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اولیــن مــاه از ســال 1395 را در حالــی 
پشت ســر گذاشــتیم که مجموعه اتفاقات و 
رویدادهای مهمی که در این ماه اتفاق افتاد، 
ســیگنال های خوبــی به فعــاالن اقتصادی 
و مــردم نمی دهد و اگرچه امیــدوار بودیم و 
هستیم که با ورود به دوران پسابرجام شرایط 
اقتصادی کشــور رو به بهبــودی بگذارد، اما 
واقعیت هــای موجود و آنچــه در عمل اتفاق 
می افتــد، چنــدان امیدبخش نیســت. اولین 
روزهای کاری امســال با انتشــار اخباری از 
تعطیلی چند کارخانه بزرگ نســاجی کشــور 
و بیکاری تعداد زیادی از کارگران آغاز شــد 
و آب ســردی ریخت بر تمام امیدواری های 
فعاالن نساجی به ســال جدید. موضوعی که 
باعث شــد اعضــای انجمن صنایع نســاجی 
ایــران در نامه ای بــه وزیر صنعــت، معدن 
و تجارت نســبت بــه تعطیلــی قریب الوقوع 
کارخانجات نســاجی و بیکاری ناخواسته ده ها 
هزار نفر از شــاغلین در ایــن صنعت به دلیل 

رکود بی ســابقه و عدم اجرای صحیح قانون 
مالیاتی هشــدار دهند. طبیعی است که وقتی 
کار واحدهای بزرگ نساجی کشور به تعطیلی 
و اخراج کارگران بکشــد، وضعیت واحدهای 
کوچک و متوســط در شــهرك های صنعتی 
دیگــر نیازی بــه توضیح نخواهد داشــت و 
آشــکار اســت که بحران رکود و نامالیمات 
اقتصادی که از حدود یک ســال قبل گریبان 
واحدهای کوچک و متوسط نساجی را گرفت، 
اکنون با چندین ماه تاخیر به سراغ واحدهای 
بزرگ تر آمده و دامن آنها را نیز گرفته است. 
در ســرمقاله شــماره گذشــته بــا عنوان 
»نســخه ای برای نجات« به طور کامل و بر 
مبنای آمار و ارقام، وضعیت اقتصادی کشــور 
و واحدهای تولیدی-صنعتی را تشریح کردیم 
که دیگر نیازی به تکرار آنها نیست. دقیقا به 
دلیل همین وضعیت نامطلوب بود که از واژه 
»نجات« در تیتر ســرمقاله اســتفاده کردیم 
و هشــدار دادیم که در صورتــی که تصمیم 

اساســی و عاجلی برای حمایت از صنعتگران 
از طریــق اصالح قوانین و مقــررات و ایجاد 
انگیــزه در آنها، اتخاذ نشــود سرنوشــتی جز 
تعطیلی همیــن کارخانجات موجود و بیکاری 
کارگران در انتظار بخش تولید و صنعت کشور 
نخواهد بود. متاســفیم که پیش بینی ما خیلی 
زود و تنهــا بعد از دو ماه از نگارش آن مطلب 
محقق شــد و قوانین نامهربانانه و مخل تولید 
بزرگترین واحدهای نســاجی  بار گریبان  این 

کشور را گرفت.
اکنون سوال اساسی این است که مسئوالن و 
متولیان امر چه زمانی می خواهند به حساسیت 
وضعیت فعلــی عنایتی کرده و این موضوع را 
بــاور کنند که صنعت نســاجی کشــور رو به 
نابــودی می رود. دولتی که ایجاد اشــتغال را 
به عنوان اصلی ترین برنامه خود ذکر می کند، 
چطور می تواند این قدر راحت بیکاری 500 تا 
1000 کارگر را شاهد باشــد بدون آنکه هیچ 
کدام از مســئوالن صنعتی، حتــی یک کلمه 

سرمقــاله   

چرا نمی توان به اقتصاد ایران در سال 95 امیدوار بود

 جمشید بصیری
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در مــورد بحران واحدهای نســاجی صحبت 
کــرده و یا کوچک ترین قدمــی را برای رفع 
ایــن بحران بردارند. چگونه اســت که برای 
افزایــش قیمت خــودرو به شــورای رقابت 
نامه نــگاری می کنند اما حتــی یک جمله در 
حمایت از واحدهای نساجی تعطیل شده آنهم 
صرفا برای دلخوشــی مدیران و کارگران این 
واحدها بر زبان نمی آورند. در سرمقاله شماره 
گذشــته گفتیم و این بار با صراحت بیشــتر 
می گوییــم که در صورت تــداوم این روند و 
عدم اقدام اساســی برای حمایت از واحدهای 
نساجی )که در شــماره قبل پیشنهادات خود 
را به طور کامل مطــرح کردیم(، این صنعت 
کهن ظرف چند ســال آینده به طور کامل از 

بین خواهد رفت.
جالــب اینجاســت که در همیــن زمان که 
اخبار تعطیلی کارخانجات نســاجی و بیکاری 
نمایندگان محترم  کارگران شنیده می شــود، 
مجلــس که ظاهرا از عدم انتخابشــان برای 
دوره آینده دل خوشــی ندارند و کامال کالفه 
بــه نظر می رســند، به جــای موضع گیری و 
تصمیم گیری در این باره، وارد ماراتن سیاسی 
با دولت شده و به دنبال آن هستند که آخرین 
ضربــات خود را به دولت وارد نمایند. عده ای 
از نمایندگان که آخرین روزهای حضورشــان 
در بهارســتان را پشت سر می گذارند موضوع 
بنزیــن و یارانه را علم کــرده و مدافع حذف 
یارانــه 24 میلیــون نفر و آزادســازی قیمت 
بنزین برای پرمصرف ها شــده اند. سوال این 
اســت که نمایندگان محترم اگر در سال اول 

دوره چهار ســاله خود هم بودنــد، به چنین 
تصمیماتــی رای می دادند؟ یــا حتی دو ماه 
انتخابات مجلــس حاضر بودند اجازه  از  قبل 

بدهند؟ را  قوانینی  تصویب چنین 
متاســفانه ایــن اتفاقات بیــش از هر چیز 
و  مسئوالن  از  بخشــی  معلول سیاست زدگی 
اقتصادی  بر تمام عرصه های  سیطره سیاست 
کشور است و دود این سیاست زدگی در وهله 
اول به چشــم تولیدکننــدگان، کارآفرینان و 
مردم می رود. این رویکرد که نمایندگان یک 
مجلس اگر دولت همسو با آنها باشد، سکوت 
کرده و چشم پوشــی کنند و اگر غیرهمســو 
باشــد، از او بــا کارت زرد و قرمز و مصوبات 
آتشین استقبال نمایند یا اینکه یک دولت در 
انتخابات ریاست جمهوری نگران دوره  آستانه 
بعدی بوده و از اتخاذ تصمیمات اساسی برای 
اقتصاد کشــور سر باز بزند، بیش از هر زمانی 
در کشــورمان باب شده و شــاهد چرخه های 

