
مصطفى حكيمى عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران 
در گفتگو با نساجى نيوز، در ارتباط با وضع فعلى اقتصاد كشور 
در  حاضر  حال  در  كه  نيست  پوشيده  كس  هيچ  بر  اين  گفت: 
به  مردم  خريد  قدرت  و  مى بريم  سر  به  شديد  بحرانى  شرايط 
شدت كاهش يافته است و كارخانجات توليدى در بخش هاى 
فعاليت  به  مشغول  زيان آور  و  پايين  بسيار  ظرفيت  با  مختلف 
برخى  و  شده اند  متوقف  كارخانجات  از  زيادى  تعداد  و  هستند 
به صورت كج دار و مريز به توليد ادامه مى دهند تا فقط در اين 

عرصه، باقى بمانند.
حال  در  ما  گفت:  و  زد  مثال  را  خود  توليدى  واحد  سپس  وى 
هستيم  توليد  به  مشغول  درصد  از 50  كمتر  ظرفيتى  با  حاضر 
و توليد با ظرفيت پايين تا مدت زمان محدودى ادامه مى يابد 
يا  ورشكستگى  اعالم  بعدى  گام  يابد،  ادامه  وضع  اين  اگر  و 
بايد  كشور  اقتصادى  مسئولين  بنابراين  است.  كارخانه  تعطيلى 
هرچه سريع تر اقدامات الزم را انجام دهند. زيرا هر چه مدت 
زمان قرار گرفتن در اين وضع به طول انجامد لطمات جبران 

ناپذير بيشترى به كشور وارد مى شود.
مهندس حكيمى در بخش ديگرى از سخنانش گفت: در حال 
و  جارى  امور  انجام  جهت  در  دولت  دغدغه  بزرگترين  حاضر 
عمرانى كشور و ايجاد اشتغال و چگونگى پرداخت يارانه است. 

تامين و توزيع ماهيانه بيش از 3000 ميليارد تومان ميان مردم 
كشور براستى كار آسانى نيست. هرچند كه اين ثروت هنگفت 
زمانى كه ميان مردم توزيع مى شود مبلغ ناچيزى است. اما تامين 
بنابراين  نيست.  آسانى  كار  فعلى  شرايط  در  عظيم  سرمايه  اين 
بخش عمده اى از دغدغه دولتمردان تامين و توزيع يارانه است. 
درحاليكه اگر اين پولى كه به صورت ماهيانه ميان مردم توزيع 
وارد  كشور  اقتصاد  بدنه  به  هم  را  صدماتى  احتماال  و  مى شود 
مى كند در بخش توليد سرمايه گذارى شود، اشتغال ايجاد مى شود 
و توليد ناخالص ملى افزايش مى يابد كه اين امر موجب افزايش 
سرمايه گذارى  بنابراين  مى شود.  كشور  به  ارز  ورود  و  صادرات 

لغو  از  پس  گفت:  ايران  بازرگانى  اتاق  بانكى  مشاور 
تحريم ها بازار ارز با ثبات نسبى همراه خواهد شد و در يك 
دوره كوتاه مدت ممكن است بازار ارز با كاهش قيمت ها 
روبرو شود كه بيشتر از جنبه روانى است اما بعد از آن بار 
داشته  انتظار  اينكه  لذا  رسيد،  خواهد  ثبات  نقطه  به  ديگر 
باشيم قيمت دالر به 3000 يا 3200 تومان برگردد انتظار 

نادرستى است.
ايسنا،  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  رئيس زاده  مهدى  محمد 
درباره وضعيت بازار ارز پس از لغو تحريم ها در ماه آينده، 
با  آينده،  ماه  در  تحريم ها  لغو  از  بعد  ارز  بازار  كرد:  اظهار 
شدن  عادى  به  توجه  با  و  شد  خواهد  همراه  نسبى  ثبات 
شرايط در سيستم بانكى امكان تك نرخى شدن ارز وجود 

دارد.
وى افزود: طى دو ماه گذشته نوسانات زيادى را در بازار ارز 
شاهد بوديم كه مهمترين دليل آن اتفاقات و نا امنى هاى 

منطقه بوده است.

 افزايش قيمت نفت پيش بينى نمى شود
رئيس زاده تصريح كرد: با توجه به پايين بودن قيمت نفت 
همچنين  و  است  كرده  پيدا  دنيا  در  كه  كاهشى  روند  و 
اتفاقات اوپك و حاضر نشدن برخى كشورها براى كاهش 
قيمت  افزايش  براى  پيش بينى  بازار،  در  خودشان  سهميه 
مى تواند  ماليات  بخش  وضعيت  اين  در  ندارد.  وجود  نفت 
ركود  كه  زمانى  تا  اما  باشد  نفت  فروش  براى  جايگزينى 
وجود داشته باشد و گستره اخذ ماليات افزايش پيدا نكند 
ماليات  پيشتر  كه  باشد  كسانى  روى  تنها  مالياتى  فشار  و 
پرداخت مى كردند باعث تعطيلى واحدهاى توليدى خواهد 

شد و سياست مالياتى تاثيرى نخواهد داشت.
اساس  بر  كرد:  اضافه  ايران  بازرگانى  اتاق  بانكى  مشاور 
مفروضات فعلى نمى توان انتظار كاهش قيمت ارز را داشت 
اما به دليل اينكه بعد از لغو تحريم ها نقل و انتقاالت پولى 

حالت عادى پيدا ميكند باعث ثبات در بازار خواهد شد.
وى همچنين درباره تك نرخى شدن ارز بعد از لغو تحريم ها 
گفت: بعد از عادى شدن شرايط در سيستم بانكى و استفاده 
از سوئيفت و گشايش اعتبار مى توان براى تك نرخى شدن 
ارز برنامه ريزى كرد و مطمئنا يكى از مزيت هاى اجرايى 

