به اين 
زودى ها محقق نمى شود. نبايد تصور داشت كه تا پايان سال94 
بهبود توليد و اشتغال را مشاهده كنيم در بهترين شرايط در نيمه 

دوم سال آينده تغييرات مثبتى شروع مى شود.
دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايى ايران با تأكيد بر 
اينكه دولت بايد درباره مشاغل كاذب يا غير رسمى برنامه ريزى 

را  دستفروشان  دولت  فرانسه  مانند  كشورى  گفت:در  باشد  داشته 
سازمان دهى كرده است.تبديل مشاغل غير رسمى به رسمى يكى 
از مباحث مهم امسال در كنفرانس بين المللى كار بود. وى ادامه داد: 
آنجا مطرح شد كه اگر دولت ها بتوانند مشاغل غيررسمى را مانند 
برطرف  كار  بازار  در  مشكالت  از  بسيارى  بدهند  سازمان  فرانسه 
مى شود. در حال حاضر در شهرهاى شمالى كشور بازار روزهايى 
وجود دارد. اين همان تبديل شكل سنتى يا تبديل كار غير رسمى 
به رسمى است. مروج تأكيد كرد: در كشور فرانسه دستفروشان را 
سازماندهى كرده و ميزهايى را به آنها اختصاص داده اند تا كاالى 
خود را بفروشند و از آنها ماليات دريافت مى كنند و تمام اين افراد 
تحت پوشش بيمه هستند. اين سازمان دهى از تنش بين دولت ها 
به  دادن  سامان  و  سر  باعث  و  مى كند  جلوگيرى  شهردارى ها  يا 
سمت  اين  به  افراد  از  بسيارى  كه  زمانى  مى شود.  كاذب  مشاغل 
گرايش دارند نشان دهنده تقاضا براى چنين بازارهايى است. اگر 
دستفروشان منصف باشند با توجه به اينكه هزينه اجاره مغازه و 
ماليات ندارند مى توانند محصول خود را حداقل 30 درصد ارزان تر 

بفروشند و سود الزم را ببرند.

شرايط ركود تورمى حاكم بر صنعت و گرفتارى هاى و نارسايى ها 
و  سازمانها  مخرب  و  مستمر  مزاحمت هاى  و  مقررات  و  قوانين 
توان  تا  شده  سبب  سالها  اين  در  توليد  براى  دولتى  ارگانهاى 
رقابت كاالى داخلى كمتر و كمتر شود و اميد به پيشرفت و توليد 
مشكالت  اين  از  مواردى  كوتاه  مجال  اين  در  شود  كمرنگ تر 
گذاران  سياست  و  مسولين  براى  پيشنهاداتى  پايان  در  و  اشاره 

ارائه مى شود:
خوب ميدانيد ركود سخت توام با تورم هر روز بيش از ديروز ادامه 
حدود  تا 1393  سال 1390  از  مردم  قاطبه  خريد  قدرت  و  دارد 
بى  ايران  اقتصاد  سال هاى  طول  در  كه  يافته  كاهش  40درصد 

سابقه مى باشد.
 قيمت تمام شده توليدات داخلى افزايش يافته كه باعث كاهش 
صادرات نيز گرديده و اكثر كارخانجات با انبارهاى مملو از كاالى 

توليد داخلى نافروش مانده روبرويند.
قاچاق گسترده بخصوص كاالهاى مشابه توليدات داخلى كه در 
محروم  ضمن  كه  دارد،  وجود  نگرانى  هيچگونه  بدون  جا  همه 
نمودن دولت از وصول ميلياردها تومان عوارض و سود بازرگانى 
بلكه  نموده  زمين گير  را  داخلى  توليدكنندگان  تنها  نه  گمركى 

شدت  بازار  ركود  بر  و  جذب  نيز  را  خريداران  نقدينگى  مختصر 
 800 حدود  چين  كشور  گمركات  آمار  درحاليكه  است.  بخشيده 
ميليون دالر صادرات كفش و پوشاك را در سال 2014 ميالدى 
به كشور ايران ثبت نموده است، آمار واردات گمركات ايران فقط 
نشان  را  چين  كشور  از  پوشاك  و  كفش  واردات  دالر  ميليون   5

مى دهد در همان زمان.
واردات گسترده كاال از همه جا عالوه بر قاچاق 
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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 
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 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد.)

به اين رکود پايان دهيد!

