
كاران  اندر  دست  و  فعالين  كه  است  سال  ساليان  براى  اگرچه 
فنى  رويداد  بزرگترين  را  ايتما  دنيا،  سراسر  در  نساجى  صنايع 
اخير  سالهاى  در  اما  مى دانند  نساجى  آالت  ماشين  نوآورانه  و 
توسعه  و  اطالعات  فناورى  حوزه  در  چشمگير  و  رشدسريع 
شده  سبب  بين الملل  اقتصاد  تحوالت  و  تغيير  نيز  و  تكنولوژى 
تا نمايشگاه هاى ديگرى چون itm، itma asia، itme نيز در 
زمره نمايشگاه هايى قرار گيرند كه مورد توجه و استقبال فعالين 
آالت  ماشين  بين المللى  نمايشگاه  است.  گرفته  قرار  صنعت  اين 
نساجى در استانبول كه تحت عنوان ITM از سال 2004 برگزار 
توريستى  فراوان  جاذبه هاى  جمله  از  مختلفى  داليل  به  ميشود 
نقل  و  حمل  گسترده  ناوگان  و  اقامتى  امكانات  و  گردشگرى  و 
منطقه  نساجى  مركزيت  و  اروپا  به  نزديكى  شهرى،  و  هوايى 
و  نساجى  صنايع  در  چشمگير  پيشرفت  و  توسعه  خاورميانه، 
صنايع  در  صادرات  و  توليد  و  گذارى  سرمايه  حجم  پوشاك، 

و  آالت  ماشين  ساخت  در  چشمگير  توسعه  و  پوشاك  و  نساجى 
قطعات و مواد اوليه مصرفى و داليل متعدد ديگر توانسته به يكى 
از قطب هاى نمايشگاهى نساجى دنيا بدل شود و پس از ايتما و 
ايتماى آسيا بعنوان سومين رويداد بزرگ نساجى جهان از آن ياد 
 شود. اولين دوره اين نمايشگاه تحت عنوان ITM2004 برگزار 
گرديد و شايد كمتر كسى پيش بينى مى كرد كه برنامه ريزى و 
پيگيرى مستمر و تداوم برگزارى اين نمايشگاه با ارائه كيفيت و 
قطب هاى  از  يكى  عنوان  به  بتواند  بين المللى  استاندارد  خدمات 

نمايشگاهى نساجى مطرح گردد.
در اولين دوره برگزارى نمايشگاه ITM 2004 هزار شركت از 
30 كشور جهان در اين نمايشگاه حضور يافتند كه مورد بازديد 
 ITM2006 56229 بازديد كننده از سراسر دنيا قرار گرفت. در
از  نفر   63580 و  يافتند  حضور  كشور   35 از  شركت   1200 نيز 

بازديد  نمايشگاه  اين  از  مختلف  كشورهاى 
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اقتصادى  خبرنگار  با  گو  و  گفت   در  رئيس زاده  محمدمهدى 
الزم  هماهنگى  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  فارس،  خبرگزارى 
بين تيم اقتصادى دولت وجود ندارد كه اميدواريم در پى ايجاد 
وى  شود.  برطرف  مشكل  اين  مقاومتى،  اقتصاد  فرماندهى  ستاد 
با بيان اينكه اقتصاد كشور در شرايط ركود قرار دارد، افزود: در 
اين دوران بايد رفتارهاى متفاوت با زمان عادى و وضعيت غير 
ركودى از سوى مسئوالن دولتى صورت گيرد. رئيس زاده با بيان 
در  توليدكنندگان  با  مالياتى  امور  سازمان  برخورد  نحوه  اينكه 
شرايط ركود بايد متفاوت باشد، گفت: اصالحيه قانون ماليات هاى 

مستقيم داراى ايراداتى است كه بايد برطرف شود. 
ويژه  به  اقتصادى  فعاالن  حاضر  حال  در  وى،  گفته  به 
توليدكنندگان از رفتار مالياتى دولت بسيار ناراضى هستند و وزارت 
اقتصاد به دليل كاهش درآمدهاى نفتى، براى پر كردن خزانه به 
واحدهاى توليدى فشار مى آورد. وى با تأكيد بر لزوم تعيين يك 
دوره گذار براى واحدهاى توليدى در پرداخت ماليات، گفت: در 
چنين وضعيتى، سيستم بانكى نبايد به توليدكنندگانى كه به دليل 
فشار  شده اند،  مشكل  دچار  خود  بدهى  بازپرداخت  در  تحريم ها 
بياورد. وى با بيان اينكه توليدكنندگان يكسرى پيشنهادات براى 
بهبود وضعيت اقتصادى به مسئوالن دولتى ارائه كرده اند، گفت:  
توليدى  واحدهاى  براى  تنفس  دوره  يك  تا  خواسته ايم  دولت  از 
اشتغال  و  بايستند  خود  پاى  روى  بتوانند  تا  شود  گرفته  نظر  در 

موجود حفظ شود.
وى با اشاره به اينكه حفظ اشتغال موجود در كشور بايد اولويت 
اول باشد و پس از آن به ايجاد اشتغال جديد توجه شود، گفت: 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سندى را براى مبارزه با قاچاق 
كاال با همكارى تشكل هاى توليدى تدوين كرده است اما مهمتر 
از تدوين آن، اجراى اين سند است تا جلوى قاچاق گرفته شود. 
رئيس زاده تأكيد كرد: هزينه و ريسك قاچاق بايد افزايش يابد تا 
شركت هاى توليدكننده داخلى قابليت رقابت با كاالهاى وارداتى 

را داشته باشند. 
وى، تدوين برنامه ششم را عاملى براى تعيين يك نقشه راه در 
اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: براى حل يكسرى از مشكالت 
ديگر  مسائل  مورد  در  و  شود  گرفته  مدت  كوتاه   تصميمات  بايد 
نيز بايد در چارچوب اسناد و همچنين برنامه ششم پيش برويم. 
رئيس زاده با بيان اينكه نبود هماهنگى بين تيم اقتصادى دولت 
باعث به خطر افتادن اشتغال موجود در كشور خواهد شد، گفت: 
طى 30 سال گذشته 200 واحد توليدى اعالم ورشكستگى كردند 
و اين در حالى است كه طى يك سال اخير 300 واحد توليدى 

ورشكستگى خود را اعالم كردند.

دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:
تيم اقتصادی دولت هماهنگ نيست

ITM 2016 ميزبان بزرگان نساجی جهان در استانبول
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رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران معتقد است كه 
شرايط كسب و كار در كشور نسبت به سال گذشته و دو سال 
پيش بدتر شده است. محمد مروج مى گويد در حال حاضر صنايع 
كشور با ركودى سخت دست و پنجه نرم مى كنند و در شرايط 
بحرانى قرار گرفته اند كه اگر مورد توجه قرار نگيرند با بحران در 

كشور رو به رو خواهيم شد. 
 شرايط ما امسال به مراتب سخت تر از سال گذشته است كه 
مهم ترين دليل آن به خاطر شدت ركود است اين ركود شديد 
باعث شده كه در اصطالح بازار كوچك بشود يعنى خريدار وجود 
ندارد مسئوالن مى گويند ما وام مى دهيم به واحدها به خصوص 
واحدهاى كوچك و متوسط ولى خب اين چه فايده اى مى تواند 
داشته باشد وقتى كه خريدار نيست و در اين شرايط توليد كننده 

وام را مى خواهد چه كند؟

مطالعات چند اقتصاددان برجسته كشور نشان مى دهد كه طبقه 
متوسط و حقوق بگير جامعه ما مثل كارگران، پرستاران، كارمندان 
دولت و... كه در اصل مصرف كننده كاالهاى داخلى مثل پوشاك 
داخلى و... هستند قدرت خريدشان از سال 90 تا كنون 40 درصد 

كم شده است.
حاكميـت نظـام از باالتريـن مقـام تـا پاييـن تريـن بايـد بـه يك 
تفاهـم كلـى درباره مسـائل اقتصادى و چالش هاى كشـور برسـند 
تـا شـاهد اتفاقـات و تحـوالت خـوب باشـيم دكتـر نيلـى هـم در 
آخريـن سـخنرانى خـود از وفاق ملى سـخن گفت و بـه نظرم اگر 
ايـن اتفـاق رخ ندهـد دچـار يك مشـكل و بحران جـدى خواهيم 
شـد و فاجعه رشـد رخ خواهد داد. شـما ببينيد بانك مركزى اصال 
رشـد اقتصـادى كشـور را اعـالم نكـرد؛ چـرا اعالم نمى كنـد اين 

بـه اين معنى اسـت كـه اين عدد يا عـدد پايينى 

رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

رکود باعث شده بازار کوچک شود
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خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نساجي  صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  دومين  نهصدو 
ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 95/02/26 
در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت:
1- آقاى رئيس زاده با اشاره به پيگيريهاى دبيرخانه در خصوص 
اعتراض  از  اجتماعى،  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  به  انجمن  نامه 
حذف  خصوص  در  صمت  وزارت  پوشاك  و  نساجى  مديركل 
ترجيحات تعرفه اى مربوط به نخ تك ال (كه توليد داخل هم داريم) 

از كشور ازبكستان خبر داد. 
هيات  مصوبه  طبق  اينكه  خصوص  در  مروج  مهندس  تذكر  با 
مديره تا اطالع ثانوى، اولين اولويت دستور جلسات بحث ماليات و 
مشكالت ناشى از اجراى اصالحيه قانون مالياتهاى مستقيم است 
خواستار بحث و تبادل نظر روى اين موضوع شدند كه دبير كل در 
خصوص پيگيريهاى انجمن و اتاق بازرگانى و شوراى گفتگو در اين 
خصوص  توضيحاتى را ارائه فرمودند و مقرر شد با پيگيرى بيشتر 
انجمن اين موضوع از اداره كل نساجى و پوشاك وزارت صمت 

مستمرا پيگيرى شود. 
2- آقاى مهندس بادامچى با انتقاد از شرايط سخت عملكردى در حوزه 
مالى و حسابدارى شركتها از عدم توجه وزارت صمت نسبت به اين موضوع 
و مشكالت ايجاد شده براى واحدهاى صنعتى انتقاد نمود و خواستار 

تشكيل سريعتر جلسه مشترك با وزير صنعت معدن و تجارت  شدند. 
3- آقاى مهندس محمود زينى طى سخنان كوتاهى اين سؤال را 
مطرح فرمودند كه اين قانون ماليات را چرا قانون مترقى مى خوانيم؟! 
آيا كارشناسى خاص و دقيقى روى آن انجام شده است؟ و چرا ما 
بايد قانونى را كه در اجرا ، تبعيض آميز و به زيان توليدكننده است 

را مترقى بدانيم؟  
4- دبير كل انجمن با اشاره به نشست مشترك در خصوص اصالح 
گزارش  آن  در  شده  تجديدنظر  موارد  و  برندها  ثبت  دستورالعمل 
كاملى در اين خصوص ارائه فرمودند كه در نهايت مقرر شده است 
با اخذ نظرات آقاى مهندس شهاليى و دريافت نظرات كارشناسى 
از بخش حقوقى مجرب اصالحات نهايى  و پيش نويس تكميلى 

