
جلسات  سالن  ماه  اسفند   ۱۴ شنبه 
نساجی  صنايع  انجمن  دبيرخانه 
از  کثيری  جمع  ميزبان  ايران 
شرکتهای  مالی  و  ارشد  مديران 
حضور  برای  که  بود  انجمن  عضو 
اصالحيه  با  آشنايی  سمينار  در 
نام  ثبت  مستقيم  مالياتهای  قانون 

نموده بودند.
توسط  که  يکروزه  سمينار  اين  در 
انجمن صنايع نساجی ايران برنامه 
عليرضا  دکتر  شد،  اجرا  و  ريزی 
در دو نوبت صبح و  ميرزايی  فالح 
عصر به ارائه تعاريفی از ماليات بر 

درآمد، ماليات بر دارايی و ماليات بر مصرف پرداخت و با اشاره به 
اصالحات بعمل آمده در قانون مالياتهای مستقيم توجه حاضرين 
با  و  نمود  جلب  جديد  و  قديم  قانون  دو  هر  به  توجه  لزوم  به  را 
توجه به مهلت قانونی برای رسيدگی های سال های مالی گذشته 

از حاضرين خواست که به اين موضوع توجه ويژه داشته باشد.
فالح ميرزايی که از صاحبنظران و خبرگان سازمان امور مالياتی 
قانون  اصالحيه  تشريح  ضمن  سمينار  اين  در  می رود  شمار  به 

مالياتهای مستقيم و ارائه جزوه ای از اين تغييرات به راهکارهای 
خود  قانونی  تکاليف  انجام  در  مالياتی  مؤديان  برای  عملياتی 

پرداخت.
پرسش  و  حاضرين  خوب  استقبال  با  که  سمينار  اين  ادامه  در 
در  شده  اعمال  تغييرات  مهمترين  به  شد  برگزار  حضار  پاسخ  و 
اصالحيه قانون ماليات های مستقيم و تکاليف مؤديان مالياتی در 

اين خصوص اشاره شد.

دبيرخانه  محل  در  اسفندماه  پانزدهم  كه  نشست  اين  آغاز  در 
گرديد،  برگزار  ذينفعان  حضور  با  و  ايران  نساجى  صنايع  انجمن 

با  انجمن  دبيركل  زاده  رئيس  آقاى 
اشاره به سابقه مذاكرات و نشست هاى 
پيشنهادات  درخصوص  قبلى  مشترك 
واردات  تعرفه  تغيير  براى  شده  ارائه 
بافندگى  در  نياز  مورد  ظريف  نخ هاى 
فرش ماشينى ابراز اميدوارى كرد كه 
در  نهايى  بندى  جمع  نشست  اين  در 

اين خصوص حاصل گردد.
حكيمى  مصطفى  ايشان  از  پس 
درخصوص  را  مبسوطى  توضيحات 

و  قبلى  نشست 

مذاكرات  به  اشاره  با  و  نمودند  ارائه  آن  در  مطروحه  مباحث 
نشست قبلى مبنى بر افزايش ظرفيت هاى توليد نخ و نيز اضافه 

دکتر عليمردان شيبانی- نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع 
صنايع،  بازرگانی،  اتاق  نمايندگان  هيئت  عضو  ايران،  نساجی 
موکت  صنعتی  گروه  مديرعامل  و  ايران  کشاورزی  و  معادن 
بيان  به  ايرانی  کاالی  راديويی  برنامه  در  حضور  با  همدان - 
اشتغالزايی  و  توليد  سرمايه گذاری،  وضعيت  پيرامون  توضيحاتی 

موکت در کشور پرداخت.
وی سخنان خود را با سروده زنده ياد فريدون مشيری آغاز کرد « 
من اينجا ريشه در خاکم، من اينجا عاشق اين خاک از آلودگی 

پاکم، من اينجا تا نفس باقی  است می مانم، من 
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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مي توانند كليه مطالب بولتن را در سايت انجمن صنايع نساجى ايران 
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 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد.)

رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران با بيان اينكه ركود در 
اين صنعت برطرف نشده است، گفت: دپوى كاال در انبار واحدهاى 
نساجى طى سال جارى نسبت به سال گذشته افزايش يافته است

محمد مروج در گفت  و گو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس با 
بيان اينكه در حال حاضر موجودى انبار واحدهاى نساجى بيش از حد 
الزم است، اظهار داشت:  ركود، همچنان ادامه دارد و دست نخورده 
باقى مانده است. وى افزود: هم اكنون حدود 35 تا 40 درصد ظرفيت 
صنعت نساجى فعال است و على رغم مديريت توليد در واحدهاى 
نساجى، باز هم موجودى انبارها افزايش يافته به طورى كه نسبت 

به سال گذشته 5 تا 10 درصد افزايش دپوى كاال در انبارها داريم.
به گفته رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران، بحث هاى 
همه  مشمول  صنعت  بخش  در  رونق  ايجاد  بر  مبنى  شده  مطرح 
شامل  را  فوالد  مانند  صنايع  از  كمى  تعداد  بلكه  نمى شود،  صنايع 

مى شود كه آن هم به دليل رونق صادرات اتفاق افتاده است.
مروج در ادامه با اشاره به بحث هاى مطرح شده طى سال جارى 
در مورد پرداخت تسهيالت بانكى به بخش صنعت، گفت: در اين 
اما در  مطرح شد،  مسئوالن  از سوى  ارقام مختلفى  مورد اعداد و 
نهايت تسهيالت پرداخت شده به صنعت نساجى رقم بسيار كوچكى 
بوده است. وى توضيح داد: 70 تا 80 درصد فعاالن صنعت نساجى 
با وجود ثبت نام براى دريافت وام موفق به دريافت اين تسهيالت 
نشدند و تعداد كمى كه موفق به دريافت تسهيالت شدند هم با 
مشكالتى در اين زمينه روبرو بودند. يكى از اين مشكالت آن بود 
كه صنعتگران گيرنده وام به سيستم بانكى بدهكار بودند و بانك به 
آنها اعالم مى كرد بايد پس از دريافت تسهيالت، بخشى از آن را به 

عنوان بدهى خود پرداخت كنند.
به گفته رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران، يكى ديگر 
از مشكالت وام گيرندگان آن بود كه بانك از آنها مى خواست تا 25 
درصد مبلغ وام را سپرده گذارى كنند كه بابت آن نيز سودى پرداخت 
نمى شود و با در نظر گرفتن سود پرداختى بابت بقيه اين تسهيالت، 

مجموع سود وام به حدود 30 درصد مى رسد.
وى با بيان اينكه پرداخت وام به كارخانه ها مشكل آنها را برطرف 
نمى كند، گفت: كارخانه ها با اين وام بايد نسبت به توليد اقدام كنند 
و در شرايطى كه مشترى نداريم، فقط موجودى انبار واحدها افزايش 
خواهد يافت. وى تأكيد كرد: اين تسهيالت بايد طورى پرداخت شود 
كه باعث تحريك تقاضا در بازار شود همانطور كه تسهيالت خريد 
خودرو، مشتريان شركت هاى خودروساز را افزايش داد و پاركينگ 
آنها را خالى كرد. مروج تصريح كرد: در اين زمينه قرار بود طرح 
كارت اعتبارى كاال اجرا شود كه در نهايت بانك مركزى و بانك ها 

زير بار نرفتند و طرح اجرايى نشد.

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

توانمندی صنعتگران ايران در توليد موکت
نائب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران خبر داد:رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران خبر داد:

برگزاری سمينار مالياتی در دبيرخانه انجمن صنايع نساجی ايران

نشست مشترک کميته ريسندگان و بافندگان نخ فرش ماشينی

تسهيالت بانکی کارساز نيست دولت تقاضا را تسهيالت بانکی کارساز نيست دولت تقاضا را 
تحريک کندتحريک کند



 

صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
انجمن  مديره  هيات  نشست  سومين  و  سى  و  نهصد 
روز  در  اعضا  اكثريت  حضور  با  ايران  نساجي  صنايع 
انجمن  ساختمان  محل  در   95/12/08 مورخ  يكشنبه 

تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- آقاى مهندس مروج توضيحات مبسوطى را در خصوص 
نشست  كارگروه مشترك بين تشكل هاى مصرف كننده مواد 
اوليه پتروشيمى و انجمن صنفى كارفرمائى صنعت پتروشيمى 

