
مهندس محمدجعفر شهاليی عضو هيات مديره انجمن صنايع 
نساجی ايران ضمن تشبيه وضعيت اقتصادی حال حاضر کشور 
به بيماری که در کما به سر می برد در اين باره گفت: در حال 
حاضر بدهی های کشور بسيار زياد است. البته نبايد منکر اين 
موضوع شد که دولت تدبير و اميد کشور را در شرايط نابسامان 
تحويل گرفت. دولت فعلی سياست های کلی خود را برای مهار 
تورم اتخاذ کرده است. متاسفانه شرايط کنونی کشور به علت 
واردات بی رويه کاال آنهم به صورت قاچاق رسمی، نابسامان 
جعلی  بازرگانی  کارت های  با  عده ای  که  معنی  بدين  است. 
پرداخت  مالياتی  نه  و  می زنند  کاال  بی رويه  واردات  به  دست 
می کنند و نه ردی از خود به جای می گذارند. اين قاچاقچيان 
شفاف  اطالعاتشان  همه  که  می کنند  رقابت  توليدکنندگانی  با 
پرداخت  را  بيمه  حق  و  ماليات ها  انواع  و  است  دسترس  در  و 
می کنند. بنابراين توليد به بن بست می رسد و به اينجا می انجامد 
که  هم  آنهايی  و  می شوند  تعطيل  کارخانجات  از  بسياری  که 
همچنان به توليد ادامه می دهند با ظرفيت پايين توليد می کنند 
که انگيزه اصلی آنها ملی گرايی، کشور دوستی و ايجاد اشتغال 

برای کارگران و هموطنان شان است.
وی عالوه بر قاچاق يکی ديگر از عوامل بوجود آمدن وضعيت 
و  کسب  انعطاف پذير  و  شده  تعريف  نظام  يک  فقدان  را  فعلی 
رکود  و  فعلی  حساس  شرايط  در  مثال:  عنوان  به  دانست.  کار 
توليدکنندگان  بر  را  فشار  مالياتی  امور  سازمان  بازار،  بر  حاکم 
مضاعف می کند، توليدکنندگانی که در اين زمان نفس های آخر 

حاضر  حال  در  دولت  درحاليکه  می کشند.  را 

کيفيتی  هر  با  خارجی  برندهای  متاسفانه 
به  و  برند  کاالی  باالی  سود  به  توجه  با 
بهترين  ملی  پول  ارزش  کاهش  يمن 
شهرهای  ارزشمند  مناطق  فروشگاه های 
عمده ميهن مان را به تصرف خود درآورده 
اجاره ها  نرخ  شديد  افزايش  باعث  ضمنا  و 
شده اند. به طوريکه اکثر توليدکنندگان ايرانی قادر به پرداخت چنين 

اجاره هايی نمی باشند.
ما امروز شاهد هستيم حتی جنس های نامرغوب چينی و آسيای 
جنوب شرقی را به اسم برندهای ترکيه که با قيمتی بسيار ارزان 
تر از نرخ واقعی برند اصل در بازارهای ما عرضه می شود به عنوان 
مثال شلوار جين برند زارای اصل با قيمتی بين ۸۰ تا ۱۰۰ هزار 
تومان نوع تقلبی آن با قيمت بين ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان عرضه 
می شود که قيمت تمام شده کاالی مشابه ايرانی بيش از آن است.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران گفت: ما امروز شاهد 
قاچاق گسترده پوشاک با برندهای تقلبی به داخل وطنمان هستيم 
نموده  روبرو  الينحلی  مشکالت  با  را  ايران  پوشاک  صنعت  که 
آمار  اين  به  است.  نشانده  سياه  خاک  به  را  بسياری  واحدهای  و 
ايران  به  چينی  کفش  و  پوشاک  صادرات  سال ۲۰۱۴  وحشتناک 
توجه فرماييد. آمار صادرات چين به ايران براساس آمار گمرک چين 
۹۵۹ ميليون دالر و آمار ثبت شده گمرک ايران فقط ۵ ميليون دالر 
بوده است که بقيه آن به صورت قاچاق از مرزهايی که از ما بهتران 

می دانند وارد کشور شده است.
ترکيه چند سال قبل در راستای اهداف بلندپروازانه جشن صدمين 
سال جمهوريت ، در سال ۲۰۲۳ (۸ سال ديگر) برای تحقق صادرات 
۵۰۰ ميليارد دالری برنامه ريزی و سازمانی را تاسيس نمود براساس 
اين اهداف بايد در سال ۲۰۲۳ اقتصاد ترکيه دارای ۱۰ برند جهانی 
و ۵۰ برند ملی باشد. يعنی هدفی با ۳۵۰ درصد کل صادرات نفتی 
و غيرنفتی امروز ما و اين سازمان همه ماهه در مجله اختصاصی 
ملت  اطالع  جهت  اهداف  به  رسيدن  راستای  در  را  خود  عملکرد 
ترکيه منتشر می نمايد. در حاليکه کشور ايران با جمعيت حدود ۸۰ 

ميليون هجدهمين کشور جهان ، در برندينگ رتبه ای ندارد.
با مقايسه اين اعداد می توان باور نمود صنعت برندينگ می تواند 
بيشتر از چاه های نفت و گاز ايران توليد ثروت نمايد و بايد باور 
کنيم می توان با کيميای برندينگ بدون استفاده از نفت و ساير خام 
برای  خوبی  بسيار  اقتصاد  کشورمان  ملی  ثروت های  فروشی های 

