
رضا الجوردی عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران 
اقدامات ذيل را جهت برون رفت از رکود حاکم بر بازار فعلی 

موثر دانست:
تجهيز منابع مالی که می تواند نقطه شروعی برای سازو کارهای 
خروج از رکود باشد. منظور از تجهيز منابع ايجاد منابع جديد و 
يا مصرف بهينه منابع در جهت افزايش رشد اقتصادی می باشد.

برنامه ريزی برای بهبود وضعيت بانکها، از نظر مطالبات معوق 
و برنامه ريزی برای تبديل بازار بورس به نهادی مناسب برای 
جمع آوری پس اندازهای خرد سهامداران و تامين سرمايه مورد 

نياز در بنگاههای بزرگ اقتصادی.
تسهيل و تشويق صادرات و کاهش ماليات و افزايش مخارج 
عمرانی دولت که منجر به فعال نمودن بخش تقاضا در اقتصاد 

می شود.
وی در ارتباط با حضور هيئت های اقتصادی کشورهای ديگر 
مشترک  گذاری  سرمايه  به  مراودات  اين  گفت:  نيز  ايران  در 
خارجيان در ايران منتهی نخواهد شد. زيرا کشورهای خارجی 
ايجاد  و  ديگر  کشورهای  توليد  در  گذاری  سرمايه  به  حاضر 

رقيب برای خود نيستند و تنها به فروش و عرضه محصوالت و 
ماشين آالت خود فکر می کنند.

رضـا الجـوردی وضعيـت کنونـی صنعـت نسـاجی ايـران را 
اينگونـه توصيـف کـرد: بـا ايـن وجـود کـه صنعـت نسـاجی 
ايـران از قديمـی تريـن صنايـع کشـور می باشـد. امـا امـروزه 
در مسـير فعاليـت خـود بـا پيـچ خم هـا و دسـت اندازهـای 

متعـددی روبرو اسـت. حتـی در برخی جوامع 

دفتر  مديرکل  نصرالهی،  گلنار 
وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنايع 
داخلی  برند  توليد  درباره  صنايع 
باشد  مردم  همه  قبول  مورد  که 
همانند برندهای خارجی به خبرنگار 
گفت:  شبستان  خبرگزاری  فرهنگی 
توليد  که  چيزی  آن  باشيد  مطمئن 
هم  خارجی  خوب  برندهای  با  و  است  خوب  بسيار  می کنيم 
رقابت می کند، حتما دليل نمی شود که برند های خارجی که 
توليد  از  توليدشان  نوع  می کنند  تبليغ  برندشان  روی  مدام 
داخلی ما با کيفيت تر باشد، اما برند خارجی يک مزيت دارند 
و آن هم اينکه از قديم روی برند کار کردند، برند هم يک 
اطمينان خاطری که به لحاظ کيفيت، مد، طراحی که در آن 

انجام شده است به مشتری می دهد.
مديرکل دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اظهار داشت: ما يک مقدار در برندسازی در بخش 
ما  خوب  توليدکنندگان  االن  ايم؛  داشته  نقصان  پوشاک 
روی برندسازی کار می کنند، دولت هم در اليحه حمايت از 
توليدات داخلی بخش تبليغات را ديده است، شهرداری ها نيز 
روی بيلبوردها کمک بيشتری به توليدات داخلی می کنند بايد 

کمک کنيم اين موارد گسترده تر شود.
توليدات  معرفی  در  را  رسانه ها  بخش  گفت:  نصرالهی  گلنار 
به  رسانه ها  را  داخلی  توليدات  اينکه  ديد،  بيشتر  بايد  داخلی 

مخاطبان بيشتر بشناسانند.
مديرکل دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صمت خاطر 
نشان کرد: يکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی اهميت 
دادن به توليدات داخلی است، بايد همه دست به دست هم 
دهيم و اعتماد به نفس را به توليدکننده داخلی برگردانيم که 
کاالی خودشان را با برند ايرانی عرضه کند، از آن طرف بايد 
شرايط را فراهم کنيم که پوشيدن لباس با برندهای خارجی 
افتخار نيست و نمی خواهيم مصرف کننده ای را مجبور کنيم 
اين  فرهنگی  نظر  از  می خواهيم  بپوشد  داخلی  توليدات  که 
مطلب را فرهنگ سازی کنيم که توليدات داخلی هم دارای 
اين  از  باشيم  داشته  رغبت  بايد  ما  و  هستند  کيفيت  همان 

کاالها استفاده کنيم.
گلنار نصرالهی درباره ورود پوشاک به صورت غير قانونی به 
به  غيررسمی  واردات  از  کاالها  تمام  متاسفانه  گفت:  کشور 
کشور می آيند، ارگان هايی هم روی اين قضيه کار می کنند؛ 
ولی به دليل گستردگی کار بسيار مشکل است، همه ما به 
عنوان يک شهروند بايد اين مطالبه را داشته باشم که واردات 
به سمت واردات رسمی باشد، ريسک قاچاق نبايد اين قدر 

پايين باشد.
وی تصريح کرد: مسـلما توليدکننـدگان داخلی آن وظيفه ای 
کـه در توليـد محصـوالت با کيفيـت دارند را بايـد بهتر ارايه 
کننـد، همـه مـا بايد کمـک کنيـم کـه فرهنگسـازی انجام 
شـود. همـه بايـد مطالبمان اين باشـد کـه جلـوی ورود غير 