ارائه فرمودند.
2- آقاى رئيس زاده گزارش مختصرى از حضور در سمينار 
مديريت تحول جامع كه توسط دكتر آرمين شمس در دانشكده 
مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى اميركبير ارائه شد مطرح و 
جلسه  در  ايشان  حضور  از  بتوان  كه  نمودند  اميدوارى  ابراز 

مستقلى در انجمن صنايع نساجى ايران استفاده نمود. 
ماشينى  فرش  همايش  چهارمين  از  مختصرى  گزارش   -3
كاشان ارائه  كه مشروح آن در بولتن رشته ها و بافته ها شماره 

363 مندرج مى باشد. 
4- آقاى رئيس زاده گزارش مختصرى از پيگيرى هاى انجام 
شده در خصوص اخذ مشاوره براى سيستم استقرار قرنطينه 

(گند زدايى پنبه) در گمرك شهيد رجائى ارائه نمودند.
5- آقاى رئيس زاده گزارشى از مذاكرات انجام شده با سركار 
خانم على بخشى در خصوص اجاره پاويان اختصاصى براى 
انجمن در نمايشگاه ايتما 2019 با نرخ ويژه براى توليدكنندگان 
به  الياف و نخ  ارائه و اضافه نمودند كه 9 متر غرفه مجاناً 

انجمن اختصاص داده شده است. 
6- آقاى مهندس مروج گزارشى از حضور در كاشان در چهارم 
اسفند ماه و نشست مشترك بين ريسندگان و بافندگان نخ 
فرش ماشينى ارائه و پيشنهاد دادند كه لوح فشرده سخنرانى 

آقاى دكتر سلطان فر در اين همايش تهيه شود. 
7- آقاى رئيس زاده گزارش مختصرى را از حضور در جلسه 
اتاق ايران براى طرح در كميسيون ماده يك در مورخ شنبه 
درصد  از 10  پنبه  تعرفه  كاهش  پيشنهاد  كه  ارائه   95/12/7
به 5 درصد و به طور كل مواد اوليه به 5 درصد مطرح و به 
طور كلى خواست انجمن را كاهش تعرفه مواد اوليه به صفر 

عنوان نمودند 
افزوده  ارزش  ماليات  تعديل  به  اشاره  با  الجوردى  آقاى   -8
صنف طال فروشان از 9 درصد به 3 درصد خواستار پيگيرى 
انجمن در خصوص اخذ تخفيف براى صنايع نساجى و پوشاك 

شدند. 
تيرگر،  آميز،  صدق  شيرازى،  آقايان  قبلى  قرار  طبق   -9
سليمانى و اشكذرى از اتحاديه صنف پوشاك تهران در جلسه 
حضور يافتند و توضيحات مبسوطى را در خصوص مسائل و 

مشكالت واحدهاى توليدى و توزيعى ارائه دادند. 
ى  برگزار  خصوص  در  را  توضيحاتى  زاده  رئيس  آقاى   -10
نشست فراكسيون توليد تشكل هاى صنعتى در اتاق بازرگانى، 
صنايع، معان و كشاورزى ايران و بيانيه 26 بندى ارائه نمودند. 
11- آقاى رئيس زاده توضيحاتى را در خصوص مصوبه دولت 
در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ارائه و 
از پيگيرى هاى مجدد فعالين بخش خصوصى براى رايزنى با 

مجلس شوراى اسالمى در اين خصوص خبر دادند .

غائبين آقايان
محسن  محمدى،  بهروز  دكتر  بصيرى،  جمشيد  مهندس   

آهنگريان،  مهندس على فرهى. 

ادامه از صفحه 1

نشست مشترک کميته ريسندگان و بافندگان نخ فرش ماشينی
سيستم  واحدهاى  از  برخى  ظريف  نخ  توليد  ظرفيت هاى  شدن 
بر  مبنى  نهايى  بندى  جمع  و  فعلى  توليد  مجموع  به  فاستونى 
براى  پيشنهادى  تعرفه  با  اكريليك  الياف  تعرفه  بودن  نامتناسب 
نخ از گاليه هاى مطرح شده مبنى بر افزايش قيمت نخ پس از 
آن نشست سخن گفتند و از حاضرين در اين جلسه خواستند تا 
توضيحات و ديدگاه هاى خود را مطرح نمايند تا به جمع بندى و 