نامه ٤وزير رکود را داد می زد؛ رونق اشتغال از نيمه دوم ٩٥خروج پتروشيمی ها از بورس کاال!
 رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

ادامه در صفحه 3

 نائب رئيس انجمن صنايع نساجى ايران:



 

خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نشست شماره 880 هيات مديره مورخ 94/07/05 در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت: 
در بند يك دستور جلسه، موارد ذيل مطرح شد : 

الف: گزارش چهارمين نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشاورزى ايران و نتايج انتخابات روساى كميسيون هاى 

تخصصى توسط مهندس امامى رئوف ارائه گرديد. 
ب: گزارش سومين جلسه كارگروه صنعت مورخ 94/6/31 با موضوع 
تعيين تكليف نرخ ارز در بودجه سال 95 توسط مهندس عميد ارائه گرديد.

ج:  نامه هاى شماره 60/138293 مورخ 94/6/15  و 60/143516 
شماره  نامه  و  پوشاك  و  نساجى  كل  اداره  مورخ94/6/30 
94/440/39469 مورخ 94/6/25 سازمان توسعه تجارت با موضوع 
بررسى موانع و مشكالت توليد و صادرات صنايع پوشاك به استحضار 

اعضاي محترم هيات مديره رسيد.
د: مهندس بادامچى ضمن ارائه جداول پيوست توضيحات مبسوطى 
در خصوص نحوه محاسبات نرخ سود تسهيالت صندوق ذخيره ارزى 

بانك توسعه صادرات از سال88 ارائه دادند .
2-در بند دو دستور جلسه مهندس مروج گزارشى از بازديد هيأت مديره 
انجمن از نمايشگاه برندهاى پوشاك در محل دائمى نمايشگاههاى 
شهردارى در بوستان گفتگو ارائه دادند و در خصوص نقاط قوت و 
ضعف محل نمايشگاه بحث و تبادل نظر شد. در اين بازديد آقايان: 
مهندس بصيري، مهندس حكيمي، دكتر عامري، مهندس عميد و 

مهندس امامي رئوف حضور داشتند.
3- مهندس شهرام صالحى مديرعامل توليكا و على مرادى مديرعامل 
سامع پادنوين بعنوان ميهمان در جلسه حضور يافتند و به طرح نظرات و 
ديدگاه هاى خود بشرح ذيل پرداختند. على مرادى در گزارش خود به متراژ 
و تعداد شركت هاي داخلي و خارجي حاضر در نمايشگاه هاي نساجى و 
پوشاك اشاره نمود و ضمن برشمردن نكات مثبت و منفى محل برگزارى 
نمايشگاه ، از رتبه بندى سالن هاى نمايشگاه و تنظيم تعرفه بر اساس اين 
رتبه بندى خبر داد و با اشاره به حضور وزير و معاونين ايشان و نيز رييس 
كميسيون صنايع مجلس در نمايشگاه از زحمات انجمن در اين خصوص 
تقدير نمود. مرادى با اشاره به قيمت باالى اجاره غرفه هاى خارجى و 
پرداخت بيش از هفتصد هزار يورو به شركت سهامي نمايشگاه ها بابت 
اجاره غرفه هاى خارجى اين دو نمايشگاه در ايام برگزارى نمايشگاه از 
انجمن خواست تا نظرات و پيشنهادات خود را براى سال آتى از همين 
امروز جمع بندى نمايد تا سال بعد شاهد برگزارى بهتر نمايشگاه باشيم 
ايشان در جمع بندى خود همزمانى نمايشگاههاى نساجى و پوشاك كه با 

پيگيرى انجمن محقق شد را بسيار مثبت ارزيابى نمودند.
- مهندس شهاليى و دكتر عامرى به نرخ واقعى ارز و عرضه و 

تقاضاى بازار و ارتباط بين نرخ تورم و برابرى ارز اشاره نمودند.
- مهندس نيلفروش زاده با اشاره به پايين بودن قدرت خريد مردم و 
ميزان نقدينگى ، پارامترهاى مختلفى از جمله سطح درآمد را در تعيين 

نرخ ارز موثر دانست.
- مهندس مقصودى با اشاره به سوبسيد دولت بر نرخ ارز ، ثابت ماندن 
نرخ ارز درحالى كه كشور تورم ساليانه دارد را به نفع واردات دانست و 
پيشنهاد افزايش نرخ ارز به ميزان مابه التفاوت نرخ تورم داخل و نرخ 

تورم داخل و نرخ تورم كشور صاحب ارز را تبيين نمودند .
را  تجارى  آزاد  مناطق  توضيحاتى،  ارائه  با  شهاليى  مهندس   -

يكى از مبادى قاچاق كاال دانستند.
- دكتر كاردان: خواستار تشكيل جلسه با وزير صنعت يا جمعي از 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي شدند.
- مهندس سجادى: به نامه انجمن كارفرمايان استان اصفهان به 
رييس مجمع تشخيص مصلحت اشاره نمود و پيشنهاد مكاتبه با 

