
مهندس حبيب اهللا شاه کرمی- دبير انجمن صنفی کارفرمايان 
صنايع نساجی استان اصفهان- آخرين سخنران مراسم افتتاحيه 
و  مهندسی  طراحی  دانشجويی  ملی  مسابقات  دوره  سومين 
هنری پارچه و پوشاک بود که در جايگاه سخنرانی قرار گرفت.
واحد   ۸۱۸ و  هزار   ۹ وی،  گفته  به  نيوز،  نساجی  گزارش  به 
هزار   ۲ تعداد  اين  از  که  دارند  وجود  کشور  سراسر  در  نساجی 
و ۱۵۰ واحد در اصفهان مستقر شده اند و ۲۸۸ هزار اشتغال 

رسمی را ايجاد کرده اند.
شاه کرمی، صنعت نساجی را يک صنعت پيشرو و حل کننده 
صنايع،  راهبردی  سند  در  گفت:  و  دانست  اجتماعی  معضالت 
کارگاه های زير ۱۰ نفر جزو توليد محسوب نمی شوند در حالی 
که برای مثال در اصفهان ۶ هزار و ۴۱۶ واحد زير ۱۰ نفر به 

صورت خويش فرما و کارفرما وجود دارند!
داخل  سرمايه گذاری های  کل  از  درصد   ۵ کرد:  تصريح  وی 
دارد.  اختصاص  نساجی  صنعت  به  اشتغال  درصد   ۱۳ و  کشور 
دالر  ميليارد   ۷ نساجی  گردش  دالر  ميليارد  از۲۰  چنين  هم 

قاچاق است.

اسـتان  نسـاجی  صنايـع  کارفرمايـان  صنفـی  انجمـن  دبيـر 
اصفهـان تأکيـد کـرد: واقعيت اين اسـت کـه مبارزه بـا قاچاق 
منحصـر بـه يـک نهـاد يـا ارگان نمـی شـود و تمـام فعـاالن 

نسـاجی و پوشـاک، تأميـن کننـدگان مـواد 

به گزارش خبرنگار نساجی نيوز از اصفهان محمدمهدی رئيس زاده- 
دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران- در سخنرانی خود در مراسم 
افتتاحيه سومين دوره مسابقات ملی دانشجويی طراحی مهندسی و 
هنری پارچه و پوشاک ضمن معرفی مختصر انجمن صنايع نساجی 
ايران گفت: اين تشکل کارفرمايی سال۱۳۴۰ راه اندازی شده است 
و در حال حاضر حدود ۵۰۰ عضو از سراسر کشور دارد. رئيس زاده با 
اشاره به اين نکته که انجمن تالش می کند با هم افزايی و کمک 
فکری اعضای خود، نقش موثری در رفع مشکالت اين صنعت ايفا 
نمايد، اذعان داشت: يکی از مهم ترين تالش های ثمربخش انجمن، 
قرار گرفتن صنعت نساجی در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است؛ در سال های گذشته با غفلت از اين صنعت مهم و 
استراتژيک، در رأس هرم صنايع کشور، پتروشيمی، صنعت نفت و گاز 

و فوالد قرار داشت.
وی، صنعت نساجی و پوشاک را يک صنعت سبز با بيشترين ميزان 
اشتغال و کمترين سرمايه گذاری سرانه توصيف کرد و افزود: يکی 
از مهم ترين معضالت اين صنعت، قاچاق و واردات غيرقانونی است 
و اهميت اين مسأله به اندازه ای است که در جلسات مختلف رسانه 
ها، نهادها و سازمان های دولتی و حتی بيت مقام معظم رهبری نيز 

مطرح شد.
فرهنگ  لزوم  يادآوری  با  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
سازی توجه به توليد داخل گفت: متأسفانه در دهه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، 
سياستگذاری ها بر پايه حمايت از واردات و تزريق دالرهای ارزان نفتی 
به بازار بود. تثبيت نرخ ارز، تشديد تورم را به دنبال داشت، هزينه های 
دستمزد بيش از ۱۵ برابر شد و به تبع آن هزينه های تأمين اجتماعی 
و حق بيمه کارفرمايان افزايش پيدا کرد و توليدات داخلی در شرايط 
نابرابر با محصوالت خارجی قرار گرفتند. رئيس زاده اذعان داشت: 
طبق آمارهای گمرک، واردات رسمی منسوجات و پوشاک طی ده 
سال گذشته، ۲۳/۷ ميليارد دالر و ميزان قاچاق ۲۵ ميليارد دالر بود 
(يعنی بيش از واردات رسمی!)؛ مجموع واردات نساجی و پوشاک ۶۰ 

ميليارد دالر و در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ ميليارد دالر رسيد.
وی افزود: سرمايه گذاری ارزی انجام شده طی ۱۰ سال در صنعت 
به  واردات  نسبت  بنابراين  است  بوده  دالر  ميليارد   ۲/۶ نساجی 
سرمايه گذاری انجام شده در اين صنعت ۲۸ برابر است؛ پس با رشد 

منفی سرمايه گذاری در صنايع نساجی و پوشاک مواجهيم.
رئيس زاده به اشتغال نيز پرداخت و گفت: ميزان اشتغال مستقيمی 
که در اين ده سال از بين رفته، بين ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برآورد 
می شود. وی، کمترين ميزان سرمايه گذاری برای ايجاد اشتغال را 
متخص صنعت نساجی دانست و گفت: سهم پوشاک از کل ارزش 
افزوده، قبل از سال ۱۳۸۳ حدود۸۲ /۳ درصد بود در حالی که طی اين 