ميهن مان بدست آورد.
با جايگزينی برندينگ به جای صادرات نفت و ساير خام فروش ها 
اشتغال بيشتری به خصوص برای ميليون ها فارغ التحصيل بيکار 

دانشگاهی ايجاد می شود.
مسلما تا دولتمردان متوجه اين حقايق نشوند و جهت رفع موانع کمر 
همت نبندند شرايط ادامه خواهد داشت لذا پيشنهادات زير را برای 

دولت جناب آقای روحانی تقديم می نماييم:
 باور برند و برندينگ توسط تمام ارکان حکومت و تعريف ضوابط 
برندهای استانی، ملی و جهانی ساخت ايران و تعيين سوبسيد جوايز 

و معافيت های مناسب برای آنها
 قبول قانون برند به عنوان يک سرمايه حقيقی شرکت و رفع 
سريع اشکاالت قوانين موجود و قبول هزينه های برندينگ و معاف 

از ماليات
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نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران:عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

کيميای برندينگ، ثروت آفرين تر از نفت و گاز
عليمردان  دکتر  به گفته 
هيئت  رئيس  نايب  شيبانی- 
نساجی  صنايع  انجمن  مديره 
سياسی  تيم  اقدامات  ايران- 
تحريم ها،  رفع  برای  دولت 
کاری بود کارستان و بی نظير و 
با انجام اين کار موانع متعددی 
از ســـــر راه توليــدکنندگان 

برداشته خواهد شد.
وی که در برنامه راديويی تار و 

پود سخن می گفت، ادامه داد: اعتقاد به اين مطلب که تحريم ها، 
کاغذ پاره ای بيشتر نيستند بيشتر شبيه يک شوخی بود تا اعتقاد 
جدی! تحريم ها به اندازه يک ورق ۲۰ ميلی متری فوالد آبديده 

سر راه فعاالن صنعتی و اقتصادی کشور قرار داشت.
پشتکار  و  درايت  هوش،  اگر  شد:  يادآور  نساجی،  صنعتگر  اين 
با  نداشت،  وجود  تحريم  فرصت  از  بهره گيری  در  توليدکنندگان 

مشکالت به مراتب بيشتری در روند توليد روبرو می شديم.
تحريم  هرچند  افزود:  شيبانی  دکتر  نيوز  نساجی  گزارش  به 
در  عوض  در  اما  کرد  وارد  کشور  صنعت  بر  بسياری  فشارهای 
چنين شرايطی به بسياری از نکات مثبتی رسيديم که شايد تصور 

آن هم دور از ذهن می نمود.
اشاره  با  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  هيئت مديره  رئيس  نايب 
مردم،  خريد  قدرت  کاهش  و  اقتصادی  رکود  که  مطلب  اين  به 
صدمات جبران ناپذيری بر پيکره توليد و صنعت کشور وارد کرد ه 
است، گفت: پس از لغو تحريم ها و از سرگيری روابط اقتصادی و 
تجاری با دنيا، نبايد انتظار داشته باشيم يک شبه تمام چالش ها و 

مشکالت کشور حل شود! 
وی اضافه کرد: فراموش نکنيم 
آن  از  باهوش تر  ما،  ملت  که 
دليل  به  دهد  اجازه  که  است 
شرايط پساتحريم، بازار مصرف 
کشور مملو از کاالهای خارجی 
کاالی  که  زمانی  البته  شود؛ 
را  الزم  کيفيت  داخل،  توليد 
هزاران  به  آن  قيمت  و  ندارد 
دليل، باالتر از محصول مشابه 

خارجی است، بايد به مصرف کنندگان حق انتخاب داد. 
فرصت  از  بهره گيری  جهت  صنعتگران  ملی  عزم  شيبانی،  دکتر 
فعلی  رکود  استمرار  معتقدم  افزود:  و  دانست  ضروری  را  برجام 
صنايع که به عدم فروش محصوالت و اشباع شدن انبارها منتهی 

شده، توقف توليد را به همراه خواهد داشت.
اين صنعتگر نساجی افزود: در دوران پساتحريم ارتباطات ما با دنيا 
بهتر خواهد شد و تعامالت بانکی به سهولت انجام می گيرد که 

اين موارد قطعًا به نفع توليد و توليدکننده است. 
دولتمردان  از  هميشگی  خواسته  يک  عنوان  به  شيبانی  دکتر 
که  است  آن  وقت  اينک  که  دارد  درخواست  حاکمه  هيئت  و 
از  سخت تر  مراتب  به  اثراتی  متأسفانه  که  را  داخلی  تحريم های 
و  تدبير  حسن  با  زودتر  هرچه  دارد؛  خارجی  تحريم های  پاره ای 

درايت برطرف کنند. 
 فراموش نبايد کرد که نسل ما مسئول ايجاد اشتغال برای خيل 
مناسب  شغل  يک  کردن  پيدا  که  است  برومندی  جوانان  عظيم 

حداقل حق آنان است. 

