
محمد مروج حسينى با اشاره به تاثير بسته خروج از ركود و ورود 
سرمايه گذار به صنعت نساجى اظهار كرد: طى جلسات برگزار 
شده دراتاق بازرگانى مشاهده مى شود كه اوضاع ساير صنايع در 

دوران ركود از صنعت نساجى بدتر است.
چرا كه در حال حاضر حدود 55 تا 60 درصد از اين بخش در حال 
كار هستند و يكى از مشكالت پيش روى صنعت نساجى قاچاق 
پوشاك به كشور است. وى افزود: البته درست است كه در مدت 
زمان ركود برخى واحدها تعطيل شده اند و اين صنعت همچون 
ساير صنايع از ابتداى امسال با خروج نيروى انسانى مواجه شده 
است، اما برخى نيز در حال كار هستند، اين روزها صنعت نساجى 

همچنان منتظر معجزه است تا اوضاع نيز بهبود يابد.
رييس انجمن صنايع نساجى ايران درباره آخرين وضعيت نساجى 
در شرايط ركودى گفت: گرچه هنوز ركود در بخش هاى اقتصادى 
وجود دارد، اما در اين شرايط هم توليدات داخلى آمادگى افزايش 
دارند اما در مورد تاثير بسته خروج از ركود بايد گفت كه اين بسته 

هم كمكى به صنعت نساجى نمى كند.
لوزام  و  خودروسازى  صنعت  به  تنها  بسته  اين  گفت:  او 
خانگى كمك مى كند، چرا كه در اين بسته تنها به اين دو 
بخش توجه شده است و براى خريد لباس، پوشاك، پارچه 
خودرو  اينكه  مگر  است،  نشده  ريزى  برنامه  هيچ  غيره  و 
خريدارى شود و كارگران اين شركت ها اوضاع بهترى به 
كه  يابند  بهبود  وابسته  بازارهاى  تدريج  به  و  آورند  دست 

اجراى اين روند نيز نيازمند زمان است.
رييس انجمن صنايع نساجى ايران در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
چرايى كاهش رغبت سرمايه گذارى در صنايع گفت: در صورت 
تغيير در كاهش نرخ بهره بانكى شايد اوضاع كمى بهتر شود اما تا 
زمانى كه نرخ بهره بانكى با اين نرخ ها ادامه دار باشد، هيچ رغبتى 

به سرمايه گذارى جدى در كشور وجود نخواهد داشت.
رييس انجمن صنايع نساجى ايران گفت: سال گذشته يك ميليارد 
و 200 ميليون دالر در بخش نساجى صاردات صورت گرفته است. 
البته در نيمه اول امسال صادرات نساجى به دليل وجود ركود و 
افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش قيمت محصوالت پتروشيمى و 
مشكالت تحريم صادرات كاهش يافته است كه بايد توجه شود 
صنعت نساجى نسبت به ساير صنايع با قاچاق بيشترى همراه 
با  كشور  پوشاك  درصد  كرد: 70  تصريح  حسينى  مروج  است. 
قاچاق مواجه است، به گونه اى كه سال گذشته تركيه به تنهايى 
حدود 560 ميليون دالر كاال به كشور قاچاق كرده است و حدود 
220 هزار تن پارچه از هندوستان وارد كشور شده است، اما در 
مجموع صنعت نساجى در دوره ركود فعاليت مناسبى داشته است.

صنعت نساجي در زمره بزرگ ترين، مهم ترين و قديمي ترين 
صنايع جهان است كه به دليل اشتغالزايي باال و نقش صنعتي، 
اقتصادي و اجتماعي فوق العاده، بسيار مورد توجه اغلب كشورها 
صنعت  انداز  چشم  براساس  دارد.  قرار  دنيا  بزرگ  اقتصادهاي  و 
نساجي و پوشاك در افق 1404 در سند راهبردي وزارت صنعت، 
و  علمي  اقتصادي،  اول  جايگاه  به  دستيابي  تجارت  و  معدن 
فناوري در سطح منطقه ترسيم شده است. با توجه به نقش باالي 
و  باال  افزوده  ارزش  صنعتي،  غيرمستقيم  و  مستقيم  اشتغالزايي 
صنعت  سوم  جايگاه  به  دستيابي  صادراتي،  بالفعل  و  بالقوه  توان 
نساجي در منطقه و رسيدن به رتبه 50 از اهداف مهم اين برنامه 
مديره  هيات  رييس  كه  است  درحالي  اين  است.  بخش  اين  در 
نساجي»  صنعت  هاي  به«چالش  اشاره  با  ايران  نساجي  انجمن 
از قبيل؛ «ركود»، «كمبود نقدينگي»، «مبادالت بانكي» و پديده 
«قاچاق» دستيابي به چنين اهدافي را شبيه طنز مي داند و معتقد 
با  كشور  در  فعال  نساجي  واحدهاي  بيشتر  حاضر  درحال  است: 
با  حال  عين  در  كنند.  مي  فعاليت  50درصد  از  كمتر  ظرفيتي 
وجود اينكه صنعت نساجي مورد بي مهري متوليان صنعت قرار 
ساير  با  مقايسه  در  صنعت  اين  صادراتي  ارزش  اما  است،  گرفته 
صنايع باالست؛ به طوري كه رقم صادرات اين صنعت با احتساب 
صادرات فرش به يك ميليارد و 650ميليون دالر مي رسد. وي 
با ابراز گله مندي از عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مي 
صنعت  صرف  را  خود  وقت  آنقدر  كشور  صنعت  متوليان  گويد: 
خودرو و پتروشيمي كرده اند كه موجبات اعتراض «اكبر تركان» 