۱۰سال به۰/۳۳ درصد کاهش يافته است.
نساجی،  حوزه  کرد:  تصريح  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
پوشاک و کفش در مجموع ۴/۵ درصد تجارت جهانی را تشکيل 
می دهد اما در اين ميان متأسفانه صادرات فرش دستباف ايران در 
سال۲۰۱۰ تا سال۲۰۱۴ کاهش۱۲ درصدی را تجربه کرد، در حالی 
صنعت  اين  در  توجهی  قابل  سرمايه گذاری های  کشورها  ساير  که 
انجام دادند، برای مثال کشوری مانند ويتنام به رشد ۲۳ درصدی در 
صادرات دست يافت. به گفته وی، نخ فيالمنت پلی استر با رشد ۴۲ 
درصدی، باالترين رقم توليدات نساجی کشور طی ۹ ماه اخير را به 

خود اختصاص می دهد و در مقابل با کاهش توليد 
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 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد.)

 صنعت نساجی، يک صنعت پيشرو و حل کننده معضالت اجتماعی است

ادامه در صفحه 3 ادامه در صفحه 3

دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:

دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنايع نساجى استان اصفهان

 قاچاق پوشاک و حلقه مفقوده نساجی به روايت آمار و ارقام

و  دستورالعمل ها  قوانين،  و  برنامه ها  پوشاک،  و  منسوجات  قاچاق 
اقدامات انجام شده نهادهای دولتی و تشکل های نساجی و پوشاک 
که  بود  امشب»  «تيتر  تلويزيونی  برنامه  بخش های  مهم ترين  از 
با حضور عباس نخعی- مدير کل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای 
هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز-، گلنار نصرالهی- 
مديرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت- و 
ايران-  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل  رئيس زاده-  محمدمهدی 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
عباس نخعی- مدير کل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز- گفت: طی ۹ ماه امسال حدود 
۱۲۲۰ ميليارد ريال ( ۱۲۲ ميليارد تومان) پوشاک قاچاق کشف شده 
است و بيشترين کشفيات طی سال های اخير متعلق به سال ۱۳۹۱ 

با رقم ۳ هزار ميليارد ريال می باشد.
وی ادامه داد: برنامه پيشگيری از قاچاق کاالی نساجی که با اهتمام 
تمام دستگاه های مرتبط عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به جلسه اصلی ستاد، ارائه و مصوب شده، دارای سه بخش 

اصلی به شرح زير است:
 پيشگيری: به معنی رقابت پذير کردن و حمايت از توليد داخل با 
اولويت های تعيين شده است. برای مثال نوسازی و بازسازی ماشين 
آالت، تأمين نقدينگی و توليد چادر مشکی. بديهی است در اين 
زمينه از ظرفيت دستگاه های دولتی در بعضی از موارد مانند اصالح 

نظام مالياتی استفاده خواهد شد.
 اقدامات فرهنگی: مبارزه با قاچاق نيازمند عزم ملی و مشارکت 
مردم است که اقدامات مربوط به بسته فرهنگی اين مورد انجام 

شده است.
 بخش مقابله ای و مبارزه ای: در مبادی ورودی و سطح عرضه 

انجام خواهد شد.
نخعی، عامل اصلی موثر در افزايش قاچاق به خصوص پوشاک را 
محدوديت و ممنوعيت های ناشی از افزايش تعرفه واردات پوشاک 
و تفاوت نرخ ارز بين سال های ۹۰ و ۹۱ و قرار گرفتن پوشاک در 
رديف دهم کااليی دانست و افزود: خوشبختانه اين محدوديت ها در 

ادامه در صفحه 2دولت يازدهم برداشته شدند.



 

خبر
اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

نشست شماره 892 هيات مديره مورخ 94/11/18 در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت: 
1- آقاى دكتر كاردان بر پيگيرى اصالحيه قانون مالياتها كه قرار 
است از ابتداى سال 95 اجرايى شود، از طريق اتاق بازرگانى و انجمن 
مديران و طرح آن در دولت تأكيد كردند چرا كه اجراى آن منجر به 

توقف تعدادى از واحدهاى توليدى خواهد شد. 
آقاى لباف نيز اجراى ماده 181 مالياتها را مخل سيستم واحدهاى 
توليدى دانستند و بهترين روش براى مقابله با اين قانون را توقف سه 

ماهه اول سال 95 دانستند. 
همچنين دكتر شيبانى از دبيركل خواستند كه پيرو مصوبه هيأت 
مديره، در جلسات هيأت مديره مستمراً از برخى از اعضاى انجمن 
و ساير تشكل ها حسب مورد دعوت بعمل آيد تا در جلسات حضور 

داشته باشند.  
2- در بند 4 دستور جلسه آقاى مهندس نيلفروش زاده گزارش مفصلى 
از نشست مشترك مورخ 94/11/13 با ناجا در خصوص مبارزه با 
قاچاق كاالى نساجى و پوشاك ارائه دادند كه حاكى از عالقمندى 
آن مجموعه براى تشكيل كميته مشترك با انجمن صنايع نساجى 
ايران در خصوص شناسايى راههاى اجرائى كاهش قاچاق كاال بود و 
همچنين عالقمند بودند كه در يكى از جلسات هيأت مديره انجمن 