شدن برجام تك نرخى شدن سيستم ارزى است.
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اقتصاد اولويت دولت نيست...
عضو  بادامچى-  شروين  گفته  به 
هيئت مديره انجمن صنايع نساجى 
ايران-وضعيت توليد و صنعت بسيار 
وخيم است و متأسفانه سياست هاى 
اين  تنها  نه  نيز  دولت  مدت  كوتاه 
وضعيت را بهبود نمى بخشد بلكه در 
بسيارى از موارد به مشكالت دامن 

زده است.
نيوز،  نساجى  با  گفتگو  در  بادامچى 
خريد  قدرت  و  نقدينگى  كمبود 

پايين مردم را مهم ترين چالش اقتصاد كشور دانست و افزود: دولت 
تمام تمركز و توجه خود را به كاهش تورم و تك نرخى كردن آن 
معطوف كرده است كه البته اين اقدام بسيار مثبت و خوبى است اما 
بايد سياست هاى ديگرى نيز براى رفع ركود فعلى اجرايى نمايد. به 
گفته بادامچى، از يك سو نرخ روزشمار سپرده هاى بانكى حدود 22 تا 
24 درصد است و از سوى ديگر هزينه گرفتن پول نقد براى حركت 
در اقتصاد بيش از 25 درصد است؛ وجود تورم حدود 12-10 درصدى 
به اين معناست كه بانك ها 12 درصد سوبسيد به مردم مى دهند بابت 
اين كه كارى انجام ندهند! و شرايط به نحوى شده كه سرمايه گذاران 
ترجيح مى دهند منابع مالى خود را با خيال آسوده و بدون كوچك ترين 
كالن  سود هاى  و  دهند  قرار  بانك ها  اختيار  در  مشكلى  و  ريسك 
دريافت كنند به جاى اين كه به سرمايه گذارى در زمينه توليدى و 
صنعتى بپردازند. البته تداوم اين امر به ورشكستگى بانك ها منجر 
خواهد شد زيرا بانك ها درآمد خود را ا ز طريق سرمايه گذارى و ارائه 

وام به واحدهاى اقتصادى و صنعتى 
تأمين مى كنند در مقابل، واحدهاى 
به  پاسخگويى  براى  نيز  صنعتى 
بهره هاى سنگين بانك بايد سودآور 
باشند تا اقتصاد كشور را به حركت 
درآورند طبعاً براى چنين حركتى بايد 
 12-13 كه  آيند  وجود  به  صنايعى 
درصد به معنى واقعى كلمه، سودآور 
باشند در حالى كه چنين صنايعى در 

دنيا وجود خارجى ندارند!
مديرعامل شركت نوباف شاديلون تصريح كرد: قدرت پايين خريد 
مردم به ضعف تدريجى واحدهاى توليدى منتهى مى شود و مديران 
واحدها براى ادامه حيات و مقرون به صرفه بودن توليد، راهى جز 
ديگرى  از  پس  يكى  توقف  روند،  اين  استمرار  ندارند؛  نيرو  تعديل 

واحدهاى توليدى و بيكارى صدها نيروى شاغل را به دنبال دارد. 
به اعتقاد اين صنعتگر نساجى، اگرچه دولت تدابير مختلفى براى مهار 
تورم در نظر گرفته است اما هيچ توجهى به ساير ابزارهاى اقتصادى 
ندارد؛ در حالى كه مهار تورم بدون توجه به ساير مسائل اقتصادى 
موجب مرگ صنايع خواهد شد. بادامچى سپس به ذكر مثالى در مورد 
تركيه پرداخت و گفت: اين كشور براى تحرك اقتصاد خود، تمركز 
صرف بر كنترل تورم را رها كرد و با توجه به تمام مولفه هاى اقتصاد، 
سرعت تحرك و بالندگى اقتصاد را افزايش داد، به اين ترتيب قدرت 
خريد مردم به تدريج باال رفت و با يك شيب بسيار خاص، تورم را 

ادامه در صفحه 3نيز مهار كرد.
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توليد ثروت بجای توزيع ثروت مصطفى حكيمى - عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:

شروين بادامچى- عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

 دالر ۳۲۰۰ تومانی خداحافظ...



 

خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نشست شماره 885 هيات مديره مورخ 94/09/15 در 
زير  موارد  و  تشكيل  انجمن  دو  شماره  ساختمان  محل 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 
اقدامات  به  مربوط  اخبار  به  اشاره  ادامه  در  شيباني  دكتر   -1
توسط  كشور  در  تعطيالت  ساماندهي  درخصوص  شده  انجام 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نمود و خواستار 
حمايت انجمن صنايع نساجي ايران از اين موضوع شد همچنين 
در تكميل سخنان دبيركل درخصوص ماليات برارزش افزوده 
بر  ماليات  دريافت  تعليق  موضوع  انجمن،  تا  نمودند  پيشنهاد 
سه  مدت  براي  پوشاك  و  نساجي  واحدهاي  از  افزوده  ارزش 
سال را مطرح و پيگيري نمايد. درخصوص كارت اعتباري خريد 
كاال نيزبحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد در صورت اتخاذ 
تصميمات جديد دولت درخصوص امكان خريد كاالي خارجي 
با اين كارت هاي اعتباري دبيرخانه پيگيريهاي الزم را بمنظور 

حذف خريد خارجي از كارتهاي مذكور بعمل آورد. 
انجمن  مصوبه  به  سجادي بيدگلي  مهندس  ادامه  در   -2
كارفرمايان نساجي استان اصفهان مبني بر برگزاري همايش 
سراسري تشكلهاي نساجي در بهمن ماه امسال اشاره نمودند 
و همچنين از اظهارنظر نهائي انجمن مذكور درخصوص سند 
چشم انداز ده ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه 