عزم ملی صنعتگران در راستای بهره گيری از فرصت برجام 



 

خبر
اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

نشست شماره 891 هيات مديره مورخ 94/11/11 در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت: 
1- مهندس مروج به اخبار مربوط به تأسيس فروشگاههاى ترك در 
كشور اشاره نمودند و بررسى صحت و سقم اين اخبار و اتخاذ تصميم 
متناسب را مورد توجه هيأت مديره قرار دادند و به رايزنى هاى انجام شده 
براى تعيين تعرفه هاى واردات كاالهاى نساجى در سال آينده اشاره 
نمودند و كاهش غيرمنطقى تعرفه كاالهاى نساجى به بهانه حمايت 
از صنعت پوشاك را به زيان صنعت دانستند. همچنين توضيحات 
مبسوطى در خصوص اصالحات قانون ماليات و نشست ها و جلسات 
مختلفى كه در اين خصوص برگزار مى شود، ارائه شد كه درنهايت مقرر 
شد تا پيگيريهاى الزم توسط دبيرخانه از اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 
و كشاورزى ايران بعمل آيد تا اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصى 
از تريبون ها و كرسى هاى خود براى حمايت از توليد استفاده نمايد. 
و  تركيه  كشور  از  پنبه  شده  اصالح  بذر  ورود  به  عامرى  دكتر   -2
مذكور  پنبه  متأسفانه  كه  داد  خبر  كشور  در  آن  برداشت  و  كاشت 
وجود  به  توجه  با  مى باشد  ريسندگى  براى  الزم  خصوصيات  فاقد 
شيطنت هايى از طرف ترك مقرر شد موضوع توسط دبيرخانه انجمن 
پيگيرى شود. همچنين ايشان در رابطه با صادرات بنيادهاى علمى 
مى گويند كه قيمت صادرات بايستى از قيمت داخلى پائين تر باشد 
تا كاالى صادراتى قدرت رقابت داشته باشد. لذا نگاه صادراتى به 
درآمد بيشتر نبايد باشد. همانطور كه در كشور ژاپن كاالهاى صادراتى 

حداقل 30 درصد از كاالهاى داخلى ارزانتر هستند. 
3- در بند 3 دستور جلسه موارد ذيل مطرح گرديد:

 آقاى آهنگريان گزارش بسيار مبسوط و مفصلى از جلسه مورخ 
94/11/04 در اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران در 
خصوص اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم و دائمى شدن قانون 
ماليات ارزش افزوده ارائه فرمودند كه مورد توجه و استقبال هيأت 

مديره قرار گرفت و از ايشان تقدير شد. 
 گزارش نشست مشترك با آقاى مهندس مقدسى از شركت آيتو 

توسط دبيركل به اطالع هيأت مديره رسيد. 
برگزارى  خصوص  در  مورخ 94/11/05  مشترك  جلسه  گزاش   
نمايشگاه تخصصى پتو در دبيرخانه انجمن با حضور توليدكنندگان پتو 

و مجرى نمايشگاه توسط دبيركل ارائه شد. 
 با توجه به نشست هاى مورخ 94/11/12 براى تعيين پايه صادرات 
در   94/11/13 مورخ  جلسه  نيز  و   1000 و   1200 ماشينى  فرش 
خصوص تعيين تعرفه هاى پيشنهادى براى كتاب مقررات صادرات و 
واردات سال 95 بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد تا از تجربيات سال 
گذشته و جلسات كارشناسى قبل نيز در سال جديد هم استفاده شود 
و روندهاى مفيد گذشته نيز مدنظر باشد ضمن اينكه به تأثيرات منفى 

تعرفه هاى ترجيحى هم توجه شود. 
4- گزارش جلسه مشترك انجمن صنايع نساجى ايران با وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى در خصوص مشاغل سخت و زيان آور و تفاهم 
نامه فى مابين به اطالع اعضاى محترم هيأت مديره رسيد كه شرح 

آن در بولتن رشته ها و بافته ها شماره 315 پيوست مى باشد. 
5- دبيركل گزارش مفصل و مبسوطى از جلسات اليحه بودجه سال 
95 در ستاد برنامه ششم توسعه و اليحه بودجه سال آتي مملكت 
براى  جدى  نگرانى هاى  از  حاكى  كه  فرمودند  ارائه  ايران  اتاق  در 
توليد صنعت و اقتصاد كشوراست. رئيس زاده با اشاره به آمار و ارقام 
بودجه و عدم توجه به ارقام عملكرد بودجه سالجاري در بودجه سال 
95 نظرات كارشناسى اتاق در خصوص بحث ماليات، بهره مالكانه، 
صندوق توسعه ملى، نرخ ارز و ماليات ارزش افزوده را به اطالع هيأت 

مديره رساندند كه مورد تقدير و تشكر اعضاء قرار گرفت. 
غائبين آقايان

بهروز  دكتر  فرهى،  على  مهندس  مقدم،  محمدرضا  لباف،  اكبر 
محمدى، عليرضا لقمان

ادامه از صفحه 1

 بانک ها برند را به عنوان وثيقه بپذيرند و برای گسترش برندينگ 
تسهيالت با نرخ کمتر مصوب گردد.

 رفع اشکاالت قانونی حقوق مالکيت معنوی و کپی رايت تا برندها 
از کپی شدن مصون بمانند و اين قانون عطف به ما سبق نيز بشود.

 مبارزه جدی با قاچاق بخصوص قاچاق کاالی برند
 مبارزه جدی با برندهای تقلبی

 صدا و سيما نرخ های ويژه برای تبليغات برندهای ايرانی داشته 
باشند و از تبليغات غيرواقعی طبق ضوابط خاص جلوگيری شود.

 برندهای خارجی ملزم به ثبت برند در ايران و متعهد به ساخت 
درصدی از محصول در ايران گردند.