مسولين بلندپايه نظام را مطرح كردند.
غائبين آقايان

دكتر عليمردان شيباني، دكتر بهروز محمدى ، محسن آهنگريان

در  است  معتقد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  اگرچه 
دنيا به داشتن صنايع نساجى قديمى افتخار مى كنند و 
اميدوار است كه با احياى صنايع نساجى مازندران زمينه 
كاظم  اما  شود،  فراهم  منطقه  در  كار  و  كسب  رونق 
باور  اين  بر  نساجى  صنايع  انجمن  فنى  معاون  عميد، 
است كه راه اندازى مجدد صنايع نساجى در مازندران 
محمدرضا  نيست.  منطقى  و  نداشته  اقتصادى  صرفه 
چهارساله  پلمب  بازگشايى  آيين  در  زاده  نعمت 
از  قائمشهر  در  مازندران  نساجى  كارخانه  دستگاه هاى 
و  روز  دانش  با  نساجى  قديمى  صنايع  سازى  همگام 

فناورى جديد سخن گفت. 
واقع  مازندران  نساجى  صنايع  اينكه  به  اشاره  با  وى 
بايد  قديمى  واحدهاى  از  يكى  عنوان  به  قائمشهر  در 
مورد توجه قرار گيرد، بيان كرد كه فرسوده بودن اين 

اعتقاد  به  يابد.  تعميم  نبايد  كه  است  نادرستى  بينش  كارخانه ها 
وزير صنعت، معدن و تجارت، روند نادرست خصوصى سازى در 
صنايع نساجى مازندران سبب شد كه به اين مجموعه ها آسيب 
وارد شود. در حال حاضر نيز به گفته نعمت زاده دولت وارد عمل 
شده تا مشكالت كارخانه هاى صنايع نساجى مازندران حل شود 

و بار ديگر به زمان رونق و شكوفايى همچون گذشته بازگردد.

دولتی شدن نساجی مازندران پس از انقالب
شدن  دولتى  نساجى،  صنايع  انجمن  فنى  معاون  عميد،  كاظم 
صنعت نساجى مازندران را يكى از عواملى مى داند كه زمينه بروز 
مشكل براى مجموعه كارخانه هاى مازندران را فراهم كرده است. 
وجود  نساجى  بزرگ  واحد  چند  مازندران  استان  در  وى  گفته  به 
مجموعه ها ملى  اين  از پيروزى انقالب اسالمى  داشت كه پس 

اعالم شد. 
عميد اضافه مى كند: مديريت برخى واحدها كه مديران خصوصى 
جانبازان  و  مستضعفان  بنياد  به  داشتند  سياسى  مشكالت  آنها 
واگذار شد. اين واحدها بعدها به بند «ب» شهرت يافتند. برخى 
از واحدها هم كه مشكالت مالى فراوانى داشتند (بند «ج») و به 
بانك ها مقروض بودند برچيده شدند اما دولت تالش كرد كه با 

كمك هاى نقدى، مانع تعطيل شدن اين واحدها شود.
واحدهاى  به  دولت  بالعوض  و  مالى  كمك هاى  عميد  گفته  به 
بدهكار سبب شد كه گروهى از سرمايه گذاران خصوصى تشويق 
شوند براى واحدهاى خود تقاضاى مدير دولتى كنند. به اين ترتيب 
چنين واحدهايى مى توانستند از كمك هاى دولتى بهره مند شوند. 
اين گروه از واحدهاى صنعت نساجى بعدها به بند «د» شهرت 
پيدا كردند. وى ادامه داد: بعد از فروكش كردن كمك هاى دولتى، 
به تدريج افرادى كه در گروه بند «د» طبقه بندى مى شدند تقاضا 
كردند بار ديگر استقالل يافته و خصوصى شوند. البته دولت براى 
اينكه آنها را به وضعيت خصوصى بازگرداند با يكسرى مطالبات، 

امكان خصوصى شدن آنها را فراهم كرد.
معاون فنى انجمن صنايع نساجى مى گويد: بند جيمى ها هم كه 
دولت براى جلوگيرى از تعطيلى به آنها كمك كرده بود، بعدها به 
بخش خصوصى بازگردانده شد. بخشى از اين واحدها از طريق 
مزايده به افراد واگذار شد كه شيوه واگذارى مناسبى بود، يعنى به 
باالترين قيمت، واحد نساجى فروخته مى شد. اما از آنجا كه براى 
اين واحدها مشترى پيدا نشد، واگذارى آنها به صورت مذاكره اى 
پيگيرى شد و حتى گروهى تالش كردند كه اين واحدها را مفت 

خريدارى كنند.