نتيجه مطلوب برسيم.
لزوم  به  اشاره  ضمن  مبسوطى  سخنان  طى  الجوردى  رضا  سيد 
آمارهاى  از  بافندگان  و  ريسندگان  بيشتر  افزايى  هم  و  همگرايى 
اشتباه ارائه شده توسط ريسندگان انتقاد نمود و افزايش قيمت هاى 
نخ در بازار را مورد انتقاد قرار داد. الجوردى از ريسندگان خواست 
تا توجيهات خود را براى افزايش قيمت متناسب با تغييرات قميت 

الياف ارائه كنند.
طى  كوروش  فرش  از  مفيدى  عبدالرحيم  نشست  اين  ادامه  در 
سخنانى از افزايش قيمت نخ در بازار انتقاد نمود، اما با اشاره به 
اين واقعيت كه عرضه و تقاضا است كه قيمت را تعيين مى كند 
به لزوم تعامل بيشتر ريسندگان و بافندگان براى حمايت از توليد 
داخل تاكيد نموند. وى با اشاره به ركود بازار و پايين بودن قدرت 
خريد مردم به كاهش حاشيه سود شركت هاى فرش ماشينى در 
سال اخير افزايش قيمت خريد نخ را براى بافندگان فرش ماشينى 
به  عامل  را  قيمت  افزايش  اين  و  دانستند  كننده  نگران  بسيار 

تعطيلى كشاندن واحدهاى فرش كاشان دانستند.
سرمايه هاى  به  مقدماتى  اشاره  با  بهتابان  از  مطهرى  محمد 
اجتماعى صنعت نساجى به اعتماد و همكارى سازنده ريسندگان 
نشيب هاى  و  فراز  و  كرد  اشاره  گذشته  سال هاى  در  بافندگان  و 
اين ارتباط در طول ساليان گذشته را ماحصل حسن نيت و تعامل 

طرفين و عرق ملى بر توليد داخلى دانست.
براى  ظرفيت ها  آيا  كه  نمود  اشاره  اصلى  سوال  دو  به  مطهرى 
و  نامناسب  نخ  قيمت  آيا  و  است؟  كافى  داخل  نياز  و  نخ   توليد 

نامتناسب افزايش يافته است؟
ايشان با اشاره به ظرفيت سازى هاى جديد در اين حوزه و همچنين 
نخ  توليدكنندگان  مجموع  به  فاستونى  احدهاى  و  شدن  اضافه 
ايجاد  فرصت  اين  تا  خواست  بافندگان  از  ماشينى  فرش  ظريف 
شده براى توسعه صنعت ريسندگى را در جهت حمايت از توليد 

داخل و ايجاد شغل و توسعه و نوسازى صنايع ريسندگى از بين 
نبرند و با حمايت از اين فرصت زمينه توسعه و نوسازى صنعت 

ريسندگى كه بستر توسعه صنايع نساجى است را فراهم آورند.
محمد مطهرى با اشاره به اصول اساسى بازار درخصوص تعيين 
قيمت گفت: جزاى گرانفروش نخريدن است و اگر واقعا قيمت 
نخ داخلى گران است بافندگان مى توانند از خارج از كشور وارد 
كنند و اين واقعيتى است كه توليدكنندگان نخ داخل به هيچ وجه 
بدنبال گرانفروشى نيستند. وى از حاضرين خواست كه تحت هيچ 
كمرنگ  بافندگان  و  ريسندگان  اتحاد  كه  ندهند  اجازه  شرايطى 

شود و ديگران براى ريسندگان و بافندگان تعيين تكليف كنند.
سيروس آريانپور از فرش خوب نيز با اشاره به ركود بازار از فقدان 
و  عرضه  نقش  به  اشاره  با  و  نمود  انتقاد  صنعت  در  ارقام  و  آمار 
تقاضاى بازار در تعيين قيمت، اختالف بين ريسندگان و بافندگان 
ابراز  و  دانست  ترك  توليدكنندگان  جمله  از  سايرين  نفع  به  را 
اميدوارى نمود اين موضوع هرچه سريعتر به نتيجه مطلوب برسد.