جدي و مثبت به صنعت نساجي در اين سند خبر داد. 
3- به پيشنهاد آقاي مهندس مروج مقرر شد تا در جلسات 
آتي سه مشكل و مساله اصلي صنعت كه قطعًا مهمترين آن 
بحث قاچاق است در دستور جلسه قرار گرفته شود و تمركز 
بر ارائه راه حل براي اين سه مشكل باشد و پس از به نتيجه 
رسيدن موارد مذكور در جلسات بعدي اولويت هاي ديگر در 

دستور كار قرار گيرد. 
4- دبيركل گزارشي از پيگيريهاي مربوط به موضوع كارت 
اعتباري خريد، نمايشگاه Home Life چين در دبي و جلسه 
مربوط به اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده و رايزني هاي 
اطالع  به  را  خصوص،  اين  در  تشكل ها  ساير  با  شده  انجام 
مركز  جلسات  در  حضور  از  و  رساندند  محترم  مديره  هيات 
تحقيقات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در هفته جاري خبر 
همچون  انجمن  كه  رسيد  مديره  هيات  تصويب  به  و  دادند 
سالهاي گذشته در نمايشگاه نساجي اصفهان غرفه گذار باشد 
نساجي  كارفرمايان  انجمن  با  نشست هايي  ايام  همان  در  و 
استان اصفهان برگزار نمايد. در پايان خبر برگزاري نشست 
VDMA در زمينه ماشين آالت، چرم و پوشاك به استحضار 

اعضاي هيات مديره رسانده شد . 
از  گزارشي  رئيس زاده  آقاي  جلسه  دستور  در  دو  بند  در   -5
انجام  پيگيري هاي  و  مديره  هيات  اخير  جلسه  سه  مصوبات 

شده در اين خصوص ارائه فرمودند . 
6- در بخش دوم جلسه مهندس احسان سلطاني سخنراني 
كه  فرمودند  ارائه  بانكداري»  باتالق  در  «اقتصاد  موضوع  با 

خالصه آن در بولتن رشته هاو بافته ها پيوست مي باشد. 
حريري،  بهرام  فيضي،  عبدالمجيد  آقايان  جلسه  اين  در   -7
آقاي  و  ايران  نساجي  متخصصين  جامعه  از  كاظمي  شاهين 
شهبازي از اعضاي جامعه متخصصين چرم و كفش و آقاي 

رفيعي مديرعامل نساجي كاشمر مدرس نيز حضور داشتند . 

غائبين آقايان
فرهي،  على  مهندس  تهراني،  بصيرى  جمشيد  مهندس 
بهروز  دكتر  مقدم،  محمدرضا  آهنگريان،  محسن  مهندس 

محمدى، دكتر محمدعلي عامري 
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مى شود،  داخلى  صنعت  رشد  موجب  اينكه  بر  عالوه  توليد  در 
به  را  كشور  كل  عمومى  رفاه  سطح  افزايش  و  اشتغال  ايجاد 
افراد  تك  تك  به  آنكه  جاى  به  بنابراين  داشت.  خواهد  دنبال 
داروى مسكن تزريق كنيم، با يك نگاه ملى كل كشور را درمان 
كنيم. از جمله سرمايه گذارى هاى زيربنايى كه دولت بايد بيشتر 
روى آنها متمركز شود مى توان به بازسازى و نوسازى صنايع و 
جاده سازى و راه آهن اشاره كرد. اما اين كار بايد با نظارت دقيق 
انجام شود تا مردم در قبال عدم دريافت يارانه، آثار سرمايه گذارى 
را در كشور مشاهده كنند و به آينده كشور خود و فرزندان خود 
اميدوار باشند. زمانيكه يك كشور از لحاظ اقتصادى كمى رونق 
يابد سرمايه گذار خارجى هم امنيت اقتصادى را مشاهده مى كند 
و مى تواند با خاطرى آسوده در اين كشور سرمايه گذارى كند. 
وى در ارتباط با تحركات پسابرجام و رفت و آمدهاى هيأت هاى 
كشورهاى خارجى به ايران به نساجى نيوز گفت: اينها تنها بازار 
ايران را براى فروش توليدات خود جذاب و مناسب مى بينند و 
درحال حاضر فضا را براى سرمايه گذارى نامناسب مى دانند. چرا 
در  برجام  همچنان  و  نيست  مشخص  هنوز  برجام  تكليف  كه 

فضاى داخلى و خارجى مخالفانى دارد.
وى كه پيش از اين نيز در جلسات انجمن صنايع نساجى به 
تك نرخى شدن ارز اشاره داشت باز هم در اين باره تاكيد كرد 
و گفت: بايد روزى در ايران نرخ ارز مشخص و معين شود و 
متفاوت  نرخهاى  با  ارز  زمانيكه  تا  باشد.  داشته  ثابت  نرخ  يك 
هم  فرصتى  ميان  اين  در  كه  نيست  شكى  باشد  داشته  وجود 
براى رانت خواران بوجود خواهد آمد و سوء استفاده هايى صورت 
خواهد گرفت. اما اگر ارز تك نرخى وجود داشته باشد بسيارى 
بهتر  را  خود  تكليف  مردم  و  شد  خواهد  برطرف  مشكالت  از 

مى دانند و تصميمات سنجيده ترى اتخاذ خواهند كرد.
حكيمى با بيان اينكه در حال حاضر كل صنايع كشور در ركود 
به سر مى برند در ارتباط با وضعيت صنعت نساجى بطور خاص 
گفت: درحال حاضر وضعيت صنعت نساجى بحرانى تر از ديگر 
صنايع است زيرا محصوالت صنعت نساجى به شكلى است كه 
واردات قاچاق در آن بيشتر از صنايع ديگر است و منسوجات در 
حجم بسيار بااليى به صورت قاچاق وارد كشور مى شوند. طبق 
آمار گمرك جمهورى اسالمى ايران، واردات رسمى پوشاك در 
6 ماهه اول سال 94، 5/5 ميليون دالر بوده است در حاليكه 
طبق آمار گمرك كشور تركيه 600 ميليون دالر پوشاك وارد 
كشور ما شده است. اختالف اين دو آمار نشان دهنده ورود حجم 