تنظيم و پيشنهاد گردد.
ايران  صنايع  نوسازى  و  گسترش  (سازمان  پور  حسنى  آقاى   -5
و طرحهاى صنعتى) توضيحاتى در خصوص سازمان گسترش و 
نوسازى صنايع ايران ارائه فرمودند و با اشاره به واحدهاى نساجى 
تجربيات  كه  فردوس  نساجى  و  الگانت  بلوچ،  بافت  و  قائمشهر 
سازمان در صنعت نساجى مي باشند، عقب ماندگى تكنولوژيكى را 
در كنار مشكالت مديريتى و قوانين، بزرگترين مشكل واحدهاى 
در  مشكل  اين  حل  براى  راهكار  ارائه  خواستار  و  دانست  نساجى 
حميدى،  مهندس  ايشان  سخنان  از  پس  و  شدند  نساجى  صنعت 
اخوان  مهندس  عامرى،  دكتر  مروج،  مهندس  سلطانى،  مهندس 
مشكالت  و  مسائل  خصوص  در  توضيحاتى  اصفهانيان  آقاى  و 
واحدهاى نساجى ارائه فرمودند. پس از سخنان ايشان دكتر باقرزاده 
در تكميل سخنان حاضرين به عدم توسعه صنايع پوشاك به دليل 
كارگربر بودن اين صنعت اشاره نمود و ماهيت هنرى و مدى  بودن 

صنعت پوشاك را در تضاد با قانون كار فعلى كشور دانستند. 
6- در جمع بندى موضوع مقرر شد تا بسته پيشنهادى در خصوص 
صنايع نساجى و پوشاك براى بحث حمايتهاى سازمان از موضوع 
توسعه تكنولوژى (اعم از موضوع ماشين آالت، مديريت، ارتقاى 
انجمن  توسط  نساجى  هاى  تشكل  همكارى  با   (... و  بهره ورى 

صنايع نساجى ايران  به سازمان ايدرو ارائه گردد.

غائبين آقايان
دكتر  نژاد،  شهاليى  محمدجعفر  مهندس  كاردان،  حسن  دكتر 
بهروز محمدى، آقاى اكبر لباف، عليرضا لقمان، مهندس سيدجواد 

سجادى بيدگلي

اسـت و يـا صفـر اسـت و يا منفى اسـت كه بعضـى بـه زور آن را 
بـه يك رسـانده اند و اين ايراد اسـت و مشـكالت به بـار مى آورد.
يكى از چالش هاى مهم در كشور ما موازى كارى است و وجود 
نهادهاى موازى در اقتصاد باعث چند دستگى و عدم تمركز شده 
هم  همه  و  دارد  وجود  تعدد  به  كشور  در  قدرت  مراكز  و  است 
گروه هاى  از  دارند  اقتصاد  در  دستى  و  هستند  اقتصاد  دنبال  به 
با  اين ها  و  ديگر  حاكميتى  نهادهاى  و  دولت  تا  بگيريد  نظامى 
هم تناقض دارد. از طرف ديگر اگر به دنبال توسعه، كارآفرينى 
جلوگيرى  آن  ايجاد  و  تنش  از  بايد  هستيم  سرمايه گذارى  و 
بدانيم  بايد  و  بزنيم  نبايد  تنش  پر  و  حساس  حرف هاى  و  كنيم 
در  حتى  و  مى كنند  استفاده  سوء  حرف ها  اين  از  خارجى ها  كه 
و 70  مى دهند  قرار  فشار  تحت  را  خارجه  وزارت  تيم  مذاكرات، 
درصد وقت به پاسخ به اين موضوعات تنش آميز مى گذرد. وقتى 
اين تنش ها از بين برود و با دنيا آشتى كنيم همه چيز رو به بهبود 
مى رود اين چيزى بود كه چندى پيش ما به اقاى نعمت زاده وزير 
صنعت، معدن و تجارت هم گفتيم و اين مى تواند حتى رونق توليد 

و خروج از ركود را به دنبال داشته باشد.
توجـه داشـته باشـيد كـه يكـى از بهتريـن روش هـا بـراى رونـق 
اقتصـادى صـادرات اسـت و صـادرات بـه كشـورهاى همسـايه در 
اوليـن گام بيشـترين قابليـت و پتانسـيل را دارد و بايـد مـا اول بـا 
همسـايه هاى خودمـان روابـط اقتصـادى را گسـترش دهيـم. مـا 
بايـد تقاضـا را تحريـك كنيـم بـراى حمايـت از توليـد. بدانيـد كه 
اگـر تقاضـاى داخلـى را تحريـك كنيـم ايجـاد تـورم مى كنـد ولى 
بـا اسـتفاده از صـادرات و تقاضـاى خارجـى و تحريـك آن مى توان 
توليـد را افزايـش داد و از ركـود خـارج شـويم و االن مى بينيـم كـه 