رسـمی قاچاق کاال گرفته شـود.
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مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك:

عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

ريسک قاچاق پوشاک بسيار پايين است

قاچاق به عنوان يکی از عوامل در بر هم ريختن وضعيت توليد 
از  بسياری  که  جايی  تا  است  شده  معرفی  و  شناخته  تجارت  و 
توليدکنندگان و صاحبان صنوف از قاچاق کاال به عنوان يکی از 
داليل بروز بيکاری در کشور نام می برند اما در اين ميان نبايد از 
ارزش ۱۸ تا ۲۰ميليارد دالری قاچاق کاال در کشور غفلت کرد؛

تاکنون  اما  شده  تالش  آن  با  مقابله  برای  سال ها  که  امری 
صنايع  انجمن  کل  دبير  است.  نشده  حاصل  مطلوب  نتيجه ای 
نساجی کشور بر اين باور است که فروش اجناس قاچاق متروکه 

از سوی کميته کاالی متروکه به عنوان يکی از عوامل افزايش 
سه  از  يکی  اتاق  يا  انجمن  پيشنهاد  و  می باشد  کشور  به  قاچاق 
راهکار مرجوع شدن به مبدا اصلی يا ارسال به عنوان کمک های 
در  رئيس زاده  محمدمهدی  است.  بوده  آن  امحا  يا  بشردوستانه 
از  سازمانی  رفتار  چنين  بروز  می کند:  اظهار  صمت  با  وگو  گفت 
مهم ترين داليل کاهش نيافتن ميزان قاچاق کاال در کشور است. 
وی می افزايد: تمامی کاالهايی که به عنوان قاچاق کشف شده 
و يا کاالهايی که در گمرک بيش از زمان تعيين شده بماند و از 

ممنوعيت فروش کاالی متروکه در بازار



 

خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نشست شماره 890 هيات مديره مورخ 94/11/04 در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت: 
آقاى رئيس زاده گزارش كاملى از عملكرد دبيرخانه در دو هفته اخير را 

به شرح ذيل ارائه نمودند: 
ضمن اشاره به جلسه مشترك مهندس مروج و مهندس عميد با آقاى 
اصابتى و تنظيم قرار مالقات حضورى انجمن صنايع نساجى ايران با 
آقاى ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در روز چهارشنبه مورخ 7 
بهمن ماه ساعت 16 از اعضاى هيئت مديره خواستند تا در اين جلسه 

حضور فعال داشته باشند.   
 اشاره به جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كاال كه مقرر شده است صنعت 
پتو به عنوان پايلوت براى مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شود و ذكر 
اين توضيح كه پيرو توجه وزير صنعت ،معدن و تجارت به اين موضوع 
و درخواست ايشان مبنى بر برپائى نمايشگاهى تخصصى از توانمنديها 
و ظرفيتهاى توليد پتوى داخلى، مقرر شده است نمايشگاهى در تاريخ 
18 الى 21 اسفند، در سالن خليج فارس در محل دائمى نمايشگاههاى 

بين المللى تهران برگزار شود. 
 ارائه گزارش جلسه مورخ 94/10/21 با موضوع خروج از ركود در 

خصوص مشكالت و مسائل مالياتى در اتاق بازرگانى 
 ارائه گزارش جلسه مورخ 94/10/22 كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگانى در خصوص تعيين تكليف چهار بانك تجارت، ملت و 
صادرات و رفاه در خصوص معوقات ارزى، كه عليرغم تأكيد وزير امور 

اقتصادى و دارايى نسبت به اجراى آن اقدام نكرده اند. 
 ارائه گزارش كامل از برگزارى يازدهمين نمايشگاه نساجى استان 
اصفهان كه با همراهى آقاى خسرتاج و خانم نصرالهى به دعوت 

انجمن برگزار شده بود.  
 ارائه گزارش كارگروه ملى پوشاك با موضوع مشكالت تعزيراتى كه 
و  منسوجات  شموليت  عدم  براى  مشخص  قانون  وجود  عليرغم 
انحاء  به  متأسفانه  حمايت  سازمان  قيمت گذارى  طرح  در  پوشاك 
مختلف مشكالتى براى فروشگاههاى پوشاك و منسوجات ايجاد 
مى شود كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا بازرسى فروشگاههاى 
پوشاك و منسوجات از اولويت بازرسى خارج شود و فقط بر مبناى 

شكايت محورى بازرسى اعمال گردد. 
فرصتهاى  جستجوى  وبينار  و  سمينار  برگزارى  از  گزارش  ارائه   

نوظهور در تجارت شرح آن پيوست مى باشد. 
 مقرر شد در خصوص برگزارى نمايشگاه دموتكس در ايران پيگيرى 
و رايزنى توسط دبيرخانه با اتاق بازرگانى ايران و آلمان صورت پذيرد.
 درخواست اظهار نظر كارشناسى براى ارائه در جلسات كميسيون 
ماده 1 به منظور  تغيير تعرفه ها براى درج در كتاب مقررات صادرات 

و واردات 95 طبق روال سالهاى گذشته 
 در بند پايانى دستور جلسه و طبق قرار قبلى آقاى مهندس رضائى 
رئيس انجمن توليدكنندگان رزين ايران و آقاى مهندس صفى نژاد از 
اعضاى هيئت مديره انجمن مذكور و آقاى تقوى از چسب صامت و 
خصوص  در  توضيحاتى  و  يافتند  حضور  جلسه  در  انجمن  عضو 

فعاليتهاى انجمن مذكور ارائه فرمودند. 
 در بخش پايانى جلسه به پيشنهاد آقاى مهندس شهاليى مقرر شد 
تا مجموعه اى از پيشنهادات مكتوب انجمن در خصوص خروج از 
ركود و حمايت از صنعت تهيه و تدوين شود و به مسئولين مملكتى 
ارائه گردد. الزم به توضيح است كه مسئوليت هماهنگيهاى الزم و 
مهندس  آقاى  عهده  به  نيز  خصوص  اين  در  ويژه  كميته  رياست 

شهاليى گذاشته شد.