مشاور رييس جمهور نيز شده است.
مزايـاي متنـوع صنعـت نسـاجي ازجمله قـدرت اشـتغالزايي باال، 
ارزآوري، توليـد ثـروت ملـي، نيـاز بـه سـرمايه گـذاري كمتـر 
نسـبت بـه سـاير صنايـع و ارزش افزوده باال موجب شـده اسـت 
كـه بسـياري از كشـورها صنعتي شـدن خـود را صرفـًا از صنايع 
نسـاجي و پوشـاك آغـاز كننـد و كمـاكان نيـز در بخـش هـاي 
دانـش بنيـان و بـا ارزش افـزوده بـاال پيشـرو باشـند. ازجملـه 
سياسـت هـاي موفـق در پيشـرفت ايـن صنعـت كـه تقريبـا در 
همـه كشـورهاي پيشـرو (از قبيـل چيـن، هنـد، تركيـه، ويتنـام 
و...) بـه اجـرا درآمـده، جـذب سـرمايه گـذاري خارجي اسـت كه 
پيـش نيـاز آن در درجـه اول، رقابتـي كـردن هزينـه هـاي توليد 
سـپس تسـهيل فضاي مناسـب كسـب وكار و عقـد قراردادهاي 
تجـاري آزاد و ترجيحـي بـا بازارهـاي هـدف صادراتـي و تاميـن 

زيرسـاخت هـا، تسـهيالت مالي و مشـوق هاي 
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بسته خروج از رکود هم کمکی به صنعت 
نساجی نمی کند

ظرفيت صنعت نساجي عليرغم تمام مزيت هايش، نصف شده است
گزارش تحليلي از اوضاع صنعت نساجي و باال گرفتن بحران ركود

در كميته الياف پلى استر انجمن صنايع نساجى ايران مطرح شد: رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى:
بررسی رکود شديد حاکم بر بازار

دوشنبه 4 آبان ماه انجمن صنايع نساجى ايران ميزبان تعدادى از 
اعضاى توليدكننده پلى استر هالو بود كه در اين نشست بررسى 
ركود شديد حاكم بر بازار كسب و كار باالخص در صنعت الياف 

پلى استر در دستور كار قرار گرفت.
خالصه مذاكرات به شرح زير بود:

آقاى محمدرضا مقدم (رئيس كميته و عضو هيات مديره)؛ ضمن 
خيرمقدم به حاضرين و اشاره به اوضاع نابسامان بازار گفت: سال 

گذشته فاصله قيمت مواد اوليه (پرك) الياف بيش از 2200 تومان 
بود. اين عدد در حال حاضر به رقمى كمتر از 1000 تومان رسيده 
است، ضمن اينكه هزينه هاى توليد افزايش يافته و با توجه به 
پايين بودن سطح راندمان توليد عددى حدود 1300 تومان است، 
ضرر  حداقل  گذارى  سرمايه  همه  اين  با  بتوانيم  اينكه  براى  لذا 
نكنيم، پيشنهاد دارم كه حتما با همفكرى يكديگر بتوانيم برنامه 
ريزى و تصميم گيرى انجام دهيم كه ضمانت اجرايى هم داشته 
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بررسی رکود شديد حاکم بر بازارخبر
باشد. وى سپس از حاضرين در جلسه خواست تا نظرات و ديدگاه 
پيشنهادات  سرفصل  كنند.  مطرح  خصوص  اين  در  را  خود  هاى 
قيمت خريد پرك، قيمت فروش الياف، راه هاى تضمينى تعهدات 

و تصميمات اتخاذ شده
در ادامه اين نشست آقاى دكتر بهرام محمدى (مديرعامل شركت 
ما  دارند،  اطالع  دوستان  بيشتر  همانطوريكه  گفت:  ساينا)  الياف 
بيشتر الياف كاتن تايپ توليد مى كنيم و الياف هالو ما، ويرجين 
است، ولى در حال حاضر بازار الياف تيپ پنبه مصرفى ريسندگان 
خيلى كساد شده است و ممكن است كه در آينده به سمت توليد 

الياف هالو بازيافت شده برويم.
ماهم  گفت:  نيز  ساويس)  الياف  (شركت  نجفى  آقاى  ادامه  در 
همانند شركت ساينا توليدكننده الياف تيپ پنبه اى هستيم، ماهم 