تغيير مکرر مديريت  در واحدهای نساجی مازندران
به گفته عميد واحدهاى نساجى مازندران از بزرگ ترين واحدهاى 
موجود در كشور بود كه محصوالت خود را به شوروى سابق صادر 

مى كرد، اما در جريان واگذارى ها اين مجموعه ها با تغيير مكرر 
مديريت مواجه شدند. واحدهاى نساجى مازندران ابتدا توسط يك 

ايرانى و سپس يك سرمايه گذار ترك خريدارى شد. 
وى اضافه مى كند: بسيارى از مالكان واحدهاى نساجى مازندران 
هدف شان احياى صنايع نساجى اين استان نبود بلكه آنها تمايل 
مالكان  كنند.  استفاده  كارخانه ها  مستغالت  و  امالك  از  داشتند 
جديد تالش كردند زمين هاى كارخانه را تبديل به مسكونى كرده 
و با قيمت هاى گزاف واگذار كنند. سرمايه گذار تركى كه واحدهاى 
نساجى شمال خريدارى كرد، همين هدف را پيگيرى مى كرد اما 

در نهايت موفق به تغيير كاربرى آنها نشد.
اخيرا  اينكه  به  اشاره  با  نساجى  صنايع  انجمن  فنى  معاون 
سرمايه گذار جديدى واحدهاى نساجى شمال را خريدارى كرده، 
بيان مى كند: واحدهاى شمال به دليل آنكه در دوره هاى طوالنى 
دستخوش تغييرات شده و تحت مديريت دولتى قرار داشته اند، 
با تورم نيروى انسانى مواجه هستند. يعنى يك واحد نساجى كه 
نيروى   400 حدود  با  است،  فعاليت  به  قادر  نفر   100 تا   50 با 
غيرمتخصص كه به سفارش افراد مختلف به مجموعه كارخانه 
با  خصوصى  مدير  نتيجه  در  است.  بوده  فعال  اند،  شده  اضافه 
انبوهى از نيروى كار اضافى كه بايد هزينه هاى ساماندهى آنها را 
پرداخت كند، مواجه مى شود. اصالح ساختارها در چنين شرايطى 

براى يك مدير خصوصى بسيار دشوار خواهد بود.
وى ادامـه مى دهـد: صنايـع شـمال بـا مشـكل تامين مـواد اوليه 
هـم مواجه هسـتند. بـراى تامين مـواد اوليه نياز به سـرمايه بود، 
بـه هميـن خاطـر مديـران قبلى هـم سـعى مى كردند بـا فروش 
مقـدارى از سـرمايه هاى اوليـه شـركت نيازهـاى مالـى خـود را 
تاميـن كننـد. در بيشـتر مـوارد وقتـى به ايـن نتيجه مى رسـيدند 
پرداخـت  عـدم  بـا  نيسـتند،  سـاختارها  اصـالح  بـه  قـادر  كـه 
مطالبـات دولـت، زمينه فسـخ يك طرفـه قرارداد واگـذارى واحد 

نسـاجى را فراهـم مى كردنـد. 
نساجى  كارخانه  آالت  ماشين  از  بسيارى  مى كند:  تاكيد  عميد 
مازندران اصال از جعبه خارج نشده و دست نخورده است. اما از 
آنجا كه از زمان ساخت آنها بيش از سه دهه مى گذرد، راه اندازى 
دنيا،  روز  تكنولوژى  با  نبودن  منطبق  دليل  به  آالت  ماشين  اين 

فاقد صرفه اقتصادى است. 
كار  نساجى  واحد  يك  مجدد  اندازى  راه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
بسيار دشوارى است و نياز به نيروهاى متخصصى دارد كه اغلب 
ماشين  از  بخشى  مى تواند  دولت  مى گويد:  اند،  شده  بازنشسته 
آالت قابل استفاده مجموعه هاى نساجى مازندران را به واحدهاى 
كوچك تر واگذار كند تا وارد چرخه توليد شوند. اما به دليل عدم 
صرفه اقتصادى راه اندازى مجدد كارخانه هاى نساجى مازندران، 
كرده  تعطيل  كامل  طور  به  را  نساجى  واحدهاى  اين  است  بهتر 
مديريتى  شيوه  و  مناسب  ريزى  برنامه  با  جديد  مكان هاى  در  و 

درست، واحدهاى به روزترى ايجاد كند.

