
سرانه  ايران،  آمار  مركز  سوى  از  شده  منتشر  آمارهاى  طبق 
احتساب  با  و  است  تومان  ميليون   1/5 خانوار  پوشاك  هزينه 
حدود  مبلغى  ايران  پوشاك  بازار  ارزش  خانوار،  ميليون   22/8

11 ميليارد دالر است.
ميليارد  تنى، 5/4  هزار  داخلى 300  توليدات  ارزش  همچنين   
دالر است و در عين حال، ساالنه رقمى حدود 5/2 ميليارد دالر 
مى شود.  كشور  وارد  غيرقانونى  و  غيررسمى  طريق  از  پوشاك 
اين در حالى است كه آمار حاصل از صادرات پوشاك گمرك 
دنيا به ايران رقمى حدود 709 ميليون دالر براى 90 هزار تن 
پوشاك است كه نشان دهنده ورود پوشاك ارزان خارج از فصل 
و با كيفيت نامناسب است. از سوى ديگر آمار ها حاكى از آن 
است كه حدود يك ميليارد دالر از واردات همراه مسافر وارد 

كشور مى شود.
وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل  گفته   به  بنا 
صنعت، معدن و تجارت، ارزش صادرات نساجى و پوشاك ما 
در 8 ماهه سال جارى 560 ميليون دالر بوده است. از اين رو 
بحث  پوشاك،  و  نساجى  صنعت  در  مهم  موضوعات  از  يكى 
مقابله  مى رسد  نظر  به  كه  است  غيررسمى  واردات  يا  قاچاق 
كليه  همه جانبه  همكارى  و  هماهنگى  نيازمند  قاچاق  پديده  با 

هدايت  ضمن  تا  است  خصوصى  بخش  و  دولتى  بخش هاى 
توليد  تقويت  براى  قانونى،  و  رسمى  واردات  سمت  به  واردات 

داخلى پوشاك نيز اقدام شود. 
براى  پوشاك  كارگروه  مى گويد:  نصرالهى  گلنار  زمينه  اين  در 
كه  است  شده  تشكيل  وزير  دستور  به  پوشاك  صنعت  توسعه 
پوشاك  صنعت  در  كالن  راهبردهاى  عنوان  به  را  موضوع   5

مدنظر قرار داده است.

دكترعليمردان شيبانى- نايب رئيس هيئت 
مديره انجمن صنايع نساجى ايران- عنوان 
داشت: كمبود شديد نقدينگى فشارهاى بيش 
از حد و دست و پا گير قوانين كار، بيمه و 
اموراجتماعى، مالياتى، عدم همكارى و تعامل 
نسبتًا  انتظار  و  نساجى  صنعت  با  بانك ها 
طوالنى اتمام دوران تحريم، دست در دست 
هم داده اند و ركود سنگين حاكم بر اقتصاد و توليد كشور را تشديد 
كرده اند. وى ضمن اعالم مطلب فوق تصريح كرد: به اعتقاد من با 
اتمام دوران تحريم، شاهد رونق توليد و تحرك اقتصادى خواهيم بود 

و از شرايط نامساعد فعلى رهايى خواهيم يافت. 
اين صنعتگر نساجى، درمورد نوسانات نرخ ارز اعتقاد داشت: متأسفانه 
هرگاه تعيين نرخ ارز به صورت دستورى اعمال گردد اثرات بدتر و 
معكوس آنرا بر بازار شاهد بوده و خواهيم بود. دكترشيبانى، رفت و 
آمدهاى متعدد هيئت هاى سياسى، بازرگانى و صنعتى ساير كشورها 
به ايران را نشانه مثبتى از پايان دوران تحريم هاى ظالمانه ساليان 
منطقى  و  صحيح  بردارى  بهره  درصورت  افزود:  و  دانست  گذشته 
از اين ارتباطات، نتايج مثبت و سازنده اى براى اقتصاد كشور در بر 
خواهد داشت. وى اذعان داشت: طبيعى است كه تمام كشورها به 
طور طبيعى در مرحله اول به دنبال منافع و سود خود در بازارهاى 
بين المللى هستند و ما بايد زمينه را به نحوى فراهم نماييم تا در 
خارجى  و  داخلى  گذارى هاى  سرمايه  براى  الزم  امنيت  اول  وهله 
فراهم شود و در گام بعدى با اتخاذ تدابير منطقى و سنجيده اين 
سرمايه گذارى را افزايش دهيم و در مسير توسعه صنعتى و افزايش 
اشتغالزايى سوق دهيم. ضمن اين كه نبايد فراموش كرد ملت ايران 
و به خصوص صنعتگر ايرانى بسيار هوشيارتر از آن است كه اجازه 
دهد مجددا كشورش به بازار مصرف كاالهاى خارجى تبديل شودو يا 
صادر كننده موادخام اوليه ارزشمندى باشد كه به دست جوانان برومند 
اين سرزمين توليد و با كار و توليد روى آن مى توان اشتغال و ارزش 
افزوده مضاعفى ايجاد كرد. نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع 
نساجى ايران با بيان اين نكته كه مسلماً صنعتى با قدمت و پيشينه 
درخشان نساجى بايد جايگاهى به مراتب باالتر و بهتر از امروز داشته 
باشد به ذكر پاره اى از داليل ركود و عقب ماندگى صنعتى پرداخت و 
به روز نبودن ماشين آالت صنعتى، كمبود شديد نقدينگى، عدم تعامل 
الزم و همكارى بانك ها، وجود برخى قوانين دست وپاگير در زمينه 
ماليات، تأمين اجتماعى، مشاغل سخت و زيان آور و ...، قاچاق آسان 
و بدون دردسركاالهاى نساجى، فقدان انگيزه كافى براى صنعتگران 
جهت توليد پارچه و پوشاك متنوع و منطبق با طرح، رنگ و مد روز 
دنيا و تمايل بيشتر مردم به خريد منسوجات خارجى را از مهم ترين 