مشكل فروش توليدات داريم.
آقاى رضا عرفانى (مديرعامل شركت خاوران الياف) گفت: توليد 
روزانه ما حدود 50 تن است و ما عمدتا از بطرى هاى شستشو 
كنيم،  مى  استفاده  ام  پى  پى  زير 200  واش  هات  پرك  و  شده 
قيمت فروش ما تقريبا باالترين است، ولى بعضى از همكاران با 
پايين آوردن بيش از حد قيمت الياف خود موجب ايجاد تنش در 
بازار شده اند، تقاضا داريم كه اين عمل به هر دليلى كه صورت 
گرفته سريعا متوقف شود زيرا عاملين بيشتر از ما ضرر خواهند 
است  نقدى  پايه  تومان  الياف 3800  براى  قيمت  پيشنهاد  كرد. 
ضمنا تقاضا داريم قيمت هاى پرك همانند توليدكنندگان ساليد 

ثابت و طبق مصوبه باشد.
آقاى دانيالى (شركت سورن پليمر خزر) گفت: قيمت خريد پرك، 
طبق مصوبه است، پيشنهاد دارم براى پت زنده (بطرى) قيمت 

مشخص شود.
قيمت  كه  داريم  پيشنهاد  ترليف):  پلى  (شركت  ايروانى  آقاى 
خاوران الياف 4000 تومان تعيين شود و تفاوت قيمت با سايرين 

حداكثر 150 تومان باشد.

در ادامـه آقـاى محمدرضـا كرمـى (اليـاف كاشـان) گفـت: در 
سـال گذشـته قيمـت هـا خيلى بـاال رفت و شـركت هـاى توليد 
اليـاف سـاليد وارد شـدند و قيمـت هـا بـه علـت عرضـه زيـاد 
پاييـن آمـد، علـت پاييـن آمدن قيمـت ها را مـى توانيم در سـه 
عامـل اصلـى 1- فـروش زيـر قيمـت، 2- ورود شـركت هـاى 
سـاليدريس، 3- افزايـش واحدهـاى توليدى جديد همانند شـيوا، 
تنـد گويـان و زرليـف اصفهـان مـى باشـد، ميـزان توليـد روزانه 
اليـاف هالـو حـدود 150 تـا 160 تن اسـت، هزينه توليـد هركيلو 
اليـاف بـا روغن سـيليكون حـدود 1300 تومان مى باشـد و براى 
اينكـه كمتـر ضـرر كنيـم پيشـنهاد دارم كه قيمت هـاى مصوب 

سـاليدها بـراى خريد پـرك اعمال شـود.
پيشنهاد  گفت:  نيز  المرد)  فجر  الياف  (شركت  زاده  كاظم  آقاى 
قيمتى براى فروش 3800 تا 3900 تومان را داريم ضمنا قيمت 

صادراتى 1/1 دالر را پيشنهاد داديم.
آقاى رمضانى (نگين پلى استر) نيز گفت: با پيشنهاد آقاى كاظم 
زاده موافق هستيم فقط قيمت الياف با سليكون و بدون سليكون 

(سوپر خشك) هم صحبت شود.
آقاى زارع دار (الياف شيوا) نيز گفت: توليد روزانه حدود 40 تن 
مالى  مشكالت  علت  به  حاضر  حال  در  ما  فروش  قيمت  است 
3500 - 3450 تومان براى هركيلو الياف هالو مى باشد، ما تابع 

تصميم نهايى هستيم.

مصوبه:
در پايان پس از بحث و تبادل نظر و راى گيرى مقرر شد:

كف قيمت فروش الياف هالو با پرك بازيافت شده (رى سايكل) 
و  حداقل  قيمت  اختالف  و  هركيلو  براى  نقدى  تومان   3700

حداكثرى 150 تومان توافق شد.
فروش مدت دار هر ماه 100 تومان براى هر كيلو لحاظ شود و 

فرجه فروش حداكثر 20 روز لحاظ گردد.

ادامه از صفحه 1

اولين مجمع عمومى انجمن صنايع پوشاك ايران سه شنبه 
دوازدهم آبان با حضور اعضاى اين انجمن در هتل اسپيناس 

برگزار شد.
هيات  رئيس  هاكوپيان  سامبوت  نشست  اين  ابتداى  در 
در  و  كرد  سخنرانى  ايران  پوشاك  صنايع  انجمن  موسس 
ادامه هيات رئيسه انجمن آقايان بصيرى، اعتماد و رضاييان 
انتخاب شدند و با اخذ آراء انتخاب هيات مديره و بازرسين 

انجمن صنايع پوشاك ايران صورت گرفت. 
همچنيـن اساسـنامه ايـن انجمـن بـه تصويـب رسـيد. بـه 
اسـتناد مـاده 131 قانون كار جمهورى اسـالمى ايـران و در 
اجـراى آيين نامـه انجمن هـاى صنفـى و كانون هـاى مربوط 
و بـه منظـور حفـظ حقـوق ومنافع مشـروع و قانونـى بهبود 
وضـع اقتصـادى كارفرمايـان ايـن انجمـن صنفـى تشـكيل 