بعـد از توافـق هسـته اى كـم، كـم و آرام، آرام صـادرات كشـور در 
حـال افزايـش اسـت زيرا توليـد كننده مى بينـد در داخل بـازار ندارد 
بـه دنبـال بازارهـاى خارجـى مـى رود ولـى به اعتقـاد من ايـن بايد 
هدفمنـد باشـد و دولـت بايـد حمايـت كنـد. االن دولـت تركيـه به 
دليـل مشـكالتى كـه بـا روسـيه و سـوريه پيـدا كـرده اسـت و به 
صـورت كلـى مشـكالت بين المللى بـه حمايـت از توليدكنندگانش 
آمـده اسـت و به شـدت از آن ها حمايـت مى كند، شـما ببنيد دولت 
ايـن كشـور به توليدكنندگانش گفته اسـت كـه اگر برويـد در ايران 
مغـازه بازكنيـد 50 درصـد هزينه هاى مغـازه را ما مى دهيـم و با اين 
شـرايط شـما چشـم بـه هم بزنيـد مى بينيـد كه بـازار ما پـر خواهد 
شـد از محصـوالت تـرك و محصـوالت خوبى هم توليـد مى كنند 
و اگـر مـا ديـر بجنبيم هميـن بـازار داخل را هـم از دسـت خواهيم 
داد و هميـن شـرايط كنونـى هم بدتر خواهد شـد. به صـورت كلى 
بايـد در نظـر بگيريـم كـه اگر صـادرات كشـور در ماه هاى گذشـته 
رشـد داشـته اسـت به دليل افزايـش صـادرات نفت و گاز بـوده كه 
تركيـه تـوان رقابـت با مـا در ايـن حوزه ها را نـدارد ولـى آن چيزى 
كـه مهـم اسـت افزايـش توليـد در داخل كشـور و صـادرات مبتنى 
بـر توليـد واقعى اسـت. مـا پتانسـيل هاى بسـياربااليى در صنايعى 
همچـون مـواد غذايـى، نسـاجى و... داريـم ولى مى بينيـم كه االن 
در بدتريـن شـرايط قـرار گرفته اند و بـا پايين تريـن ظرفيت ها كار 
مى كننـد. االن مـا حتـى نيـاز به سـرمايه گـذارى بـراى راه اندازى 
واحدهـاى جديـد نداريم ما با رونق بخشـيدن به صنايعـى كه داريم 
مى توانيـم توليـدات خـود را افزايـش دهيـم و تحـول ايجـاد كنيم، 
سـوال مـن اين اسـت كه چرا صنعت نسـاجى، مـواد غذايـى و... ما 

بايـد بـا 30 تـا 40 درصـد كار كنند؟

رکود باعث شده بازار کوچک شود
ادامه از صفحه 1

ابراهيم دهقان؛ رئيس انجمن صنايع نساجى خراسان رضوى 
در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در مشهد مقدس اظهار داشت: 
به  را  تسهيالت  ميزان  اين  كه  باشد  داشته  قصد  دولت  اگر 
واحدهاى توليدى اعطا كند، كمك بزرگى است اما باتوجه به 
شرايط موجود نمى توان اميدوار بود كه اين مبلغ 100 درصد 

پرداخت مى شود.
وى با بيان اينكه مشكالت اقتصادى بسيار زيادى هم اكنون 
است،  گرفته  را  رضوى  خراسان  در  نساجى  صنعت  دامن 
خاطرنشان كرد: در واقع اين صنعت از ساير صنايع جدا نبوده 

و با مشكالت كالن اقتصاد و صنعت كشور روبه رو است.
رئيس انجمن صنايع نساجى خراسان رضوى افزود: مشكالت 
بيكارى و تعديل نيرو در بسيارى از واحدهاى صنايع نساجى 

به چشم خورده و عواقب آن جامعه را درگير كرده است.

دهقان با تأكيد براينكه صنعت نساجى اشتغال بسيار زيادترى 
نسبت به ساير بخش ها ايجاد مى كند، اظهار داشت: اگر يك 
كارخانه نساجى تعطيل شود تعداد بسيار بيشترى كارگر شغل 

خود را از دست مى دهند.

قابل توجه اعضاى محترم انجمن صنايع نساجى ايران
با توجه به حجم باالى اطالعيه هاى مندرج در سايت انجمن صنايع نساجى ايران و 

محدوديت صفحات بولتن رشته ها و بافته ها، توصيه مي شود 

جهت اطالع از آخرين بخشنامه ها، قوانين و اطالعيه هاى واصله 

به دبيرخانه انجمن به سايت انجمن به نشانى www.aiti.ir مراجعه فرماييد.

رئيس انجمن صنايع نساجى خراسان رضوى:
نساجی خراسان رضوی درگيِر رکود
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خبر
ادامه از صفحه 1

نمودند در نمايشگاه بعدى كه تحت عنوان ITM2009 برگزار 
شد 1500 شركت از37 كشور بعنوان غرفه گذار حضور يافتند كه 

اين نمايشگاه 31000 بازديد كننده از 59 كشور داشت.
در  كه  شد  برگزار  سال 2012  در  نمايشگاه  اين  دوره  چهارمين 
مجموع 1037 شركت از 40كشور، بعنوان غرفه گذار نمايشگاه 
در اين رويداد حضور يافتند و 42991 بازديد كننده از 78 كشور 
كه  نمايشگاه  اين  دوره  پنجمين  در  نمودند.  بازديد  آن  از  جهان 
بداليلى در سال بعداز آن تحت عنوان ITM2013 برگزار شد 
كه  يافتند  حضور  گذار  غرفه  بعنوان  كشور  از 40  شركت   1223
اين  از  دنيا  كشور   70 از  بازديدكننده  نفر   39256 مجموع  در 
نمايشگاه بازديد نمودند. ششمين دوره اين نمايشگاه تحت عنوان 
ITM2016 دوازدهم تا پانزدهم خرداد ماه در مركز نمايشگاهى 
توياپ برگزار شد در اين دوره از نمايشگاه كه در 13 سالن برگزار 
غرفه  مربع  متر  هزار   120 كشور،   72 از  شركت   1200 مى شد 