غائبين آقايان
مهندس محمد مروج، مهندس شروين بادامچى، مهندس مصطفى 

حكيمى، آقاى محسن آهنگريان

لباس،  و  مد  سمپوزيوم  نخستين  فارس،  خبرنگار  گزارش  به 
صنعت نساجی و صنايع مرتبط با حضور طراحان مد و لباس، 
توليد کنندگان پوشاک و نساجان و صنعتگران اين حوزه برگزار 

شد.
پوشاک  و  نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل  معاون  مراسم  اين  در 
وزارت صنايع گفت: سال ۱۳۱۳ اولين واحد نساجی کشور در 
کاشان پايه گذاری شد و در سال های بعد رشد خوبی پيدا کرد. 
بعد از انقالب و در زمان جنگ رکودی در اين صنعت به وجود 
آمد اما پس از آن تعداد زيادی از واحد توليدی کوچک و بزرگ 

راه اندازی شد.
با  مقايسه  در  ما  منسوجات  توليد  آمار  شايد  افزود:  جراحی 
از  پس  شرايط  در  اميدواريم  اما  باشد  پايين  ديگر  کشورهای 
ما  نساجی  صنايع  دهيم  افزايش  را  خود  توليد  بتوانيم  برجام 
با  کاالی  توليد  و  دارد  را  ديگر  کشورهای  با  رقابت  قابليت 

کيفيت باعث رونق دوباره اين صنعت در کشور می شود.
کننده  توليد  و  طراح  داورزنی  احمد  مراسم  اين  ادامه  در 
پيشکسوت با بيان اينکه برگزاری چنين نشست هايی می تواند 
دوره  که  سال ها  اين  در  افزود:  کند  تر  نزديک  هدف  به  را  ما 
رقابت است توليد کنندگان جوانی پا به عرصه گذاشتند و کار 

آنها قابل احترام است.
هر  می توانيم  ما  می گويند  نساجی ها  برخی  داد:  ادامه  داورزنی 
نوع پارچه ای را توليد کنيم اما اين کافی نيست و بايد طراح، 
توليد کننده و نساجی در کنار هم باشند. پيشکسوتان پوشاک 
سال ها زحمت کشيدند تا هم اکنون ۸۰ درصد پوشاک موجود 
در مغازه ها ايرانی باشد. بايد آنقدر مدل های شيک و رنگ های 
خوب در اختيار مردم بگذاريم تا آنها کار ما را بپذيرند و نگاه بد 

به کاالی ايرانی از بين برود.
حميد قبادی دبير کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: 
به  ربطی  و  شده  نهادينه  ما  کشور  در  مشکالت  از  بسياری 
عملکرد دولت های مختلف ندارد. پيش از هر مجموعه يا نهاد 
دولتی دست اندرکاران آن مجموعه هستند که می توانند کار را 

برای خود آسان کند.
قبادی اظهار داشت: روزهای خوشی در کشور ما پيش رو است 
راه  سر  از  را  موانع  تا  کنيم  تالش  خودمان  اينکه  بر  مشروط 
سايز  ايرانی،  ذائقه  با  متناسب  ايرانی  محصول  توليد  برداريم 
ايرانی، جغرافيا و... چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در 
ندارد  وجود  جدی  نگاه  پارچه  طراحی  به  نيز  نساجی  بخش 

فروخته  خارجی  جنس  نام  به  ايران  در  شده  توليد  محصول 
می شود و همه اين مسائل هيچ ربطی به وزارت ارشاد يا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ندارد بلکه مشکالتی است که درون 

اين صنعت نهادينه شده است.
نقش  نمی تواند  دولت  که  جاهايی  از  يکی  اينکه  بيان  با  وی 
زيادی داشته باشد حوزه مد و لباس است افزود: بيشتر کار در 
دست مجموعه های غير دولتی و خصوصی است اما انفجاری 
در فعاليت های اين بخش وجود ندارد و اين حجم بزرگ سرمايه 
به صورت منسجم در اختيار مصرف کننده قرار نمی گيرد اگر 
انسجامی در فعاليت های اين بخش وجود داشته باشد بسياری 
از مشکالت حل شده و راه شروع اين کارها داشتن انجمن ها و 

تشکل های فعال است. 
قبادی افزود: تشکل هايی در اين زمينه وجود دارد اما آنها چقدر 
عدم  بگذارند؟  تاثير  کشور  گيران  تصميم  ذهن  در  توانستند 
جدی  خال  يک  کشور  لباس  و  مد  اجزای  بين  منطقی  ارتباط 
است. نگاه به منافع درون سازمانی نمی تواند کار را جلو ببرد و 
منافع ملی زمانی تامين می شود که نگاه ما به بازار و مردم باشد.
تغيير  به  اشاره  با  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  دبير 
سرفصل های دروس دانشگاهی گفت:« گروهی مشغول بررسی 
و تغيير تمام سرفصل های دروس طراحی لباس هستند چون 
آنچه در کتاب ها وجود دارد فقط بخش کوچکی از واقعيت است 
و اگر داخل خودمان دگرگونی نداشته باشيم همه تالش ها بی 

ثمر خواهد بود.
در پايان اين سمپوزيوم از دو کتاب «چهره های ماندگار صنعت 
انسان»  شخصيت  بر  پوشاک  «تاثير  و  نساجی»  لباس  و  مد 

رونمايی شد.