باطل تصمیم گیری در کشور هستیم. 
رییس اتــاق بازرگانی ایران نیــز در اولین 
نشست هیئت نمایندگان به درستی به همین 
با نگرانی  موضوع اشــاره کردند که: »امروز 
جدیــدی در خصوص رقابت هــای جناحی و 
مسائل کسب وکار  به  تنش های سیاسی  ورود 
فضای شــکننده  روبه رو هســتیم.  اقتصاد  و 
سیاسی  تنش های  تحمل  طاقت  کســب وکار 
را ندارد. سیاســت مدارانی که بــه منافع ملی 
و معیشــت مردم پایبند هســتند باید از وارد 
ســاختن رقابت های سیاسی به عرصه اقتصاد 
بپرهیزنــد. سیاســی بازی در فضــای اقتصاد 

می توانــد امنیــت ملــی را به خطــر بیندازد. 
همچنین ســیاه نمایی ها ســبب کاهش جاذبه 
سرمایه گذاری در کشور می شود. اقتصاد ایران 
نیازمند ثبات و امنیت و از همه مهم تر آرامش 

و ایجاد امید و انگیزه است.« 
در شــرایطی که رکود حاکم بــر بنگاه های 
تولیــدی و نــرخ بــاالی بیــکاری جوانــان 
تحصیلکــرده بــه مرز بحران نزدیک شــده و 
امنیت ملــی را به خطر انداخته، تمام هم و غم 
مســئوالن در دولت، مجلس و سایر نهادهای 
تصمیم گیر و تصمیم ســاز، باید ارائه راهکاری  
برای رفع این مشــکالت اساســی باشــد، نه 
اینکه برخی از متولیان امر از ســر شکم سیری 
و با رویکرد صرفا جناحی، نگران موقعیت خود 
باشند و منافع حزب و جناح متبوعشان را دنبال 
نمایند. اگر دولت و مجلس وقتشــان را صرف 
گروکشــی های سیاسی کرده و راهکاری برای 
ایجاد اشــتغال و رونق تولیــد ارائه نکنند، پس 

این راهکار باید توسط چه کسی ارائه شود؟ 
متاســفانه این مــوارد را بارهــا و بارها در 
ســرمقاله های متعدد مطرح کرده ایم و هرچه 
یا موضــوع جدیدی  فکر می کنیم کــه نکته 
را بــرای گفتن و نوشــتن پیــدا کنیم، مطلب 
بودیم  امیدوار  نمی رســد.  ذهنمان  به  دیگری 
که با آغاز سال جدید بتوانیم از خبرهای خوب 
و از امید به رونق تولید و صنعت برای فعاالن 
نســاجی کشــور صحبت کنیم اما افسوس که 
درجا زدن برای اقتصاد کشــور به امری عادی 
بدل شــده و ما هم در نوشته هایمان فقط آب 

در هاون می کوبیم.

اردیبهشت 95، شمــــاره 266سرمقاله



4www.sanatnassaji.com / صنعت نساجی و پوشاک

خبرنامه

نامه اعضای انجمن صنایع نساجی 
به وزیر صنعت

اصفهان صاحب شهرک پوشاک 
خواهد شد

اعضای انجمن صنایع نســاجی بــه دنبال اجرای اصالحیه 
قانون اخیر مالیات مســتقیم با ارسال نامه ای به وزیر صنعت 
نگرانــی خود را از خطر توقف قریب الوقوع کارخانجات اعالم 
کردند. به اعتقــاد اعضای انجمن، بیکاری ناخواســته ده ها 
هزار نفر شــاغلین در این صنعت به دلیل رکود بی ســابقه و 
عدم اجرای صحیح قانون مترقی مالیات که متأسفانه همانند 
قانــون مالیات بــر ارزش افزوده باز هم اجــرای آن متوجه 
صنعتگران تولید می شــود، از مشــکالت فعلــی فعاالن این 
بخش اســت که درخواســت پیگیری این موضوع را از وزیر 

دارند. صنعت 

رییس انجمن نســاجی اســتان اصفهان گفت: با توجه به نقش اصفهان در صنعت 
نساجی به زودی کلنگ شهرك پوشاك در این استان بر زمین خواهد خورد. حبیب اله 
شاه کرمی در گفتگو با مهر اظهار داشــت: برای برندسازی پوشاك ایران اقداماتی در 
نظر گرفته شده که راه اندازی شهرك های پوشاك از جمله آن است که کلنگ ساخت 

آن در  تهران زده شده است. 
رییس انجمن نساجی استان اصفهان گفت: تعداد واحدهای صنعتی کل استان 8252 
واحد و تعداد واحدهای نســاجی واقع در استان 2121 مورد است که معادل 25 درصد 
صنعت استان می باشد. وی تصریح کرد: سرمایه گذاری به عمل آمده در صنعت نساجی 
بیش از 18 میلیارد ریال اســت که معادل 10 درصد از سرمایه گذاری استان اصفهان 
می باشد. شاه کرمی استان اصفهان را تأثیرپذیرترین استان در تصمیمات نساجی کشور 
دانست و گفت: وجود نیروی کار فراوان و میزان اشتغال زایی باال به نسبت سایر صنایع 
از مزیت های این صنعت به حساب می آید. وی اعالم کرد: صنعت نساجی با پنج درصد 

سرمایه گذاری در صنعت 13 درصد از اشتغال کشور را ایجاد کرده است.
وی قاچاق گســترده و بی رویه کاالهای نساجی را بزرگترین تهدید واحدهای نساجی 
برشمرد و گفت: نرخ بهره بانکی 25 درصدی امکان فروش بلندمدت را برای تولیدکننده 
داخلی فراهم نمی کند ولی فروشــنده خارجی با تســهیالت بانکی با نرخ پنج درصدی 
می تواند به صورت بلندمدت به بازار ایران کاال ارســال کند. شــاه کرمی تاکید کرد: در 
صورت ایجاد یک عزم ملی و همگانی با حمایت از صنعت نســاجی و پوشاك و تالش 
همگانی در مبارزه با قاچاق منســوجات، عالوه بر عبور از دروازه های صنعتی شــدن و 

ارزآوری بسیار باال امکان حل مشکل اشتغال نیز توسط این صنعت مهیاست.
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عضو انجمن صنایع نســاجی با اشاره به افزایش 
تعرفــه واردات پنبــه از ابتدای امســال گفت: در 
ســالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
نام گذاری شده است، واردات نخ ارزان تر از واردات 
پنبــه تمام می شــود. احد کرمانــی در گفت گو با 
خبرگزاری فارس در پاســخ به این ســوال که در 
سال جدید چه اتفاقی باید در بخش نساجی بیفتد 
تا شاهد تحقق شعار امسال در این صنعت باشیم؟ 
اظهار داشت: متأسفانه ســال جاری را با افزایش 
تعرفه واردات پنبه، به عنوان ماده اصلی مورد نیاز 
برای تولید نخ و محصوالت نســاجی آغاز کردیم 