حضور داشته باشند. 
3- گزارش حضور هيأت تجارى تايلند در سازمان توسعه تجارت در 
تاريخ 94/11/13 توسط آقاى رئيس زاده به اطالع اعضاى محترم 
و  دقيق تر  اطالعات  انجمن  شد  پيشنهاد  كه  رسيد  مديره  هيأت 
شفاف ترى را از حضور اين هيأت ها به اطالع اعضا برساند كه صرفًا 
بحث فروش محصوالت مدنظر نباشد و بتوان در زمينه هاى جذب 
براى  جديد  صادراتى  بازارهاى  يافتن  و  مشترك  سرمايه گذاريهاى 

صنعت نساجى و پوشاك برنامه ريزى نمود. 
رئيس زاده،  آقاى  تلويزيونى  مصاحبه  از  مفصلى  گزارش   -4
مشترك  نشست  آن  متعاقب  و  نخعى  آقاى  و  نصرالهى  خانم 
بررسى هاى  معاونت  با  انجمن  مديره  هيأت  رئيس  و  دبيركل 
با  كه   94/11/14 مورخ  جلسه  در  رهبرى  معظم  مقام  بيت 
حضور دكتر حسين قوامى از بيت و آقاى آقائى، مدير بخش واردات، 
آقاى كريمى مدير مركز جرائم سازمان يافته گمرك و آقاى نخعى 
از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و آقاى علم الهدى مديربخش 
اقتصادى بيت برگزار شد به اطالع اعضاى محترم هيأت مديره رسيد. 
5- طبق قرار قبلى آقايان دكتر اخبارى رياست محترم دانشگاه آزاد 
اسالمى كاشان، دكتر محمديان و مهندس جهانگيرى از اعضاى 
و  يافتند  حضور  جلسه  در  دانشگاه  آن  نساجى  گروه  علمى  هيأت 
توضيحات مبسوطى را درارتباط با سومين همايش فرش ماشينى 
(12 اسفند ماه) و نمايشگاه تخصصى جانبى آن ( 10 لغايت 13 اسفند 
ماه) و راه اندازى آزمايشگاه همكار استاندارد آن دانشگاه ارائه فرمودند 
و پيشنهادات اعضاى محترم هيأت مديره نيز به اطالع مجريان اين 
همايش رسيد و مقرر شد تا انجمن نيز پيگيريهاى الزم را براى پربارتر 

برگزار شدن اين همايش بعمل آورد. 
6- در بند 9 دستور جلسه موارد زير مطرح گرديد:

1-6- مقرر شد كه هماهنگيهاى الزم براى ارائه بخش دوم مطالعات 
آقاى مهندس سلطانى در خصوص استراتژى صادراتى صنايع نساجى 
در جلسه هيأت مديره به مدت 20 دقيقه توسط دبيرخانه پيگيرى 

شود. 
اتوماسيون  سامانه  به  انجمن  دبيرخانه  تجهيز  خصوص  در   -6-2
دبيرخانه اى فراگستر به پيشنهاد آقاى مهندس امامى رئوف مقرر شد 
تا در يكى از جلسات هيأت مديره از نماينده ان شركت براى معرفى 

بيشتر و زمينه هاى همكارى متقابل دعوت بعمل آيد.  
غائبين آقايان

محمدرضا مقدم ، دكتر بهروز محمدى، آقاى محسن آهنگريان

 قاچاق پوشاک و حلقه مفقودهادامه از صفحه 1
صنعت،  وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر  مديرکل  نصرالهی-  گلنار 
معدن و تجارت- نيز در اين گفت وگو ضمن اشاره به برنامه های 
وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق منسوجات و پوشاک گفت: در 
زمينه تدوين استراتژی توسعه صنعت نساجی، نوسازی و بازسازی 
پوشاک  صنعت  گسترش  و  تعرفه  کاهش  نساجی،  کارخانه های 

اقدامات متعددی در دست اجراست.
تمام  از  حمايت  برای  ورودی  حقوق  مسئول،  مقام  اين  اعتقاد  به 
نيازمند  رسمی،  غير  واردات  گسترده  حجم  اما  است  الزم  صنايع 
کنترل و نظارت به مراتب بيشتر است ضمن اين که طبق آمارهای 
موجود، واردات قاچاق پوشاک به مراتب بيشتر از ارقامی است که 

مورد اشاره آقای نخعی قرار گرفت.
عباس نخعی- مدير کل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز- قاچاق را يک متغير و عارضه 
مزاحم در اقتصاد دانست و گفت: برنامه ريزی های مربوط به مبارزه 
با قاچاق در دولت يازدهم به اين ترتيب به ثمر رسيده که تمامی 
مسئولين مملکتی در خصوص به صرفه کردن واردات قانونی و هم 

چنين حمايت از توليد به تالش خود ادامه می دهند.
وی گفت: طبق آمارهای مستند، ميزان واردات پوشاک قاچاق از 

سمت مبادی جنوبی کشور به شدت کاهش يافته است.
محمدمهدی رئيس زاده- دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران- به 
عنوان يکی از ميهمانان اين برنامه گفت: بايد بپذيريم که قاچاق 
يک مقوله اقتصادی است و تا زمانی که انجام قاچاق، مقرون به 

صرفه باشد، هم چنان تداوم خواهد داشت.
وی اضافه کرد: مبارزه با قاچاق به عنوان يک پديده فرابخشی، 
آنها  کنار  از  آسانی  به  نبايد  که  است  همگانی  مشارکت  نيازمند 
عبور کرد. به گفته رئيس زاده، چارچوب سياستگزاری های مبارزه 
با قاچاق، کامًال منطقی و صحيح تدوين شده است اما نحوه مبارزه 
برای رسيدن به هدف موفق نبوده زيرا ابتدا بايد علت قاچاق را ريشه 
يابی کرد. دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران سپس اين پرسش 
را مطرح کرد که آيا در صورت صفر شدن کاهش تعرفه واردات 
پوشاک، قاچاق کاهش خواهد يافت؟ و پاسخ داد: خير! مقايسه آمار 
گمرک جمهوری اسالمی ايران با آمار گمرکات چين، ترکيه و دوبی 
نشان می دهند که اختالفات بسيار فاحشی در اعداد و ارقام گمرک 