محصوالت نساجی توليد ايران به نام خارجی فروخته می شود

ادامه از صفحه 1

دبير كارگروه ساماندهى مد و لباس كشور:

درباره  صنايع  وزارت  پوشاک  و  نساجی  صنايع  دفتر  مديرکل 
واردات پارچه از خارج از کشور و نداشتن پارچه با کيفيت خوب و 
عدم کيفيت کاالهای توليد داخل گفت: االن روی طراحی خيلی 

خوب کار کرديم، اما توليدمان به صورت انبوه نيست.
گلنـار نصرالهـی در پاسـخ بـه ايـن سـئوال کـه چـرا نظارتـی بر 
قيمت پوشـاک توليد داخلـی صورت نمی گيرد، گفت: من از شـما 
خواهـش می کنم در بحث توليدات داخلـی نگوييد نظارت صورت 
نمی گيـرد، من طرفـدار گرانی نيسـتم، معتقدم توليـدات داخلی با 
کيفيـت و قيمـت مناسـب بايـد ارايه شـود ولـی وقتی شـما هيچ 
نظارتـی روی کيفيـت و قيمت محصوالت خارجـی نداريد و همه 
بـه صـورت غيررسـمی وارد می شـوند تمرکـز کـردن روی اينکه 
توليـدات داخلی قيمت شـان زياد اسـت، کار درسـتی نيسـت، هر 
توليـدی بـا هر کيفيتـی خودش قيمتی دارد که مشـخص اسـت.
وی اظهـار داشـت: زمينـه رقابـت در صنعـت نسـاجی گسـترده 
اسـت، بواسـطه حجـم واردات غيـر رسـمی و قاچاقی کـه می آيد 

هـر نـوع فشـار بـر روی قيمـت توليـدات داخلـی باعث از دسـت 
رفتـن قيمـت توليـد داخلی می شـود، توليـدات داخلی بـا توجه به 
حجـم قاچاقـی که می آيـد نمی توانند قيمت تمام شـده خودشـان 
را هـم پوشـش بدهنـد، مـن تقاضايـم اين اسـت حساسـيتی که 
روی قيمـت توليـدات داخلـی داريـم را راجـع بـه واردات غيـر 
رسـمی داشـته باشـيم، ايـن خواسـته بزرگـی نيسـت، کاالهـای 
فيـک و درجـه ۲ بـه نـام کاالهای اصل بـا قيمت گـران فروخته 

می شـوند.
مديرکل دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنايع در پاسخ به 
اين سئوال که با شرايط پس از برجام چه شرايطی را برای صنعت 
در  هستيم،  اميدوار  بسيار  ما  گفت:  می کنيد،  بينی  پيش  نساجی 
بحث نساجی اگر وارد wto شويم واردات بيش از آنچه که االن 
تالش  بايد  همه  که  می کنم  تاکيد  پايان  در  شد.  نخواهد  هست 
کنيم ريسک قاچاق پايين باشد در غير اين صورت توليدات داخلی 

را از دست خواهيم داد.

ريسک قاچاق پوشاک بسيار پايين است
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ايـن موانـع چـرخ صنعـت را متوقف کرده اسـت. تاميـن موارد 
اوليـه، کمبـود نقدينگی، بـازار فـروش، قوانين دسـت و پا گير 
مالياتـی، تاميـن اجتماعـی و بهداشـت محيط زيسـت از جمله 
تنگنا هـای کنونـی صنعـت نسـاجی کشـور بـه شـمار می آيند. 
درحاليکـه پـس از اجـرای برجـام انتظـار مـی رود ايـن صنعت 
که نسـبت به سـاير صنايـع از وضعيت خوبی برخوردار نيسـت 

از رونـق بيشـتری برخوردار شـود.
وی در ارتباط با قاچاق در صنعت نساجی کشور گفت: بر اساس 
آمار ارائه شده بيش از ۷۰ درصد از پوشاک مصرفی در کشور 
را کاالهای خارجی پوشش می دهند. اما بر پايه آنچه مسئوالن 
بارها اعالم کرده اند بيش از ۹۰ درصد از پوشاک وارداتی از 
مبادی غير رسمی وارد کشور می شود. برای جلوگيری از قاچاق 
و کاهش واردات غير رسمی پوشاک بايد حرکت های جدی تری 

در ستاد مبارزه با قاچاق کاال شکل گيرد.
الجـوردی در ارتبـاط بـا اقدامـات وزارت صنعـت و معـدن و 
 GS1 تجـارت در زمينـه جلوگيـری از قاچـاق، از جملـه طرح
و تغييـرات تعرفه هـای گمرکـی گفـت: از آنجـا کـه طرحهای 
پيشـين از جملـه طرح شـبنم کارايی الزم را نداشـته و صنعت 