 گسترش فرهنگ حمايت از محصوالت و برندهای ايرانی
 در ايران نيز مانند ترکيه و برخی کشورهای ديگر جهان سازمان 
هدف گذاری  و  برندينگ  ساماندهی  و  گسترش  برای  قدرتمندی 
برای توسعه صادرات غيرنفتی با بودجه کافی تاسيس گردد. هر روز 

تاخير به زيان ملت ايران است.
 توليد بدون کارخانه به عنوان يک پديده نجات دهنده واحدهای 
متوقف يا نيمه متوقف پذيرفته شود. صاحب سرمايه و فکر توزيع با 

کمک کارخانه توليد و توزيع را به حرکت در خواهند آورد و هرکدام 
تخصص خود را خواهند داشت. چنانچه ضوابط قانونی برای اين کار 
تهيه شود. رشد کيفيت، رشد توليد، رشد بهره وری، رشد صادرات و 

کاهش واردات و رشد اشتغال را در پی خواهد داشت.
 با کمک فرهنگ سازی و پيش بينی های الزم از صادرات کاالی 
نامرغوب که برند ساخت ايران را ويران خواهد نمود جلوگيری شود. 
 موسسه استاندارد و ساير واحدهای ذيربط سروسامانی به صدها 
شرکت و سازمان قالبی موجود بدهد که با اخذ مبلغ متنابهی از 
توليدکننده محصول و برندش را به عنوان برترين انتخاب می نمايد 
و موجب فريب مصرف کننده و ضايع نمودن حق توليدکننده با برند 

و کيفيت عالی می شود. 
 سازمان حمايت از مصرف کننده بخش نظارت بر قيمت ها اگر 
گذاری  قيمت  برای  ويژه ای  ضوابط  باشند  بايد  هنوز  که  معتقدند 

کاالی برند تنظيم نمايد.
 باالخره در آينده نه چندان دوری کشور ايران به سازمان تجارت 
جهانی خواهد پيوست و حمايت های تعرفه ای تقريبا حذف می شود. در 

آن زمان برای آنهايی که برند نيستند شرايط سخت تر خواهد شد.

کيميای برندينگ، ثروت آفرين تر از نفت و گاز

دانشکده  علمی  هيئت  عضو   - زاده  سرشار  عباس  مهندس 
مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اميرکبير- اعالم کرد: با لغو 
تحريم ها به شرايط دولت های هفتم و هشتم باز خواهيم گشت 

و قرار نيست اتفاق ويژه تری رخ دهد. 
وی ضمن اعالم مطلب فوق تصريح کرد: در پايان دوره دولت 
هفتم، توليد پارچه در صنايع نساجی کشور ۹۴۰ ميليون متر مربع 
بود در صورتی که اين رقم در دولت هشتم به ۷۸۰ ميليون متر 
مربع کاهش يافت اما در دوران تحريم، ميزان توليدات نساجی 
به بيش از يک ميليارد متر مربع رسيد به عبارت بهتر تحريم 
توليدات  حجم  افزايش  به  موفق  و  بود  نساجی  صنايع  نفع  به 

نساجی شديم. 
لغو  از  صحبت  که  حاضر  حال  در  افزود:  دانشگاه  استاد  اين 
تحريم ها به ميان آمده است و فضای اقتصادی آن بر صنعت 
نساجی سايه انداخته، توليد پارچه در کشور به ۸۵۰ ميلون متر 
مربع کاهش يافت و کامًال مشخص است که اين کاهش به 
دليل توقف خريد بازار از صنايع نساجی است و توليدکنندگان به 
پايين آوردن حجم توليد روی آورده اند. به گفته مهندس سرشار 
زاده، مشکل اينجاست که با لغو تحريم ها، آزادسازی سيستم 
بانکی و آغاز فعاليت شعب بانک های ايرانی در خارج از کشور، 
واردات عمل خواهد  به نفع  کامًال  بانک ها  اين  مالی  ارتباطات 
شباهت  ما  فعلی  شرايط  که  مطلب  اين  به  اشاره  با  وی  کرد. 
نيز  دوران  اين  در  گفت:  دارد،  هشتم  دولت  دوران  به  بسياری 
به  مربوط  گذاری های  سياست  بود،  يافته  کاهش  نفت  قيمت 
حفظ نرخ تورم موجب کمبود نقدينگی شده بود، بهره های بانکی 
روند  محصوالت  شده  تمام  قيمت  و  داشت  صعودی  افزايش 
صعودی خود را طی می کرد. به گزارش نساجی نيوز سرشار زاده 
اذعان داشت: طبعًا پس از آزادسازی سيستم بانکی، دولت به 
دليل قيمت ارزان نفت، به معامالتی روی خواهد آورد که بتواند 
پول را به شبکه مالی کشور تزريق نمايد، در اين ميان معامالت 

يوزانس از سر گرفته خواهند شد 
به گفته وی، توليدکننده داخلی با نرخ بهره های ريالی درگير است 
اما واردکننده طبق نرخ بهره های جهانی عمل می کند و معموًال 
تجار ايرانی به آسانی می توانند دفاتر خارج از کشور تأسيس کنند 
که در اين صورت برای خود پرفورما صادر می نمايند و در شعب 
بانک های داخلی، به افتتاح حساب می پردازند به اين ترتيب برای 

از  خارج  دفاتر  در  فعاليت 
کشور خود، اعتبار يوزانس 
سپس  می کنند؛  باز  را 
شعب  به  را  اعتبارات  اين 
بانک های ايرانی در خارج 
از کشور می فروشند، پول 
نقد را برای طرف خارجی 
خود ارسال می کنند و کاال 
را از خارج کشور به ايران 
کشور  داخل  در  می آورند 

به دليل کمبود نقدينگی، نرخ بهره در بازار حدود ۴۰ درصد در 
بفروشيد  داخلی  بازار  در  را  کااليی  بخواهيد  اگر  و  است  سال 