کشور وجود دارد.
وی افزود: به نظر می رسد شبکه سازمان يافته ای از قاچاق در کشور 
وجود دارد که به صورت گسترده عمل می کند زيرا ورود سه کانتينر 
در هر ساعت، امری آسان و پيش پا افتاده نيست و توسط کوله بار 

انجام نمی شود!
صنعت،  وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر  مديرکل  نصرالهی-  گلنار 
معدن و تجارت- در پاسخ به اين نقل قول که گمرک ترکيه، ميزان 
 ۶۰۰ سال۹۴را  نخست  ماه  شش  طی  ايران  به  پوشاک  صادرات 
ميليون دالر اعالم کرده در حالی که گمرک ايران اين رقم را ۵/ ۵ 
ميليون دالر می داند! توضيح داد: به نظر می رسد واردات ۶۰۰ ميليون 
دالر چندان صحيح نيست و ۵۰ ميليون دالر رقم واقعی می باشد.

وی بيان داشت: طبق آمارهای يونيدو، گمرکات ساير کشورها ۷۰۰ 
ميليون دالر به کشور ما صادرات پوشاک انجام داده اند و خروجی 

گمرکات ما ۹ ميليون دالر است.
در ادامه اين مصاحبه، عباس نخعی- مدير کل دفتر مبارزه با قاچاق 
کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز- عنوان 
داشت:طبق قانون، مرجع اعالم رسمی ميزان قاچاق، ستاد است و 
ساير افراد و نهادها برای اعالم ميزان قاچاق بايد مستندات دقيق 

و صحيح ارائه نمايند. 
نخعی اذعان داشت: رسوبی که از طريق واردات به مناطق آزاد و 
ثبت سفارش واردات از مناطق آزاد به داخل کشور به وجود می آيد 

به صورت غيرمجاز انجام می شود.
وی با اعالم اين مطلب که در برخی از گذرهای مرزی شمال غرب 
کشور هر نفر ۱۰ کيلو بسته را برای سايرين وارد کشور می کند که 
کامًال خالف است، افزود: اگر کارکردهای فعلی مستند به قوانين 

جاری کشور هم باشند، حجم قاچاق به شدت کاهش پيدا خواهد 
کرد. مدير کل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف اضافه کرد: سر 
ريز برخی معافيت های قانونی بايد در کانال خود وارد شوند که در 

بسياری از موارد اين چنين نيست.
نخعی ضمن عدم پذيرش موضوع مافيای واردات و ورود سه کانتير 
در هر ساعت، گفت: اگر از گمرک جمهوری اسالمی ايران، کاالی 
هم نامی در جوف کاالی ديگری وارد شود که به دليل نبود ايکس 
ری تشخيص داده نشود، تحت عنوان «تخلف گمرکی» محسوب 
می شود نه قاچاق اما اگر کاال از دروازه های گمرک عبور کند و 

اصالحات الزم انجام نشود، طبق قانون به منزله قاچاق است.
وی يادآور شد: اگرچه ممکن است فرد يا افرادی با خالف اظهاری 
يا ساير اقدامات متقلبانه، کاال وارد کشور نمايند اما اعتقاد به وجود 

مافيای قاچاق درست نيست.
نخعی، رقم کشفيات قاچاق در سال ۱۳۹۰ را ۸۳۲ ميليارد ريال، 

سال ۱۳۹۱ حدود ۳ هزار ميليارد ريال اعالم کرد.
ايران-  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل  رئيس زاده-  محمدمهدی 
تمام  واردات  و  صادرات  مقررات  و  قانون  در   ۹۴ سال  در  گفت: 
تعرفه ها به صورت يکسان ۳۲ درصد شده اند و برخالف گذشته، 

چادر مشکی از اين قاعده مستنثی نيست.
وی يکی از روزنه های واردات غير قانونی را مناطق آزاد اقتصادی 
دانست و سهم آن را در کل قاچاق ۲۰ درصد برشمرد و گفت: حدود 
۸۰ درصد واردات نيز از طريق گمرک و نه به صورت قاچاق بلکه در 
قالب بداظهاری، کم اظهاری و اظهار خالف واقع صورت می گيرد.

در  سرنوشتی  چه  که  نمود  مطرح  را  سوال  اين  سپس  رئيس زاده 
اختيار  در  کاالها  گفت:  و  است؟  شده  کشف  محموله های  انتظار 
کميته کاالی متروکه قرار می گيرد و طی برگزاری مزايده، صاحب 
اصلی کاال با حضور در مزايده، شکل قانونی به واردات خود می دهد!