نسـاجی از يـک گسـتردگی و يک بازار وسـيع برخوردار اسـت 
و نظـارت بـر آن دشـوار می باشـد، اسـتفاده از نظـام تعرفـه ای 
غيـر  واردات  از  جلوگيـری  بـرای  بستر سـازی  بـدون  آنهـم 

رسـمی بـی نتيجه اسـت. 
عضـو انجمـن صنايـع نسـاجی ايـران در پايـان گفـت: يکی از 
عملـی تريـن راهکارهای خـروج از رکـود، بازاريابـی و صادرات 
اسـت. ايـران امـروزه دارای صدهـا قلـم کاالی ارزشـمند برای 
صادرات اسـت. از صنايع دسـتی و محصوالت نساجی و پوشاک 
گرفتـه تـا محصـوالت پتروشـيمی و دام و طيـور و محصوالت 
کشـاورزی که متقاضيان بسـيار زيادی در کشـورهای همسـايه 
و سـاير کشـورها دارد. امـا بـه دليـل انسـداد سـوئيفت پـس از 
تحريم هـا نميتوانيـم در ازای کاالی صادراتـی ارز وارد کشـور 
کنيـم. امـا انتظار مـی رود پس از اجـرای برجام اين مشـکل نيز 
حـل شـود. افزايش نرخ سـود بانکـی و همچنين عدم گشـايش 
اعتبـار بـرای صادرکننـدگان و نقـل و انتقـال پول از مشـکالت 
مهـم صادرکننـدگان اسـت کـه بايـد مـد نظـر سياسـتگزاران 
اقتصـادی قـرار گيـرد و دولت نيـز بايد حمايتی جدی و اساسـی 

را از توليـد کنندگان داشـته باشـد. 

 

خبر

دومين کنفرانس بين الملی استراتژی برند با حمايت بيش از ۱۶۰ 
سازمان حاکميتی و خصوصی، دانشگاه، انجمن علمی و صنفی و 
همچنين بيش از ۴۰ نفر از اساتيد و صاحبنظران اين حوزه روز 
کشورهای  سران  اجالس  سالن  در   ۹۴ ماه  دی   ۳۰ چهارشنبه 

اسالمی برگزار شد.
دبير  آزادی  محمد  دکتر  اول،  پانل  در  و  سمينار  اين  ابتدای  در 
علمی کنفرانس، عضو کميته برند سازمان توسعه تجارت ايران 
و رئيس کميسيون برند اسالمی ضمن خوش آمدگويی به حضار، 
توجه به مساله برندسازی در نگاه حکومتی و کالن کشور را الزمه 

ورود به عرصه های رقابتی در بازارهای بين المللی دانست.
در دومين پانل و اولين بخش از سخنرانی های کليدی، استاد جرج 
نجم مدرس دانشگاه USEK لبنان به ايراد سخن پرداخت. وی 
در خصوص برند و ارتباطات و همچنين جايگاه برندها در اذهان 
و قلب ها صحبت کرد. استاد نجم در اين خصوص اظهار داشت: 
برندها همه زندگی ما را احاطه کرده اند و ما برای موفقيت کسب 
وکار خود در هر عرصه بايد به فکر برند برتر شدن باشيم و اين 
بخش  در  است.  احساسی  و  کارکردی  بخش  دو  دارای  موضوع 
رفتاری آن می توان گفت برندها در آينده به سمتی می روند که 
برد  خواهد  نام   love Marks نام  به  خود  محبوب  برند  از  فرد 
پس برای رسيدن به چنين جايگاهی شرکت ها بايد استانداردهای 
خود را بر اساس ارتباطات گسترده تر در راستای ارتقای رضايت 

مشتريان باال ببرند.
در پانل سوم نيز دکتر وحيد ناصحی فر عضو هيئت علمی دانشگاه 
عالمه طباطبايی با موضوع "بازاريابی خالق و برندينگ" و دکتر 
محمد آزادی با موضوع "همسويی استراتژی کسب و کار و برند" 
سخنرانی کردند. دکتر ناصحی فر ضمن اشاره به بازاريابی خالق به 
عنوان يکی از مهمترين عوامل برندسازی به داليل شکست کسب 
و کارهای مختلف اشاره کرد. وی با بيان راه های هدف گذاری در 
بازاريابی خالق، بار ديگر بر رضايت مشتريان و وفادارسازی آنان به 

عنوان اهداف اصلی در بازاريابی خالق اشاره کرد.
در  کنفرانس  علمی  دبير  آزادی  محمد  دکتر  نيز  دوم  بخش  در 
خصوص همسويی استراتژی های برند و کسب و کار و با تمرکز 
و  تعريف  با  ايشان  کرد.  صحبت  برند  مديريت  و  برند  توسعه  بر 
توضيح استراتژی برند به عنوان عاملی که می تواند خلق ارزش 
مالی برای سازمان داشته باشد، به بيان انواع استراتژی های برند 

و استراتژی های خلق ارزش پرداخت.
وی نيز بر اهميت انتخاب يک استراتژی برند مناسب در ساختار 
سازمانها، تاکيد کرد و گفت: استراتژی های يک سازمان بايد بر 
اساس توانمندی های آن مجموعه باشد نه بر اساس ايده آل های 
مديران آن. در کشور ما همکاری برندهای مختلف وجود ندارد، در 