مهندس عباس مقصودى نيز با اشاره به لزوم حل و فصل اينگونه 
مشكالت در درون صنف به لزوم حل و فصل هرچه سريعتر اين 
موضوع اشاره نمود و حاشيه سود صنعت ريسندگى را در شش 

ماهه اول سال بسيار پايين دانست.
آمار  به  مبسوطى  سخنان  طى  گيالن  ريسندگى  از  زينالو 
ظريف،  نخ هاى  ريسندگى  صنعت  در  جديد  سرمايه گذارى هاى 
توان فعلى توليدكنندگان داخلى در راندمان واحدهاى ريسندگى 
در  را  مصرف  و  توليد  ميزان  تقاضا  و  عرضه  و  مصرف  ميزان  و 
ماه هاى آتى كامال متعادل خواند و با اشاره به ميزان اشتغال زايى 
منافع  بر  را  ملى  بلندمدت  منابع  ترجيح  ريسندگى  واحدهاى  در 

كوتاه مدت يك ضرورت دانست.
آران  ماشينى  فرش  توليدكنندگان  تعاونى  از  سجادى  جواد  سيد 
و  ريسندگى  بين  افزايى  هم  لزوم  به  سخنانى  طى  نيز  بيدگل  و 
بافندگان تاكيد نمود و با انتقاد از اجحاف واسطه ها و كانال توزيع 
به توليدكنندگان ابزار اميدوارى كرد كه با همكارى و هماهنگى 
بيشتر بتوان موجبات توسعه و پيشرفت و اعتالى اين صنعت را 

فراهم نمود.
جلسه در ساعت 15/30 با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد به 

پايان رسيد.

تهران  پوشاك  توليدكنندگان  و  فروشندگان  اتحاديه  مقام  قائم 
پوشاك  سال  در  بار   5 فردى  هر  اگر  گذشته  در  داشت:  اظهار 
خريد مى كرد االن اين ميزان را به 3 بار كاهش داده است در 
به  بلكه  نيست  گذشته  مانند  فروش  كه  گفت  مى توان  حقيقت 

اندازه برآورده كردن نيازها شده است
كامبيز مروت جو، قائم مقام اتحاديه فروشندگان و توليدكنندگان 
پوشاك تهران  اظهار داشت: فروش پوشاك كاهش يافته زيرا 
در كل، سرانه مصرف پوشاك به دليل كم شدن توان مالى مردم 
400 درصد كمتر شده است. وى ادامه داد: در گذشته اگر هر 
فردى 5 بار در سال پوشاك خريد مى كرد االن اين ميزان را به 
3 بار كاهش داده است در حقيقت مى توان گفت كه فروش مانند 

گذشته نيست بلكه به اندازه برآورده كردن نيازها شده است.
گفت:  پوشاك  قيمت  در  پالسكو  حادثه  تأثير  با  رابطه  در  وى 
انبار  طرفى  از  بود،  مردانه  پوشاك  عرضه  مركز  ساختمان  اين 
پالسكو  حادثه  بنابراين  نبود  ساختمان  داخل  در  توليدكنندگان 
تأثيرى بر روى قيمت پوشاك در بازار نگذاشت. از طرفى آن قدر 
ركود وجود دارد كه هيچ اتفاقى از جمله حادثه دردناك پالسكو 
و يا حتى واردات بر روى بازار پوشاك نمى تواند تأثير چندانى 
خاطرنشان  جو  مروت  است.  شده  كم  بسيار  تقاضا  زيرا  بگذارد 

كرد: با كاهش سه مرحله اى تعرفه ها، واردات راحت تر و بيشتر 
شده و قاچاق نيز به نسبت كاهش يافته است زيرا قاچاق ديگر 
رسمى  صورت  به  واردات  و  نبوده  صرفه  به  قاچاقچيان  براى 

بسيار به صرفه تر است. 
مروت جو گفت: توليدات داخلى در حال حاضر از كيفيت بسيار 
تقاضاى  دليل  به  گاهى  متأسفانه  اما  هستند  برخوردار  مطلوبى 
بازار توليدكننده مجبور است توليد خود را به اسم برند تركيه اى 
واسطه  و  دار  مغازه  جيب  به  هم  سودش  و  كند  بازارعرضه  در 
از  پايين  قيمت  با  را  كاال  واسطه  زيرا  توليدكننده  نه  مى رود 

توليدكننده خريده و با قيمت باال به دست مشترى مى دهد.