که به ضرر تولید داخل است.
وی با بیان این که »سالی که نکوست، از بهارش 
پیداست« گفت: افزایش تعرفه واردات پنبه باعث 
شده تا واردات نخ ارزان تر از واردات پنبه تمام شود 

و در نتیجه شــاهد افزایش واردات نخ و تضعیف 
تولید نخ در کشــور خواهیم بــود. کرمانی با بیان 
اینکــه تاکنون تجدیدنظــری در مورد تعرفه های 
افزایش یافتــه پنبه صورت نگرفته اســت، افزود: 
تعرفه واردات پنبه از 4 درصد به 10 درصد افزایش 
یافته و عالوه بر این، تعرفه واردات پلی اســتر از 7 
به 10 درصد و تعرفه واردات ویســکوز از 4 به 5 
درصد افزایش یافته اســت که در مجموع باعث 
باال رفتن قیمت تمام شــده تولید نخ و محصوالت 

نساجی خواهد شد.
وی در ادامه با اشــاره بــه مصوبه مجلس برای 
بازپرداخت بدهــی ارزی تولیدکنندگان با نرخ ارز 
در زمان گشایش اعتبار، گفت: متأسفانه دولت این 
مســئله را اجرایی نکرد و طبــق آیین نامه دولتی، 
تولیدکننــدگان باید بدهی خود را بــا ارز به  نرخ 

مرجع 1226 تومان پرداخت کنند که تاکنون هیچ 
واحدی برای این کار اقدام نکرده است.

عضو انجمن نساجی همچنین با انتقاد از افزایش 
قاچاق محصوالت نســاجی به کشور، گفت: تولید 
صنعت نساجی به کالف سردرگمی تبدیل شده که 
افزایش تعرفه واردات مواد اولیه و همچنین افزایش 
حضور شــرکت های خارجی در بازار پوشاك ایران، 
وضعیت این صنعت را وخیم کرده است. وی با بیان 
اینکه حضور شــرکت های ترك در ایران در حال 
افزایش اســت، گفت: یکی از برندهای تولیدکننده 
پوشاك ترك، در حال افزایش شعب خود در ایران 
اســت و حتی برای اینکه از تعرفــه پایین تری در 
واردات برخوردار شــود، در حال مذاکره است و بر 
این مسئله اصرار دارد که متأسفانه دولت نیز به این 

خواسته تمکین می کند.

احمد کیمیایی اســدی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و فعال صنعت 
نســاجی در گفتگو با وبســایت خبری اتاق تهران گفت: هرچند دولت باید 
زمینه را برای بهبود وضعیت صنعت نساجی و پوشاك کشور فراهم کند اما 
دولت به تنهایی متولی این امر نیســت. دولت توانایی ها و محدودیت های 
خودش را دارد و با مشــکالت زیادی از جمله کاهش قیمت نفت، مســائل 
کالن اقتصاد در منطقه و جهان دســت به گریبان است. فکر می کنم بهتر 
اســت برای بهبود وضعیت نســاجی بخش خصوصی بــا توان خودش به 

بیاید. میدان 
کیمیایی با اشــاره به اینکه محصوالت نســاجی با ســلیقه مشــتریان 
داخلی جور نیســت گفت: بهتر اســت تولیدکنندگان عالوه بر تالش برای 
کاهش هزینه تولید و تالش برای خرید ماشــین آالت جدید و اســتفاده از 
تکنولوژی روز، در تولید خالقیت داشــته باشــند تــا بتوانند با محصوالت 
خارجــی رقابت کنند. در حــال حاضر، تنوع طرح و رنــگ و پارچه های 
خارجی فریبنده اســت و نکته کلیدی در نجات بازار داخلی، تالش در این 
ســه حوزه برای جلب نظر مشتری اســت. این فعال صنعت نساجی گفت: 
بدون تردید در شــرایط یکســان مشــتری ایرانی ترجیح می دهد کاالی 

داخلــی را بخرد. زمانی که تولیدات از کیفیت و قیمت مناســب برخوردار 
باشــند و نوآورانه طراحی شــده باشــند، می توانند در بازار داخلی، رقیب 

دهند. را شکست  وارداتی شان 

واردات نخ، ارزان تر از واردات پنبه 

بخش خصوصی ناجی نساجی کشور است
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خبرنامه

آماری از تعداد تعطیلی واحدهای صنعتی خراسان رضوی وجود ندارد
رییس انجمن کارخانجات نساجی خراسان رضوی گفت: هیچ آمار دقیقی 
از تعطیلی واحدهای صنعتی بخش نساجی در خراسان رضوی وجود ندارد. 
ابراهیــم دهقــان در گفتگو با تســنیم در اظهار داشــت: چند واحد بزرگ 
در ســطح خراســان رضوی هم اکنون تعطیل شــده و فعالیت خود را ادامه 
نمی دهنــد و تعداد زیادی کارگر در این بخش بیکار شــده اند. وی افزود: 
عالوه بــر این ها تمام واحدهایی که هم اکنون فعالیت دارند با مشــکالت 

زیادی روبه رو بوده و بــا کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.
رییس انجمن کارخانجات نســاجی خراسان رضوی با تأکید بر  اینکه تمام 
واحدهای نســاجی خراسان رضوی متضرر هستند، بیان کرد: قدیمی  بودن 
ماشــین آالت تولید، قیمت تمام شــده و کیفیت محصــوالت را متأثر کرده 
و تــوان رقابت با محصوالت وارداتی را از بین برده اســت. دهقان افزود: 
همچنین موضوعــات دیگری از جمله مالیات بر ارزش افزوده نیز ســبب 
افزایش مشــکالت در بخش تولید شده و برای حل این دسته از مشکالت 
نیاز اســت که دولــت حمایت واقعی را در دســتور کار خود قرار دهد. وی 

با اشــاره به مطلوب نبــودن وضعیت بازار کنونی و کاهــش تعداد زیادی 
از اشــتغال بخش نساجی خراسان رضوی، خاطرنشــان کرد: اگر وضعیت 
به همین روال ادامه داشــته باشــد تعداد باقیمانــده واحدهای تولیدی نیز 

ادامه دهند. را  فعالیت خود  نمی توانند 

خانه نشینی ده ها هزار کارگر به دلیل ورود لباس های ترک
محمد جــواد صدق آمیز در گفتگو با »نســیم 
آنالین« در رابطه با وضعیت کنونی بازار پوشاك 
داخلی بیان داشت: طی دو سال گذشته وضعیت 
بازار پوشــاك ایران مانند سایر بازارها دچار رکود 
بوده که البته شــاید رکود در سال 94 مانند سال 
93 بــود، اما یک تفاوت بزرگ وجود داشــت و 
آن هم این بود که ما ســال گذشــته نسبت به 
ســال 93 آمادگی بیشــتری در مواجه با موضوع 
رکود داشتیم. وی ادامه داد: همین آمادگی باعث 
شده بود تا آســیب  های ناشی از رکود بازار کمتر 
گریبان این صنف را بگیــرد اما در کل می توان 
گفت آنچنان سال 94 هم دستخوش رکود بودیم 
که اجناس در انبارها ماند و بســیاری از آنها باز 
هم به فروش نرســید و این در حالی است که در 
کل ظرفیت تولید بســیاری از کارخانه ها و مراکز 