صورتی که اگر اتفاق بيفتد بسيار رونق بخش خواهد بود.
دانشگاه  مدرس  سوآمينتان  آسوکومار  دکتر  چهارم  پانل  در 
ترويج  و  برند  عمومی  روابط  خصوص  در  هندوستان  ماهندرای 
برند صحبت کرد. وی نيز بر وفادار سازی مشتريان نسبت به برند 
اشاره کرد و گفت که دليل اصلی انتخاب يک برند، وفاداری است. 
به عبارت ديگر آنچه می تواند به ايجاد برندی قدرتمند کمک کند، 

در ابتدا وفادارسازی مشتريان است.
موضوع  با  دکتر  عدالتيان  جمشيد  دکتر  پانل  اين  دوم  بخش  در 
ايراد  به  برندينگ  در  اقتصادی-اجتماعی  ساختار  تاثير  بررسی 
مثبت  تاثير  چگونگی  خصوص  در  مباحثی  وی  پرداخت.  سخن 
يا منفی شرايط اقتصادی و اجتماعی بر جوانب مختلف يک برند 
داشته باشد و همچنين چگونگی برخورد با اين شرايط مطرح کرد.
در پانل پنجم نيز با حضور دکتر هرمز مهرانی و دکتر سامان شيخ 
مديريت  نقش  خصوص  در  نائينی  بنيادی  علی  دکتر  اسماعيلی؛ 

تجربه مشتريان در توسعه برند سخنرانی کرد.

 دومين کنفرانس استراتژی برند
ممنوعيت فروش کاالی متروکه در بازار

سوی صاحب کاال تحويل گرفته نشود، مشمول قوانين «کميته 
دارايی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  وابسته  که  متروکه»  کاالی 
است، می شود و اين کميته تمامی کاالها را به مزايده گذاشته و 

آنها را به باالترين قيمت عرضه می کند. 
دبيـرکل انجمـن صنايـع نسـاجی ايـران ادامـه می دهـد: البتـه 
در مزايـده کاال کـه از سـوی کميتـه متروکـه برگـزار می شـود، 
صاحـب جنـس نسـبت بـه سـايرين بـرای خريـد آنهـا اولـی تر 
اسـت. بـا توجه بـه قوانيـن مزايده کاالهـای قاچـاق، قاچاقچيان 
می تواننـد اجناسـی کـه به صـورت غيرقانونی وارد کشـور شـده 
را از يـک مرجـع قانونـی خريداری کـرده و آن را در بـازار توزيع 

 . کنند
رئيس زاده تصريح می کند: قرار است پيشنهاد بدهيم که کاالی 
قاچاق و يا اجناسی که در انبارهای گمرک بيش از موعد مقرر 
ديگر  می شوند  متروکه  کاالی  قانون  مشمول  و  می مانند  باقی 
مشکل  ترين  مهم  کنونی  شرايط  در  زيرا  نشوند  عرضه  بازار  در 
توليدکنندگان و توزيع کنندگان کاال، بحث توزيع اجناس قاچاق 
و  شوند  ارجاع  اصلی  مرجع  به  اجناس  اين  بايد  است.  بازار  در 
ديگر  کشورهای  به  بشردوستانه  کمک های  عنوان  به  اينکه  يا 

ارسال شود. 
حتی  می کند:  خاطرنشان  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
از  که  بااليی  نرخ های  با  متروکه  يا  و  قاچاق  کاالی  خريد 
و  قاچاقچيان  برای  می شود  عرضه  متروکه  کاالی  کميته  سوی 

واردکنندگان غيرقانونی کاال مقرون به صرفه است. 
وی يادآور می شود: طی صحبت هايی که با ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز انجام داديم مقرر شد تا از فروش کاالهای متروکه و 

قاچاق در بازار جلوگيری شود.

کاهش ريسک قاچاق در کشور
امـا گلنـاز نصراللهـی، عضـو کميته سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال 
در گفـت وگـو بـا صمـت اظهـار می کنـد: نقـش فـروش کاالی 
قـــــاچاق و امـوال متروکـه در بـــــازار که از سـوی سـازمان 
امـوال تمليکـی انجـــــام می شـود در مقابـل کشـف نشـدن 
اجنـاس قاچـاق بسـيار ناچيــــز اسـت بنابرايـن ايـن ميـزان از 

فـروش امـوال قاچـاق يــــا متروکـه نقشـی در برهـم ريختـن 
وضعيـت بـازار و توليـد نـدارد. 

مديـرکل دفتـر صنايـع نسـاجی وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
می گويـد: کشـفيات مـا بـه حـدی ناچيـز اسـت کـه نمی توانـد 
در مقابلـه بـا پديـده قاچـاق موثـر باشـد. ايـن مقـام مسـئول 
حتـی  قاچـاق  کاالی  کشـفيات  ميـزان  می کنـد:  خاطرنشـان 
نيسـت  نيـز  می شـود  کشـور  وارد  کـه  چيـزی  آن  ۱۰درصـد 
بنابرايـن بـه جـای توجـه به اين مسـائل الزم اسـت تا بـا پديده 
قاچـاق برخورد جدی شـود. متاسـفانه در شـرايط کنونی ريسـک 
پديـده قاچاق در کشـور به شـدت کاهـش يافته اسـت به همين 
دليـل بايـد برای افزايش کشـفيات قاچـاق و مقابله بـا اين پديده 

منفـی اقتصـادی چاره انديشـی شـود. 
وی يادآور می شود: حجم قاچاق کاال به کشور به حدی زياد است 
که بايد برای مقابله با آن کمر همت بست. حجم اين اجناسی که 
از سوی سازمان اموال تمليکی به فروش می رسد به هيچ عنوان 

قابل توجه نيست.