سرانه مصرف پوشاک ۴۰ درصد کم شد 
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دوهه  دو  يکی  در  خصوص  به  و  است  تغيير  حال  در  دنيا 
گذشته تغييرات آن سرعت گرفته است. البته در کشور هم 
برای  و  تغييرات  اين  با  همراهی  برای  خوبی  پتانسيل های 

اينکه بتوانيم بهره وری را افزايش دهيم وجود دارد.
در حال حاضر بحث شرکت های دانش بنيان و استارت آپ ها 
همه چيز را تغيير داده است به طوری که تجارت و توليد در 
حال تغيير است. بنياد بوش هم که به تازگی به ايران و اتاق 
تهران آمده در اين زمينه پيشتاز است، هم صاحب صنعت و 
دانش است و هم در بحث استارت  آپ ها و شرکت های دانش 
بنيان تجارب خوبی دارد و عالقه  مند به ارتباط با ايران است. 
بايد توجه کرد که ارتباط با دنيا و شرکت های مهم جهان 
در جهت پيشبرد اهداف اقتصادی و توسعه ای که ما داريم 
خيلی مفيد است. به اين ترتيب زمانی که در کشور صحبت 
از توسعه اقتصادی می کنيم، الزمه اش اينگونه ارتباط هاست. 
حضور  زيادی  تحصيلکرده  جوان های  ايران  در  هرحال  به 
دارند که بايد با دنيا ارتباط داشته باشند و بتوانند خودشان 

را جهانی کنند.
برجام  ظرفيت های  از  توانسته ايم  گذشته  يکسال  در  البته 
برای توسعه شرکت های دانش بنيان و ارتباط های بين   المللی 
استفاده کنيم اما به نظر من ظرفيت های بيشتری وجوددارد 
و بايد حداکثر استفاده را از آنها برد. خوشبختانه دولت هم 
توجه دارد و امتيازاتی برای شرکت های دانش بنيان در نظر 
گرفته است که به نظر من بايد اين امتيازات افزايش پيدا 
شدن  بروز  سمت  به  و  شوند  مند  عالقه  شرکت ها  تا  کند 
راندمان  افزايش  بتوانند  تا  بياورند  رو  شدن  دانش بنيان  و 
دنيا  با  و  توليد  بهتری  کاالی  و  باشند  داشته  بهره  وری  و 
رقابت کنند. با اين حال در حال حاضر موج هايی در مقابل 
موج ها  اين  اما  است،  گرفته  شکل  دانش بنيان  شرکت های 
طبيعی است. ولی مسير آن چيزی است که اين شرکت ها 
طی می کنند و بقيه بايد خودشان را به روز کنند و تغيير دهند 

و برای اين تغييرات آماده باشند.
عالوه بر اين بايد در نظر گرفت که در حال حاضر، يکی از 
مشکالت ما در کشور قطع ارتباط صنعت و دانشگاه است و 
الزم است اين ارتباط برقرار شود. به اعتقاد من الزم است به 
مقداری قوانين کار و قوانين قضايی در اين جهت تغيير پيدا 
کند. اما در وضعيت کنونی، دانشگاه و صنعت در کشور بهم 
اعتماد ندارند؛ نه صنعت به دانشگاه اعتماد دارد و دانشگاه 
به صنعت. حتی به عبارتی ديواری بين آنها ايجاد شده است 
که با اصالح قوانين و پشتيبانی از حقوق هم صنعت و هم 
دانشگاه می توان اين ارتباط را برقرار کرد. اين ارتباط قبل از 
انقالب روان تر بود. به دليل اينکه قوانين حمايتی بيشتری 

وجود داشت. 
االن فردی که ايده ای نو دارد، می ترسد آن را به صنعتگر 
در  شود.  پايمال  حقوقش  و  گرفته  او  از  اش  ايده  و  بدهد 
طرف ديگر هم واحدهای صنعتی اين اعتماد را ندارند که 
خارج  يا  داخل  برای  و  انتخاب  را  دانشجويان  گذشته  مانند 
از کشور بورسيه کنند. در گذشته با اين بورسيه ها دانشجو 
صنعتی  واحد  آن  در  آموزش  دوران  از  بعد  که  بود  متعهد 
کار کند؛ اما االن قوانين در اين جهت نيست. ممکن است 
دانشگاه های  برای  را  دانشجويی  و  سرمايه گذاری  صنعتگر 
خارج از کشور بورسيه کند اما هيچ قوانين و اعتباری برای 
نفع  طرف  دو  هر  و  برگردد  دانشجو  آن  اينکه  از  پشتيبانی 
ببرند وجود ندارد. بنابراين زمانی که به تغيير قوانين کار و 

قوانين قضايی اشاره کردم برای حمايت از اين ماجرا بود.