می توانيد با ۴۰ درصد انتظار سود، اين اقدام را انجام دهيد.
بازرگانان  کرد:  تصريح  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  عضو 
و  اند  کرده  وارد  اليبور  نرخ  با  را  بانکی  بهره  واردکنندگان،  و 
می توانند از اعتبارات بانک های داخلی نيز استفاده و کاالهای 
خارجی را به مدت يک ساله با بهره پايين خريداری کنند اما 
توليدکنندگان داخلی با تفاوت بهره داخلی با بهره ای که از طريق 
معامالت يوزانس وارد سيستم بانکی شده، مواجه خواهند شد. 
وی اذعان داشت: اين مطلب از سوی مسئولين اعالم می شود 
که ممکن است معامالت يوزانس به توليدکنندگان داخلی نيز 
تعلق بگيرد اما اوًال توليدکننده داخلی، يوزانس را برای مواد اوليه 
خواهد داشت و از سوی ديگر توليدکنندگان مانند تجار به دنبال 

راه اندازی دفاتر خارج از کشور و ... نيستند.
سرشار زاده در پاسخ به اين سوال که آيا رفع تحريم ها، تهديدی 
توليدکنندگان  دل  در  اميدی  بارقه  يا  است  کشور  صنايع  برای 
داخلی، اذعان داشت: صنعت نساجی از نظر دسترسی به مواد 
اوليه با مشکل خاصی به دليل تحريم مواجه نيست زيرا عمدتًا 
از کشورهای آسيايی مانند هند، ازبکستان و کره جنوبی تأمين 
می شود. مطلب ديگر اين که توليد رنگ و مواد شيميايی نساجی 
در اروپا به دليل مسائل زيست محيطی، ده سالی است که به 
شاخصی  کمپانی  هيچ  عمًال  و  شده  منتقل  آسيايی  کشورهای 
در زمينه فروش رنگ و مواد شيميايی نساجی وجود ندارد که 
در صورت لغو تحريم ها، توليدکنندگان نساجی از اين کشورها، 

مواد اوليه وارد کنند.

اثرات برجام در توسعه صنعت نساجی کشور 
عضو انجمن صنايع نساجى ايران:
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بايد با حذف هزينه های اضافی توليدکنندگان، قيمت تمام شده 
محصوالت آنها را کاهش دهد تا در اين شرايط بحرانی بتوانند 
باقی بمانند و با ايجاد ارزش افزوده و افزايش صادرات کشور 
را از رکود خارج کند. باعث تاسف است که دولت دقيقا همان 

کاری را انجام می دهد که نبايد انجام دهد.
ايـن عضـو فعال هيئـت مديـره انجمـن صنايع نسـاجی ايران 
کـه بـه گفتـه خـود در تمـام جلسـات کميته مبـارزه بـا قاچاق 
پوشـاک حضـور داشـته اسـت در ايـن بـاره گفـت: تصميمات 
بسـيار خوبـی در ايـن کميتـه اتخـاذ می شـود اما متاسـفانه در 
اجـرا بـه خوبـی عمـل نمی شـود. درحـال حاضـر طبـق آمـار 
رسـمی گمرک کشـورمان ۵/۵ ميليون دالر پوشـاک از مبادی 
رسـمی وارد ايـران شـده اسـت. درحاليکـه طبـق آمـار کشـور 
ترکيـه بيـش از ۶۰۰ ميليـون دالر پوشـاک بـه ايـران صـادر 
شـده اسـت . قطعـا ايـن حجـم وسـيع قاچـاق نـه به صـورت 
شـده  سـازماندهی  به صـورت  و  کانتينـر  بـا  بلکـه  چمدانـی 
وارد کشـور می شـود. کشـوری همچـون ايـران کـه از لحـاظ 
امنيتـی از امکانات وسـيعی برخـوردار اسـت و براحتی می تواند 
شناسـايی  را  داعـش  افـراد  جملـه  از  تروريسـتی  گروه هـای 
را  کاال  قاچـاق  عامـالن  می توانـد  طبيعتـا  کنـد،  دسـتگير  و 
شناسـايی و بـا آنهـا برخـورد کنـد. هـم اکنـون زمـان ورود 

نيروهـای امنيتـی بـه ايـن حوزه اسـت.
وی ضمن يادآوری اين موضوع که قاچاق در صنعت نساجی به 
علت نوع محصول نهايی در اين صنعت، بيش از ساير صنايع 
است، در ارتباط با اثربخشی راه های کنترل قاچاق و بخصوص 
طرح GS1 گفت: طرح GS1 از اين لحاظ که به کمک آن 
رسمی  مبادی  از  کاال  يک  که  داد  تشخيص  می توان  راحتی 
وارد شده است يا خير طرح خوبی است. اما بايد مراقب باشيم 
که به عاقبت طرح شبنم دچار نشود. هرچند که هم اکنون هم 

زمزمه های ورود GS1 جعلی به گوش می رسد.
وی افزود انجمن بارها پيشنهاد داده است که برای ورود برندها 
بطور  شويم.  عمل  وارد  ريزی  برنامه  با  بايد  کشور  داخل  به 
و  ثبت  را  خود  برند  رسمی  به صورت  بايد  برند  صاحب  مثال: 
نمايندگی های خود را معرفی کند و تعهد دهد به مدت ۳ سال 
اما  کند.  توليد  ايران  در  را  خود  کاالی  درصد   ۳۰ تا   ۲۰ بين 
متاسفانه جزئيات اين پيشنهاد جدی گرفته نشد و همانند شير 