روند افزايشی قاچاق کاال در ايران
همچنين سيدمحمود بهشتيان، مشاور رييس کل گمرک کشور در 
گفت وگو با صمت اظهار می کند: حجم کاالی قاچاق به کشور 
۱۹ميليارد دالر است در حالی که درآمد حاصل از فروش اموال 
متروکه حدود ۷۰ميليون دالر است که اين دو رقم به هيچ عنوان 

با يکديگر قابل مقايسه نيست. 
وی می افزايـد: از سـال ۱۳۱۲ کـه قانـون قاچـاق نوشـته شـده 
نسـبت بـه مقابلـه بـا ايـن پديده اعـالم نظـرات گوناگونی شـده 
امـا نکتـه قابـل توجـه ايـن اسـت کـه ميـزان قاچـاق کاال در 
منطقـه مـا رونـد رو بـه رشـدی دارد و کشـورها بـه ايـن قوانين 

نيسـتند.  پايبند 
مشاور رييس کل گمرک با تاکيد بر ضرورت مقابله جدی با پديده 
قاچاق کاال تصريح می کند: در تمامی کشورهای دنيا، قاچاق کاال 
وجود دارد و فقط نيوزلند که آخرين نقطه جهان به حساب می آيد 
و تعرفه واردات و صادرات کاال به اين کشور صفر است، با معضل 

قاچاق مواجه نيست.
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به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى ايران 
و به نقل از نشريه WTiN به دليل گسترش توليد منسوجات در  
بنگالدش، اين كشور در زمينه واردات پنبه در حال پيشى گرفتن از 
چين، بزرگترين رقيب آن در آسياى جنوبى و كسب رتبه نخست در 
جهان است. صنعت پوشاك بنگالدش منجر به باال رفتن ظرفيت 
ريسندگى اين كشور شده است تا بتواند ملزومات رشد صنعت پوشاك 
اين كشور را فراهم آورد. براساس اطالعات منتشر شده از كميته بين 
المللى مشورتى پنبه (ICAC) بنگالدش به زودى در واردات الياف 
پنبه از چين پيشى خواهد گرفت. ICAC پيش بينى كرد ميزان 
واردات پنبه بنگالدش از آگوست 2015 تا جوالى 2016 بالغ بر 1/04 
ميليون تن باشد. براساس آمار ICAC چين در اين سال واردات خود 
را از 1/8 ميليون تن در سال گذشته به 1/1 ميليون تن در سال جديد 
خواهد رساند چرا كه ميزان ذخيره پنبه در اين كشور به 11/9 ميليون 
تن رسيده است. اگرچه سبقت گرفتن بنگالدش در واردات پنبه، از چين 
به عنوان بزرگترين وارد كننده پنبه جهان غير ممكن به نظر مى رسد اما 
آمارهاى ICAC نشان مى دهد اين امر به زودى اتفاق خواهد افتاد. 
همچنين وزارت كشاورزى اياالت متحده (USDA) پيش بينى مى كند 
كه بنگالدش در ماه جوالى 2016 در زمينه واردات پنبه از بزرگترين 
وارد كننده پنبه جهان پيشى بگيرد. در سال 2015/16 واردات پنبه 
بنگالدش به علت افزايش ميزان تقاضاى كارخانجات ريسندگى اين 
كشور با 200000 عدل افزايش به  5/9 ميليون عدل خواهد رسيد و 
بيشترين واردات از كشور هند خواهد بود. اين در حاليست كه واردات 
پنبه چين با 250000 عدل كاهش به 5/5 ميليون عدل خواهد رسيد. 
بنگالدش در حال افزايش ظرفيت ريسندگى خود است. رئيس انجمن 
ريسندگان بنگالدش (BTMA) گفت: ريسندگان اين كشور در سال 
گذشته در حدود يك ميليون اسپيندل نصب كرده اند. در طول هشت 
سال گذشته شمار كارخانجات ريسندگى بنگالدش 50 درصد افزايش 
ياقته و تعداد اسپيندلهاى نصب شده در اين كشور نزديك به دو برابر 
شده است. افزايش صادرات نساجى و پوشاك بنگالدش  منجر به 
گسترش بخش ريسندگى اين كشور شده است به طوريكه نسبت به 
دوره مشابه گذشته رشد سه برابرى داشته است. دليل اصلى واردات 
زياد پنبه بنگالدش ضعف در توليد پنبه در اين كشور است. براساس 
اعالم دولت بنگالدش توليد ساليانه پنبه اين كشور در حدود 150000 
عدل بوده كه دليل اصلى آن عدم دسترسى كشاورزان اين كشور به 