نمايشگاهى را به معرض نمايش بازديدكنندگان خود قرار دادند.
سالن دو اين نمايشگاه به ماشين آالت بافندگى و قطعات و تجهيزات 
وابسته تعلق داشت كه به لحاظ موقعيت مكانى نمايشگاه جزو نزديك 
ترين سالن ها به ورودى اصلى نمايشگاه بود و تقريبا اكثر نام هاى 
مطرح تجارى توليد كننده ماشين آالت بافندگى در اين سالن به 
معرفى محصوالت خود مى پرداختند سالن هاى جنبى اين سالن يعنى 
سالن 3و 5 به ماشين آالت خطوط مقدمات ريسندگى، ريسندگى 
و نخ اختصاص داشت و سالن چهار كه تحت عنوان راهرويى بين 
سالن هاى 3 و5 بود به غرفه هاى كوچكترى مربوط به قطعات و لوازم 
يدكى اختصاص داشت.  سالن هاى 6 و 7 اين نمايشگاه به نمايش 
ماشين آالت مختلف خطوط گردبافى و جوراب بافى و گلدوزى و 
تجهيزات مرتبط اختصاص داشت و سالن 8 و 9 كه بسيار هم مورد 
توجه بازديدكنندگان قرار گرفته بود مربوط به آخرين تكنولوژى ها و 
نو آورى ها در حوزه صنعت چاپ در نساجى بود كه شامل فناورى هاى 
مدرن ديجيتال و سنتى در اين حوزه بود. سالن 11 كه در طبقات 
پايين نمايشگاه بود به نمايشگاه HIGHTEX2016 اختصاص 
بود.   همراه  خود  مخاطبين  استقبال  با  گذشته  همچون  كه  داشت 
سالن هاى 10 و 12 و 14 كه مملو از بازديدكنندگان اين دوره نيز بود 
مربوط به ماشين آالت رنگرزى و چاپ و تكميل و تجهيزات و مواد 

اوليه مرتبط با اين خطوط بود. 
و  كننده  شركت  تعداد  لحاظ  به  اگرچه  نيز  امسال  نمايشگاه 
قابل  گذشته  دوره هاى  همچون  متراژ  و  گذار  غرفه  شركت هاى 
توجه و تامل بود اما بدون ترديد نقش نا امنى هاى اخير تركيه 
و چالش هاى مختلف احزاب سياسى اين كشور در كاهش تعداد 
بازديدكننده هاى پيش بينى شده براى اين رويداد بى تاثير نبوده 
است اگرچه تا انتشار آمار توسط برگزار كننده امكان قضاوت در 
اين خصوص مقدور نيست.  در نمايشگاه امسال كه با همكارى 
شركت تكنيك فوآرچليك و انجمن صنايع ماشين آالت و قطعات 
اعضاى  از  متشكل  هياتى  مى شد  برگزار  (تمساد)  تركيه  يدكى 
هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران و نمايندگانى از وزارت 

روز  در  نمود.   بازديد  نمايشگاه  اين  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خانم  سركار  حضور  با  مشتركى  نشست  نمايشگاه  اين  افتتاحيه 
نصرالهى مديركل نساجى و پوشاك و مهندس بهشتى پور معاون 
مديركل ماشين سازى و مهندس سيما كاظمى از دفتر طرح و 
تجارى  و  اقتصادى  رايزن  زادبوم  آقاى  و  صمت  وزارت  برنامه 
ايران در استانبول و ريچارد سالواتوره مسوول هماهنگى انجمن 
تمساد و اعضاى هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران برگزار 
همكارى هاى  و  تعامالت  از  متعددى  موارد  خصوص  در  كه  شد 

مشترك بحث و تبادل نظر شد. 
در بخش آغازين اين نشست ريچارد سالواتوره ضمن خير مقدم 
نمايشگاه  تاريخچه  و  تمساد  انجمن  معرفى  به  ايران  مقامات  به 
گسترش  به  مذكور  انجمن  عالقمندى هاى  از  و  پرداخت 
كيفيت  از  دفاع  با  وى  گفت.   سخن  فيمابين  همكارى هاى 
محصوالت توليدى اعضاى آن انجمن نمايشگاه مذكر را فرصت 
مناسبى براى آشنايى با توانمندى هاى شركت هاى ترك دانست. 
گلنار نصرالهى نيز در سخنان كوتاه خود بر اهميت ساخت داخل 
تاكيد نمود و همكارى هاى مشترك در قالب قراردادهاى باى بك 
و توليد تحت ليسانس و توجه ويژه به كيفيت را مهمترين راه ورود 
به عرصه رقابت بين الملل دانست و از عالقمندى و حمايت وزارت 
نشست  اين  ادامه  در  و  گفت  سخن  رويكردى  چنين  از  صمت 
مهندس مروج رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران نيز 
ضمن معرفى انجمن و توانمندى هاى آن از گسترش همكارى هاى 
فيمابين براساس تئورى برد-برد استقبال نمود و با اشاره به آمار و 
از  كشور،  دو  پوشاك  و  نساجى  حوزه  در  بين المللى  تجارت  ارقام 
قوانين و مقررات مزاحم توليد انتقاد نمود و خواستار حمايت جدى تر 
اشاره  با  مروج  مهندس  شد  خصوصى  بخش  از  دولت  بيشتر  و 
به تعرفه هاى تجارت ترجيحى بين دو كشور و نيز حجم قاچاق 
حمايتى  سياست هاى  مقايسه  به  ايران،  به  منسوجات  و  پوشاك 
ايران  در  توليد  بازدارنده  سياست هاى  و  توليدكنندگانش  از  تركيه 
پرداخت.  مروج همچنين با اشاره به موضوع اتخاذ سياست هاى 
آنتى دامپينگ و سيف گارد توسط دولت تركيه در جهت حمايت 
از توليدكنندگان اين كشور، از رايزن بارزگانى ايران خواست تا در 
باشند. داشته  بيشترى  گذارى  اثر  و  عمل  سرعت  خصوص  اين 
در ادامه اين نشست حاضرين به طرح ديدگاههاى خود پرداختند 
و پس از بحث و تبادل نظر در ضيافت ناهار انجمن تمساد حضور 
يافتند. همچنين در اين ضيافت كه با حضور نمايندگانى از تشكلهاى 
نساجى ساير كشور ها و نيز نمايندگان تشكل هاى نساجى تركيه 
برگزار ميشد لوح هاى يادبودى به خانم نصرالهى و آقايان مهندس 
مروج و زادبوم اهدا گرديد و همچنين هدايايى كه توسط انجمن 
صنايع نساجى ايران به منظور تقدير از همتايان ترك در نظر گرفته 
شده بود توسط ايشان به نمايندگان انجمن تمساد اهدا گرديد. هيات 
اعزامى طى سه روز حضور در استانبول ضمن بازديد از نمايشگاه 
در جريان آخرين دستاوردها و پيشرفت هاى فنى و تجارى نساجى 