بی يال و دندان شد.
شـهاليی کـه خـود توليدکننـده و صـادر کننده کاال به کشـور 
ترکيـه اسـت در ارتبـاط بـا شـرايط صـادرات کاال بـه ترکيـه 
نـکات جالب توجهی را متذکر شـد و گفت: اگـر توليدکننده ای 
قصـد داشـته باشـد به صـورت مـدت دار به کشـور ترکيه کاال 
صـادر کنـد در ابتـدای امـر ۶ درصـد گمرکـی از او دريافـت 
می کننـد. بديـن ترتيـب کـه زمانـی کـه مـا کاال را به صـورت 
چنـد ماهـه بـه يـک شـرکت ترکيـه ای واگـذار می کنيـم، آن 
وارد کننـده بايـد در ابتـدا ۶ درصد بـه گمرک پرداخـت نمايد. 
درحاليکـه در ايـران اينگونـه نيسـت و توليدکننـده ترکيـه ای 
صـادر  ايـران  بـه  قاچـاق  صـورت  بـه  را  کااليـش  براحتـی 

می کنـد و جـه آن را دريافـت می کنـد.
وی در ارتبـاط بـا دامپينـگ نيـز گفـت: فـرض کنيد کشـور ما 
در صـادرات پلـی اسـتر بـه کشـور ترکيـه دارای مزيت اسـت. 
کشـور ترکيـه بـرای حمايـت از توليدکننـدگان داخلـی خـود، 
بالفاصلـه بـا ايجـاد دامپينـگ ايـن مزيـت را بـرای کشـور ما 
خنثـی می کنـد. متاسـفانه در توافقنامـه تجـاری ميـان کشـور 
ما و ترکيه از سـوی مسـئولين کشـور ما بسـيار ناشـيانه عمل 
شـده اسـت و بهتـر بود که دولتمـردان ما پيش از عقـد قرارداد 
از نظـرات انجمـن صنايـع نسـاجی ايـران و ديگر تشـکل های 

می بردند. بهـره  ذينفـع 

ايجـــاد امنيت اقتصادی، پيش از جذب ســرمايه 
خارجی

اين فعال اقتصادی در صنعت نساجی در ارتباط با تحرکات پسا 
برجام و جلسات متعددی که هيئت های خارجی در ايران دارند 
گفت: کشور ما اگر به دنبال جذب سرمايه گذاران خارجی است 
عشق  با  داخلی  سرمايه گذار  که  کند  فراهم  بستری  ابتدا  بايد 
سرمايه گذاران  که  چرا  کند.  سرمايه گذاری  توليد  در  عالقه  و 
خارجی در ابتدا به عملکرد سرمايه گذاران داخلی نگاه می کنند 

تا از امنيت سرمايه گذاری آسوده خاطر باشند.
مهندس محمد جعفر شهاليی در ارتباط با نوسانات نرخ ارز و 
تاثير آن بر اقتصاد نيز اينگونه سخن گفت: تقريبا تا دو سال 
پيش به مدت ۱۲ سال به هر قيمتی نرخ ارز را ثابت نگه داشته 
بوديم. بدين صورت که بعد از مدتی حقوق کارگر از ۴۰ هزار 
کفاف  هم  باز  البته  که  بود  رسيده  تومان  هزار   ۶۰۰ به  تومان 
زندگی او را نمی داد. هر ساله در ۱۵ فروردين ماه نرخ آب و برق 
و گاز ۱۵ درصد افزايش می يافت و طبق آمارهای رسمی بانک 
مرکزی هر ساله ۱۷ درصد تورم ايجاد می شد. بنابراين اگر نرخ 

ارز را ثابت نگه داريم توليدکنندگان ما ضربه خواهند خورد. 
کشور ما می تواند با الگو برداری از کشورهای ديگر و استفاده 
از  خروج  برای  مناسبی  راه حل های  به  اقتصادی  ابزارهای  از 
رکود برسد. همانطور که ترکيه و برزيل و هند نيز پيش از اين 
همين کار را کرده اند و موفق بوده اند. نرخ ارز و بطور کلی همه 
تعادل  به  طبيعی  به صورت  بايد  اقتصاد  در  موجود  پارامترهای 
برسند. اگر يک پارامتر را بيش از اندازه کنترل کنيم به ديگر 
بخش های اقتصاد ضربه وارد می شود (نظريه دست نامرئی آدام 
موجب  نکند  حرکت  تورم  نرخ  با  دالر  نرخ  زمانيکه  اسميت). 
می شود به توليدکنندگان خارجی سوبسيت دهيم. اتفاقی که در 
۸ سال گذشته در کشور ما رخ داد و ريشه های توليد را خشکاند.
وی در بخش ديگری از سخنانش افزود: در حال حاضر اگر با 
نگاه خوشبينانه کشور خود را يک کشور درحال توسعه بدانيم. 
بايد هزينه های اضافی که بر توليد تحميل می شود را کاهش 
دهيم تا با افزايش توليد و ايجاد رونق به سوی پيشرفته شدن 
گام برداريم. زمانی که کشورمان به يک کشور پيشرفته تبديل 
که  باشيم  داشته  انتظار  توليدکنندگان  از  می توانيم  آنگاه  شد 
توان پرداخت انواع ماليات ها و ديگر هزينه های اضافی را داشته 