داليل ركود و عقب ماندگى صنايع نساجى كشور برشمرد.
 دكتر شيبانى، بيشترين سهم قاچاق منسوجات را متعلق به پوشاك 
و پارچه دانست و اذعان داشت: مسلماً قاچاق با ورود تعدادى چمدان 
وسيع  بسيار  حجم  منشأ  نمى تواند  بران  كوله  بار  يا  مسافر  همراه 
وگسترده قاچاق پوشاك و پارچه باشد و اغلب فروشگاه ها را مملو 
از كاالى خارجى ( عمدتاً قاچاق) نمايد بلكه كشتى  ها و كانتينرهاى 
فراوان در مبادى ورودى كشور در حال عبور و مرور و بارگيرى و 
تخليه كاالى قاچاق هستند! كه به اعتقاد من مبارزه با چنين قاچاقى 

در حيطه توان و وظيفه بخش خصوصى نيست 
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٦٠ درصد بازار ١١ ميلياردی پوشاك قاچاق است
پوشاك  صنعتى  شهرك  نخستين 
توسط  جمهور  رييس  دستور  به 
و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
اين  شد.  زنى  كلنگ  تجارت 
تخصصى  صنعتى  شهرك 
از  بيش  مساحت  در  است  قرار 
150هكتار در جنوب استان تهران 
راه اندازى شود. به گفته مديرعامل 
صنعتى  شهرك هاى  شركت 
ايجاد  عمرانى  كار  تهران،  استان 
زيرساخت هاى اين شهرك از سوم 

دى ماه آغاز و پذيرش واحد هاى توليدى در آن از نيمه دوم سال 
آينده امكان پذير خواهد بود.

شهرك هاى  و  كوچك  صنايع  سازمان  رييس  مراسم  اين  در 
صنعتى ايران با بيان اينكه بازار مصرف پوشاك ايران 11ميليارد 
40درصد  حدود  پوشاك  تامين  از  توليد  سهم  گفت:  است،  دالر 
يعنى فقط 4,5ميليارد دالر است. مديرعامل شركت شهرك هاى 
صنعتى استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار «تعادل» درباره 
آمار  براساس  گفت:  پوشاك  تخصصى  شهرك  هزينه  برآورد 
پيش بينى شده كه 300 واحد توليدى با ظرفيت اشتغال 10هزار 
حوزه  در  آن  هزينه  برآورد  و  شوند  مستقر  شهرك  اين  در  نفر 

زيرساخت برابر 100ميليارد تومان است.
سيد محمدعلى سيدابريشمى، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
در  گذارى  سرمايه  تومان  تا 30ميليون   20 با  اينكه  به  اشاره  با 

يك  پوشاك  و  نساجى  صنعت 
اين  گفت:  مى شود،  ايجاد  شغل 
ايجاد  براى  كه  است  درحالى 
تا  بايد 200  صنايع  ساير  در  شغل 
گذارى  سرمايه  تومان  250ميليون 
معدن  صنعت،  وزير  معاون  كرد. 
بازار  معامالت  حجم  تجارت،  و 
سال  در  كشور  در  پوشاك  مصرف 
11ميليارد  حدود  را  گذشته(1393) 
دالر (33هزار ميليارد تومان) اعالم 
است  درحالى  اين  گفت:  و  كرد 
ارزش  به  تن  معادل 300هزار  زمان  همين  در  پوشاك  توليد  كه 
4/5ميليارد دالر بوده و مابقى به صورت قاچاق وارد كشور شده 
است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: حدود 50 تا 60 
مى شود  وارد  قاچاق  صورت  به  كشور  مصرفى  پوشاك  از  درصد 
كه مقابله با اين پديده نيازمند يكسرى اقدامات راهبردى ازجمله 
نظارت در عرضه پوشاك است. وى با بيان اينكه اشتغال صنعت 
پوشاك در كشور حدود 280هزار نفر است، اظهار كرد: در عين 
حال اين صنعت كمترين آسيب زيست محيطى و مصرف آب را 

دارد كه يكى از نقاط قوت آن تلقى مى شود.
صنعتى  945شهرك  حاضر  درحال  اينكه  بيان  با  ابريشمى  سيد 
760شهرك  تعداد  اين  از  داد:  ادامه  داريم،  كشور  در  مصوب 
صنعتى درحال واگذارى و 132هزارهكتار زمين در اختيار سازمان 
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۵ راهبرد کالن صنعت پوشاک
مديركل صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت عنوان كرد:نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى در مراسم كلنگ زنى نخستين شهرك صنعتى پوشاك:

نشانه های رونق اقتصادی و اجتماعی 



 

خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نشست شماره 886 هيات مديره مورخ 94/09/22 در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت: 
1 - در بند يك دستور جلسه دبيركل به جلسه اي كه با حضور دكتر 
سيف و مهندس نعمت زاده و مديران عامل چهار بانك تجارت، ملت، 
صادرات و رفاه كارگران درخصوص تسويه معوقات ارزي از محل 
حساب ذخيره ارزي برگزار مي شود اشاره نمود و پس از آن مهندس 
مروج به نشست مرتبط با موضوع فساد در اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران اشاره نمود كه در آن آقايان دكتر فرشاد 
مومني،  حجت االسالم پورمحمدي، محسن جالل پور رياست اتاق 
خوانساري  مهندس  و  ايران  كشاورزي  و  معادن  صنايع،  بازرگاني، 
ارائه  به  تهران  كشاورزي  و  معادن  صنايع،  بازرگاني،  اتاق  رياست 
مطلب پرداخته بودند و پيشنهاد دادند كه از دكتر فرشاد مومني دعوت 
گردد تا در يكي از جلسات هيات مديره حضور يابند و موضوع فساد را 
از ديدگاه خودشان تبيين كنند. مهندس مروج همچنين به مذاكرات با 
مهندس هفده تن درخصوص برگزاري جلسه مشتركي با حضور وزير 
كار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اشاره نمود كه قرار است 
تعدادي از شركتهاي مدرن نساجي (جهت خروج موضوع مشاغل 
سخت و زيان آور از صنعت نساجي) دعوت نمايند كه مقرر شد تا 
شركتهاي مدرن و عالقمند جهت شركت در جلسه مذكور توسط 

دبيرخانه انتخاب و معرفي گردند . 
2- در ادامه مهندس سجادي بيدگلي به مصوبه انجمن كارفرمايان 
نساجي استان اصفهان مبني بر برگزاري همايش سراسري تشكلهاي 
نساجي در بهمن ماه امسال اشاره نمودند و همچنين از اظهارنظر 
وزارت  ساله  ده  چشم انداز  سند  درخصوص  مذكور  انجمن  نهائي 
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 انجام شده با 
ساير تشكل ها در اين خصوص، را به اطالع هيات مديره محترم 
رساندند و از حضور در جلسات مركز تحقيقات ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در هفته جاري خبر دادند و همچنين به تصويب هيات 
نمايشگاه  در  گذشته  سالهاي  همچون  انجمن  كه  رسيد  مديره 
با  نشست هايي  ايام  همان  در  و  باشد  غرفه گذار  اصفهان  نساجي 
انجمن كارفرمايان نساجي استان اصفهان برگزار نمايد. در پايان 
و  چرم  ماشين آالت،  زمينه  در   VDMA نشست  برگزاري  خبر 

پوشاك به استحضار اعضاي هيات مديره رسانده شد . 
5- در بخش دوم جلسه مهندس احسان سلطاني سخنراني با موضوع 
«اقتصاد در باتالق بانكداري» ارائه فرمودند كه خالصه آن در بولتن 

رشته هاو بافته ها پيوست مي باشد. 
در اين جلسه آقايان عبدالمجيد فيضي، بهرام حريري، شاهين كاظمي 
از جامعه متخصصين نساجي ايران و آقاي شهبازي از اعضاي جامعه 
متخصصين چرم و كفش و آقاي رفيعي مديرعامل نساجي كاشمر 

مدرس نيز حضور داشتند. 

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

محمدعلي عامري 
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كارگروه سند راهبردى پوشاك تشكيل شد
سال  در  اينكه  به  اشاره  با  صنعت  وزارت  مسوول  مقام  اين 
صنعت  توسعه  براى  پوشاك  كارگروه  وزير  دستور  به  گذشته 
پوشاك تشكيل شد، بيان كرد: در واقع اين كارگروه با نگاهى 
همه جانبه به تامين مواد اوليه و توجه به بازار صادرات با حضور 
تعدادى از صاحب نظران در صنعت پوشاك و ارگان هاى وابسته 
تشكيل شد. وى با بيان اينكه بعد از بحث و تبادل نظر اعضاى 
كارگروه تدوين سند راهبردى پوشاك ضرورى تشخيص داده 
شد، تصريح كرد: از اين رو موضوع با شرح برنامه مشخص به 
دانشكده مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى اميركبير به عنوان 
درحال  و  شد  واگذار  نساجى  صنعت  در  مهم  مراجع  از  يكى 
حاضر با تالش اين دانشگاه، تدوين سند به پايان رسيده است. 
نصرالهى در ادامه افزود: در اين سند مقايسه صنعت و صادرات 
پوشاك كشور با كشورهاى همسايه نشان مى دهد كه كشور ما 
متاسفانه به داليل مختلف و باوجود داشتن مزيت هاى فراوان، 

بهره كافى از توسعه اين صنعت نبرده است. 
نصرالهى به 5 موضوع به عنوان راهبردهاى كالن در صنعت 
صادرات  توسعه  و  ظرفيت سازى  گفت:  و  كرد  اشاره  پوشاك 
ارزش  جهانى  زنجيره  به  اتصال  و  پوشاك  صنعت  محور 
و  توزيع  توليد،  در  كار  و  كسب  فضاى  بهبود  پوشاك،  صنعت 
بخش هاى  در  فعاليت  زمينه  در  برنامه ريزى  پوشاك،  عرضه 
طراحى  و  مد  ظرفيت هاى  توانمند سازى  افزوده،  ارزش  داراى 
در  مولد  اشتغال  گسترش  همچنين  و  صنعتى  فعاليت هاى  و 
بخش هاى مشاغل خانگى از جمله راهبردهاى كالن مورد نظر 

در صنعت پوشاك است.