در ادامه، گلنار نصرالهی- مديرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت 
اقدام  يک  را  کاال  قاچاق  از  جلوگيری  تجارت-  و  معدن  صنعت، 
دشوار توصيف کرد و گفت: با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، وزارت صمت، انجمن ها و تشکل های صنفی و صنعتی، در 
راستای اجرای تبصره يک ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، موضوع ثبت نمايندگی از برندها مطرح شده است به اين معنا 
که تمام واردکنندگان منسوجات و پوشاک خارجی بايد نام و عنوان 
خود را در سامانه مرکز امور اصناف ثبت نمايند وگردش کار خود 

را به ما اعالم کنند.
بخشی  و  باشند  رسمی  برندها  برخی  است  ممکن  وی،  گفته  به 
کنار  در  و  شود  وارد  رسمی  مبادی  طريق  از  محصوالتشان  از 

محصوالتی که از مبادی غير رسمی وارد شده اند، توزيع شوند.
وی به بخشنامه مربوط به اختصاص کد GS1 نيز اشاره کرد و 
گفت: اين بخشنامه در شهريور ماه ارائه شد و شش ماه فرصت اجرا 
به آن داده شده است؛ ما می خواهيم اين کار با کمترين هزينه انجام 
به  متمادی  سال های  طی  شده  انجام  اقدامات  متأسفانه  اما  شود 
کاهش هزينه قاچاق و مقرون به صرفه بودن آن منجر شده است!

نصرالهی با اعالم اين مطلب که قيمت تمام شده توليدات داخلی به 
داليل مختلف باالتر از کشورهای ديگر از جمله ترکيه است، افزود: 
توليدات  از  منطقی  حمايت  برای  کشورها  تمام  در  ورودی  حقوق 
دالری  ميليارد   ۲۷ صادرات  با   ) ترکيه  که  اين  کما  است،  داخل 
صنعت نساجی و پوشاک) بالفاصله پس از واردات ۴ هزار تن نخ و 

الياف پلی استر از ايران، ديوار تعرفه را برای ما باال می برد.
به گفته اين مقام مسئول، در برنامه هايی که با هماهنگی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و انجمن های نساجی و پوشاک صورت 
گرفته اصالح ساختار قوانين، توسعه مناسب صنعت پوشاک به طور 

جدی مدنظر قرار دارد.
نصرالهی ادامه داد: در حال حاضر تمامی دستگاه های مربوط به مبارزه 
با قاچاق پوشاک با يکديگر هماهنگ هستند و ما از ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز به عنوان يک دستگاه ثالث استفاده می کنيم تا در 

راستای حمايت از صنايع پوشاک داخلی فعاليت کند.
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اوليـه، نقـش مهمـی در ايـن زمينـه ايفـا می کننـد.
شاه کرمی تصريح کرد: در دنيای امروز، تأمين خواسته و نياز 
مشتری حرف اول را می زند و زمانی که از عهده انجام اين کار 
برنياييم، مصرف کنندگان به تهيه و خريد محصوالت قاچاق 

روی خواهند آورد.
تمام  با  مقايسه  در  نساجی  صنعت  که  مطلب  اين  ذکر  با  وی 
صنايع برتری های بسياری دارد، گفت: ارزش صادراتی هر تن 
مواد خام معدنی ۱۰۱ دالر، ارزش صادراتی هر تن مواد خام 
غيرنفتی ۳۹۲ دالر، يک تن کاالی صادراتی کل مملکت ۴۷۹ 
دالر، صادرات هر تن کاالی نساجی ۴ هزار و ۱۶۰ دالر است 
يعنی به طور متوسط ۹ برابر ارزش صادراتی کل کاالها. ضمن 
اين که در صورت تقويت صنعت پوشاک و مد، اين رقم به ۱۲ 

هزار دالر در هر تن خواهد رسيد.
و  توسعه  به  پوشاک  صنعت  از  حمايت  کرمی،  شاه  اعتقاد  به 
افزايش  را  کشور  سرانه  درآمد  و  می انجامد  اجتماعی  عدالت 
می دهد اما تحقق اين موضوع نيازمند عزم همگانی و همکاری 

صنعت، دانشگاه و دولتمردان است.
اين صنعتگر نساجی در بخش ديگر سخنرانی خود گفت: توان 
متر  ميليون   ۴۰۰ و  ميليارد  يک  حدود  ايران  در  پارچه  توليد 
واردات  ميزان  و  مربع  متر  ميليون   ۸۵۰ مصرف  حجم  مربع، 
۵۵۰ ميليون متر مربع است. توان توليد وجود دارد اما بهره وری 
کم  و  توليد  خطوط  بازسازی  و  نوسازی  به  توجه  عدم  پايين، 
صنعت  اين  تهديدات  از  مشتری  خواسته  و  نياز  به  توجهی 

محسوب می شوند.
وی بيان داشت: يکی از مشکالت مهم در دوران پساتحريم، 
ترکيه  پوشاک  و  منسوجات  مختلف  برندهای  گسترده  ورود 
هيچ  به  نساجی  صنعتگران  که  حالی  در  است  ايران  بازار  به 
عنوان با اين روند موافق نيستند و سرمايه گذاران ترک يا هر 
در  را  خود  توليدات  از  بخشی  بايد  ديگر  خارجی  سرمايه گذار 

ايران انجام دهند و به انتقال دانش فنی و تکنولوژی های خود 
فروش  برای  گسترده  بازار  يک  را  ايران  که  اين  نه  بپردازند 
صرف محصوالت خود ببينند. واردات محصوالت خارجی هيچ 
توليدی  واحدهای  تعطيلی  جز  و  کرد  نخواهد  درمان  را  دردی 

ايران ره آوردی نخواهد داشت!
استان اصفهان  کارفرمايان صنايع نساجی  انجمن صنفی  دبير 
اذعان داشت: سرمايه گذاری مشترک، شرايط خاص خود را دارد 
دوم  دست  آالت  ماشين  ورود  اجازه  خارجی  طرف  مثال  برای 