پنبه دانه هاى با كيفيت باال و قيمت مناسب در بازار جهانى است. 
مدير اجرايى سازمان كشاورزى بنگالدش اعالم كرد كه با وجود عدم 
دسترسى به پنبه دانه با كيفيت باال پنبه دانه هايى درميان كشاورزان 
اين كشور توزيع شده است چرا كه گياه پنبه گياه مقاومى در برابر 
ناماليمات جوى است. وى گفت ما حتى االمكان سعى مى كنيم تا 
پنبه دانه هايى با كيفيت نسبتاً خوب را در اختيار كشاورزان قرار دهيم 
تا بتوانند توليدات خود را افزايش دهند. كشاورزان در تپه چيتاگونگ در 
حال گرايش به كشت پنبه هستند به دليل آنكه اين محصول برايشان 
نسبت به توتون و تنباكو سودآورتر است. همچنين كشت پنبه در ميان 
كشاورزارن منطقه جنوبى در حال رواج است چرا كه قيمت برنج كه 

پيش از اين مشغول به كشت آن بودند، كاهش يافته است. 
اما رشد توليد منسوجات به دنبال افزايش تقاضا چندان رضايت بخش 
نيست چرا كه دولت اين كشور براى سال 2021 صادرات 50 ميليارد 
دالرى را براى پوشاك پيش بينى كرده است و روند توليد پنبه در حال 
حاضر براى تأمين مواد اوليه صادرات هدف گذارى شده اميدواركننده 
نيست. يكى ديگر از داليل افزايش واردات پنبه بنگالدش نسبت به 
چين در دسترس تر بودن اين محصول براى كشور بنگالدش است. 
به گفته يكى از تحليگران ارشد پنبه وزارت كشاورزى اياالت متحده، 
كاهش واردات پنبه توسط چين خود مى تواند زمينه را براى دسترسى 
بيشتر بنگالدش به اين محصول فراهم كند. به گفته وى مصرف پنبه 
چين طى سالهاى اخير تحت تأثير برنامه هاى دولت كه با هدف باال 
نگهداشتن سطح قيمت پنبه داخلى صورت پذيرفته، قرار گرفته است. 
از طرف ديگر صادرات لباس چين به داليل مختلف از جمله افزايش 
دستمزد دچار ركود شده است. تحليلگر كميته بين المللى مشورتى 
پنبه(ICAC) نيز گفت پيش بينى مى شود كه واردات پنبه چين طى 
چند سال آينده به شدت افت كند. در چند بهار بعد شاهد سبقت گرفتن 
بنگالدش و ويتنام از چين، بزرگترين واردكننده پنبه جهان، در واردات 

پنبه  خواهيم بود.

بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

قيمت پايانى (ريال)قيمت پايه (ريال)عرضه كنندهنام كاال
C30S ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱پتروشيمی مارون پلی پروپيلن نساجی

TG645 ۲۶,۵۸۵۲۶,۵۸۵پتروشيمی تندگويانپلی اتيلن ترفتاالت نساجی

 SUPER BRIGHT  ۲۷,۶۵۴۲۷,۶۵۴پتروشيمی تندگويانپلی اتيلن ترفتاالت نساجی

Z30S ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱پتروشيمی مارون پلی پروپيلن نساجی

ZH510L  ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱نويد زرشيمیپلی پروپيلن نساجی

ZH550J  ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱نويد زرشيمیپلی پروپيلن نساجی

ZH552R  ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱نويد زرشيمیپلی پروپيلن نساجی

HP552R  ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱پلی پروپيلن جمپلی پروپيلن نساجی

HP510L  ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱پلی پروپيلن جمپلی پروپيلن نساجی

RG1102XL ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱پتروشيمی رجال پلی پروپيلن نساجی

RG1102XK ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱پتروشيمی رجالپلی پروپيلن نساجی

PYI250 ۳۰,۱۲۱۳۰,۱۲۱پتروشيمی پلی نارپلی پروپيلن نساجی
SF060 ۳۰,۱۲۱۳۰,۲۹۳پتروشيمی پلی نار پلی پروپيلن نساجی

قيمت محصوالت پتروشيمی مورد نياز صنعت نساجی معامله شده از ١١ لغايت ١٧ بهمن ماه  

  WTiN :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

اخبار جهانبنگالدش در حال تبديل شدن به بزرگترين واردکننده پنبه جهان 

با نظارت انجمن صنايع نساجى ايران برگزار مى شود:

نمايشگاه تخصصى پتو 

زمان برگزارى: 
18 لغايت 21 اسفند ماه 1394 

مكان برگزارى: 
سالن خليج فارس محل دائمى نمايشگاههاى

 بين المللى تهران
مجرى: شركت سامع پاد نوين

قابل توجه اعضاى محترم فرم مشاركت در اولين 
نمايشگاه تخصصى پتو و صنايع وابسته تقديم حضور 
مى گردد. چنانچه تمايل به دريافت غرفه در نمايشگاه 
مذكور را داريد فرم ارسالى را پس از تكميل به شماره 
 iranfair@spnco.net 5-26409902 يا ايميل

ارسال فرماييد.
براى دريافت فرم مذكور به سايت نساجى 

نيوز مراجعه فرماييد.

هيات  موافقت  و  انجمن  دبيركل  پيشنهاد  بنابه 
مديره انجمن صنايع نساجى ايران، طبق حكمى 
آقاى مهندس على رئيس زاده به عنوان مشاور 
انجمن  در  الملل  بين  امور  در  افتخارى  عالى 

شروع به همكارى نموده اند.
در  را  مشاراليه  موفقيت  ايشان  به  تبريك  ضمن 
منان  ايزد  از  انجمن  الملل  بين  امور  اعتالى 

خواستاريم.

انتصاب
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