احيای صنايع نساجی مازندران اقتصادی نيست
معاون فنى انجمن صنايع نساجى ايران:
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رئيس اتحاديه توليد كنندگان ماشين آالت نساجى ايتاليا با 
اشاره به ضرر ايتاليا از پايبندى به تحريم ايران گفت: در سال 
2014، صادرات ماشين آالت نساجى به ايران از سر گرفته 

شد، هرچند به دليل تحريم ها به وسعت گذشته نبود.
پايگاه اينترنتى تكستايل ورلد گفت: ايران از گذشته هاى دور 
ايتاليا  نساجى  آالت  ماشين  صنعت  اصلى  مشتريان  از  يكى 
ارسال  توقف  موجب  غرب  تحريم هاى  واقع  در  است.  بوده 
اميدوارى  اين  اكنون  و  شده  ايران  به  نساجى  آالت  ماشين 
وجود دارد كه توافق هسته اى اخير مسير را براى بازسازى 

صنعت نساجى اين كشور هموار سازد.
اتحاديـه توليـد كننـدگان ماشـين آالت نسـاجى ايتاليا براى 
تثبيـت حضـور خود در بـازار ايران در هيئت تجـارى اعزامى 
ايتاليـا بـه ايـن كشـور در اواخـر مـاه نوامبـر حضـور خواهد 

داشت.
شدن  مدرنيزه  از  مانع  اخير  سال هاى  در  غرب  تحريم هاى 
صنعت نساجى ايران و رقابتى باقى ماندن در سطح بازارهاى 
جهانى شده است. توافق هسته اى منعقده در 14 جوالى، راه 
را براى از سرگيرى سرمايه گذارى ها در فن آورى نساجى در 

ايران باز مى كند.
رافائال كارابلى، رئيس اتحاديه توليد كنندگان ماشين آالت 

نساجى ايتاليا در اين باره گفت: «توليد كنندگان ماشين آالت 
كنندگان  توليد  با  مستحكم  روابط  داشتن  ايتاليا  به  نساجى 
صادرات   ،2014 سال  در  مى بالند.  خود  به  ايران  نساجى 
به  هرچند  شد،  گرفته  سر  از  ايران  به  نساجى  آالت  ماشين 

دليل تحريم ها به وسعت گذشته نبود.»
در سال 2004 ايران چهارمين وارد كننده بزرگ ماشين آالت 
نساجى ايتاليا محسوب مى شد. پس از سال ها ركود، در سال 
مجددا  كشور  اين  به  نساجى  آالت  ماشين  صادرات   ،2014
رقم رو به رشدى را شاهد بود و از 5 ميليون يورو در سال 

گذشته به 14 ميليون يورو رسيد. 
به گفته كارابلى: «در عين حال، سهم چين و تركيه از بازار 
ايتاليا  نظير  كشورهايى  ضرر  به  اين  و  يافته  افزايش  ايران 
فرا  آن  زمان  اكنون  اند.  كرده  تبعيت  تحريم ها  از  كه  بوده 
رسيده كه ما انرژى هايمان را در بازار ايران سرمايه گذارى 
كنيم تا زمان از دست داده را جبران كنيم. نقطه آغاز حركت 
ماه  اواخر  در  ايران  به  اعزامى  تجارى  هيئت  در  حضور  ما 

نوامبر خواهد بود.» 
هيئت تجارى ايتاليا قرار است در روزهاى 28 تا 30 نوامبر با 
مساعدت وزارت توسعه اقتصادى و وزارت امور خارجه ايتاليا 

و با سازماندهى آژانس تجارى ايتاليا به ايران سفر كند.

صادرات ماشين آالت نساجى به ايران از سر گرفته شد

مجتبى خسروتاج درباره آخرين وضعيت طرح كد رهگيرى كاال كه 
وزارت صنعت در يك سال و نيم اخير در حال تدوين آيين نامه هاى 
كد  سيستم  در  كه  اشكاالتى  دليل  به  كرد:  خاطرنشان  است،  آن 
شبنم و ايران كد وجود داشت، آن سيستم كنار گذشته شد و طرح 

جديد با عنوان GS1 در دستور كار قرار گرفت.
مجتبى خسروتاج درباره آخرين وضعيت طرح كد رهگيرى كاال كه 
وزارت صنعت در يك سال و نيم اخير در حال تدوين آيين نامه هاى 
كد  سيستم  در  كه  اشكاالتى  دليل  به  كرد:  خاطرنشان  است،  آن 
شبنم و ايران كد وجود داشت، آن سيستم كنار گذشته شد و طرح 

جديد با عنوان GS1 در دستور كار قرار گرفت.
تمام  با  كه  مختلفى  جلسات  با  داد:  ادامه  صنعت  وزير  معاون 
سازمان هاى دخيل در اين طرح داشته ايم، آيين نامه طرح جديد 
كميسيون  در  اكنون  كه  است  شده  ارسال  دولت  براى  و  تدوين 

اقتصادى دولت مطرح و در حال بررسى است.
وى در پاسـخ بـه ايـن كـه اين طرح چه مـواردى را با چـه روندى 
شـامل مى شـود، گفـت: 2 آييـن نامـه كد شناسـه و كـد رهگيرى 
را تدويـن كـرده ايـم كـه كـد رهگيـرى تا حـدى كامل تر اسـت، 
بسـته بـه نوع كاال ايـن كدها ايجاد مى شـود و لزومـا همه كاالها 