را ندارد.
وی، بـا بيـان اينکـه پنبه يک کاالی اسـتراتژيک اسـت و بايد 
در ايـن زمينـه به کشـاورزان يارانـه اختصاص يابـد، در بخش 
ديگـر سـخنرانی خـود، طراحان پارچه و لبـاس را نجات دهنده 
صنعـت نسـاجی و پوشـاک قلمـداد کـرد و گفـت: امـروزه در 
اغلـب کشـورها، رقمی معـادل ۲۰ ميليارد دالر در سـال هزينه 

مـد و لباس می شـود.
ايران  پوشاک  و  نساجی  صادرات  کل  حجم  گفت:  کرمی  شاه 
يک  باالی  کشور،   ۵۰ که  حالی  در  است  دالر  ميليون   ۹۲۰
و  منسجم  برنامه  تدوين  با  پس  دارند  صادرات  دالر  ميليارد 
دقيق، به آسانی می توانيم ۱۲ ميليارد دالر صادرات نساجی و 

پوشاک داشته باشيم.
باالی  بهره های  مرغوب،  اوليه  مواد  به  دسترسی  موانع  وی، 
کمبود  اجتماعی،  تأمين  بيمه های  صعودی  افزايش  بانکی، 
نيروی متخصص در واحدهای توليدی محدوديت های فراوان 
از  را  مردانه  و  زنانه  پوشاک  نمايش  زمينه  در  ارشاد  وزارت 

مهم ترين مشکالت صنعت پوشاک کشور برشمرد.
اوليه،  مواد  آالت،  ماشين  عامل  چهار  کرمی،  شاه  اعتقاد  به 
را  اول  حرف  توليد  اول  نسل  در  مديريت  و  انسانی  نيروی 
مهمی  نقش  توليد، «دانايی»  بعدی  نسل های  در  اما  می زدند 

ايفا می کند.

 صنعت نساجی، يک صنعت پيشرو و حل کننده معضالت اجتماعی است

الياف اکرليک روبرو هستيم. 
رئيس زاده اضافه کرد: زنجيره عرضه توليدات نساجی از کشاورزی 
(کاشت پنبه) و يا از چاه های نفت ( توليد محصوالت پتروشيمی) 
آغاز می شود، امکان ايجاد بيش از يک ميليون شغل در بازار داخلی 
داريم و بازار نساجی، پوشاک و کفش ما با حجم حدود ۲۰ ميليارد 
دالر (۱/۲کل بازار جهان)، مهمترين بازار منطقه خاورميانه را تشکيل 
می دهد. دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران گفت: طبق آمارهای 
رسمی، کشور ما با داشتن ۷۹ ميليون نفر جمعيت، هجدهمين کشور 
پرجمعيت دنيا محسوب می شود و ارزش بازار داخلی آن از ميزان توليد 
ناخالص داخلی بيش از ۹۰ کشور دنيا بيشتر است. طی سال های اخير 
بيش از ۶۰ درصد بازار داخلی با بيش از ۱۰ ميليارد دالر تحت نفوذ 

واردات قرار داشته است.
وی ضمن يادآوری اين مطلب که مصرف سرانه پوشاک ما بيش 
از کشورهايی مانند چين و حدود يک چهارم کشورهای اروپايی و 
آمريکايی است، گفت: ضريب نفوذ واردات پوشاک به ايران۱/۵ برابر 
متوسط جهانی است. به گفته دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران، در 
دهه ۸۰، حجم واردات پوشاک به کشور، رشد صد درصدی پيدا کرد 
و به ۶ ميليارد دالر رسيد، موجب افت شديد توليد پارچه پيراهنی و 
پوشاک آماده شد، و به اين ترتيب بخش عمده ای از اشتغال مستقيم 
کشور از بين رفت. رئيس زاده تأکيد کرد: در دهه گذشته، صادرات 
رسمی پوشاک از ايران نسبت به دهه پيش ۲۵ برابر و در سال ۱۳۹۰ 
ساير  گمرک  آمار  مقايسه  شد!!  برابر   ۲۱۵  ،۱۳۷۰ سال  به  نسبت 
کشورها مانند چين، امارات و ترکيه با گمرک ايران طی دهه ۸۳ تا 
۹۳ نيز از رقم ۴/۶ ميليارد دالر، کم اظهاری يا ساير تخلفات در واردات 
پوشاک حکايت می کند. وی گفت: طبق اعالم رسمی چين در سال 
۲۰۱۴، ۹۵۹ ميليون دالر منسوجات، پوشاک و کفش به ايران صادر 
شده اما در سايت گمرک ايران ۵ ميليون دالر اظهار شده است! و 
واردات منسوجات به مناطق آزاد حدود ۲۰ درصد مغايرت های گمرکی 
را در بر می گيرد. دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران بيان داشت: 
بخش عمده ای از پوشاک وارداتی به کشور از نوع نامرغوب است، 
در حال حاضر در بخش پوشاک توليدکنندگانی داريم که محصوالت 
خود را حتی در شرايط تحريم از طريق ترکيه به اروپا صادر می کردند 

و صادرات بسيار موفقی داشتند.
به گفته رئيس زاده، طبق آخرين آمار بخش عمده فروشی، بازار تهران 
۵۶ درصد از کل توزيع پوشاک کشور را بر عهده دارد که از اين رقم 