تولیدی کاهش چشمگیری داشته است.
مشــاور فرهنگی اتحادیه پوشاك تصریح کرد: 
فروش پایین در ســال 94 و حتی در آستانه ایام 

عید باعث شــد تا در حقیقت نه تنها انبارها بلکه 
ســطح فروشــگاه ها نیز مملو از جنس باشــد به 
طوری که بســیاری از این کاالهــا از مد خارج 
شــده و قابل اســتفاده در زمان هــای آینده هم 
نیســتند بنابراین همکاران ما ضرر و زیان زیادی 
را متحمل شــدند. وی خاطرنشــان کرد: در کل 
شــاید فروش پوشاك در سال 94، 5 تا نهایتا 10 
درصد نســبت به سال 93 کمتر شــده باشد اما 
این میزان نســبت به سال 92 کاهش 40 تا 50 

درصدی داشته اشت.
وی گفت: یــک موضوع دیگر این اســت که 
حداقل یک ســهم 30 تا 35 درصد بازار پوشاك 
در سطح بین المللی متعلق به فست فشن ها است 
و در کشور ایران ســهم آنها حدود یک نهایتا 2 
درصد بود اما در شــرایط جدیــد و به دلیل ورود 
چند مــارك ترکیه ای بــه ایران کــه برندهای 
معتبری هم نیستند امروز یک سهم سی درصدی 
برای مارك های مانند LcWaikiki ایجاد شده 

اســت و این روند در واقع سهم بازار کمپانی های 
ایرانی را خواهد گرفت.

صدق آمیز بیان داشت: رقابت با این فست فشن ها 
به دلیل دامپینگی که کشور ترکیه در حال ایجاد 
آن است، برای تولیدکنندگان داخلی سخت است 
امــا اگر حتــی فست فشــن های بین المللی وارد 
بازار شــوند به دلیل اختالفات قیمتی هر کدام از 
اجناس خارجی و داخلی مخاطب خاص خودش را 
خواهد داشت. وی اظهار داشت: صدمه به صنعت 
پوشاك ایران زیان زیادی را متوجه اقتصاد کشور 
خواهد کرد اما با رونــد پیش گرفته و در صورت 
حمایت نکردن، باید منتظر این صدمات باشیم به 
طــوری که می توان گفت کما اینکه بیش از چند 
ده هــزار نفر از کارگــران و فعاالن این حوزه در 
تهران بیکار شــده اند زیرا 7 هزار تولیدکننده این 
صنعت مجبور شدند 40 درصد ظرفیت تولید خود 
را کاهش دهند، بنابراین بیکار شــدن آنها چیزی 

خالف ذهن نخواهد بود.
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رییس انجمن صنایع نساجی استان زنجان گفت: زیرساخت های صنعت نساجی 
فرسوده است و قابل رقابت با صنعت نساجی در خارج از کشور نیست. سیدسجاد 
نباتچیان در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه وضعیت صنعت نساجی جدا از وضعیت 
سایر صنایع در کشور نیســت، افزود: تفاوت دغدغه های صنعت نساجی با سایر 
صنایع این اســت که مشکالت صنعت نساجی کمی نسبت به سایرین بغرنج تر 
است و این از تفاوت نوع مشکالت صنعت نساجی که عمدتا عامل قاچاق باعث 

به وجود آمدن آن شده است، نشأت گرفته و این صنعت را به جد تهدید می کند.
وی با اشــاره به اینکه قاچاق، ویروسی است که گریبان گیر صنعت نساجی 
شــده و متأســفانه مقابله جدی با آن صورت نمی گیرد، تصریح کرد: صنعت 
نساجی یعنی پارچه و البســه که هر دو به صورت قاچاق وارد کشور می شود. 
در چند سال گذشته ســرمایه گذاری صورت گرفته در استان زنجان در صنعت 
نساجی بسیار ناچیز بوده است؛ این در حالی است که امروزه کشورهایی چون 
هند و چین ســرمایه گذاری خوبی در این زمینه به عمل آورده و از این حیث 

قادر به رقابت با آنها نیستیم.
این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه صنعت نســاجی چند برابر سایر صنایع 
اشــتغال ایجاد می کند، اما با این وجود باز هم حمایت چندانی از آن به عمل 
نمی آید، اظهار کرد: امروز مسئله قاچاق فراتر از مسائلی چون کمبود نقدینگی، 
فعاالن این صنعت را اذیت می کند. ما معتقدیم از صنعت نســاجی باید همانند 
صنعت خودرو حمایت شــود؛ چرا که اگر قرار باشد این صنعت در کشور سرپا 

بماند و کماکان به روند اشتغال زایی خود ادامه دهد، باید حمایت هایی فراتر از 
آنچه اکنون هست صورت گیرد.

رییس انجمن صنایع نســاجی اســتان زنجان با بیان اینکه فرســوده بودن 
زیرساخت های صنعت نساجی در کشــور، یکی از مهم ترین دغدغه های این 
بخش به شمار می رود، خاطرنشان کرد: با این وجود، صنعت نساجی در استان 
زنجان یکی از صنایع جوان محسوب می شود. صنعت نساجی زنجان به لحاظ 
تکنولوژی و به روز بودن ماشــین آالت، بعد از اســتان اصفهان در جایگاه دوم 

کشوری قرار دارد.

نایب رییس اتحادیه پوشــاك گفت: همکاران 
من تا 30 درصــد زیر قیمت کاالهــای خود را 
عرضــه می کننــد، اما مردم تــوان خرید به این 
قیمــت را نیــز ندارند. محمد حســین عرب، در 
رابطه با بازار شــب عید بیان داشــت: متأسفانه 
بازار پوشاك شب عید بسیار وضعیت نامناسبی را 
تجربه کرد به طوری که بســیاری از همکاران ما 
که در حوزه تولید لباس های شب هستند، همگی 
معترف اند که امسال هیچ گونه فروشی نداشته اند 

و همگی ورشکست شده اند.
به گزارش نسیم آنالین، وی ادامه داد: در بقیه 
حوزه های تولید و فروش پوشــاك نیز به جرأت 
می توانــم بگویم که حداقل ما 60 درصد کاهش 

فروش به نســبت سال قبل داشــتیم. دلیل این 
کاهــش فروش نیز گرانی اجناس نیســت، بلکه 
کاهش تــوان خرید مردم و رکودی اســت که 
در بازار حاکم اســت. وی بیان داشــت: بنده به 
عنــوان نایب رییس اتحادیه پوشــاك به جرأت 
می توانم بگویم که فروشــندگان عرضه پوشاك 
در مغازه ها نه تنها پوشاك را گران نکردند بلکه 
25 تا 30 درصد نیز قیمت ها را پایین کشــیدند 
تــا بتوانند انبارهای خود را خالی کرده و بیش از 
این ضرر نکنند. اما بازهم اجناسشــان به فروش 