ظرفيت توليد 300 هزار تنى
معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل 
توسعه  و  ظرفيت سازى  بخش  در  اينكه  به  اشاره  با  تجارت  و 
صادرات، ظرفيت توليد در بخش پوشاك 300 هزار تن است، 
پوشاك  توليد  به  كشور  نياز  كه  است  حالى  در  اين  كرد:  بيان 
ايجاد  بخش  اين  در  است.  تن  هزار   500 تا   450 حدود  در 
شهرك هاى پوشاك با ويژگى هاى خاص كه شامل واحدهاى 
توليدى صنعتى، مراكز خدماتى، مراكز توزيع، ايجاد مدارس مد 
و طراحى پيش بينى شده است. نصرالهى با تاكيد بر اينكه ايجاد 
شهرك هاى پوشاك و واحدهاى صنعتى بزرگ به معناى ايجاد 
گسترش  با  اصوال  گفت:  نيست،  كوچك  صنايع  براى  مشكل 
صنايع بزرگ در صنعت پوشاك همانند ساير كشورهاى پيشرو 

امكان توسعه واحدهاى كوچك نيز فراهم خواهد شد.
معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل 
را  سند  اين  در  نظر  مورد  برنامه هاى  از  ديگر  يكى  تجارت  و 
از  حاكى  بررسى ها  گفت:  و  كرد  عنوان  توزيع  بخش  اصالح 
آن است كه در قسمت پوشاك نيز مانند توليد پارچه قسمت 
اعتقاد  صورت  در  كه  است  توزيع  بخش  در  سود  از  عمده يى 
بازار توزيع اصالح شود.  توسعه صنعت پوشاك الزم است  به 
وى توسعه برندينگ، سياست گذارى حمايت از توسعه فناورى 
مشوق هاى  طراحى  و  مهندسى  فنى  خدمات  شركت هاى  و 
مالياتى و ايجاد صندوق ويژه توسعه صنعت پوشاك را از ديگر 
مواردى دانست كه در طرح به آنها اشاره و راهكارهايى براى 

آن ارائه شده است.

سهم 6 درصدى پوشاك از سبد خانوار
معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل 
به تشكيل مراكز بين المللى طراحى و مد  تجارت همچنين  و 
در كشور اشاره كرد و گفت: مد و طراحى در حال حاضر كليد 
گزارشات  طبق  است.  پوشاك  در  افزوده  ارزش  تعيين  اصلى 

بين المللى در حال حاضر در دنيا 145 ميليارد قطعه پوشاك به 
وزن 43 ميليون تن به ارزش 1200 ميليارد دالر توليد مى شود. 
بخش  به  متعلق  پوشاك  افزوده  ارزش  از  توجهى  قابل  بخش 
مد  صنعت  عنوان  به  حاضر  حال  در  كه  است  مد  و  طراحى 
مطرح است. نصرالهى سهم هزينه پوشاك از كل سبد خانوار 
در  كه  است  حالى  در  اين  وگفت:  كرد  عنوان  درصد   4/6 را 
سال هاى قبل اين رقم 7 تا 8 درصد بوده است، كه در صورت 
بهبود وضعيت اقتصادى و معيشتى خانواده ها دستيابى به اين 
ارقام ممكن خواهد بود. از اين رو پيش بينى مى شود ارزش بازار 
افرايش  دالر  ميليارد   20 به  آينده  سال هاى  در  ايران  پوشاك 

يابد.

توليد نساجى افزايش نيافت
نصرالهى همچنين با اشاره به نتايج 8 ماهه 1394، گفت: آمار 
اول  ماهه   6 طى  نساجى  صنايع  منتخب  محصوالت  توليدات 
از  بيشتر  اندكى  موارد  برخى  در  و  معادل  تقريبا  جارى  سال 
الياف  توليد  تنها  و  است  قبل  سال  مشابه  مدت  در  توليدات 
اكريليك در مدت مذكور در قياس با سال ماقبل آن 46درصد 
كاهش داشته است كه عمدتا به دليل عدم تامين ارز به موقع 
بوده  وارداتى  كامال  كه  آن،  اوليه  مواد  واردات  جهت  مكفى  و 
بانك  طريق  از  مستمر  به طور  مراتب  و  ندارد  داخل  توليد  و 
وى  است.  پيگيرى  حال  در  ايران  اسالمى  جمهورى  مركزى 
به ميزان صادرات محصوالت صنايع نساجى و پوشاك بدون 
و  كرد  اشاره  جارى  سال  ماهه   8 در  دستباف  فرش  احتساب 
مشابه  مدت  با  قياس  در  حوزه  اين  در  صادرات  ميزان  گفت: 
سال قبل به لحاظ وزنى 14درصد و به لحاظ ارزشى 8 درصد 

كاهش داشته است.

جزئيات آمار واردات 8 ماهه پوشاك
نصرالهى گفت: واردات محصوالت صنايع نساجى و پوشاك در 
8 ماهه سال جارى در قياس با مدت مشابه سال قبل به لحاظ 
وزنى 8درصد و به لحاظ ارزشى 16درصد كاهش داشته است.