باشند.
مهندس شهاليی در پاسخ به اين سوال که آيا با افزايش نرخ 
يا  می شوند  فقيرتر  مردم  و  ميابد  کاهش  ملی  پول  ارزش  ارز 
خير؟ پاسخ داد: بله کاهش ميابد و اتفاقا بايد کاهش يابد چرا که 
دوای درد کشور ما هم اکنون همين است و علت اصلی آنکه 
توليد در کشور ما رو به نابودی است پول بسيار زيادی است که 
از طريق توليد به دست نيامده و می توان گفت اين نوعی پول 
نامشروع است که در جامعه توزيع شده است و اين پول بايد 
پاک شود. تنها بايد پول حاصل از توليد يا ارائه خدمت در چرخه 
اقتصاد وجود داشته باشد. تعريف سرمايه مشروع اين است که 
هر فردی در برابر توليد کاال يا ارائه خدمت پول دريافت کند و 
ماليات پرداخت نمايد. متاسفانه در قبال اکثر سرمايه هايی که 
از سرمايه گذاری های غير مولد به دست می آيد مالياتی پرداخت 

نمی شود.
وی در پايـان گفـت: صنعتگـری کـه بـا تمام وجـود خود يک 
واحـد توليـدی را راه انـدازی کرده اسـت، آن واحـد را به مانند 
فرزنـد خـود می دانـد و راضـی بـه نابـودی آن نيسـت. بخاطر 
داشـته باشـيم کـه در حـال حاضـر يکـی از مشـکالت بزرگ 
کشـور مـا بيـکاری اسـت و صنعـت نسـاجی تنهـا صنعتـی 
اسـت کـه قابليـت ايجـاد بيشـترين اشـتغال را بـا کمتريـن 

اسـت.  دارا  سـرمايه گذاری 

براسـاس اعالم دفتـر مطالعات آمـارى و راهبردى انجمن 
صنايـع نسـاجى مطابق بـا آمار گمرك جمهورى اسـالمى 
ايـران طـى ده مـاه نخسـت سـال 1394، كل صـادرات 
صنايـع نسـاجى كشـور با احتسـاب رنگ، ماشـين آالت و 
فـرش دسـتباف بالـغ بـر 753/4 ميليون دالر بـوده كه در 
مقايسـه بـا مدت مشـابه سـال گذشـته افـت 13 درصدى 

داشـته است. 
رنگ،  احتساب  بدون  نساجى  صنايع  محصوالت  صادرات 
ماشين آالت و فرش دستباف طى ده ماه نخست سالجارى 
مدت  با  مقايسه  در  كه  بوده  دالر  ميليون  با 496/2  برابر 

مشابه سال 93 افت 11 درصدى داشته است. 
همچنان  دالر  ميليون   251/9 صادرات  با  كفپوش 
بوده  صنعتى  نساجى  محصوالت  صادارت  صدرنشين 
به طوريكه در مقايسه با صادرات اين محصول در ده ماه 

نخست سال 93 رشد 4درصدى داشته است. 
براسـاس ايـن گـزارش عمده ترين اقـالم صادراتى پس از 
كفپوش هـاى نسـاجى طـى ايـن مـدت از نظـر ارزش بـه 
ترتيـب عبارتنـد از: انـواع اليـاف بـه ارزش 42/6 ميليـون 
دالر، انـواع پوشـاك بـه ارزش41/4 ميليـون دالر و پـس 
از ايـن دو صـادرات نـخ بـه ارزش 34/7 ميليـون دالر و 
پارچـه بـه ارزش 31/8 ميليـون دالر در رتبه هـاى بعـدى 

داشـتند.  قرار 
براساس آمار گمرك جمهورى اسالمى ايران طى ده ماه 
نخست سال 1394 كل واردات نساجى كشور با احتساب 
مدت  به  نسبت  درصدى   28 افت  با  رنگ  و  ماشين آالت 
رسيده  دالر  ميليارد   1/284 رقم  به  گذشته  سال  مشابه 
رنگ  احتساب  بدون  كشور  نساجى  صنايع  واردات  است. 
دالر  ميليون  بر 922/9  بالغ  مدت  اين  در  ماشين آالت،  و 
بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد 

افت داشته است. 
در ده ماه نخست سالجارى، واردات انواع الياف بالغ بر 267 
ميليون دالر بوده كه در مقايسه با واردات ساير محصوالت 
نساجى در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن واردات 
قرار  بعدى  رتبه  در  دالر  ميليون   232/8 ارزش  به  پارچه 
دارد. واردات پارچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 

26 درصدى داشته است. 
الياف  از  پس  دالر  ميليون   226/2 ارزش  به  نخ  واردات 
نساجى  محصوالت  ميان  در  را  واردات  بيشترين  پارچه  و 
داشته است. اما مقدار آن نسبت به ده ماهه نخست سال 

93 افت 19 درصدى داشته است.
الزم به ذكر است كه گزارش كامل آمار واردات و صادرات 
دنياى  نشريه  شماره 16  در  سال 94  نخست  ماه  ده  طى 

نساجى درج خواهد گرديد.