است.  شـده 
كارفرمايى صنايع پوشاك  اساسنامه انجمن صنفى  براساس 
در  و  شده  مستقر  تهران  استان  در  آن  مركزى  دفتر  ايران 
صورتى كه هيات مديره نشانى انجمن صنفى را در محدوده 
اعضا  اطالع  به  را  مراتب  دهند،  تغيير  خود  فعاليت  حوزه 
رسانده و به طور كتبى به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

منعكس خواهند كرد. 
از وظايـف اساسـى و عـام ايـن انجمـن صنفـى مى تـوان به 

اسـتيفاى حقـوق و خواسـت هاى مشـروع و قانونـى اعضـا 
بـه منظـور نيـل بـه اهـداف انجمـن، جمـع آورى اطالعـات 
وبررسـى و تحقيـق دربـاره مشـكالت، شـناخت نيازهـا و 
صنفـى  نيازهـاى  تاميـن  بـراى  برنامه ريـزى  اولويت هـا، 
و آمـوزش و توسـعه فعاليت هـا اسـت، همچنيـن سـعى در 
بهبـود كيفيـت توليد، ارتقـاى بهـره ورى و انتقـال نـوآورى 
تكنولوژيـك از ديگـر مـواردى اسـت كـه مى تـوان بـه آن 

كرد.  اشـاره 
مرتبط،  سازمان هاى  و  تشكل ها  با  ارتباط  ايجاد  همچنين 
از  دفاع  و  حمايت  همگن،  صنفى  انجمن هاى  به  پيوستن 
مسئوليت  قبول  نيز  و  اعضا  حرفه اى  و  صنفى  منافع  حقوق 
و همكارى با وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاى رسمى از 

ديگر وظايف اساسى اين انجمن است.
در پايـان آقايـان سـومبات هاكوپيـان، محسـن اصفهانيـان، 
خانـم ماندانـا محمـدى فـر، مجيد فخـار و شـهرام صالحى 
نوپـرور به عنـوان اعضاى اصلـى اين انجمـن و آقايان ايرج 
طائفـى و حامـد فـرد اسـماعيل پور بـه عنوان اعضـاى على 

البـدل انتخاب شـدند  
و  اصلى  بازرس  عنوان  به  پور  نيك  مسعود  آقاى  همچنين 
انجمن  البدل  على  بازرس  عنوان  به  كيان  تهرانى  مرتضى 

صنايع پوشاك ايران انتخاب شدند.

هنوز  ما  اما  كرده  تغيير  دنيا  در  امروز  پوشاك  صنعت 
فاصله زيادى با آنها داريم. امروز در بخش توليد دنيا در 
صنعت  بخش  در  همچنان  ما  اما  است  فراصنعتى  بخش 
همانند زمان جنگ عمل مى كنيم و در بخش فروش نيز 

مشكالت زيادى داريم.
صنايع  انجمن  موسس  هيات  رئيس  هاكوپيان  سامبوت 
صنايع  انجمن  مجمع  اولين  مراسم  در  ايران  پوشاك 
پوشاك ايران با اشاره به تشكيل اين انجمن گفت: احراز 
هويت انجمن صنايع پوشاك در شهريورماه 93 با دستور 
يك  طى  است  قرار  و  شد  انجام  صنعت  وزير  مستقيم 
برنامه 5 ساله در خصوص صنعت پوشاك اقدامات موثرى 

صورت گيرد .
خانم  رياست  به  كارگروهى  منظور  بدين  داد:  ادامه  وى 
نصراللهى، مدير صنايع نساجى وزارت صنعت تشكيل شد 

تا صنعت پوشاك ايران حياتى دوباره پيدا كند. 
صنعت  گذشته  سال هاى  طى  متاسفانه  افزود:  وى 
پوشاك به حاشيه رفت اين در حالى است كه اين صنعت 
مى توانست ضمن ايجاد اشتغال و ثروت توسعه چشم گيرى 

پيدا كند. 
وى ادامه داد: صنعت پوشاك امروز در دنيا تغيير كرده اما 
ما هنوز فاصله زيادى با آنها داريم. امروز در بخش توليد 
بخش  در  همچنان  ما  اما  است  فراصنعتى  بخش  در  دنيا 
بخش  در  و  مى كنيم  عمل  جنگ  زمان  همانند  صنعت 

فروش نيز مشكالت زيادى داريم. 
وى ادامه داد: در صورتى كه به فعاليتمان سرعت بخشيم 
مى توانيم به بقاى خود ادامه دهيم. كه در اين بخش از 
مسئوالن مجريه تقاضا مى شود، قوانين دست و پا گير در 
توليد را از بين ببرند و قوانين جديد را جايگزين آن كنند. 
قوانين  هنوز  توليد  بخش  در  اينكه  بيان  با  هاكوپيان 
كسب  براى  گفت:  است،  حاكم  كشور  در  تحميلى  جنگ 
بر  را  خود  نظارت  كار  سازمان  يك  هنوز  توليد  و  كار  و 
دستورى  صورت  به  و  مى دهد  انجام  سرمايه گذاران  روى 
سازمان  همچنين  بكنند.  كارهايى  چه  بايد  كه  مى گويد 
مى دهند،  انجام  كه  اقداماتى  با  حكومتى  تعزيرات 

توليدكننده را مجبور به فرار مى كند.