اين كشور قرار گرفتند.

ITM 2016 ميزبان بزرگان نساجی جهان در استانبول

اجراى  براى  اقدام  ده  فرمان  صدور  از  ماه  دو  از  بيش  حالى  در 
كه براى  مى گذرد  معظم رهبرى  از سوى مقام  اقتصاد مقاومتى 
قدم  هنوز  توليد  احياى  يعنى  فرمان  اين  دو  بند  شدن  اجرايى 
اساسى برداشته نشده و بنابر عقيده برخى فعاالن، كار توليد در 

سال جارى سخت تر هم شده است.
رهبر معظم انقالب در سخنرانى اى كه در حرم مطهر رضوى در 
روز اول فروردين 95 داشتند ده اقدام اساسى در اجراى سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى را براى نجات كشور اعالم كردند كه در بند 2 اين 
اقدامات، رهبرى تأكيد كرده اند "آن طور كه به من گزارش كرده اند، 
ما امروز حدود 60 درصد از امكانات توليدمان تعطيل است. بايستى 

كه توليد داخلى را احيا كنيم."
در حال حاضر بيش از دو ماه از اعالم اين اقدامات از سوى مقام 
برنامه  دستگاهى  هيچ  عمل  در  هنوز  و  مى گذرد  رهبرى  معظم 
اجرايى خود را براى زنده كردن توليد داخلى اعالم نكرده است و 
در عمل نه تنها تغييرى در اوضاع به وجود نيامده بلكه فضا براى 
از  زيادى  تعداد  حتى  و  شده  سخت تر  توليدى  واحدهاى  فعاليت 
واحدهاى كوچك و متوسط به مرز تعطيلى رسيده اند، مابقى نيز با 

كمتر از ظرفيت به فعاليت مى پردازند.
محمد مروج رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران در 
همين ارتباط با بيان اينكه هنوز كارى براى احياى توليد داخلى 
صنعت  وزارت  اخيراً  گفت:  تسنيم  خبرنگار  به  است،  نشده  انجام 
به  كمك  براى  را  ميلياردى  منابع 16هزار  دولت  كه  كرده  اعالم 
واحدهاى توليدى كوچك و متوسط در نظر گرفته است و هم اكنون 
نيز واحدهاى متقاضى در حال ثبت نام براى دريافت اين تسهيالت 
به  چيز  هر  از  بيش  توليد  بخش  امروز  من  به اعتقاد  اما  هستند 
در  ناچيز.  تسهيالت  پرداخت  نه  دارد  احتياج  دولت  جدى  حمايت 
حال حاضر اكثر توليدكنندگان با انبارهاى پر از كاال روبه رو هستند 
و دولت بايد براى تحريك تقاضا در سطح بازار اقدامات الزم را 
انجام دهد. رئيس انجمن صنايع نساجى اضافه كرد: كشور با حجم 
زياد قاچاق پارچه و پوشاك مواجه است و دولت بايد با حمايت از 
صنعت پوشاك كشور و احياى توليد داخلى يك راهكار جدى را 
براى مقابله با قاچاق به كار گيرد. به اعتقاد بنده جلوگيرى از قاچاق، 
به  را  رونق  و  داشته  درپى  را  داخلى  پوشاك  صنعت  سازى  فعال 
واحدهاى توليدى پارچه برمى گرداند. مروج با اعالم اينكه مسئولين 
فكر مى كنند مشكل توليد با پول برطرف مى شود، تصريح كرد: قرار 
بود با كارت اعتبارى خريد كاالى بادوام ايرانى تحريكى در سطح 
بازار ايجاد شود اما متأسفانه هيچ كدام از واحدهاى نساجى در قالب 

اين كارت فروشى نداشته اند.

دولت فعًال مشغول احصاى مشكالت توليد است
سيد عبدالوهاب سهل آبادى رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران هم در پاسخ به اينكه آيا تاكنون اقدامى از سوى دولت براى 
تسنيم  خبرنگار  به  خير،  يا  است  شده  انجام  داخلى  توليد  احياى 
مى گويد: خوشبختانه يك ستاد در تمام استان ها به رياست معاون 
اول رئيس جمهور تشكيل شده تا مشكالت بخش توليد در استان ها 
جهت اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى شناسايى و برطرف شود.