مديريت  براى  كه  موثرى  اقدامات  با  كرد:  خاطرنشان  وى 
واردات و اصالحات نظام تعرفه يى صورت گرفته است، ميزان 
واردات به تفكيك محصوالت مهم در 8 ماهه سال جارى در 
قياس با مدت مشابه سال گذشته به اين شرح است؛ واردات 
ارزشى 7درصد  لحاظ  به  و  درصد   8 وزنى  لحاظ  به  نخ  انواع 
كاهش داشته است. واردات انواع پارچه (صرفا نساجى و غير 
صنعتى) به لحاظ وزنى 32درصد و به لحاظ ارزشى 28درصد 

كاهش داشته است. 
و  27درصد  وزنى  لحاظ  به  ماشينى  فرش  واردات  همچنين 
به لحاظ ارزشى 30درصد كاهش داشته است. از سوى ديگر 
واردات انواع كفش و اجزاى آن به لحاظ وزنى 24درصد و به 
واردات  طرفى  از  است.  داشته  كاهش  درصد   5 ارزشى  لحاظ 
انواع پوشاك به لحاظ وزنى 91درصد و به لحاظ ارزشى 120 

درصد افزايش داشته است.
راستاى  در  كه  موثرى  اقدامات  به  توجه  با  داد:  ادامه  وى 
پوشاك  عرضه  ساماندهى  و  قاچاق  كاالى  ورود  از  جلوگيرى 
سمت  به  كه  است  منطقى  آن  افزايش  است،  انجام  حال  در 
واردات از مسير هاى قانونى سوق پيدا كرد، هر چند همچنان 
حجم قاچاق به مراتب بسيار باال است. نصرالهى گفت: ميزان 
واردات انواع پتو به لحاظ وزنى 47درصد و به لحاظ ارزشى 87 
درصد افزايش داشته است و با توجه به بخشنامه جلوگيرى از 
قانونى  مسيرهاى  از  واردات  افزايش  پتو  قاچاق  كاالى  ورود 
به  قاچاق  حجم  همچنان  نيز  پتو  مورد  در  ولى  است  منطقى 

مراتب بسيار باالست.
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ادامه از صفحه 1
آن عملياتى و در نهايت ميزان زمين صنعتى كه از اين فرآيند به 
دست مى آيد 51 هزار هكتار است كه درحال حاضر 30هزار هكتار 

آن واگذار شده است. 
معـاون وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه اينكـه 
27شـهرك مصـوب در اسـتان تهـران قـرار دارد، بيـان كـرد: از 
ايـن تعـداد 17شـهرك در مرحله واگذارى اسـت و پنج شـهرك 
نيـز درحـال آمـاده سـازى زيرسـاخت هسـتند كـه بديـن ترتيب 
از مجمـوع 10هـزار هكتـار زميـن در اختيـار 6 هـزار هكتـار آن 
عملياتـى اسـت و از ايـن مسـاحت 3هـزار هكتـار تاكنـون بـه 

واحد هـاى صنعتـى واگـذار شـده اسـت. 
معـاون وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بيـان اينكـه يكى از 
مباحـث مهـم و تاثير گـذار در صنعت پوشـاك توجه بـه طراحى 
و مـد اسـت، تصريـح كـرد: طراحى و مـد درحال حاضـر يكى از 
مشـكالت ايـن صنعـت به شـمار مـى رود؛ بنابرايـن بايـد مراكز 
طراحـى و مـد در محلـى متمركـز شـود و بـا رشـته صنعتـى 
پوشـاك خـود را هماهنـگ كنـد تـا بتوانيم كـم توجهى بـه اين 

موضـوع را جبـران كنيم. 
سيدابريشمى با تاكيد بر«اهميت رعايت حقوق مالكيت در صنعت 
پوشاك» گفت: زمانى كه يك واحد توليدى اقدام به نوآورى و 
برند سازى مى كند بايد شرايطى فراهم شود كه هر كسى نتواند 

بدون مجوز از برند آن شركت استفاده كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه هاى دولت 
حوزه  در   1395 سال  بودجه  قانون  و  توسعه  ششم  برنامه  در 
اينكه  براى  دولت  اساسى  تصميم  گفت:  صنعتى  شهرك هاى 
صنعتى  شهرك هاى  در  را  زيرساخت ها  اجرايى،  دستگاه هاى 
فراهم كنند هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه سال آينده 

آمده كه تاكنون مصوبه دولت را دريافت كرده است.
وى ادامه داد: مورد ديگرى كه در دولت تصويب شده، حمايت از 
شركت هاى خدماتى و واحد هاى صنعتى داخل شهرك هاست كه 
بر اين اساس قرار است بخشى از ماليات بر ارزش افزوده اى كه 
واحد هاى مستقر در شهرك هاى صنعتى پرداخت مى كنند براى 

نگهدارى و تكميل زيرساخت ها استفاده شود.
ميزان  درباره  همچنين  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
تمامى  كرد:  بيان  كشور  صنعتى  شهرك هاى  آاليندگى 
محيطى  زيست  ارزيابى  احداث  از  پيش  صنعتى  شهرك هاى 
مى شوند ضمن اينكه تمامى اقدامات پيشگيرانه براى جلوگيرى 
از آاليندگى شهرك ها ازجمله سيستم تصفيه فاضالب در جهت 
حفاظت از آب و خاك انجام مى شود؛ به طورى كه درحال حاضر 
داراى  صنعتى  شهرك هاى  در  مستقر  واحد هاى  از  72درصد 

سيستم تصفيه فاضالب هستند.
استان  صنعتى  شهرك هاى  شركت  مديرعامل  سليمانى،  على 
تهران نيز در ادامه و با بيان اينكه پس از اتمام ساخت وساز در 
گفت:  شد،  خواهد  آغاز  توليدى  واحد هاى  پذيرش  شهرك،  اين 
واحد هاى  از  بردارى  بهره  شده،  انجام  پيش بينى هاى  براساس 