اولين مجمع عمومی انجمن صنايع پوشاک ايران برگزار شد

هاکوپيان: توليد هنوز با قوانين زمان 
جنگ در کشور صورت می گيرد

تبريک
ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيرخانه 
برگزارى اولين مجمع عمومى و تصويب 
انتخابات  اولين  برگزارى  و  اساسنامه 
هيات مديره انجمن صنايع پوشاك ايران 
را به هيات مديره و اعضاى انجمن تبريك 
گفته و پيشرفت و اعتالى صنايع نساجى 
ها،  حمايت  سايه  در  را  كشور  پوشاك  و 
مشاركت ها و تالش هاى خانواده بزرگ 

نساجى و پوشاك آرزومند است.
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صادراتـي اسـت. عـالوه بر اين دسترسـي بـه مواد اوليـه، نيروي 
كار ارزان و ماهـر، حمايـت همـه جانبـه دولـت ها، مشـوق هاي 
متنـوع و تخفيـف هـاي مالياتـي ازجملـه مشـوق هاي سـرمايه 
گـذاري داخلـي و خارجـي در ايـن صنعـت بـه شـمار مـي رود. 
از ايـن منظـر صنعت نسـاجي ايـران جـزو 7صنعت اسـتراتژيك 

ايـران عنوان شـده اسـت.
آمارهـاي جهانـي از صنعـت نسـاجي طبـق گـزارش سـازمان 
صنايـع  صـادرات  ميـالدي   2013 سـال  در  جهانـي  تجـارت 
نسـاجي و پوشـاك جهـان با 8درصد رشـد نسـبت به سـال قبل 
و بـا نـرخ چهـار برابر رشـد كل تجـارت جهانـي بـه 766ميليارد 
دالر رسـيد كـه 5,6 درصـد از صـادرات كاالهـاي صنعتـي) بـه 
ميزان11/848ميليـارد دالررا در برمـي گيـرد. هـم اكنـون افزون 
بـر 9818 واحـد صنعتـي بـا اخـذ پروانه بهـره بـرداري از وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت در صنايـع نسـاجي و پوشـاك كشـور 
فعـال هسـتند كـه اين تعـداد 11درصـد از كل بنگاه هـاي فعال 
صنعتـي كشـور را تشـكيل مـي دهنـد. ميـزان سـرمايه گـذاري 
ثابـت انجـام شـده در ايـن واحدها طبق اعـداد موجـود در پروانه 
هـا در حـدود 78هـزار ميليـارد ريـال و 5درصـد از كل سـرمايه 
گـذاري انجام شـده در صنعت كشـور اسـت.ظرفيت اشـتغالزايي 
حـدود  بـر  بالـغ  صنعتـي  واحدهـاي  ايـن  نسـاجي  صنايـع  در 
280هزار شـغل صنعتي مسـتقيم ايجـاد كرده و حـدود 12درصد 
از اشـتغال صنعتـي كشـور را بـه خـود اختصـاص داده انـد. بـا 
وجـود اينكه 5درصد از سـرمايه گذاري صنعتي كشـور در صنايع 
نسـاجي انجام شـده اسـت، اين مقدار سـرمايه گذاري نسـبتا كم 
توانسـته تـا 12درصـد از اشـتغال صنعتـي را بـه خـود اختصاص 
دهـد كـه ايـن امر ظرفيـت صنايـع نسـاجي را در ايجاد اشـتغال 
بـه خوبـي نشـان مي دهـد. البته ايـن ميـزان اشـتغال مربوط به 
واحدهـاي صنعتـي بـوده و بـا توجـه بـه تعـداد زيـاد واحدهـاي 
كوچـك و صنفـي طبـق آخريـن سرشـماري نفـوس و مسـكن 
(مركـز آمـار ايـران سـال 1390) ميـزان شـاغالن در صنعـت 
نسـاجي، پوشـاك و چرم كشـور 647 هزار نفـر (21درصد از كل 
صنعـت) اسـت. براسـاس آمارهـاي موجود متوسـط هزينـه مورد 
نيـاز جهـت ايجـاد اشـتغال بـراي يـك نفـر در صنايـع نسـاجي 
حـدود 25درصـد متوسـط هزينـه ايجاد اشـتغال يك نفـر در كل 
صنعـت كشـور اسـت. بـا توجـه بـه اشـتغالزايي بـاالي صنعتي، 
سـهم ايـن صنعـت از توليـد ناخالـص داخلـي قابل توجه اسـت. 
بـه طوركلـي ارزش افـزوده از صنايع باالدسـتي به طـرف پايين 
دسـتي افزايـش پيـدا مـي كند كـه در مـورد صنايع نسـاجي هم 
هـر چـه بـه طـرف حلقـه هـاي پايينـي زنجيـره تاميـن حركت 
كنيـم، ميـزان ارزش افـزوده افزايـش مـي يابـد كـه در مـورد 