باالى كاالى قاچاق به كشور ما است.
وى در ادامه افزود عمده قاچاق كاال در اين صنعت مربوط به 
است  آسان  پوشاك  نقل  و  حمل  كه  چرا  است  پوشاك  بخش 
اقتصادى  شرايط  همچنين  مى كند.  اشغال  را  كمترى  حجم  و 

موجود در كشور موجب شده است تا قيمت تمام شده محصوالت 
اين بخش در كارخانجات داخلى باالتر ازمحصول توليدكنندگان 
توليدكننده  با  رقابت  توان  داخلى  توليدكننده  و  باشد  خارجى 
خارجى را نداشته باشد. بنابراين محصوالت بى كيفيت، با قيمت 
ارزان وارد كشور مى شود و مردم هم كه توان خريد كاالى گران 

قيمت را ندارند از اين محصوالت خارجى استقبال مى كنند.
وى در ارتباط با راهكارهاى وزارت صنعت و معدن و تجارت 
تغيير  و   GS1 طرح  جمله  از  كاال،  قاچاق  با  مبارزه  براى 
تعرفه هاى گمركى گفت: آن تصميماتى كه در وزارت صنعت 
و معدن و تجارت گرفته مى شود تا به حال كمكى به وضعيت 
صنعت اين كشور نكرده است. جزئيات قرارداد تعرفه ترجيحى 
ميان ايران و تركيه نشان دهنده اين موضوع است كه اين قرار 
داد از سوى مسئولين كشور ما به صورت كامال ناشيانه اى تنظيم 
شده است و كامال يك طرفه به نفع كشور تركيه است. بنابراين 
تا زمانى كه يك حمايت همه جانبه از دولت و يك برنامه ريزى 
دقيق از سوى وزارت صنعت و معدن و تجارت براى رشد صنايع 
صورت نگيرد نمى توان صنايع اين كشور را نجات داد و همچنان 

خطر ركود و بيكارى كشور را تهديد خواهد كرد.
وزارت  ايران،  نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيئت  عضو  اين 
صنعت و معدن و تجارت را متولى صنايع براى خروج از مشكالت 
موجود دانست و اضافه كرد: سياست هاى كلى دولت و مجلس 
را هم بايد در اين مسئله دخيل دانست. انجمن صنايع نساجى 
ايران هم كما فى السابق فعاليت هاى خود را در جهت برون رفت از 
وضعيت فعلى انجام مى دهد. ازجمله اين فعاليت ها جلسات و نامه 
نگارى هاى پياپى با ارگان ها و سازمان هاى ذى ربط بوده است. 
اما متاسفانه مسئولين به مشكالتى كه انجمن عنوان مى كند و 
راهكارهايى كه براى آن پيشنهاد مى دهد توجهى نمى كنند. به 
عنوان مثال: در حال حاضر انجمن 3 ماه است كه پياپى براى 
يكى از وزرا نامه ارسال مى كند تا در مالقاتى حضورى برخى از 
مشكالت اين صنعت را با وى در ميان بگذارد اما هنوز پاسخى 
از سوى وزير داده نشده است. وى در پايان درخواست كرد كه 
تمهيداتى از سوى دولت و مسئولين كشور و نمايندگان مجلس 
زيرا  شود.  بيشترى  توجه  موجود  وضعيت  به  و  شود  انديشيده 
براى خروج از اين بحران نياز به يك عزم ملى است و از يك 
فرد و يا يك ارگان ساخته نيست. آحاد ملت بايد كمك كنند تا 
كشور از اين بحران اقتصادى كه زمان آنهم بسيار طوالنى شده 
است رهايى يابد. كشور ما پيش از اين هم در مقاطعى با بحران 
اقتصادى روبرو بوده است.اما به زودى آن را پشت سر گذاشته 
است و رونق جاى ركود را گرفته است. اما بحران كنونى كمى 
طوالنى شده و عده اى را نا اميد كرده است. اما با ايجاد يك 

عزم ملى مى توانيم اقتصاد كشور را از اين بحران نجات دهيم.

توليد ثروت بجای توزيع ثروت

عمليات اجرايى ساخت نخستين شهرك تخصصى پوشاك كشور 
روز چهارشنبه همزمان با سفر رييس جمهورى به شهرستان رى 

و با دستور تلفنى دكتر روحانى آغاز شد.
 به گزارش نساجى نيوز كلنگ آغاز عمليات اجرايى اين شهرك 
در زمينى به مساحت 160 هكتار در كيلومتر 35 اتوبان تهران ـ 

قم مقابل فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) به زمين زده شد.
با  شهرك  اين  ساخت  عمليات  آغاز  و  زنى  كلنگ  ويژه  آيين 
سازمان  مديرعامل  و  صنعت  وزير  معاون  ابريشمى  سيد  حضور 
صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران، نصرالهى مديركل 
دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

شد.  برگزار  رى  شهرستان  و  تهران  استان  مسئوالن  از  جمعى 
توليدكنندگان  فعاالن،  از  كثيرى  جمع  مراسم  اين  در  همچنين 
حضور  كشور  پوشاك  و  نساجى  صنعت  با  مرتبط  صنعتگران  و 
داشتند. در اين مراسم آقايان سيد ابريشمى، سليمانى و رضائيان 
و خانم نصرالهى به ايراد سخنرانى پرداختند و پس از آن دكتر 
روحانى كه در سفر استانى به شررى سفر كرده بود پس از افتتاح 
دستور  تلفنى  تماس  با  ماملو،  سد  جمله  از  عمرانى  طرح  چند 

كلنگ زنى اين شهرك را صادر نمود.
بافته ها  و  رشته ها  بولتن  آتى  شماره  در  را  مراسم  اين  گزارش 

مى خوانيد.