توليدى اين شهرك در سال 1396 محقق مى شود. 
سـليمانى در ادامـه بـا اشـاره بـه فعاليـت 16هـزار و 500 واحـد 
توليـدى در اسـتان تهـران ادامـه داد: بيـش از 62 هـزار صنـف 
توليـدى در تهـران داريم كـه مجموعا از اين تعـداد حدود 8هزار 
واحـد صنعتـى در شـهرك ها مسـتقر هسـتند كـه البتـه 5 هـزار 
واحـد آن درحـال فعاليـت و بقيـه در مرحلـه نصـب و راه اندازى 

واحد هـاى خـود قـرار دارند.
وى بـا بيـان اينكـه هـم اكنـون توليـد كننـدگان پوشـاك در 
شـهر تهـران در فضاهاى بسـيار غيراسـتاندارد و متراكـم فعاليت 
مى كننـد، تصريـح كـرد: ايـن درحالى اسـت كه بـا كوچك ترين 
ايجـاد  شـهروندان  و  شـهر  بـراى  زيـادى  گرفتـارى  حادثـه اى 

كرد.  خواهنـد 
همچنين  تهران  استان  صنعتى  شهرك هاى  شركت  مديرعامل 
گفت:  پوشاك»  صنعتى  شهرك  نياز  مورد  آب  «تامين  درباره 
آشاميدنى  آب  به  تنها  و  نيست  برى  آب  صنعت  پوشاك  صنعت 
نياز دارد كه طى قرار دادى با وزارت نيرو قرار شده با خريد يك 
حلقه چاه، آب مورد نياز شهرك صنعتى كه برابر 20 ليتر در ثانيه 

است، تامين شود.

٦٠ درصد بازار ١١ ميلياردی پوشاك قاچاق است

و نهادهاى حاكميتى بايد در مورد كنترل قاچاق، اقدامات عاجل و 
سازنده صورت دهند.

وى، يافتن راه حل مناسب براى كنترل قاچاق از سوى متوليان امر 
امكان پذير تلقى كرد و گفت: برخى مسئوالن، كاهش و  را قطعاً 
افزايش تعرفه هاى گمركى را جهت كنترل قاچاق موثر مى دانند اما 
واقعيت اين است كه با اسلحه تعرفه چندان نمى توان در جنگ با 
قاچاق موفق بود بلكه بايد تدابيرى اتخاذ شود تا قيمت تمام شده 
انواع كاالى توليد داخل كاهش يابد و در مقابل كيفيت آنها روز به روز 
بهتر شوند به اين ترتيب زمانى كه مردم متوجه شوند كيفيت و قيمت 
محصوالت ايرانى به مراتب بهتر و مناسب تر از كاالهاى خارجى 
است ترجيح مى دهند از محصوالت ايرانى استفاده كنند و ديگر محلى 
براى جوالن كاالى قاچاق باقى نخواهد ماند؛ البته همان طور كه 
بارها و بارها گفته ام براى پايين آوردن قيمت تمام شده و صرفه 
جويى در هزينه ها و باال بردن راندمان توليد هر كارى از دست بخش 
خصوصى بر آيد بدون هيچ درنگى انجام گرديده و خواهد گرديد . 
اما متاسفانه بيشترين عامل اصلى باال بودن قيمت تمام شده تحميل 
قوانين و دستورالعمل ها و هزينه هاى دولتى است گه برگرده صنعت 
نهاده شده در اين رابطه مى توان به بهره بسيار باالى بانكى، ماليات بر 
ارزش افزوده، متغير بودن نرخ ارز، پرداخت 23درصد حقوق ماهيانه به 
بيمه هاى اجتماعى به عالوه 4 درصد و به عبارتى 8 درصد عوارض 
كارهاى سخت و زيان آور هزينه گزاف شهرك هاى صنعتى، عوارض 
استاندارد و صدها مورد ديگر اشاره كرد كه هيچ يك از اين گونه 
پرداخت ها و هزينه ها در ديگر كشورها قطعاً وجود ندارد و متاسفانه 
صد در صد آن دولتى است و كار آفرين راهى جز تبعيت از آن ندارد.

عنوان  به  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  كرد:  اضافه  شيبانى  دكتر 
تشكلى كه دربرگيرنده بيش از 400 عضو توانمند و موثر و با سابقه 
صنايع نساجى است؛ قاچاق را به دليل لطمات بيش از اندازه اى كه 
اعضا متحمل مى شوند؛ به طور مرتب در جلسات مربوط به ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پيگيرى مى كند و مسائل مختلف را در 
اين جلسات مطرح مى نمايد اما متأسفانه بازخورد اين حضور مستمر 
به مرحله تصميم گيرى قاطعانه مسئولين در زمينه ارائه راهكارهاى 
موثر جهت كنترل قاچاق منتهى نشده است. وى به نمايندگى انجمن 
صنايع نساجى ايران آمادگى اين تشكل صنعتى را جهت هرگونه 
همكارى و كمك به دولتمردان در راستاى مبارزه با قاچاق كاالهاى 
نساجى اعالم كرد. به اعتقاد نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع 
نساجى ايران، صادرات يكى از گزينه هاى موثر براى خروج از ركود 
فعلى بازار است اما به ياد داشته باشيم كه صادرات يك علم است و 
مديران صادرا ت محور، مديرانى هستند كه ساليان متمادى در اين 
زمينه كار و تالش كرده اند و متأسفانه بايد عنوان كنم در كشور با 
كمبود چنين مديرانى كه در سطح بين المللى بتوانند محصوالت ايرانى 
را عرضه نمايند، مواجهيم ضمن اين كه براى موفقيت در صادرات 
بايستى زمينه فرهنگى آن فراهم شود به اين معنا كه نمى توان روابط 
سخت سياسى و فرهنگى نا متعادلى با يك كشور داشته باشيم اما 
عرضه  بتوانيم  بازارى  درچنين  را  خود  كاالى  باشيم  داشته  انتظار 
نمائيم! وى، رقابت پذيرى كاال را اصل مهم حضور موثر در بازارهاى 
بين المللى عنوان كرد و گفت: نمى توان با قيمت تمام شده باال، كاال 
را در كشورى كه رقيبان ما، همان محصول را با نصف قيمت عرضه 