پوشـاك آمـاده تـا 90درصـد نيز مي رسـد.
طبـق داده هـاي مصـرف فـردي مركـز آمـار در سـال 1390 و 
گـزارش موسسـه تامسـون رويتـرز، مصـرف سـاالنه 142 انـواع 
حـدود  كشـور  چـرم  و  پوشـاك  نسـاجي،  صنايـع  محصـوالت 
20 ميليـارد دالر تخميـن زده مـي شـود. بـا اسـتناد بـه آخريـن 
آمـار بانـك مركـزي جمهوري اسـالمي ايـران، مصرف سـاالنه 
پوشـاك خانـوار شـهري 12/7 ميليون ريال اسـت و مصرف كل 
بـازار داخلـي كنوني پوشـاك كشـور بيـش از 300 هـزار ميليارد 
ريـال در سـال برآوردمـي شـود. بديهـي اسـت سـرانه مصـرف 
جهانـي منسـوجات و پوشـاك به مراتب بيشـتر از اعـداد اعالمي 
اسـت كـه يكـي از داليـل پاييـن بـودن آن در كشـور، كاهـش 

قـدرت خريـد مـردم و ركـود اقتصادي كشـور اسـت.
بر اساس اين گزارش، 10كشور برتر صادركننده نساجي، پوشاك 
و كفش جهان به ترتيب چين، ايتاليا، آلمان، هند، اياالت متحده 
امريكا، تركيه، بنگالدش، ويتنام، بلژيك و فرانسه محسوب مي 
شوند. در كنار چين با جمعيت 1/35 ميليارد نفري كه به عنوان 
كارخانه دنيا از آن نام برده مي شود، نزديك به 50 كشور جهان با 

صادرات ساالنه باالي يك ميليارد دالر در زمينه صادرات پوشاك 
اروپايي   ) مهم  تجاري  نشان  و  نام  فروش  حجم  هستند.  فعال 
كشورهاي  صادرات  كل  از  جهان  كفش  و  پوشاك  امريكايي)  و 
(درآمد  باال  درآمد  با  كشورهاي  است.  بيشتر  صادركننده  بزرگ 
سرانه باالي12/616 دالر) 45 درصد، كشورهاي با درآمد متوسط 
درصد،   42 دالر)   12/616 تا   4/086 بين  سرانه  (درآمد  باال  به 
كشورهاي با درآمد متوسط به پايين (درآمد سرانه بين 1035 تا 
4/086 دالر) 13 درصد و كشورهاي با درآمد پايين (درآمد سرانه 
كمتر از 1035 دالر) 4 درصد از صادرات نساجي و پوشاك جهان 
پوشاك  جهاني  صادرات  درصد   80 همچنين  دارند.  عهده  بر  را 
مربوط به كشورهاي با درآمد باال و متوسط به باال است. با توجه 
به وضعيت جهاني صنايع نساجي و پوشاك و وضعيت نيروي كار 
پتانسيل  ايران  باال،)  به  (درآمدمتوسط  كشور  اقتصادي  گروه  و 
و  كفش  پوشاك،  منسوجات،  دالر  ميليارد   12 از  بيش  صادرات 

چرم را دارد.
از سوي ديگر پنج واردكننده مهم جهاني پوشاك در سال 2014، 
ژاپن  دالر،  آلمان36ميليارد   ، دالر  ميليارد   86 امريكا  ترتيب  به 
29 ميليارد دالر، انگلستان 28 ميليارد دالر و فرانسه 23 ميليارد 
دالر هستند كه نزديك به نيمي از واردات پوشاك جهان را به 
خاورميانه  منطقه  پوشاك  واردات  حجم  اند.  داده  اختصاص  خود 
و همسايگان ايران 40 ميليارد دالر است و واردكنندگان مهم به 
ترتيب روسيه، امارات متحده عربي، عربستان و تركيه به شمار 

مي روند.
براساس سند چشم انداز در سند راهبردي وزارت صنعت، معدن 
وتجارت، دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در 
سطح منطقه ترسيم شده است. با توجه به نقش باالي اشتغالزايي 
مستقيم و غيرمستقيم صنعتي، ارزش افزوده باال و توان بالقوه و 
بالفعل صادراتي، چشم انداز صنعت نساجي و پوشاك در افق سال 
1404 دستيابي به جايگاه سوم صنعت نساجي در منطقه و رسيدن 
سرمايه  و  نوسازي  پذيري،  رقابت  بر  تكيه  با  جهان  رتبه 50  به 
گذاري همراه با توسعه فناوري و ارتقاي بهره وري عوامل توليد 

از اهداف مهم اين صنعت است.
محمد مروج حسيني، رييس هيات مديره انجمن نساجي ايران با 
اشاره به «چالش هاي صنعت نساجي» به «تعادل» گفت: صنعت 
عمده  هاي  چالش  با  صنايع  ساير  مثل  حاضر  حال  در  نساجي 
و  بانكي»  نقدينگي»، «مبادالت  قبيل؛ «ركود»، «كمبود  از  يي 