عمليات اجرايى ساخت نخستين شهرك تخصصى پوشاك كشور 
در نزديكى فرودگاه بين المللى امام خمينى آغاز شد
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خبر
ادامه از صفحه 1

مديره  هيأت  عضو  و  دبير 
نساجى  متخصصين  جامعه 
ركود  وجود  به  اشاره  با  ايران 
در صنعت نساجى، گفت: ايران 
اوج  حتى  و  رونق  منظور  به 
گرفتن صنعت نساجى كه بعد 
صنعت  اشتغال زاترين  نفت  از 
به شمار مى رود، نيازمند ثبات 

در سياست خارجى و سياست هاى اقتصادى خود است. 
به گزارش خبرگزارى ايمنا بهرام حريرى با اشاره به برگزارى 
يازدهمين نمايشگاه صنعت نساجى اصفهان از 24 تا 27 دى 
ماه سال جارى، اظهار كرد: تعداد افراد متخصص و فعال در 
اين صنعت سودمند كه امكان سفر به خارج از كشور و حضور 
و آشنايى با جديدترين محصوالت و ماشين آالت نساجى را 
دارند، اندك است و در اين شرايط برگزارى نمايشگاه صنعت 
نساجى در داخل كشور اقدامى بسيار حايز اهميت خواهد بود. 
وى افزود: برپايى اين نمايشگاه تخصصى به ويژه در استان 
اصفهان كه از ديرباز به عنوان قطب صنعت نساجى در سطح 
كشور محسوب مى شود، اين فرصت را در اختيار متخصصان 
و صنعتگران كشور قرار مى دهد كه مراودات تجارى و فنى 
يا  و  كرده  آغاز  را  نمايشگاه  در  حاضر  شركت هاى  با  خود 
بسط و توسعه دهند. عضو هيأت مديره جامعه متخصصين 
براى  نساجى  صنعت  فعاالن  از  درخواست  با  ايران  نساجى 
ارايه جديدترين تكنولوژى و دستگاه هاى خود در نمايشگاه 
اصفهان، گفت: نيروهاى متخصص ايرانى در همه جاى دنيا 
زبانزد هستند و حركت هاى ارزشمندى از خود به جا گذاشته 
نساجى  ماشين آالت  توليد  ظرفيت  اينكه  به  توجه  با  اما  اند 
براى  ماشين آالت  اين  توليد  خط  و  است  محدود  ايران  در 
اقتصادى  توجيه  تا  مى شود  برنامه ريزى  باال  حجم  با  توليد 
فقط  كشورها  از  بسيارى  همچون  نيز  ايران  باشد،  داشته 

 مصرف كننده ماشين آالت نساجى است.
وى تأكيد كرد: در شرايط پساتحريم الزم است اين امكان را 
در اختيار شركت هاى توليدى بزرگ جهان قرار دهيم تا در 
زمينه توليد ماشين آالت نساجى با ايران همكارى مشترك 
داشته باشند. حريرى با اشاره به اينكه چنين تجربه اى هم 
اجراست،  حال  در  هند  و  ازبكستان  كشور هاى  در  اكنون 
هزينه  دليل  به  اروپا  در  ماشين آالت  ساخت  كرد:  تصريح 
ندارد  اقتصادى  توجيه  چندان  موارد،  ساير  و  انسانى  نيروى 
و اروپا در حال سوق دادن توليد ماشين آالت به كشورهاى 
در حال توسعه است كه ايران نيز مى تواند استفاده مناسبى 
از اين فرصت داشته باشد. وى تأكيد كرد: ايران به منظور 
صنعت  از  بعد  كه  نساجى  صنعت  گرفتن  اوج  حتى  و  رونق 
نفت اشتغال زاترين صنعت به شمار مى رود، نيازمند ثبات در 

سياست خارجى و سياست هاى اقتصادى خود است. 
با  ايران  نساجى  متخصصين  جامعه  مديره  هيأت  عضو 
صنعت  ورشكستگى  از  كه  متخصصان  برخى  نظر  به  اشاره 
نساجى در كشور سخن مى گويند، اظهار كرد: ايران با داشتن 
حدود 80 ميليون نفر جمعيت، از بازار مصرفى خوبى براى 
خوبى  دورنماى  و  است  برخوردار  صنعت  اين  محصوالت 
در صنعت نساجى خواهد داشت. به گفته وى در سال هاى 
اخير سرمايه گذارى كالنى در صنعت نساجى كشور صورت 
اين  از  دولت  حمايت  با  اما  شده  ايجاد  توليد  خأل  و  نگرفته 

بخش مى توان به آينده اميدوار بود. 