مى كنند؛ حضور مستمر داشت. 
 دكترشيبانى افزود: واقعيت اين است كه از نظر طرح، رنگ و مد 
عقب هستيم در حالى كه سرعت دنياى طرح و رنگ و مد به صورت 
هفتگى و گاه روزانه تغيير پيدا مى كند آيا در ايران چنين سرعتى در 
خلق طرح هاى جديد وجود دارد؟ متأسفانه هنوز پارچه هاى 30 سال 
پيش را با همان رنگ هاى تيره و طرح هاى عقب مانده براى دوخت 
لباس و مانتو و ... توليد مى كنيم! در حالى كه بايد دست صنعتگر را 
در تأمين نيازهاى ذوقى و فرهنگى جامعه (كه مغاير با اعتقادات و 

شئونات كشور نباشد)؛ باز گذاشت.

نشانه های رونق اقتصادی و اجتماعی 

حضور  با  كه  نشست  اين 
ســـركار خانم نصـــرالهى 
نساجى  صنايع  مديــــركل 
محمدمهدى  و  پوشاك  و 
انجمن دبيركل  زاده؛  رييس 
صنايع نساجى ايران؛ مهدى
اتحاديه دبيـر  يكتــــا؛ 
توليدكنندگان و صادركنندگان

خانم  و  پوشاك  و  نساجى 
انجمن  دبير  بين؛  پاك 
و  لباس  و  پارچه  طراحان 
اتحاديه  از  آميز  صدق  آقاى 
آقايان  و  تهران  پوشاك 

از  تعدادى  و  ايران  پوشاك  انجمن  از  رضاييان  و  ميرزاخانى 
اعضاى هيات مديره اين تشكل ها برگزار شد. 

لباس  طراحى  آموزشى  دوره  برگزارى  درخصوص  حاضرين 
توسط اين انجمن بحث و تبادل نظر نمودند و بر ادامه اينگونه 

فعاليت هاى آموزشى تاكيد نمودند.
در ايـن جلسـه كه بـه دعوت انجمـن طراحان لبـاس و پارچه 
برگـزار شـده بـود نماينـدگان تشـكل ها بـه ارائـه ديدگاه هاى 
خـود در حـوزه آمـوزش و لـزوم همكارى بيشـتر تشـكل هاى 

حـوزه نسـاجى و پوشـاك پرداختند. 
آقاى اصفهانيان از گراد و آقاى صالحى از توليكا و خانم پدرام 
و آقاى ايزدپناه از انجمن طراحان هم صحبت هايى درخصوص 
دانش  بروزرسانى  و  شغلى  حريم  و  طراحان  از  بيشتر  حمايت 

طراحى و... داشتند. 
در ادامه نشست درخصوص همكارى بيشتر تشكل هاى نساجى 
صنعت  اين  به  مبتال  مشكالت  و  مسايل  حوزه  در  پوشاك  و 

صحبت و تبادل نظر گرديد. 

نشست مشترك فعالين تشكل هاى نساجى و پوشاك در انجمن طراحان لباس و پارچه ايران
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به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
ايران و به نقل از نشريه WTiN براساس گزارشى كه از يك 
منسوجات  بازار  است،  شده  منتشر  انگليسى  تحقيقاتى  شركت 
هوشمند ديجيتالى(E-Textile) در سال 2026 از 3 ميليارد دالر 

تجاوز خواهد كرد. 
كه  كليدى  تكنيكهاى  همه  براى  جامعى  راهنماى  شركت  اين 
تدوين  را  مى شود  استفاده  پژوهش  و  صنايع  در  حاضر  حال  در 
منجر  گذشته  سال  در 5  گرفته  صورت  پيشرفتهاى  است.  كرده 
براى   2015 سال  در  دالرى  ميليون   100 حدود  بازار  ايجاد  به 
صورت  گذاريهاى  سرمايه  و  پيشرفتها  با  شد.  محصوالت  اين 
گرفته دراين زمينه پيش بينى شده است كه در سال 2026 بازار 
و  كند  تجاوز  دالر  ميليارد   3 از  ديجيتالى  هوشمند  منسوجات 
عمده ترين بخش هاى آن مربوط به منسوجات ورزشى و پزشكى 