وى با بيان اينكه قرار شده تسهيالتى تا سقف 2 ميليارد تومان به 
واحدهاى توليدى كوچك و متوسط متقاضى در استان ها پرداخت 
نام  ثبت  مشغول  توليدى  واحدهاى  حاضر  حال  در  افزود:  شود، 

براى دريافت اين تسهيالت هستند.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران اضافه كرد: هنوز اقدام 
و  نشده  انجام  مشكالت  رفع  و  داخلى  توليد  احياى  براى  عملى 
زنده  من  به اعتقاد  البته  است.  مشكالت  احصاى  مشغول  دولت 
كردن توليد داخلى نيازمند ايجاد يك فرهنگ ملى است كه تمام 
را  الزم  اقدامات  و  شده  بسيج  موضوع  اين  براى  بايد  دستگاه ها 

انجام دهند.

توليد در ُکما؛ اتاق احيا قفل شد

دبيرخانه كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز استان تهران از كشف محموله ميلياردى هزاران تخته پتوى 

خارجى قاچاق در هفته اخير خبر داد. 
با  تهران  استان  شرق  ويژه  انتظامى  عوامل  پنهان،  اقتصاد  گزارش  به 
اشرافيت اطالعاتى در يك اقدام مؤثر عملياتى موفق به شناسايى يك 
انبار بزرگ پتوى خارجى در روستاى جمال آباد از توابع شهرستان پاكدشت 
تخته  هزار  انبار 20  اين  از  بازرسى  در  قضايى  مقام  هماهنگى  با  شدند. 
پتوى تك نفره و دونفره توليد كشور چين كشف و ضبط شد. براساس اين 
گزارش در اين رابطه دو نفر متهم دستگير شدند و نيز پرونده اى به ارزش 

تقريبى 10 ميليارد ريال تشكيل شد. 

كشف ميلياردى پتوى خارجى در تهران
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فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ١٣٩٥
با عنايت به آغاز فرآيند انتخاب صادرکنندگان نمونه 
سال ١٣٩٥، بدينوسله به اطالع می رساند برای دريافت 
متن فراخوان انتخاب صادرکنندگان به سايت انجمن 
بخش   www.aiti.ir نشانی  به  ايران  نساجی  صنايع 

اطالع رسانی مراجعه فرماييد.

قابل توجه اعضای محترم
احترامأ،  بدينوسيله به استحضار مي رساند سايت انجمن 
صنايع نساجی ايران به نشانی www.aiti.ir دارای مطالبی 
است که تنها برای اعضای طاليی سايت که همان اعضای 

انجمن هستند، قابل دسترس مي باشد.
 لذا خواهشمند است نسبت به اعزام نماينده تام االختيار  
تحت  واحد  سربرگ  روی  بر  نامه  معرفی  همراه  به 
مديريت خود، به  منظور دريافت نام کاربری و کلمه عبور 
در پاکت در بسته در محل دبيرخانه انجمن  اقدام فرمائيد.

الزم به ذکر است که هر يک از اعضا دارای پروفايل 
مخصوص به خود هستند و مي توانند اطالعات و لوگوی 
مربوط به شرکت خود را پس از ورود به سايت اصالح و 

يا تکميل نمايند.

تبريك
جناب آقاى احمد پورفالح

رياست محترم اتاق بازرگانى ايران و ايتاليا
کسب نشان شواليه از دستان سفير ايتاليا (به نمايندگی از 
طرف دولت ايتاليا) را که نشان از حسن سابقه و خوشنامی 
حضرتعالی در عرصه کارآفرينی و توليد مي باشد، تبريک 
مسئلت  را  شما  روزافزون  توفيقات  و  مي نماييم  عرض 

داريم.
از طرف دبيرکل و هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران

وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  مديركل  نصراللهى،  گلنار 
به  پوشاك  قاچاق  حجم  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
و  شده  انجام  بررسى هاى  براساس  گفت:  جام جم  خبرنگار 
همچنين آمار سازمان هاى بين المللى، ارزش پوشاك صادراتى 
كشورهاى جهان به ايران بين 600 تا 700 ميليون دالر است، 
درحالى كه آمار گمرك جمهورى اسالمى ايران مبنى بر ميزان 
پوشاكى كه به صورت رسمى وارد ايران شده تنها 14 ميليون 
دالر تعيين شده است كه نشان مى دهد پوشاك قاچاق حداقل 

50 برابر واردات قانونى آن است.
پوشاك  توليد  و  مصرف  ميزان  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وى 
داخل كشور افزود: با درنظر گرفتن تفاوت ميان دو عدد مطرح 
به  توليدكننده  كشورهاى  پوشاك  صادرات  ميزان  يعنى  شده 
ايران و همچنين آمار گمرك از كاالهايى كه به طور قانونى 
دالر  ميليارد  دو  تا   1/5 بر  بالغ  رقمى  به  شده اند،  ايران  وارد 
مى رسيم كه ارزش مجموع واردات پوشاك غير قانونى به ايران 

است.
اين مقام مسئول درباره سهم كشورهاى صادركننده پوشاك به 
ايران نيز تصريح كرد: به طور كلى 95 درصد پوشاك وارداتى 
ايران از سه كشور چين، امارات متحده عربى و تركيه صورت 
مى گيرد كه سهم چين 70 درصد، امارات 18 درصد و تركيه 7 
درصد است. بنابراين دور از ذهن نيست كه بگوييم بيشترين 
تركيه  كشور  تصور،  برخالف  ايران  به  پوشاك  قاچاق  حجم 

نيست و چين بيشترين حجم را به خود اختصاص داده است.
وى با تاكيد براين كه هيچ امتياز خاصى براى برندهاى خارجى 
جهت ورود به بازار ايران درنظر گرفته نمى شود، گفت: باتوجه 
تاسيس  براى  امتيازى  داخلى  توليدات  از  حمايت  بحث  به 