۴۴ درصد قاچاق و ۹ درصد نيز همراه با مسافر وارد می شود.
جعلی  برندهای  با  پوشاک  و  منسوجات  قاچاق  رتبه  اولين  وی، 
اين  کسب  دليل  مهم ترين  گفت:  و  دانست  ايران  به  متعلق  را 
رتبه، حاشيه سود باال برای فروشندگان پوشاک قاچاق است که 
به  متعلق  قاچاق  پوشاک  کشفيات  کل  از  درصد   ۷۵ آمار  طبق 
چين و ۹ درصد متعلق به امارات است که اين کشورها در صدر 
کشورهای صادرکننده پوشاک با برند جعلی قرار دارند. وی ضمن 
اشاره به توسعه خريد و فروش آنالين و راه اندازی فروشگاه های 
بزرگ و هايپراستارها گفت: از نظر توزيع سامان يافته محصوالت 
به  بعدی  رتبه های  و  دارد  قرار  کشورها  صدر  در  آمريکا  مختلف 
ايران  و  چين  بحرين،  عمان،  عربستان،  مالزی،  امارات،  ترتيب 

قرار گرفته اند.
به اعتقاد رئيس زاده، مهمترين راهکارهای مقابله با شرايط موجود 
مواردی مانند اصالح نظام توزيع، تعديل تعرفه ها و همسان سازی 
تعرفه ها، همکاری مشترک ميان توليدکنندگان داخلی و برندهای 
در  خارجی  برندهای  قراردادهای  آزمايی  راستی  خارجی،  معتبر 
شبکه های توزيع، عزم ملی و اقدامات فرهنگی به منظور حمايت 
بخش  در  کشور  کمبودهای  وجود  با  که  دانست  داخلی  توليد  از 
منسوجات، می توانيم حداقل ۶۰ درصد از نياز کشور را در داخل 

تأمين کنيم.

 نساجی به روايت آمار و ارقام

آشيان هاى تهى دست مرا
مرغ دستان تو پر مى سازند

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

 0216166480009 مدت  كوتاه  حساب 
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

www.nasajinews.com

قابل توجه اعضاى محترم
بـا توجـه بـه حجـم بـاالى اخبار 
و اطالعيه هـاى منـدرج در سـايت 
خبرى انجمـن و محدوديت صفحات 
بولتـن رشـته ها و بافته هـا، توصيه 
مـى شـود وب سـايت را روزانـه 

فرماييـد. بازديـد 
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مهندس عباس توسلی نيز از ميان ما رفت...
خدايش بيامرزد

از  آقاتوسلى  حاج 
به  ســـال 1346 
مدت 10 ســــال 
در  اشتغال  سابقه 
كادر مديريت توليد 
پارچـــه فاستونى 
كارخـانجات مقدم 

و 4 سال عضو هيئت مديره و مديرعامل اين واحد 
بود. وى موسس شركت توليدى ايران پتو در سال 
شركت  اين  مديرعامل  و  عمده  سهامدار   1355
تا سال 1378بود. سابقه رياست كميته پتوبافان 
انجمن صنايع نساجى ايران و نهايتا بيش از 40 
سال سابقه فعاليت در صنعت نساجى و حسن خلق 
و خوشنامى و اخالق مدارى اين مرد شريف زبان زد 

خاص و عام اين صنعت است.
برايش آمرزش و غفران و رحمت واسعه الهى و 

براى بازماندگانش صبر آرزومنديم.

به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
فدراسيون  اعالم  براساس   WTiN نشريه  از  نقل  به  و  ايران 
ماه   3 در  نخ  جهانى  توليد   (ITMF) نساجى  صنعت  بين المللى 

سوم سال 2015 افزايش داشته است. 
بيشتر رشد توليدات در آسيا و آمريكاى شمالى بوده است. در اروپا 
و آمريكاى جنوبى بر خالف ساير مناطق توليدات با افت مواجه 
بوده است. اما رشد توليدات در آسيا و شمال آمريكا اين افت را 

جبران كرده است. 
اروپا و آمريكاى جنوبى گزارش كاهش توليد نخ نسبت به سال 
قبل را اعالم كرده اند. نخهاى ذخيره در 3 ماهه سوم سال 2015 
نسبت به سه ماهه دوم و همچنين نسبت به مدت مشابه سال 
نخهاى  ميزان  افزايش  مناطق  همه  است.  يافته  افزايش  گذشته 
و  اروپا  در  نخها  سفارش  ميزان  كرده اند.  گزارش  را  شده  ذخيره 
آمريكاى جنوبى در سه ماهه سوم سال 2015 نسبت به سه ماهه 

دوم و نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. 
توليد جهانى پارچه در سه ماهه سوم سال 2015 بر خالف سه 
ماهه دوم به دليل افزايش توليد در آسيا، رشد داشته است. دراروپا 
و آمريكاى جنوبى توليد پارچه كاهش يافته است. توليد ساليانه 
پنبه در اين سال نسبتًا بهبود پيدا كرده بود. تويليد در آسيا بهبود 
كاهش  جنوبى  آمريكاى  و  اروپا  در  توليد  كه  حالى  در  كرد  پيدا 
داشت. ميزان ذخير پارچه در سه ماهه سوم 2015 نسبت به سه 
ماهه دوم كاهش داشت. اما ميزان ذخيره در اين مدت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در آسيا و آمريكاى جنوبى با رشد مواجه 
بوده است. همچنين در سه ماهه سوم سال 2015 ميزان سفارش 
پارچه در اروپا نسبت به سه ماهه دوم كاهش داشته اما نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. سفارش پارچه در 
آمريكاى جنوبى در سه ماهه سوم 2015 هم نسبت به سه ماهه 
دوم سال 2015 و هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 