اختصاص يابد. 
ايـن تكنولـوژى از لبـاس گرفتـه تـا كاالى خـواب و پارچه هاى 
هوشـمند  منسـوجات  بـازار  اسـت.  ايجـاد  حـال  در  صنعتـى 
ديجيتالـى در ابتـداى پيدايـش ايـن محصـوالت به دليـل مواجه 
شـدن بـا چالشـهايى رشـد آرامـى داشـت اما امـروزه با سـرمايه 
گذاريهـاى شـركتهاى بـزرگ و توسـعه محصـوالت اوليه رشـد 
قابـل توجهـى داشـته اسـت و انتظار مى رود رشـد سـريعترى در 

قـرن آينده داشـته باشـد. 
منسـوجات هوشـمند ديجيتالى امـروزى عالوه بـر اينكه خواص 
ديجيتالـى آنها بهبود بخشـيده شـده اسـت، خـواص ديگرى نيز 
در آنهـا ايجـاد شـده كـه از جمله راحتى پوشـش، قابل شستشـو 
بـودن، كشسـان بـودن و ديگـر ويژگيهـاى جديـد اسـت. ايـن 
محصـوالت خطـوط توليـد پيوسـته اى دارنـد كـه از مـواد اوليـه 

منسـوج و اجـزاء و اتصـاالت مربوط به بخش ديجيتالى تشـكيل 
است.  شـده 

اين گزارش شامل كل زنجيره ارزش توليد اين محصول شامل 
جستجو براى مواد اوليه و اجزاء ديجيتالى، راهكارهايى براى رفع 
چالش هاى توليدى، بازار و مصرف كنندگان محصول نهايى است. 
اين  بازار  كه  چرا  است  مهم  بسيار  بازارها  به  مربوط  موضوعات 

محصوالت بزرگ و متنوع است. 
اين گزارش بخشهاى اصلى بازار منسوجات را مربوط به بخش 
خودرو  و  نظامى  صنعتى،  خانگى،  منسوجات  پزشكى،  ورزش، 

دانست. 
اجزاء  آينده  در  كه  مى شود  پيش بينى  گرفته  صورت  تحقيقات  با 
ديجيتالى اين منسوجات مانند باترى ها، خازن ها و ... به صورت 
جزئى از الياف سازنده اين منسوجات قرار گيرد. همچنين با اضافه 
شدن موادى مانند نانو لوله هاى كربنى و نانو ميله هاى معدنى در 

داخل ساختار منسوج خاصيت ويژه اى به آن بخشيد. 

بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

عضو جديد

شركت آرمين شيمى رنگ
مديرعامل: سيد حسن رضوى فرد
سابقه فعاليت شركت: 6 سال

محل كارخانه: شهريار
زمينه فعاليت: توليد رنگ و مواد كمكى نساجى، 

مشاوره، صادرات و واردات، خريد و فروش انواع 
كاالهاى مجاز بازرگانى

شيمى  آرمين  شركت  عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
رضوى  حسن  سيد  آقاى  جناب  ويژه  به  واحـد  آن  مديران  به  را  رنگ 
فرد خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و شركت آرمين 

شيمى رنگ را آرزومند است. 

۲۴ لغايت ۲۷ ديماه 
ساعات بازديد ۱۵ الی ۲۱ 

اصفهان، پل تاريخی شهرستان، محل برگزاری 
نمايشگاههای بين المللی استان اصفهان 

يازدهمين نمايشگاه بين المللی 
ماشين آالت، مواد اوليه و 

محصوالت صنعت نساجی اصفهان 

  WTiN :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

بازار ٣ ميليارد دالری برای منسوجات هوشمند ديجيتالی 
در سال ٢٠٢٦

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. 

يكشنبه ششم دى ماه 
همزمان بـا هشتصد و 
هشتــــاد و هشتمين 
نشست هيــات مديره 
نساجى  صنايع  انجمن 
ايران، آمارهاى مربوط 
استــــراتژى هاى  به 
و  نساجى  صـــادرات 
و  بحث  مورد  پوشاك 
تبادل نظر قرار گرفت.
گلنار  كه  نشست  در 
مديركل  نصـــرالهى 
پوشاك  و  نساجى 
و  صنعــــت  وزارت 

معدن  صنعت،  وزير  مشاور  جلودارزاده؛  سهيال  مهندس  خانم 
نيز  انجمن  عضو  كارآفرينان  و  مديران  از  جمعى  و  تجارت  و 
و  انجمن  مشاور  سلطانى؛  احسان  مهندس  داشتند.  حضور 
مجرى پروژه تدوين استراتژى هاى صادراتى نساجى و پوشاك 
و  تحقيقات  اوليه  نتايج  ارائه  به  ايران  نساجى  صنايع  انجمن 

پژوهش هاى مطالعاتى خود در اين خصوص پرداخت.
احسان سلطانى با اشاره به آمارهاى موجود درخصوص توليد و 
صادرات نساجى و پوشاك در دنيا و تحليل روند سال هاى اخير 

پوشاك  و  نساجى  صنايع  براى  صادراتى  بازارهاى  اهميت  به 
پرداخت.

درخصوص  بين المللى  و  ملى  آمارهاى  تحليل  با  سلطانى 
زيرصنعت هاى مختلف صنايع نساجى و پوشاك، آمارهاى قابل 

توجهى را درخصوص تجارت نساجى در جهان ارائه نمود.
پروژه  به  مربوط  مطالعات  شدن  نهايى  از  پس  است  بديهى 
مذكور، مشروح اين آمارهاى در شماره هاى آتى مجله دنياى 

نساجى منتشر خواهد شد.

ارائه نتايج اوليه تحقيقات به منظور تدوين استراتژى هاى صادرات نساجى 
در جلسه هيات مديره انجمن
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