نرفته است.
وی تأکید داشــت: البته این رکود مخصوص 
پوشاك نیســت، بلکه سرتاسر بازار را فراگرفته 

است، ما حتی مجبور شدیم برای این که برخی 
اجناس را با قیمت پایین تــر از تولید به فروش 
برســانیم تا انبارهایمان را خالــی کنیم بنابراین 
لباســی که قیمت تمام شده آن 40 هزار تومان 
درآمده را با قیمت 50 هزار تومان و حتی گاهی 
برابر با قیمت تمام شــده و یا پایین تر به فروش 
رســاندیم. عرب گفت: تنها جاهایی که ازدحام 
جمعیت بیشــتری وجود داشــت نمایشگاه های 
بهاره بــود که متأســفانه در آنجا نیــز کیفیت 
کاالهای ارائه شــده مطلوب نیســت به طوری 
که لباس هایی به دســت مشتری داده می شود 
کــه از مد افتاده و بر روی دســت عرضه کننده 

است. مانده 

زیرساخت های صنعت نساجی فرسوده شده 

کاهش 60 درصدی فروش پوشاک در شب عید
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سالی که نکوست از بهارش پیداست؟
آغاز سال جدید با تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران نساجی

نخســتین روزهــای کاری ســال 1395 در 
شرایطی پشت ســر گذاشته شد که انتشار اخبار 
ناخوشــایندی از ســه کارخانه بزرگ نســاجی 
کشور، خیلی زود شک و تردیدهایی را در مورد 
رونق احتمالی صنعت نســاجی در ســال جدید 
ایجاد کرد و امید صنعتگران نســاجی به تاثیرات 
برجام را نیــز خیلی زود در هاله ای از ابهام فرو 

برد. 

استارت مشکالت با نساجی مازندران
صبــح روز چهاردهــم فروردیــن حدود 250 
نفر از کارگران نســاجی مازنــدران در اعتراض 
به شــرایط جدیــدی که کارفرمــای این واحد 
نســاجی برای اشتغال آنها در نظر گرفته، مقابل 
ســاختمان فرمانداری قائم شــهر تجمع کردند. 
منابــع کارگری در خصــوص برپایی این تجمع 
کــه در نخســتین روز بعد از اتمــام تعطیالت 
نوروزی صورت گرفت به ایلنا گفتند: براســاس 
بخشــنامه ای که بــه تازگی از ســوی کارفرما 
منتشــر شده اســت تمامی کارگرانی که از این 
پس در نســاجی مازندران مشغول به کار شوند 

باید عالوه بر داشــتن گواهی عدم سوء پیشینه 
و اعتیــاد، به کارفرما ســفته و تعهــد کتبی نیز 

کنند. ارائه 
ظاهــرا در اطالعیــه  منصوب بــه کارفرمای 
نســاجی مازندران آمده است که این تصمیم در 
راســتای انعقاد قرارداد کارمزدی میان مدیریت 
و مشــتریان کارخانــه صــورت گرفته اســت. 
به صــورت میانگین بیشــتر کارگران نســاجی 
مازندران تا حدود 16 ســال ســابقه کار دارند و 
تعداد قابل توجهی از آنها در آســتانه بازنشستگی 
پیش از موعد هســتند و وضعیت پیش آمده در 
حالی است که از دو ســال قبل فعالیت همگی 

آنها به صورت روزمزدی درآمده است.
کارگرانی که در جریــان تجمع صنفی حضور 
داشــتند، می گویند آنچه باعث نگرانی آنها شده 
این است که در نهایت کارفرما با استفاده از این 
شــیوه اداره کارخانه، تعداد نامعلومی از کارگران 
باســابقه را تعدیل کند. از قرار معلوم مسئوالن 
فرمانداری با این اســتدالل که مالکیت کارخانه 
به بخش خصوصی واگذار شده است هنوز پاسخ 
روشــن و صریحی به کارگران  معترض نساجی 

مازندران نداده انــد. در مقابل کارگران معترض 
به مســئوالن فرمانداری یادآور می شوند که در 
سنوات گذشته مشــکالت صنفی آنها با مداخله 

مسئوالن دولتی حل و فصل شده است.
درباره  در خاتمه  مازنداران  نســاجی  کارگران 
معوقــات مــزدی  و بیمه ای خود در ســال 94 
واحد  این  کارگــران  مــزدی  معوقات  گفتنــد: 
تولیدکننده در ماه های پایانی ســال 94 پنج ماه 
بــود که کارفرما بــا دادن وام خرید کاال به هر 
کارگر آن را تســویه کرد. امــا معوقات بیمه ای 
کارگــران از مردادماه ســال گذشــته همچنان 
به قوت خود باقی اســت و بــه تامین اجتماعی 

پرداخت نشده است.

بالتکلیفی 500 کارگر نساجی بروجرد
از  همچنین حدود 500 کارگر نساجی بروجرد 
ابتدای ســال جدید به دالیلی نظیر بازسازی و 
و همچنین  کارخانه  این  ماشــین آالت  نوسازی 
رکود بازار از کار بیکار شــده اند. منابع کارگری 
خبرگزاری ایلنا در نســاجی بروجرد می گویند در 
این واحــد تولیدی حدود هزار کارگر مشــغول 

اردیبهشت 95، شمــــاره 266



9 E-mail: info@sanatnassaji.com/ صنعت نساجی و پوشاک

گزارش

به کار هســتند که از فروردین ماه ســال 95 به 
دلیل آنچه از سوی کارفرما »رکود بازار فروش 
محصــوالت« عنوان شــده اســت، تعداد 500 
کارگــر این کارخانه با میانگین ســوابق کار 10 
سال پس از خاتمه قرارداد موقت کارشان اخراج 

شده اند.
اســت  کارفرما مدعی  کارگران می گویند  این 
کارخانــه در زمینه فــروش محصوالت تولیدی 
خود دچار مشــکل شده اســت و به همین دلیل 
بــرای کاهــش هزینه های جــاری کارخانه در 
مرحله نخســت نیمــی از کارگــران کارخانه را 
اخراج کرده اســت. این منابع کارگری از تالش 
کارگــران اخراجی برای دریافــت مقرری بیمه 
بیکاری و بازگشــت به کار خبــر داده اند. آنان 
می گویند؛ بعد از ســال ها تالش در این کارخانه 