اوج گيری صنعت نساجی در گرو ثبات 
سياست های خارجی و اقتصادی ايران

 ميهمانانى كه به طمع سفره ميزبانند! بهرام حريرى دبير جامعه متخصصين نساجى ايران
عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران در بخش ديگر اين 
گفت وگو به حضور نمايندگان تجارى و اقتصادى كشورهاى مختلف 
به ايران پرداخت و گفت: به دليل تحريم، ايران يك كشور بسته و 
محدودى بوده است به همين دليل پس از لغو تحريم ها، يك گزينه 
بسيار عالى و مناسبى براى حضور سرمايه گذاران خارجى به خصوص 
در شرايط نامساعد اقتصاد جهانى به شمار مى آيد اما بسيار خوش بينانه 
خواهد بود كه فكر كنيم اين جلسات به سرمايه گذارى در صنايعى 

مانند نساجى و پوشاك بينجامد.
وى افزود: هنوز تحريم ها لغو نشده اند؛ ضمن اين كه قوانين و مقررات 
مشخص، روشن و ثابتى در مورد سرمايه گذارى خارجى در كشور 
وجود ندارد. چه قوانينى در مورد واردات، صادرات، سرمايه گذارى 
و... وجود دارد كه بتوان با اطمينان گفت تا 10 سال آينده نيز پابرجا 
خواهند ماند و تغييرى نخواهند كرد؟! بسيارى از قوانين فقط «نوشته 
شده اند» اما به مرحله اجرا نمى رسند كه درك اين موضوع براى يك 
سرمايه گذار خارجى بسيار دشوار و در عين حال تعجب آور خواهد بود. 
بادامچى اذعان داشت: شايد حضور و مشاركت شركت هاى خارجى 
در پروژه هاى كالن صنعتى مانند نفت، گاز، پتروشيمى، برق و ... رقم 
بخورد و در اين صورت چرخه اقتصادى كشور را به حركت وادارد و 

موجب تحرك ساير صنايع از جمله نساجى نيز شود.

 كنترل تورم؛ مهم ترين دغدغه دولت
عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران، كاالهاى نساجى را 
به دليل در دسترس بودن و در تيررس قاچاق و واردات غيرقانونى 
برشمرد و افزود: دولت در بسيارى از موارد براى كنترل تورم، چشمان 
خود را به نحوه واردات بسيارى از كاالها به كشور مى بندد. وى اضافه 
كرد: پوشاك و كاالهاى ساخته شده در رأس كاالهاى قاچاق به كشور 
قرار دارند و بخش عمده اى از محصوالت موجود در فروشگاه ها و 
مراكز تجارى را كاالهاى خارجى در برمى گيرد كه بسيارى از آنها از 

طريق مبادى غيرقانونى وارد كشور شده اند.
بادامچى به تدابير دولت جهت كنترل قاچاق نيز اشاره كرد و گفت: 
طرح GS1 با هدف ثبت رسمى واردات پوشاك اعالم شده ضمن 
اين كه در مقاطعى از زمان، تعرفه هاى گمرك براى كاهش قاچاق 
تغيير پيدا مى كنند اما معتقدم كه به هيچ عنوان حركات دولت در 
مشكِل  با  زمينه  اين  در  زيرا  بود  نخواهد  موفقيت آميز  زمينه  اين 
براى  متعددى  ابزارهاى  و  نيستيم  روبرو  قانون  فقدان  يا  كمبود 
كنترل قاچاق وجود دارد. به اين معنى كه مى توانيد از هر مغازه و 
فروشگاهى كه مراجعه مى كنيد، خواستار دريافت فاكتور شويد اما 
فروشندگان به بهانه هاى مختلف از جمله عدم ايجاد تنش در بازار 
از ارائه فاكتور شانه خالى مى كنند. به اعتقاد ما بايد قانون فعلى را 
رعايت و اجرا نمود آنگاه براى به روزرسانى يا تصويب قوانين جديد 

اقدامى صورت گيرد!
و  اولويت ها  در  اقتصادى  مسائل  كه  مطلب  اين  بيان  ضمن  وى 
برنامه هاى اصلى دولت قرار ندارد و مسائل سياسى و امور كوتاه مدت 
مدنظر دولتمردان است؛ افزود: در صورتى كه اقتصاد جزو اولويت هاى 
دولت قرار بگيرد قدرت و سرعت اجراى بسيار بااليى در كنترل قاچاق 

و... خواهند داشت.
بادامچى ضمن انتقاد نسبت به اين نكته كه برخى معتقدند به دليل 
كيفيت پايين و عدم تنوع محصوالت ايرانى، مردم ترجيح مى دهند 
از كاالهاى خارجى كه تنوع و گاه كيفيت بيشترى دارند استفاده 
كنند؛ گفت: با آزادسازى صنايع و رقابتى شدن آن، واحدهاى توليدى 
براى بقا راهى جز جلب اطمينان و نظر مصرف كنندگان ندارند، براى 
حصول اطمينان مشترى بايد برنامه هاى جدى براى ارتقاى كيفيت، 
تنوع، خدمات پس از فروش و... از سوى توليدكنندگان اتخاذ شود 
اما زمانى كه صنايع با ده ها مشكل كوچك و بزرگ به حال خود 
رها مى شوند، نبايد انتطار داشته باشيم كه قدرت اجرايى خاصى در 

بازارهاى مصرف داشته باشند.

وى تصريح كرد: در چرخه توليد رقابتى، واحدهايى كه از تنوع و 
كيفيت بى بهره هستند از گردونه رقابت حذف خواهند شد و سايرين 
ارائه  براى  را  خود  تالش  تمام  صحنه،  در  حضور  تداوم  براى  نيز 

محصوالت باكيفيت به كار خواهد برد.
مديرعامل شركت نوباف شاديلون، يكى از راهكارهاى كاهش قاچاق 
را افزايش نرخ ارز دانست و گفت: زمانى كه ارز به صورت مصنوعى 
و با فشار، پايين نگه داشته مى شود به اين معناست كه به قاچاقچى 

سوبسيد داده ايم!