«رتبه  به  اشاره  با  حسيني  است.مروج  رو  روبه  «قاچاق»  پديده 
پيش بيني شده 50 صنعت نساجي ايران در افق 1404»، عنوان 
فعلي  رتبه  به  يي  اشاره  هيچ  راهبردي  سند  در  متاسفانه  كرد: 
ايران نشده است. ضمن اينكه تعيين چنين اهدافي بيشتر شبيه 
طنز است تا واقعيت.رييس هيات مديره انجمن نساجي ايران در 
ادامه توضيح داد: تاكنون رتبه بندي خاصي براي صنعت نساجي 
كشور انجام نشده است اما به نظر مي رسد كه رتبه ايران كمتر 
از 50 باشد.وي همچنين با اشاره به «سرمايه گذاري پيش بيني 
شده در صنعت نساجي»، تصريح كرد: در سند راهبردي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت همچنين پيش بيني شده كه ساالنه 450 
ميليون دالر در صنعت نساجي سرمايه گذاري شود، اين استراتژي 
زماني جواب مي دهد كه همه مسائل باهم ديده شود و سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كشور نيز همكاري داشته باشد. ازطرفي 
بايد ديد، چه ميزان نقدينگي وجود دارد كه قرار است اين مبلغ به 
صنعت نساجي ترزيق شود. به گفته مروج حسيني، در حال حاضر 
9818 واحد نساجي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت ، 

با ظرفيتي كمتر از 50 درصد فعاليت مي كنند.
رييـس هيـات مديـره انجمـن نسـاجي ايـران در ادامـه بـا انتقاد 
از اينكـه «قاچـاق يكـي از معضـالت جـدي اسـت كـه صنعـت 
نسـاجي بـا آن مواجـه اسـت»؛ تصريـح كـرد: از آنجا كـه تقريبا 
85 درصـد محصـوالت نهايـي صنعـت نسـاجي پوشـاك اسـت، 
متاسـفانه شـاهد افزايـش قاچـاق بـي رويـه پوشـاك از كشـور 
تركيـه و چين هسـتيم. بـه گفته رييـس انجمن صنايع نسـاجي، 
بيـش از 70 درصـد از قاچـاق كاال بـه ويـژه پوشـاك از كشـور 
چيـن اسـت كـه از طريـق مـرز زمينـي تركيـه و از طريـق مـرز 
آبـي دوبـي انجـام مـي شـود كه ايـن پديـده شـوم قاچـاق بازار 
صنايـع نسـاجي را نابـود كرده اسـت.وي بـا تاكيد بـر «ضرورت 
مقابلـه بـا پديـده قاچاق»، تصريح كـرد: متاسـفانه در حال حاضر 
افـرادي هسـتند كه به اسـم برند اقـدام به فـروش كاالي قاچاق 
مـي كننـد، امـا مجـوز آن شـركت را ندارنـد كـه وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت در ايـن زمينه ورود كرده اسـت.مروج حسـيني 
بـا اشـاره بـه اينكه «قاچـاق، يك پديـده اقتصادي اسـت»، بيان 
كـرد: بـراي مقابلـه بـا آن بايـد بـه دنبـال راهكارهـاي فرهنگي 
باشـيم، زيـرا بـا بسـتن مرزهـا و بگيـر و ببندهـا نمـي تـوان بـا 

پديـده قاچـاق مقابلـه كرد.

ظرفيت صنعت نساجي عليرغم تمام مزيت هايش،  نصف شده است
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 

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

مجتمع نساجى خاطره مشكات
مديرعامل: ابوالفضل خورشا

سابقه فعاليت شركت: 4 سال
محل كارخانه: كاشان

زمينه فعاليت: توليد فرش ماشينى

عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
جناب   ويژه  به  واحـد  آن  مديران  به  را  مشكات  خاطره  نساجى  مجتمع 
آقاى ابوالفضل خورشا خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و 

مجتمع نساجى خاطره مشكات را آرزومند است. 