برایمان وجود ندارد.  فرصت شغلی جدیدی 
در همیــن ارتباط رییــس اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی بروجرد گفت: کارگران اخراج شده 
نســاجی بروجرد به مدت 6 ماه تا تعین تکلیف 
وضعیــت این کارخانــه بیمه بیــکاری دریافت 
می کننــد. کامران فرشــید در گفتگو با تســنیم 
با اشــاره به آخریــن اقدامــات و پیگیری های 
انجام شــده دربــاره تعیین تکلیــف 500 کارگر 
اخراج شده از نســاجی بروجرد اظهار داشت: در 
جلسه ای که چند روز گذشته با حضور مسئوالن 
استانی و مدیران این کارخانجات در استانداری 
لرســتان برگزار شــد، مقرر شــد بیمه بیکاری 
کارگران از کار اخراج شــده ایــن واحد برقرار 
شود. وی افزود: مقدمات برقراری بیمه بیکاری 
کارگــران در مکاتبات اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با ســازمان تأمین اجتماعی بروجرد در 

حال انجام است.
رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بروجــرد با تأکید بر اینکه کارخانجات نســاجی 
بروجرد موظف به ارائه طرح نوسازی و بازسازی 
به کمیته های اســتانی اســت، عنوان کرد: این 
طرح پس از بررســی در کمیته های اســتانی و 

تصویب آن قابل  اجرا اســت که در این صورت 
قرارداد کارگرانی که تجدید قرارداد نشده اند، تا 
ابتدای مهرماه تمدیدشــده و پس  از آن درباره 
ادامــه فعالیت کاری و بازگشــت بــه کار آنها 
تصمیم گیری می شــود. وی خاطرنشان کرد: در 
صورت عدم تصویب طرح نوســازی و بازسازی 
بروجرد وضعیت کارگران  ماشین آالت نســاجی 
در نشســت های بعدی تعیین می شــود. در هر 
صــورت بیمه بیــکاری به کارگــران این واحد 

کاری به مدت 6 ماه تعلق خواهد گرفت.

شوک در مشهد
چنین مشــکالتی در مورد نســاجی مازندران 
از مدت هــا قبل و در مورد نســاجی بروجرد به 
خصوص از اواخر ســال گذشته مطرح شده بود، 
اما آنچه در مشهد اتفاق افتاد بسیاری از فعاالن 
نساجی کشور را در بهت و حیرت فرو برد؛ جایی 
که روزنامه خراســان اولین بار مطلبی را با تیتر 
»بیکاری 1200 کارگر در پی تعطیلی ســه واحد 

نساجی در مشهد« منتشر کرد. 
نماینــده هیئت مدیــره و مدیــر اجرایی این 
مجموعه های نســاجی در پاســخ بــه این که 

چــرا این واحدهای تولیدی تعطیل شــده اند، به 
خراســان اظهار کرد: این گروه از ســال 1356 
آغاز به کار کرده اســت و تا سال گذشته 1500 

نفر کارگر مشــغول به کار بودند و ساالنه 300 
میلیارد تومان فروش محصوالت داشــت تا این 
که از سال 94 با مشکالت متعددی مواجه شدیم 
طــوری که با رکود در فروش محصول و طبیعتا 
رکود در تولید، کارخانه تعطیل و کارگران بیکار 
شــدند. شــروین بادامچی ادامه داد: از ابتدای 
امسال قانون جدید مالیاتی مبنی بر خوداظهاری 
آمده اســت که کارخانجات و بازرگانان شــفاف 
عمل کنند و ســازمان امور مالیاتی دسترسی به 
حســاب های بانکی دارد و می تواند بسیار دقیق 
نظارت کند و طبــق این قانون برای مدیرعامل 
یا پرسنلی که از زیر پرداخت مالیات شانه خالی 
کنند جزای زندان در نظر گرفته شــده اســت. 
وی ادامــه داد: بازاریــان و عرضه کنندگان هم 
با رعایت ایــن قانون مجبور می شــوند کاالی 
دارای صورت حســاب خریــداری کنند و همین 
کار موجب می شــود تا کاالی قاچــاق از بازار 
جمع آوری شــود. وی با بیان این که تا ســال 
گذشــته بازاریان از ما خرید بدون صورت حساب 
انجــام می دادند و ما را مجبــور می کردند تا از 
شــرکت های صوری صورت حســاب تهیه کنیم 
و ما بابت این کار جریمــه پرداخت می کردیم، 
اظهار کرد: امسال با اجرای این قانون که خیلی 
دقیق تــر انجام می شــود ما این رونــد را تغییر 
دادیم و بر اجــرای دقیق قانــون اصرار داریم 
چون تبعات ســنگین تری دارد اما بــازار معتقد 
اســت می تواند فرار مالیاتی داشــته باشد ضمن 
این که اطالع دقیقــی از قانون و مجازات های 
در نظرگرفته شــده بــرای فرار مالیاتــی ندارد 
بنابراین زیر بار اجرای این قانون هم نمی رود.

نظارتی بر واردات کاالی قاچاق نیست
بادامچی با بیان این که واردات کاالی قاچاق 
هم یکی دیگر از مهم ترین مشــکالت ماســت 
افــزود: اگر جنس وارداتی بــه صورت قانونی و 
با پرداخت تعرفه وارد کشور شود باعث می شود 
رقابت در بازار افزایــش یابد. ما معتقد به حذف 
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افزایش  باعــث  نیســتیم چون  وارداتی  کاالی 
کیفیت و برنده شــدن اجناس با کیفیت و قیمت 
مناســب در بازار می شود اما متاســفانه بر این 
بخش هم نظارت چندانی نمی شــود. وی ادامه 
داد: هم اکنــون رقابــت درســت و عادالنه ای 
نیســت چون جنس قاچاق وارد کشــور می شود 
و مغــازه داران و بازاری ها هــم راغب اند که از 
آنها خریــداری کنند چون هیــچ ردپایی برای 
آنها باقی نمی گــذارد و به راحتی می توانند فرار 
مالیاتــی انجام دهند و امروزه بیشــترین انگیزه 
خرید بازاریان از جنس قاچاق برای این اســت 
که بــه راحتی می توانند از قانــون مالیاتی فرار 
کنند و همین موضوع موجب شــده تا ما تحت 
فشار قرار بگیریم و بازار فروش خود را از دست 
بدهیــم. وی افزود: ما اصــرار داریم که فروش 
به صورت قانونی باید انجام شــود اما بازار هیچ 
واکنشــی به این موضوع نــدارد و همین باعث 
انباشــت محصوالت تولیدی ما شده است. وی 
بــا بیان اینکه پتویی که ما تولید می کنیم دارای 
استاندارد است و کیفیت مناسبی دارد اما واردات 
پتو از چین و دبــی و ترکیه به صنعت ما ضربه 
زده اســت، ادامــه داد: تنها دلیلــی که اجناس 
خارجی جایگزین پتوی ما شــده است این بوده 
که رقابت ناســالم دارد. اگر تعرفه های گمرکی 
و هزینه های مالیاتی آن پرداخت شــود از لحاظ 
قیمت اصــال صرفه اقتصادی نــدارد و کیفیت 
بســیار نازل تری هم دارد اما متاســفانه تاکنون 
هیچ برخورد محکمی با آن نشده است و صدای 