نيـاز به برچسـب ندارد.
به گفته خسروتاج، سيگار يكى از آن كاالهايى است كه در سيستم 
و  مى شود  نصب  آن  روى  كامپيوترى  ديجيتالى  كد  يك  جديد 
مشخص خواهد شد از چه كشور مبدأيى و از چه ورودى وارد يا 

توليد شده و روند توزيع قابل پيگيرى است.
وى بر اين نكته تأكيد كرد كه برخى كاالها از جمله منسوجات و 
بايد برچسب داشته باشند كه متناسب با بسته  لوازم خانگى حتماً 
از  خبرى  ديگر  و  مى شود  تعريف  آن  روى  شناسه  كد  آن،  بندى 

برچسب هاى فله اى و كيلويى نيست.
معاون بازرگانى داخلى وزارت صنعت در توضيح بيش تر طرح گفت: 
برخى كاالهايى كه ورود آن به كشور ممنوع بوده يا در داخل هم 
توليد نمى شود در داخل اين سيستم به گونه اى تعريف مى شود كه 
مأموران به راحتى مى توانند كاال را شناسايى و به عنوان كاالى 

قاچاق با آن برخورد كنند.
است،افزود:  شده  فازبندى   GS1 طرح  اجراى  اينكه  بيان  با  وى 
در مرحله اول برنامه جامع سيگار، پوشاك و موبايل طراحى شده 
است، چرا كه بيشترين حجم قاچاق مربوط به اين كاالهاست و در 
اين سيستم به راحتى كاالى قاچاق در شبكه حمل ونقل، انبار و 
توزيع قابل شناسايى خواهد بود، عالوه بر آنكه وظيفه هر دستگاه 
مشخص شده و ديگر خبرى از ناهماهنگى يا موازى كارى در طرح 

جديد نيست.
به گزارش فارس، طى 2 سال اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ايراداتى را به طرح ايران كد و شبنم وارد كرده است، آن را راهكار 
مناسبى براى رهگيرى كاال و برخورد با پديده قاچاق ندانسته و 
اجراى آن را متوقف كرد. طى يك سال و نيم اخير فشارهاى زيادى 
به نعمت زاده براى آنكه چرا آيين نامه جديد كد رهگيرى تدوين 

نمى شود، وارد شده است.
به گفته برخى كارشناسان طرح ايران كد و شبنم ايراداتى را در خود 
داشت كه كد يك كاال به دليل آنكه برچسب ها به صورت فيزيكى 
روى كاال چسبانده مى شد، ممكن بود كاالهاى قاچاق هم به راحتى 

بتوانند خود را در اين طرح وارد كنند.

طرح جديد شناسه کاال و کد رهگيری در کميسيون اقتصادی دولت
ادامه از صفحه 1

نيز كار را براى صنايع داخلى سخت تر نموده است. واردات كاال 
از چين از دى ماه 1392 تا دى ماه 1393 بالغ بر 3/24 ميليارد 
سال  مشابه  مقدار  از  بيش  65درصد  كه  مى دهد  نشان  را  دالر 

قبلش مى باشد.
ماليات دغدغه هميشگى صنعتگران به دليل كاهش شديد حجم 
نشان  دندان  و  چنگ  سابق  از  بيش  آن  نرخ  نيز  و  نفت  فروش 
ميلياردها  ماهه  همه  مى شود  ادعا  زمانيكه  در  درست  مى دهد. 
تومان گريز مالياتى داريم عالوه بر واحدهاى عظيمى كه از دادن 

ماليات معاف مى باشند.
را  كشور  واحد  حدود 5400  كه  ارزى  ذخيره  صندوق  بدهكاران 
شامل مى شود با مصوبه اخير مجلس ذوق زده شدند ولى آيين 
نامه اجرايى بانك مركزى روياى شيرين آنها را بر باد داد و نه 

منتظر تمديد سه ماهه مهلت پرداخت 25درصد مى باشند.
به  وابسته  يا  دولتى  متعدد  سازمان هاى  از  صنايع  اكثر  مطالبات 
دولت يا خصولتى كماكان بدون محاسبه بهره و جريمه ديركرد 

مى گيرد زيرا قوانين جمهورى اسالمى پشتيبانش مى باشد.
 برخورد محيط زيست براساس قوانين و مصوبه هاى غير اصولى 
را  خراسان  استان  توليدى  واحد  حدود 300  از  بيش  فنى  غير  و 

پريشان مى دارد.
در حاليكه امروزه صنايع بسيارى براى تامين سرمايه در گردش و 
نيازهاى ضرورى خود حتى با بهره هاى 25 درصد و بيشتر سماق 
مى مكند. سرمايه هاى بسيارى در خدمت داللى و سكه و ارز و 