اجازه  فقط  و  نشده  گرفته  درنظر  خارجى  برندهاى  نمايندگى 
به طور  مى شود.  داده  رسمى  مجوز  داراى  برندهاى  به  فعاليت 
از  پس  پوشاك  خارجى  برندهاى  عرضه كنندگان  تمام  كلى 
دريافت مجوزهاى الزم از كشور مبدا بايد به مركز امور اصناف 
و بازرگانى زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و 

پس از ثبت برند، اجازه فعاليت در كشور را دريافت  كنند.
نصراللهى درباره آخرين وضعيت قاچاق پوشاك افزود: همان طور 
كه مى دانيد دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، يكى 
از اعضاى كارگروه مبارزه با قاچاق پوشاك است. طى جلسات 
و  واردات  جامع  بخشنامه  ذى ربط  دستگاه هاى  با  شده  برگزار 
است  درحالى  اين  است.  شده  تدوين  پوشاك  واردات  رديابى 
كه ابالغ دستورالعمل ثبت برند نمايندگى هاى پوشاك وارداتى، 
رهگيرى  شناسه  و  كاال  شناسه  نصب  روش  اجرايى  آيين نامه 
به  گروه 10  از  پوشاك  كاالهاى  انتقال  وارداتى،  كاالى  روى 
كاالهاى  واردات  بر  بيشتر  نظارت  و  كنترل  و  كاالها  گروه 9 
نساجى از مناطق آزاد به سرزمين اصلى از جمله فعاليت هاى 

ديگر اين كارگروه است.
كاهش  براى  مناسبى  راهكار  تعرفه،  وضع  وى،  اعتقاد  به 
قاچاق  عامل  تعرفه  ديوار  با  نمى توان  و  نيست  قاچاق  حجم 
تعرفه  بلكه هرچه  به صفر نزديك كرد،  را در صنعت پوشاك 
غيراصولى تر و بيشتر باشد بدون ترديد سودآورى قاچاق براى 
سودجويان بيشتر خواهد شد و بايد شاهد كوچك شدن سهم 

توليد داخل در بازار باشيم.
و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  مديركل 
از  حمايت  را  دفتر  اين  برنامه هاى  مهم ترين  از  يكى  تجارت 
همچنين  و  برنامه  همين  براساس  گفت:  و  دانست  ملى  توليد 
پوشاك  كارگروه  گذشته  سال  رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات 
كشور تشكيل و برنامه جامع راهبردى پوشاك تدوين شد كه در 
اولين اقدام با همكارى سازمان صنايع كوچك، اولين شهرك 

تخصصى پوشاك در حال احداث است.
نصراللهى افزود: نكته ديگرى كه در اين كارگروه مورد توجه 
گردش  در  سرمايه  و  مالى  مشكالت  به  مربوط  گرفت  قرار 
جهت  بخشنامه اى  اساس  همين  بر  كه  بود  توليدكنندگان 
استفاده از تسهيالت سرمايه در گردش با هدف افزايش توليد 
داخلى و اشتغالزايى ابالغ شده و واحدهاى نساجى و پوشاك 
مى توانند با ثبت درخواست تسهيالت مورد نيازشان از طريق 
سامانه الكترونيكى بهين ياب از تسهيالت مذكور استفاده كنند.

كاالهاى  حجم  قاچاق،  با  مبارزه  ستاد  گزارش هاى  اساس  بر 
ميليارد   20 تا   16 بين  سال  در  كشور  به  ورودى  قاچاقى 
با  پتو)  و  پوشاك  (پارچه،  نساجى  محصوالت  كه  است  دالر 

2/3ميليــارد دالر سهم بااليى در قاچاق دارد. 
يكى  نساجى  صنعت  رسمى،  و  بين المللى  آمارهاى  براساس 
است  مالحظه   قابل  افزوده  ارزش  با  صنايع  اشتغالزاترين  از 
مثل  كشورها  برخى  اقتصادى  بنيان  آن  از  حاصل  درآمد  كه 

بنگالدش را شكل مى دهد. 
اما اين صنعت با وجود پيشينه  چند هزار ساله در كشورمان هنوز 
نتوانسته در جايگاه اصلى خود قرار گيرد كه از سوى كارشناسان 
مهم ترين عامل اين وضعيت، افزايش بى رويه واردات و قاچاق 

انواع منسوجات بخصوص پوشاك اعالم شده است.
منسوجات  از  كوچكى  بسيار  بخش  موجود،  آمارهاى  براساس 
مى شود  كشور  وارد  قانونى  صورت  به  ايران  بازار  در  وارداتى 
بازار  در  قاچاق  پوشاك  رواج  است.  قاچاق  آن  اعظم  بخش  و 

ايران در حالى است كه صنعت پوشاك مى تواند نقش مهمى 
در اشتغالزايى ايفا كند. 

از  حمايت  زمينه  در  رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات  براساس 
توليد ملى الزم است مسئوالن براى جلوگيرى از افزايش روند 

قاچاق پوشاك اقداماتى اصولى انجام دهند.

تنها ۱۴ ميليون دالر واردات رسمی داشته ايم
با عنايت به اينکه هفته گذشته آقای دکتر شيبانی؛ 
نساجی  صنايع  انجمن  مديره  هيات  رئيس  نائب 
ايران طی حکمی از سوی آقای محسن جاللپور؛ 
کشاورزی  و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رئيس 
ايران به عضويت در کميسيون صنايع اتاق ايران 

منصوب شدند.
از اعضای محترم انجمن دعوت مي گردد تا مسائل 
دبيرخانه  به  پيگيری  جهت  را  خود  مشکالت  و 

انجمن منعکس فرمايند.

اطالعيه

قاچاق ۲/۳ ميليارد دالری نساجی و پوشاک