گزارش آمار واردات و صادرات کل کشور 
طی ده ماه نخست سال ١٣٩٤ 

قاچاق، خوره ای در جان توليد
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

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

چنانچه تمايل به دريافت غرفه در 
نمايشگاه مذكور را داريد، براى دريافت 

فرم مذكور به سايت نساجى نيوز 
مراجعه فرماييد.
26409902-5

آشيان هاى تهى دست مرا
مرغ دستان تو پر مى سازند

تاخير در انجام تعهدات انسانى و اجتماعى ما، 
چه بسا كه چشم انتظاران را به انزوا مى كشاند 

كه نه تو مى پسندى و نه من
حساب كوتاه مدت 0216166480009 بانك ملى 
شعبه فردوسى به پرداخت تعهدات اعضاى انجمن 
صنايع نساجى ايران به منظور ساخت هنرستان 

شهر زلزله زده «ورزقان» تخصيص يافته است.
منتظر همراهى گرمتان هستيم

جلسات  ميزبان  انجمن  دبيرخانه  گذشت  که  هفته ای 
اعضای  نشست  جمله  از  بود  مختلفی  نشست های  و 
پايه  نرخ  تعيين  برای  که  انجمن  ماشينی  فرش  کميته 
صادراتی فرش های ۱۰۰۰ شانه و ۱۲۰۰ شانه گرد هم 
تا  شد  مقرر  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  که  بودند  آمده 
تعديلی در نرخ های پايه کليه اقالم کااليی اين صنعت 
از  متشکل  کميته ای  منظور  همين  به  و  پذيرد  صورت 
مهندس حکيمی، مهنـدس مقصودی، مهندس فرهی،

تا  شد  انتخاب  سجادی  مهندس  و  زکی پور  مهندس 
در نشست کارشناسی نسبت به تصميم گيری در اين 
خصوص اقدام نمايند. برگزاری نشست بسيار مهم ديگر 
تحليل و پيشنهاد نرخ سود بازرگانی و تعرفه های گمرکی 
برای کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ بود که 
امسال نيز همچون سال گذشته با استعالم از اعضای 
انجمن و برگزاری نشست هماهنگی و کارشناسی صورت 
پذيرفت و انجمن با رويکرد کاهش راه های سوء استفاده 
از تعرفه ها نسبت به همسان سازی رديف های تعرفه ای 
در جهت حمايت از توليد داخل اقدام و پيشنهادات خود را 

برای اجرايی شدن اين قانون ارائه داد.
نشست ديگر که با استقبال اعضای انجمن برگزار شد 
جلسه همـاهنگی کميته پتو برای برگزاری نمايشگاه 
اين  در  که  بود  پتو  صنعت  توانمندی های  اختصاصی 
نشست ابعاد مختلف موضوع از نظر زمانی و مکانی 
و لزوم حضور موثر و پررنگ اعضای انجمن در اين 

نمايشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
توانمندی های  معرفی  اختصاصی  نمايشگاه  اولين 
صنعت پتوی توليد داخل قرار است با نظارت انجمن 
نوين  پاد  سامع  شرکت  توسط  ايران  نساجی  صنايع 
دائمی  محل  در  ماه  اسفند   ۲۱ لغايت   ۱۸ تاريخ  در 
يکشنبه  همچنين  شود.  برگزار  تهران  نمايشگاه های 

گذشته نشست هيات مديره انجمن ميزبان آقايان دکتر اخباری، 
دکتر محمديان و مهندس جهانگير از دانشگاه آزاد کاشان بود 
ماشينی  فرش  ملی  همايش  سومين  بيشتر  معرفی  برای  که 
به  همايش  اين  در  حضور  برای  انجمن  از  دعوت  و  کاشان 

انجمن آمده بودند و توضيحات مبسوطی را درخصوص اهداف 
و دستاوردهای گذشته اين همايش مطرح نمودند و نمايشگاه 
از  را  استاندارد  همکار  آزمايشگاه  از  برداری  بهره  و  جانبی 

ويژگی های همايش امسال دانستند.

به دنبال برگزار ی باشکوه و موفقيت آميز دو دوره همايش ملی صنعت فرش ماشينی ايران در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سومين 
همايش ملی صنعت فرش ماشينی روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد اسالمی کاشان و با حضور جمع کثيری از 

مديران و صاحبان صنايع فرش ماشينی سراسر کشور و مسئولين کشوری برگزار می شود.
در اين همايش که با هدف تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت، تبادل افکار بين 
صاحبان صنعت فرش ماشينی و صنايع وابسته با مسئولين، بررسی چالش ها و 
موانع صادرات فرش ماشينی به ويژه در دوران پساتحريم برگزار خواهد شد، 
گزارشی از فعاليت های يک سال گذشته مرکز تحقيقات فرش ماشينی دانشگاه 
مندان  عالقه  می گردد.  ارائه  مرکز  اين  در  شده  انجام  تحقيقات  آخرين  نيز  و 
تحقيقات  مرکز  سايت  طريق  از  همايش  در  شرکت  نام  ثبت  جهت  می توانند 
فرش ماشينی www.kashancre.com تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ ثبت 

نام نمايند.
نمايشگاه  نخستين  برپايی  گذشته،  های  سال  با  امسال  همايش  تمايز  وجه 
 (IMCIEXPO 2016) تخصصی بين المللی صنايع وابسته فرش ماشينی
همزمان با اين رويداد می باشد. نمايشگاه که در دو سالن A و B و جمعا به 
متراژ ۲۵۰۰ متر مربع و در محل دانشگاه آزاد اسالمی کاشان برپا خواهد شد 
از روز دوشنبه دهم اسفند ماه لغايت پنج شنبه سيزدهم اسفند ماه از ساعت 
۱۵ الی ۲۱ ميزبان متخصصين، مديران و عالقه مندان صنعت فرش ماشينی 
 www.imcienpc.com آدرس  به  نمايشگاه  سايت  به  مراجعه  می باشد. 

آخرين اطالعات و اخبار نمايشگاه را در اختيار عالقه مندان قرار می دهد.

دبيرخانه در هفته ای که گذشت

سومين همايش ملی صنعت فرش ماشينی
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