كارهاى غير مولد و قاچاق و واردات غير ضرورى مى باشد.
تلخى  حقايق  گذشته  سال  ده  در  اشتغال  آمارهاى  حاليكه  در 
نيمه  يا  و  خام  مواد  دالر  ميلياردها  ماهه  همه  مى دهد  نشان  را 
ساخته وطنمان براى ايجاد اشتغال و ارزش افزوده بيگانگان صادر 
مى شود. با وجودى كه وزير محترم صنعت بارها در سال جارى 
مى باشد  متفى  غيراساسى  كاالهاى  قيمت  كنترل  نمودند  اعالم 
مى گيرند  دستور  كجا  از  نيست  معلوم  كه  عواملى  توسط  هنوز 
ادامه دارد. گستره فساد در جامعه بيداد مى كند، شديدا به ارتقاى 

سالمت ادارى نياز مى باشد.
و دهها موارد مهم ديگر و نهايتا قانون بهبود فضاى كسب و كار 
كه پس از سال ها مصوب گشته هنوز اجرايى نشده و در دست 

تهيه آئين نامه هاى اجرايى آن مى باشد.
با توجه به موارد فوق پيشنهادات ذيل را اعالم مى دارد:

سريع  اجراى   - داخل  ساخت  كاالى  خريد  تقاضاى  تحريك   
تخصيص  صمت،  وزارت  كاالى  سبد  خريد  اعتبارى  طرح 
كارت هاى اعتبارى خريد كاالى داخلى توسط بانك ها و موسسات 
ذيربط - تخصيص كارت اعتبارى فروش مدت دار و اقساطى به 

توليدكننده و تضمين و بيمه وصول مطالبات مربوطه
 كنترل و كاهش خردمندانه واردات

 مبارزه جدى با قاچاق با استفاده از تجربيات كشورهايى كه در 
اين زمينه داراى موفقيت چشمگير مى باشند.

از  استفاده  با  اولويت  داراى  نيازمند  واحدهاى  نقدينگى  تامين   
افزايش سرمايه بانك ها + آزاد سازى بخشى از سپرده بانك ها نزد 
بانك مركزى + استفاده از روش هاى فاينانس خارجى و پرداخت 

بدهى دولت به بانك ها
 تسهيل و گسترش سرمايه گذارى خارجى بخصوص سرمايه ايرانيان 

مقيم خارج به جاى فرار سرمايه به خارج.
 تسهيل و گسترش صادرات

مسلما  كه  ايران  ساخت  كاالى  مصرف  فرهنگ  گسترش   
مطبوعات مى توانند در اين مورد نقش بسيار موثرى ايفا نمايند.

 دادن حق اولويت در تمام موارد اول به صنايعى كه توانمندى 
صادراتى دارند دوم به صنايعى كه قدرت رقابت با كاالى وارداتى 

دارند. سوم سايه صنايع با توليدات موردنياز ملى.

به اين رکود پايان دهيد!
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

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.

عضو جديد

شركت ريسندگى و بافندگى سپيدنخ
مديرعامل: حميدرضا مشك فروش

سابقه فعاليت شركت: 23 سال
محل كارخانه: اصفهان

زمينه فعاليت: توليد انواع نخ

عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
شركت ريسندگى و بافندگى سپيدنخ را به مديران آن واحـد به ويژه جناب 
آقاى حميدرضا مشك فروش خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون 

ايشان و شركت ريسندگى و بافندگى سپيدنخ را آرزومند است. 

تسليت

جناب آقای مهندس هادی غنچه
رئيس هيأت مديره شرکت نفيس نخ

مصيبت وارده را خدمت حضرتعالى و ساير بازماندگان مصيبت 
ديده تسليت عرض نموده از درگاه ايزد متعال براى آن مرحوم 
صبر  محترم  خانواده  و  جنابعالى  براى  و  الهى  رحمت  و  غفران 

جميل و اجر جزيل آرزومنديم.

انجمن صنايع نساجى ايران 

با  جلسه اى  مهرماه  چهارشنبه 22  روز  استر  پلى  الياف  كميته 
حضور برخى از فعاالن اين بخش از صنعت در محل انجمن 
صنايع نساجى ايران تشكيل داد. بحث و بررسى هايى پيرامون 
مشكالت و ركود موجود در بازار و باال بودن قيمت تمام شده و 
هزينه هاى توليدكنندگان الياف و راه برون رفت از اين مسائل 
موضوع  دو  با  ارتباط  در  جلسه  اين  در  همچنين  شد.  انجام 
فروش  قيمت  و  مناسب  قيمت  با  اوليه  مواد  تامين  چگونگى 