نمی رسد. به جایی  تولیدکنندگان هم که 
بادامچی با اشــاره به تعطیلی واحد تولید مواد 
اولیه نســاجی گفــت: وقتی پتو و منســوجات 
فروشــی نداشته باشــد طبیعتا مواد اولیه ای هم 
مصرف نمی شــود و در نتیجه واحد تولیدی مواد 
اولیه نســاجی هم تعطیل شــده اســت. وی با 
اشــاره به این که مخالف واردات قانونی کاالی 
خارجی نیســتیم تصریح کرد: تولیدکننده عالوه 
بــر مالیات باید هزینــه ارزش افزوده آن را هم 

بپردازد که در همین مســئله بــا مالیات ارزش 
افــزوده، کاالی قاچاق 9 درصــد از کاالی ما 

ارزان تر تمام می شود.
وی گفــت: وقتی قانون به طــور کامل و در 
همه بخش ها اجرا نمی شود این مشکالت ایجاد 
می شود و فشــار بر بخش تولیدی وارد می شود 
در حالی که بــا اطالع رســانی و نظارت دقیق 
می تــوان بر اجرای قانــون مالیاتی در بازار هم 
نظارت کرد و با حذف کاالی قاچاق باعث رونق 
بخش تولید شــد. وی در پاسخ به این سوال که 
چند کارگر بیکار شــده اند و چه مقدار محصول 
است؟  انباشــته شده  زیرمجموعه  واحدهای  در 
گفت: از ابتدای امسال فقط بخش فعال در این 
واحدها بخش فنی اســت که در زمینه نگهداری 
از تجهیــزات فعال اند و 800 نفــر از کارگران 
بیکار شــده اند و اگر اقدامی نشود بقیه کارگران 
هم بیکار می شــوند. وی افــزود: در دو واحد به 
انــدازه چهار ماه تولید و در واحد دیگر به اندازه 

2 ماه تولید محصول انباشت شده است.
مدیرعامل شــرکت نوبافت شادیلون چند روز 
بعــد نیز و در گفتگــو با »دنیــای اقتصاد« در 
واکنــش به اخبار متناقــض و آمارهای متفاوت 
اینطور پاسخ داد: تعداد  ارائه شده در رســانه ها، 
پرسنل ما در این ســه واحد نساجی در مجموع 
1500 نفر اســت که در حال حاضر حدود 700 
نفر از آنان بــرای دریافت بیمه بیکاری به اداره 
کار معرفی شــده اند. شــروین بادامچی با اشاره 
بــه اینکه افرادی که برای دریافت بیمه بیکاری 
معرفی شــده اند، در خط تولیــد این واحدهای 
نســاجی مشــغول به فعالیت بودند، خاطرنشان 
کرد: این واحدهای تولیدی تعطیل نشده است و 
کارگران بخش فنی هنوز مشغول به کار هستند 
با این حال اعالم کردیم اگــر روند فعلی ادامه 
داشــته باشــد ناچار به تعطیلی ایــن واحدهای 

نســاجی و تعدیل نیروی تمام کارگران هستیم.
عضــو هیئــت مدیــره کارخانه مشــهد نخ و 
کارخانجات شــادیلون با بیان اینکه مشکلی که 

امســال ایجاد شده است، نه تنها برای سه واحد 
تولیــدی ما بلکه برای تمــام واحدهای تولیدی 
اســت، به اجرای قانون خوداظهاری مالیاتی از 
ابتدای ســال جاری اشاره و تصریح کرد: تخلف 
از ایــن قانون عالوه بر جریمــه، پیگرد کیفری 
نیــز دارد؛ به همین دلیل مــا در برخورد با بازار 
خواستیم بر اساس قانون با ما کار کنند و بعد از 
ارائه مشــخصات، برای خریداران فاکتور فروش 
رســمی صادر کنیم اما بازار زیر بار این مســئله 
نرفته اســت زیرا بنکداران تصور می کنند دولت 
جدیــت کافی برای اجرای این قانون ندارد و در 
نتیجه مشتریان ما در بازار بیشتر به دنبال جنس 
قاچاق هستند زیرا جنس قاچاق رد پای مالیاتی 

نــدارد و عملیات مالی آن زیر نظر نخواهد بود.
بادامچی با اشــاره به اینکه اگر دولت نســبت 
به این مســئله بی اعتنا باشد، ما تولیدی ها هیچ 
فروشــی نخواهیم داشــت مگر اینکه قانون را 
بشــکنیم، تصریح کرد: خواســته ما این اســت 
که برخورد قاطعی با مراجــع توزیعی که بدون 
فاکتــور خرید و فروش می کنند، صورت گیرد تا 
آنها اگر قرار است جنس وارداتی عرضه کنند با 
برگ ســبز باشد و در صورتی که تولیدات داخل 
را عرضه می کنند، فاکتور داشــته باشند؛ با این 

روش مشکل ما و واردات نیز حل می شود.
اشاره  با  نوبافت شــادیلون  مدیرعامل شرکت 
به مزایــای اجرای صحیح قانــون خوداظهاری 
مالیاتــی، تأکید کرد: دولت بایــد این قانون را 
به صورت درســت و جدی اجرا کند؛ این قانون 
راه فرار ندارد و قانون بســیار خوبی اســت؛ اگر 
اطالع رســانی صحیح صورت گیرد و مشتریان 
بــازاری ما دریابنــد که این قانــون راه فراری 
ندارد، به صورت شــفاف عمــل خواهند کرد و 
قانون را رعایــت می کنند و در نتیجه فروش به 
حالــت عادی برمی گردد و افرادی که اجناس را 
به صورت قاچــاق وارد کرده اند، قادر به فروش 
اجنــاس خــود نخواهند بــود و مطمئنا ســراغ 
جنــس قاچاق نمی رونــد. بادامچی در خصوص 
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پیش بینی خود از وضعیت این واحدهای نساجی 
اینطور گفــت: قصدی برای تعطیلی کارخانجات 
نداریم و به دنبال این هستیم مشکل فروش ما 

حل شود و این کارگران به سر کار برگردند.
دبیر کل شــورای اســالمی کار نیز گفت: در 
روزهای ابتدای ســال حــدود 1500 کارگر در 
بیکار  نســاجی در شهرســتان ها  چند مجموعه 
شدند که دلیل اصلی آن ورود بی رویه کاالهای 
خارجی به کشور اســت. رحمت اله پورموسی با 
اشــاره به این که با توجه به شــعار ســال باید 
مســئوالن به طور جدی به مســئله اشــتغال و 
تا شــاهد  بپردازند  از واحدهای صنعتی  حمایت 
اظهار کرد:  نباشیم،  بیکاری گســترده کارگران 
متاســفانه با وضعیت رکــود حدود 50 درصد از 
واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل هســتند. 
وی مســئله واردات قاچاق و بدون حســاب و 
کتاب نخ و دیگــر محصوالت را موجب تعطیلی 
واحد های صنعتی بیان کــرد و ادامه داد: وقتی 
نتوانیم با ورود کاالی قاچاق مبارزه کنیم کارگر 
بیکار می شود و خودش هم به علت پایین بودن 
درآمد و بیکاری مجبور اســت از کاالی قاچاق 
که قیمت کمتری نسبت به کاالی تولیدی دارد 

اســتفاده کند. وی ادامه داد: حدود 1500 نفر از 
کارگران کارخانه های نســاجی  بــه دلیل همین 
مشــکالت بیکار شــده اند و ما پیگیر حقوق این 

کارگران در اداره کار هستیم.