  ICAC :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

اخبار جهانکاهش سهم چين از بازار و ثبات در ميزان واردات و مصرف پنبه 

به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
ايران و به نقل از كميته مشورتى بين المللى پنبه درماه گذشته 
چين اعالم كرد كه واردات پنبه را در سال 2016 به 894000 
كارخانجات  تا  است  سال 2015  در  واردات  مقدار  همان  كه  تن 
را به مصرف پنبه توليد داخل تشويق كند. پيش بينى مى شود 
توليد پنبه در چين در فصل زراعى 2015/16 بالغ بر 5/4 ميليون 
تن باشد به طوريكه دولت اين كشور همچنان در 11 ميليون تن 
پنبه ذخيره دارد. در فصل زراعى 2015/16 ميزان كل عرضه پنبه 
اين كشور، شامل واردات بالغ بر 18ميليون تن خواهد بود كه اين 
مقدار بيش از دو برابر مصرف ساليانه اين محصول معادل  با 7/7 
ميليون تن، خواهد بود. با اين وجود تقاضا براى پنبه با كيفيت 
كه عمدتًا وارداتى هستند، باال خواهد بود چرا كه نگرانيهاى در 
رابطه با كيفيت محصول توليد داخل وجود خواهد داشت. برنامه 
ريزى شده است تا واردات چين 24 درصد معادل با 1/4 ميليون 
جهان  در  واردكننده  بزرگترين  همچنان  چين  يابد.  كاهش  تن 
باقى خواهد ماند اما سهم آن از 55 درصد در سال 2011/12 و 
22 درصد در سال 2014/15 افت خواهد كرد و به 17 درصد در 
سال 2015/16 خواهد رسيد. در عوض ساير كشورهاى آسيايى 
به سهم بزرگترى دست خواهند يافت و اين كاهش در سهم چين 
را در واردات پنبه جبران خواهند كرد. در سال 2011/12 واردات 
واردات  كل  از  درصد   31 با  برابر  آسيايى  كشورهاى  ساير  پنبه 
واردات  زراعى 2015/16  فصل  در  بود.  جهان  در  محصول  اين 
بود  خواهد  تن  ميليون  بر 4/5  بالغ  چين  واردات  شاما  آسيا  پنبه 
داشت.  خواهد  جهان  پنبه  واردات  كل  از  درصدى  سهم 60  كه 
بنگالدش، ويتنام و اندونزى به غير از چين سه واردكننده پنبه 
به شمار مى روند. ممكن است واردات بنگالدش در  در منطقه 
فصل زراعى 2015/16 بيش از يك ميليون تن افزايش يابد كه 
اين مقدار نسبت به فصل گذشته 4 درصد افزايش خواهد داشت. 
ويتنام نيز برنامه ريزى كرده است تا واردات پنبه خود را 990000 
افزايش  گذشته  زراعى  فصل  به  نسبت  درصد   5 با  معادل  تن 

زراعى  فصل  در  پنبه  واردات  كاهش  از  پس  نيز  اندونزى  دهد. 
را 735000  پنبه  واردات  زراعى 2014/15  فصل  در   ،2013/14
تن معادل با 13 درصد افزايش داد و ممكن است در فصل زراعى 
دهد.  افزايش  تن   780000 را  محصول  اين  واردات   2015/16
چين  از  غير  به  آسيا  ريسندگى  كارخانجات  مى شود  پيش بينى 
تن  ميليون  را 12  خود  پنبه  مصرف  زراعى 2015/16  فصل  در 
معادل با 4 درصد افزايش دهند به طوريكه اين كارخانجات سهم 
48 درصدى معادل با 25 ميليون تن از كل مصرف پنبه جهان 
را دارند. انتظار مى رود مصرف پنبه كارخانجات هندى به 5/6 
ميليون تن برسد كه اين مقدار 3 درصد از مقدار مصرف آن در 
فصل زراعى 2014/15 بيشتر خواهد بود. در پاكستان نيز مقدار 
مصرف پنبه در كارخانجات ريسندگى اين كشور به 2/6 ميليون 
تن خواهد رسيد كه  اين مقدار 2 درصد از فصل زراعى قبل از 

آن باالتر است. 
تجارت پنبه همچنان به دليل سياستهاى چين رقابتى خواهد ماند و 
كشورهاى صادر كننده اين محصول به دنبال بازارهاى جديد خواهند 
بود. توليد در اياالت متحده 3/2 ميليون تن با سهم 11 درصدى 
خواهد بود به طوريكه 9 درصد آن يعنى معادل با 2/2 ميليون تن 
صادر خواهد شد و بدين ترتيب اياالت متحده بزرگترين صادركننده 
پنبه جهان بشمار مى رود. هند دومين صادركننده بزرگن پنبه جهان 
است پس از بازيابى اندك در فصل زراعى 2015/16 پيش بينى 
مى شود صادرات خود را 15 درصد معادل با 1/1 ميليون تن افزايش 
خواهد داد. پيش بينى مى شود صادرات از فرانكوفون افريقا به 1/1 
ميليون تن در فصل زراعى 2015/16 برسد. توليد در اين منطقه 
از 494000 تن در فصل زراعى 2010/11 به 1/1 ميليون تن در 
فصل زراعى 2014/15 و 2015/16 برسد. توليد در اين منطقه رشد 
پيدا كرد و پيش بينى مى شود سهم آن از صادارت پنبه در جهان از 
6 درصد در فصل زراعى 2010/11 به 14 درصد در فصل زراعى 
2015/16 برسد. در چين پس از ذخيره 12/7 ميليون تنى در انتهاى 
فصل زراعى 2014/15 پيش بينى مى شود كه اين ذخيره كاهش 
با 11/7  معادل  زراعى 2015/16  فصل  در  درصد  و 8  كرده  پيدا 
ميليون تن برسد اين در حاليست كه پيش بينى مى شود اين ذخيره 

در خارج از چين  با 2 درصد افت به 9 ميليون تن برسد. 

اطالعيه
نامه  آيين  اصالحيه  آخرين  به  مربوط  فايل 
توليد  موانع  رفع  قانون   20 ماده  اجرايى 
معوقات  حساب  تسويه  نحوه  درخصوص 
 21 ماده  اجرايى  العمل  دستور  نيز  و  ارزى 
قانون رفع موانع توليد جهت استفاده اعضاى 
محترم انجمن صنايع نساجى در وب سايت 

خبرى نساجى نيوز قابل دسترسى 
و دانلود مى باشد.

www.nasajinews.com
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