محصول نيز بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
حاضرين اين نشست: سيد محمدحسين جنابان (كيميا پلى استر 
قم)، مهدى اسدى (كيميا پلى استر قم)، حسن كاظم زاده (الياف 
المرد)، يعقوب داورى (داور الياف پارس)، بابك محمدى (الياف 
سينا دليجان)، بهرام محمدى (الياف ساينا دليجان)، محمدرضا 
مقدم (كيميا پلى استر)، حسن عبداله پور (الياف المرد)، سعيده 
يزد)،  گستر  (الياف  عبدالرزاقى  احمد  المرد)،  (الياف  رضايى 
بهرام حبيبى (آريا ليف)، سعيد هنرمند (الياف زرين اصفهان)، 
على رعيت حسين آبادى (الياف پرديس)، بابك زمانيان (كاوه 
الياف)، حسين نجفى (الياف ماهان)، ابوالفضل رحيمى (الياف 
شايان)، اصغر جهانبخش (پلى اكريل ايران)، على ايروانى (پلى 
قاسملو  محمدحسين  ترمه)،  (الياف  ابراهيمى  شهرام  ترليف)، 
تيام  پرند)،  (الياف  طهماسبى  كريم  دليجان)،  تندگويان  (الياف 

حبيبى (الياف نمونه)
استر  پلى  كيميا  شركت  مديرعامل  مقدم  محمدرضا  آغاز  در 
روند  متاسفانه  گفت:  بازار  در  موجود  فعلى  ركود  به  اشاره  با 
كلى در چند ماه اخير هم رو به بهبود نبوده است. با توجه به 
اينكه دستگاههاى اجرايى دولت از قبيل: ادارات دارايى، تامين 
اجتماعى و اداره كار، بخصوص بازنگرى مجدد دفاتر و ماليات 
بر ارزش افزوده، مشكالت توليدكنندگان را دو چندان مى كنند 
و باعث تعطيلى تعدادى از واحدهاى توليدى شدند، نمى توان 
از دولت انتظار بهبود بخشيدن به اين بى سرو سامانى را داشت. 
بنابراين بزرگترين كمك دولت به توليد، عدم ايجاد مشكالت 

جديد در راه توليد است. 
وى با اشاره به اينكه توليد الياف پلى استر، كار پرمشقتى همراه 
است.  سرمايه بر  نسبتا  و  خطرى  باالى  ريسك  و  استرس  با 
توليدكنندگان اين بخش بسيار مظلوم واقع شده اند. در سالهاى 
گذشته فاصله بين قيمت مواد اوليه و فروش محصول نزديك 
پرك  اوليه  امروز،مواد  حاليكه  در  است  بوده  تومان   2000 به 
زير ppm 200، 2200 تومان خريدارى مى شود و محصول، 
3400 تومان به فروش مى رسد و اختالف بين خريد مواد اوليه 
و فروش محصول به 1200 تومان رسيده است. در يك نگاه 
كلى با كاهش هزينه هاى مختلف اعم از استهالك ماشين آالت 
ميليارد تومانى كه شايد در 10 سال ديگر تبديل به آهن پاره 
شدند مى توان گفت در حال حاضر همه توليد كنندگان الياف 
اتحاد  با  تنها  فعلى  شرايط  در  شايد  كنند.  مى  توليد  ضرر  با 
واحدهاى توليدى با يكديگر است كه مى توان تا حدودى از 

اين بحران خارج شد.
بابك محمدى مدير شركت الياف سينا دليجان، در ابتدا، جلسه 
گذشته كميته الياف پلى استر را بسيار مفيد دانست و گفت با 
تداوم اين جلسات و انجام كار گروهى مى توان به موفقيتهاى 
مواد  كننده  تامين  از  توليد،  زنجيره  اين  كل  كه  رسيد  بيشترى 
اوليه تا توليد محصول نهايى، بهره كافى را از زحمات خود ببرند.

قيمت  گرانى  با  ارتباط  در  را  خود  نظرات  حاضرين  ادامه  در 
مواد اوليه و افزايش قيمت فروش محصول خود، نظرات خود 
را عنوان كردند كه برآورد سخنانشان اين بود كه اين عرضه و 
تقاضا هستند كه قيمت كاال را در بازار تعيين مى كنند و اگر 
خودكار  طور  به  كننده  توليد  است،  باال  كاال  شده  تمام  قيمت 
براى  تقاضا  كه  دهد  افزايش  را  خود  محصول  قيمت  بايد  يا 
آن كاهش ميابد و يا توليد نكند و با ظرفيت كمتر توليد كند 
كه ضمن حفظ عمر ماشين آالت خود از استهالك، از مصرف 
انرژى نيز جلوگيرى كند. بنابراين تقاضا براى مواد اوليه كاهش 

ميابد و قيمتها نيز به تبع آن متعادل مى شوند.

با احتساب استهالک ماشين آالت، توليد کنندگان الياف پلی استر با زيان توليد می کنند
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