جدیدی  موضوع  صنعتی  واحد  تعطیلی 
نیست، آن را بررسی می کنیم

امور صنایع ســازمان  مهندس ناصری معاون 
صنعت، معدن و تجارت اســتان خراسان رضوی 
نیز در این رابطــه گفت: تعدادی از کارخانجات 
انباشــت  به دلیل  تولیدی اســتان  و واحدهای 
محصــول به حالــت نیمه تعطیــل در آمده اند و 
این مســئله جدیدی نیست. وی افزود: چاره ای 
نیســت این ایراد وجود دارد و باید بررسی کنیم 

ارائه داد. ببینیم چه راهکاری می شود 
ابدی مدیر کل امور مالیاتی اســتان خراســان 
رضــوی نیز گفت: بر اســاس برنامــه ای که در 
دستور کار است و در سال جاری اجرایی می شود، 
مشکل فرار مالیاتی در بازار نیز به طور جدی رفع 
می شــود. وی افزود: با نصب صندوق های فروش 
در واحدهای فروش، مســئله فرار مالیاتی در بازار 
رفع می شــود و خرید و فروش بر اساس اطالعات 

همین صندوق های فروش انجام می شود و درآمد 
به صورت شفاف رصد و مالیات از بازار به درستی 
دریافت می شــود. وی خاطرنشان کرد: نصب این 
صندوق ها در واحدهای فروش الزامی اســت و در 
غیــر این صورت جلوی فعالیــت آن واحد فروش 

گرفته می شود.

مبهم چشم انداز 
به هر ترتیب، مطالب ذکر شــده تصویری بود از 
آنچه در فروردین ماه بــر چند مورد از کارخانجات 
بزرگ نســاجی کشور گذشته اســت. اگر بخواهیم 
ضرب المثل »سالی که نکوست از بهارش پیداست« 
را مالك قرار دهیم، با این شرایط سال 95 نیز سالی 
تیره و تار برای صنعت نســاجی کشور خواهد بود و 
مطمئنا وقتی واحدهای بزرگ و شناخته شده نساجی 
با چنین مشکالتی مواجه هستند، نباید انتظاری از 
واحدهای متوســط و کوچک داشته باشیم. با این 
حال، امیدواریم این اخبار مسئوالن کشور را به خود 
آورده و باعث شــود آنها فکری به حال نزار صنعت 
اشتغال زای نساجی بکنند. در غیر این صورت، باید 
منتظر شنیدن اخبار بیشتری از تعطیلی کارخانجات 

و بیکاری کارگران باشیم.
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چشم طمع برندهای اروپایی به شمال تهران
تفاهم نامه ایران و ایتالیا برای همکاری در صنعت پوشاک

بعــد از اینکــه در اواخر ســال 94 چند برند 
اروپایی از جمله دامــات ترکیه و روبرتو کاوالی 
ایتالیا فروشــگاه خود در شــمال شــهر تهران 
افتتــاح کردند، این بار امضــای تفاهم نامه بین 
انجمــن ملی نســاجی و مد ایتالیــا )SMI( با 
اتحادیه پوشــاك تهران، رونــد ورود برندهای 
مــد و پوشــاك اروپایی بــه بازار کشــور و به 
خصــوص نواحی اعیان نشــین شــهر تهران را 
وارد فاز جدیدی کرده است. روز چهارشنبه 25 
فروردین مــاه 95 رییس SMI و رییس اتحادیه 
پوشاك تهران در جلسه ای که در اتاق بازرگانی 
امضا  تفاهم نامه همــکاری  برگزار شــد،  ایران 
کردند که در ادامه، مشــروح آنچه در این توافق 
ذکر شده و همچنین گزارش خبرگزاری رویترز 
در این باره به ســمع و نظر خوانندگان می رسد:

رییــس انجمن ملی نســاجی و مــد ایتالیا در 
این زمینه گفت: در تفاهم نامه امضاشــده میان 
ایــن انجمن و اتحادیه پوشــاك تهــران، هم 
ســرمایه گذاری مشــترك و هم عرضه کاالی 
نهایی به بازار ایران مورد توجه قرار گرفته است 
و بر این اســاس، شرکت های ایتالیایی در ایران 
همتایان  با همــکاری  و  کرده  ســرمایه گذاری 
خود، تولید مشــترك به بازار عرضــه می کنند 
و برخــی کمپانی هــای ایتالیایی نیز محصوالت 
نهایی خود را در بازار ایران عرضه خواهند کرد.
با  نشســتی مشــترك  در  مرنــزی  کلودیــو 
اتحادیه پوشــاك  ابوالقاســم شــیرازی رییس 

تهران گفت: ســرمایه گذاری مشترك بین ایران 
و ایتالیــا مربوط به کاالهــای با کیفیت خوب و 
قیمت متوسط اســت و عرضه کاالی نهایی به 
بازار ایران شــامل کاالی بــا کیفیت خیلی باال 
و لوکــس و قیمت های خیلی بــاال خواهد بود. 
وی افــزود: از آنجا که حقــوق کارگر و برخی 
هزینه های تولید در ایتالیا بســیار زیاد است، این 
کشــور بر تولید کاالهای خیلی لوکس متمرکز 
شــده اســت؛ در حالی که در ایــران می توان 
کاالهای با کیفیت اما به قیمت مناســب تر تولید 
کرد. وی ســهم ایتالیا از بازار پوشاك ایران را 
محدود توصیــف کرد و گفــت: ایتالیا تنها 13 

میلیون یورو از بازار 12 میلیارد یورویی پوشاك 
ایران را در اختیار دارد.

مرنــزی اضافــه کــرد: رییس انجمــن ملی 
نســاجی و مد ایتالیا )SMI( با 47 هزار شرکِت 
تحت پوشش و 500 پرســنل، 50 میلیارد یورو 
گــردش مالی دارد. وی با تاکید بر اینکه تمامی 
باشــد  برد-برد  باید  دوجانبــه  همکاری هــای 
گفت: بــرای ایتالیا، ایران بازاری بزرگ اســت 
بازار  ایتالیایــی عالقه مندند در  و شــرکت های 
ایــران حضور پیدا کنند؛ از طــرف دیگر، ایران 
نیــز می تواند از دانــش و تکنولوژی های ایتالیا 
در صنعت پوشاك اســتفاده کند؛ عالوه بر این، 
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