 صادرات يا دور زدن قوانين بين المللى؟!
بخش ديگر گفت وگو با عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى 
ايران به صادرات اختصاص داشت. وى در اين زمينه گفت: اغلب 
مسئوالن از مديران واحدهاى توليدى و صنعتى مى پرسند كه چرا 
تصميم و برنامه اى براى صادرات ندارند! درحالى كه صادرات به زبان 
ساده است! زمانى كه يك شركت توليدى متوجه اشباع بازارهاى خود 
در ايران مى شود؛ به صادرات روى مى آورد اما در شرايطى كه سيستم 
بانكى كشور، هيچ ارتباطى با دنيا ندارد و «سوئيفت SWIFT» كامًال 

بى معناست، صحبت از صادرات توجيهى ندارد.
به گفته بادامچى، براى صادرات ابتدا بايد حساب بانكى در خارج از 
كشور داشته باشيم كه به دليل تحريم بانكى ايران، شركت ايرانى 
مجاز به داشتن حساب بانكى در ساير كشورها نيست، پس يا بايد 
حساب شخصى افتتاح شود و يا يك شركت صورى در كشور مقصد 
ثبت و ساختار آن مخفى نگه داشته شود، سپس پول وارد حساب اين 
شركت صورى شده و سپس كاال به مقصد ارسال گردد در نهايت 
هم اطمينانى وجود ندارد كه پول به دستمان برسد يا نه! از سوى 
ديگر بانك هاى بين المللى چنين فعاليت هايى را در زمره پول شويى 
مى دانند و به شدت با آن مقابله مى كنند؛ به همين دليل معتقدم 
صادرات فعلى ما براساس دور زدن قوانين و مقررات بين المللى انجام 
مسائل  به  وابسته  درصد  صد  را  ايران  صادرات  بازار  وى،  مى شود! 
سياسى عنوان كرد و گفت: تصور كنيد يك صنعتگر، سرمايه گذارى 
كالنى در بازار عربستان صعودى انجام دهد تا بتواند محصوالت خود 
را به اين كشور صادر كند اما هيچ اطمينانى وجود ندارد كه روابط 
سياسى ايران و عربستان در آينده نزديك، تيره و تار نشود به اين 
حتى  و  مى گيرد  قرار  سياسى  مسائل  تحت الشعاع  صادرات  ترتيب 

متوقف خواهد شد.

 آتش در خانه!
اين توليدكننده جوان به دو بار حادثه آتش سوزى دركارخانه شاديلون 
اشاره كرد كه هر دو بار على رغم آسيب هاى جدى كه به مجموعه 
وارد شد؛ مديران مجموعه مردانه ايستادند تا توليد متوقف نشد و اميد 
ده ها كارگر و خانواده هاى آنان به نوميدى منجر نشود اما به تعبير 
وى، مسبب وقوع آتش سوزى سوم كه بسيار مهلك تر و مخرب تر از 
دو حادثه پيشين است، دولت مى باشد! و چشم انداز مثبت و روشنى 
براى آينده نمى بينيم و انگيزه چندانى وجود ندارد كه از آتش سوم نيز 

به سالمت بگذريم.
بزرگ  مجموعه  يك  مديران  عنوان  به  ما  وظيفه  افزود:  بادامچى 
توليدى، حفظ توليد و ادامه حيات آن است، اما هر روز شرايط سخت 
وسخت تر مى شود. براى مثال تمام سرمايه گذارى هاى ريالى پروژه 
توسعه سيستم ريسندگى شاديلون با اشتغال زايى 800 نفر كه قرار 
بود با مشاركت بانك صادرات اجرايى شود طبق سياست دولت، چون 
ارز در اختيار واحدها قرار نمى گيرد به همين دليل پروژه كامًال متوقف 
مانده است. متأسفانه با تمام پرسنل مرتبط اين پروژه، (حدود 170 
نفر) قطع همكارى كرده ايم؛ على رغم انعكاس مسائل و مشكالت به 
مسئوالن مربوطه، هيچ عكس العملى از سوى آنان مشاهده نكرده ايم 
تماس  در  دولتى  مسئولين  اخير،  دوره  مانند  دوره اى  هيچ  در  البته 
مستقيم با ما قرار نداشته اند اما فكر مى كنم قدرت اجرايى چندانى در 

حمايت از امثال ما ندارند.

اقتصاد اولويت دولت نيست...
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به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
عنوان  با  جديد  گزارش  يك   WTiN نشريه  از  نقل  به  و  ايران 
تحقيقات  موسسه  از   "2023-2016 هوشمند  منسوجات  "بازار 
رابطه با صنعت  كه در  متحده منتشر شده است  اياالت  صنعتى 
اين  در  است.  شده  تجهيز  هوشمند  مواد  با  كه  است  پارچه هايى 
گزارش پيش بينى شده است كه رشد اين منسوجات به گونه اى 

باشد كه تا سال 2021 به 1/8 ميليارد دالر برسد. 
منسوجات هوشمند در چند سال اخير وارد بازار شده و با استقبالى 
خواص  و  توليد  تكنولوژى  در  گرفته  صورت  جوامع  طرف  از  كه 
آن پيشرفت هايى صورت گرفته است. در تحقيق صورت گرفته 
داده  قرار  بررسى  مورد  را  منسوجات  اين  مصرف  بازار  پتانسيل 
است.  دراين تحقيق توليد محصوالت با خواص مختلفى مورد 
بررسى قرار گرفته است از جمله اين محصوالت عبارتند از: نخ ها 
تغيير  مواد  حافظه،  داراى  مواد  رسانا،  پليمرهاى  رسانا،  الياف  و 
خود  و  باكتريال  آنتى  مواد  فازدهنده،  تغيير  مواد  رنگ دهنده، 

تميزشونده و نانومواد. 
در گزارش حاصل از تجزيه و تحليل در اين تحقيق آمده است 
كه توليد و فروش منسوجات هوشمند مى تواند مصرف كاربردى 
داشته  باشد به گونه اى كه از آزمايشگاه ها فراتر رفته و وارد بازار 
تجارى شود. از جمله اين مصارف عبارتند از: پزشكى، سالمت و 