همراه بوده است. 
سه  در  پارچه  و  نخ  توليد  ميزان  مورد  در  اطالعاتى  و  آمار  هنوز 
ماهه چهارم سال 2015 در دست نيست اما با توجه به گزارشهايى 
كه از مناطق مختلف رسيده است، پيش بينى مى شود توليد نخ 
و پارچه در اين دوره با رشد همراه باشد. انتظار مى رود توليد نخ 
و پارچه در آسيا، اروپا و آفريقاى جنوبى در سه ماهه آخر سال 
آمريكاى  توليددر  مى رود  انتظار  اما  باشد  مواجه  رشد  با   2015

جنوبى افت داشته باشد. 
شاخص جهانى توليد نخ و پارچه در سه ماهه نخست سال 2016 
دراين  اروپا  پارچه ى  و  نخ  توليد  مى رود  انتظار  است.  بوده  منفى 

دوره بدون تغيير باشد، اما توليد در آسيا تغيير خواهد كرد. 
در سه ماهه سوم 2015 توليد جهانى نخ و پارچه نسبت به سه 
ماهه دوم اين سال نزديك به 3 درصد رشد داشته است. اين در 
حاليست كه رشد توليدات در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه 
قبل از آن رشد 14 درصدى داشته است. رشد توليد در آسيا در 
سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم 3/5 درصد و در آمريكاى 
شمالى 2/6 درصد بوده است.  در اروپا و آمريكاى جنوبى افت به 
ترتيب برابر با 7/6 و 12/3 درصد بوده است. توليد جهانى نخ در 
سه ماهه سوم سال 2015 نسبت به سه ماهه سوم سال 2014 با 
رشد 4/7 درصدى مواجه بوده است. درصد تغييرات ساليانه توليد 
نخ در آسيا نزديك به 6 درصد و در آمريكاى شمالى برابر با 4/5 
درصد بوده است. در اروپا  و آمريكاى جنوبى توليد نخ نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ترتيب با افت 10/6 و 18 درصدى 

همراه بوده است. 
سه  برخالف  سال 2015  سوم  ماهه  سه  در  پارچه  جهانى  توليد 
زمانيكه  است.  داشته  رشد  درصد  به 2  نزديك  آن  از  قبل  ماهه 
 16 و   4/7 افت  با  ترتيب  به  جنوبى  آمريكاى  و  اروپا  در  توليد 
درصدى مواجه بوده است، توليد پارچه آسيا نسبت به سه ماهه 

قبل از آن رشد 3/5 درصدى داشته است. رشد جهانى توليد پارچه 
در اين دوره در حدود 0/5 درصد بوده است. توليد پارچه در آسيا 
با رشد 1/7 درصدى همراه بوده اين در حاليست كه توليد اين 
محصول در آسيا و آمريكاى جنوبى به ترتيب با افت 0/8 و 15 

درصدى مواجه بوده است. 
موجودى جهانى نخ در سه ماهه سوم سال 2015 نسبت به سه 
ماهه دوم اين سال در حدود 6 درصد افزايش داشته است. افزايش 
موجودى نخ در آسيا برابر با 5/7 درصد و در اروپا برابر با 3 درصد 
سوم  ماهه  سه  در  است.  بوده  آمريكاى جنوبى 9/5 درصد  در  و 
سال 2015 تغييرات ساليانه موجودى نخ افزايشى قريب به 11 
درصدى داشته است. ذخيره جهانى نخ در آسيا نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته برابر با 10 درصد و در اروپا و آمريكاى جنوبى 

به ترتيب برابر با 0/6 و 28 درصد رشد داشته است. 
ذخيره جهانى پارچه در سه ماهه سوم سال 2015 نسبت به سه 
ماهه دوم اين سال برابر با 2/4 افت داشته است. افزايش ذخيره 
پارچه در آسيا، اروپا و آمريكاى شمالى در اين دوره به ترتيب 0/4، 
0/2 و 0/8 درصد بوده است. در آمريكاى جنوبى ذخيره با افت 
9 درصدى همراه بوده است. موجودى جهانى پارچه در سه ماهه 
سوم سال 2015 يك درصد افزايش داشته است. اين موجودى 
در آسيا با رشد 0/7 درصدى و در آمريكاى جنوبى با رشد 4/5 
درصدى مواجه بوده است. درآمريكاى شمالى ذخيره پارچه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بدون تغيير مانده است اما در اروپا 

باافت همراه 0/5 درصدى همراه بوده است.   
در سه ماهه سوم سال 2015، سفارش نخ اروپا نسبت به سه ماهه 
دوم اين سال افت 5 درصدى و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افت 3 درصدى داشته است. در آمريكاى جنوبى افت نسبت به 
مدت  به  نسبت  و  درصد  بر 18  بالغ  سال 2015  دوم  ماهه  سه 
مشابه سال قبل از ان 58 درصدبوده است. سفارش پارچه اروپا در 
سهماهه سوم سال 2015 نسبت به سه ماهه دوم اين سال افت 
آن  از  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  اما  داشته،  1/6 درصدى 
نزديك به 6 درصد رشد داشته است. سفارش پارچه در سه ماهه 
سوم سال 2015 در آمريكاى جنوبى نسبت به سه ماهه دوم اين 
سال با افت 22 درصدى همراه بوده است و نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از آن نزديك به 32 درصد افت داشته است.

  WTiN :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

توليد نخ و پارچه جهان طی سه ماهه سوم سال ٢٠١٥ 
اخبار جهان

تسليت

جناب آقای حبيب اله عمارتی
مديرعامل صنايع سينا بافت کاشان - فرش سينا

با نهايت تاسف و تالم مصيبت وارده را تسليت عرض نموده از 
درگاه ايزد متعال براى آن مرحوم غفران و رحمت الهى و براى 

وابستگان محترم صبر جميل و اجر جزيل آرزومنديم. 
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