بدنسازى، نظامى و امنيتى، مد و كاربردهاى غير پوشاك. 
در اين مطالعـــه همچنين بازار منســوجات هوشمند در هشت 
پيش بينى  ارزش  نظـر  از  هم  و  حجمى  نظر  از  هم  را  آتى  سال 
بازارى  استرتژى هايى  كه  هستند  مختلفى  برندهاى  است.  كرده 
خود  توليدات  دايره  به  محصوالت  اين  ورود  براى  توليــدى  و 
در پيش گرفتـــه اند كه از جمله اين برنــدهــا مى تـــوان به
 Adidas ،AiQ ،BASFE ،Bekaert ،BeBop ،Bodi

Trak ،Carre و Nike اشاره كرد. 
براساس اين گزارش بزرگترين بازار منسوجات هوشمند مربوط به 
بخش دارويى بوده كه پيش بينى مى شود در سال 2021 به رقم 

843 ميليون دالر برسد. 
بيماران مبتال به بيمارى هاى مزمن مانند ديابت و مشكالت قلبى 
به  مى توانند  مى كنند  استفاده  پزشكى  هوشمند  لباس هاى  از  كه 
طور مداوم مورد نظارت پزشك خود قرار داشته باشند و اطالعات 
آنها بدون مراجعه حضورى در اختيار پزشك قرار گيرد. در حال 
حاضر اين ويژگى در پوشاك ورزشى هوشمند تعبيه شده است اما 
در پوشاك پزشكى به دليل آنكه بايد سنسورها دقيق تر باشد هنوز 

كاربردى نشده است. 
تميز  خود  منسوجات  بازار   2021 سال  در  مى شود  بينى  پيش 
شونده 573 ميليون دالر باشد. خاصيت خود تميز شوندگى توسط 
يك سرى پوشش هاى روى پارچه به آن داده مى شود. عالوه بر 
اين مى توان به منسوجات خود تميز شونده خاصيت ضد ميكروبى 
از  آبگريز  پارچه هاى  براى  تميز شوندگى  خود  خاصيت  داد.  هم 
بيرون و براى پارچه هاى آبدوست از دورن صورت مى گيرد. اين 
حداقل  به  بدن  عرق  از  حاصل  لكه  كه  مى شود  باعث  خاصيت 

برسد. 

بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

عضو جديد

شركت نگين سليمان مشهد اردهال
مديرعامل: مهدى شيخ زاده

سابقه فعاليت شركت: 19 سال
محل كارخانه: كاشان

زمينه فعاليت: توليد انواع فرش ماشينى، واردات 
انواع نخ جوت و دستگاه هاى بافندگى فرش

عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
ويژه  به  واحـد  آن  مديران  به  را  اردهال  مشهد  سليمان  نگين  شركت 
جناب آقاى مهدى شيخ زاده خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون 

ايشان و شركت نگين سليمان مشهد اردهال را آرزومند است. 

تور نمايشگاهی 
هايم تکستايل و دوموتکس ۲۰۱۶
برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

۸۸۷۳۲۱۹۱ - داخلی ۱۴۶ 
خانم حسينی تماس حاصل فرماييد. 

انجمن صنايع نساجی ايران
با همکاری آژانس آيتو

  WTiN :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

بازار منسوجات هوشمند در سال ٢٠٢١ به ١/٨ ميليارد دالر می رسد

 قاچاق، کمبود نقدينگی و برندينگ اولويت های صنعت پوشاک

اخبار جهان

انجمن  محترم  اعضای  اطالع  به  بدينوسيله 
جديد  ويرايش  که  می رساند  نساجی  صنايع 
شده  منتشر  انجمن  اعضای  با  آشنايی  کتاب 
است، عالقمندان می توانند جهت تهيه کتاب با 

دبيرخانه انجمن تماس حاصل فرمايند. 

هشتصد و هشتاد و هفتمين نشست هيات مديره انجمن صنايع 
نساجى ايران عصر روز يكشنبه 29 آذر ماه در محل دفتر انجمن 

صنايع نساجى ايران تشكيل شد.
كـه پـس از بحـث و تبـادل نظـر درخصـوص دسـتور جلسـه 
مذكـور در بخـش دوم ايـن برنامـه آقايـان مهنـدس فيضـى و 
مهنـدس حريـرى رئيـس و دبيـر جامعـه متخصصيـن نسـاجى 
ايـران و مهنـدس مهـدى يكتـا دبيـر اتحاديـه توليدكننـدگان و 
صادركننـدگان نسـاجى و پوشـاك، آقايـان مالميـر و چيت سـاز 
از انجمـن صنايـع نسـاجى اسـتان البـرز و آقايـان دكتـر لطيفى، 
دكتـر باقـرزاده و دكتـر قاسـمى از دانشـكده مهندسـى نسـاجى 

دانشـگاه اميركبيـر در نشسـت حضـور يافتنـد و پيـرو هماهنگى 
قبلـى درخصـوص برنامه هـاى اجرايـى و حمايتى پيشـنهادى در 
صنعت پوشـاك كه توسـط دانشـكده مهندسى نسـاجى دانشگاه 
صنعتـى اميركبيـر تهيـه شـده اسـت بحث و تبـادل نظـر گرديد 
كـه پـس از ارائـه مطالب تهيه شـده توسـط كارگـروه و گزارش 
كاربرگ هـاى تهيـه شـده و نيـز پيشـنهادات ارائـه شـده بـراى 
پيشـرفت و توسـعه ايـن صنعـت در خصـوص اولويـت بنـدى 
برنامه هـاى مذكـور بحـث و تبـادل نظـر گرديـد كـه مهمتريـن 
ايـن مـوارد بحـث قاجـاق پوشـاك، كمبـود نقدينگـى و مسـائل 

مربـوط بـه برندينـگ بود.
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