بين صنعت و دانشگاه ديوار كشيده شده است
احمد صادقيان، عضو انجمن صنايع نساجی ايران:

توانمندی صنعتگران ايران در توليد موکت
از اينجا چه می خواهم، نمی دانم؟!»

کارخانه   ۴ تعداد  انقالب  از  پيش  داشت:  عنوان  شيبانی  دکتر 
موکت بافی در ايران وجود داشت که مجموع توليدات ساليانه اين 
کارخانه ها به حدود  ۲۰ ميليون متر مربع می رسيد که البته نياز 

جامعه به مراتب بيشتر از اين رقم بود.
وی با بيان اين مطلب که خوشبختانه در طراحی موکت از ميراث 
ارزنده فرش دستباف ايران بهره  گرفته ايم، افزود: پس از انقالب 
حدود ۱۱ واحد توليد موکت در سطح کشور با ظرفيت هر کدام دو 
ميليون و ۲۵۰ هزار متر (غالبًا در نقاط محروم و دورافتاده سراسر 

کشور) راه اندازی شدند.
صنعتگران  مزيت های  از  يکی  داد:  ادامه  نساجی  صنعتگر  اين 
ماشين آالت  مدرن ترين  و  بهترين  از  بهره گيری  و  خريد  ايرانی، 
معتبر  نمايشگاه های  از  را  ماشين آالتی  گاه  و  است  صنعتی 
بين المللی تهيه می کنند که حتی در کشورهای اروپايی سازنده، 
بنابراين  نشده اند!  راه اندازی  و  نصب  هنوز  مذکور  ماشين آالت 
شد،  خريداری  موکت  توليد  برای  که  تجهيزاتی  و  ماشين آالت 

بدون اغراق جزو بهترين تجهيزات موجود بوده و هست.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران با يادآوری اين مطلب 
که طی ۱۰ سال گذشته امکان خريد ماشين آالت مدرن موکت 
بافی را مانند ساير رشته های صنعتی به داليل مختلف از جمله 
می شد  گفته  که  اعتقاد  اين  برخالف  گفت:  نداشتيم،  تحريم 
تحريم ها، ورق پاره ای بيشتر نيستند معتقدم اين تحريم ها از يک 
ورق ۲۰ ميلی متری فوالد آبديده نيز مقاوم تر بود اما خوشبختانه 
تيم ديپلماتيک دولت در اين زمينه بسيار هوشمندانه عمل کردند 
و برجام محقق شد به همين دليل صنعتگران بار ديگر پای ميز 
می نشينند  صنعتی  تجهيزات  و  ماشين آالت  سازندگان  با  مذاکره 
و خواهان بهره گيری از تکنولوژی های روز دنيا هستند چون اگر 

تکنولوژی کارخانه ها به روز نشوند از رقيبان عقب خواهيم ماند.
صنعت  کرد:  تصريح  همدان  موکت  صنعتی  گروه  مديرعامل 
الياف  يک سو  از  نيست  دشواری  و  پيچيده  صنعت  بافی،  موکت 
وارد خط توليد می شود و در انتها موکت تحويل می گيريد؛ همين 
سادگی باعث شد افراد بسياری نسبت به سرمايه گذاری در صنعت 
موکت بافی ترغيب شوند اما متأسفانه ميزان سرمايه گذاری بدون 
توجه به نياز بازار مصرف و نوع توليد افزايش پيدا کرد به نحوی 
که تعداد کارخانه های توليد موکت از ۱۱ واحد توليدی به ۸۰ واحد 
جمله  از  متعدد  مشکالت  دليل  به  واحد   ۸۰ اين  رسيد؛  توليدی 
اشباع بازار ، نتوانستند کاالهای خود را به مصرف کنندگان عرضه 
کنند از سويی در زمينه صادرات رسمی نيز با توجه به تحريم، با 
مشکالت متعددی روبرو و متأسفانه يکی پس از ديگری از چرخه 

توليد خارج شدند.
 ۳۵ را  کشور  در  نمدی  موکت  توليد  فعال  واحدهای  تعداد  وی 
حدود  کارخانه ها  اين  توليد  ميزان  گفت:  و  کرد  اعالم  کارخانه 
۱۵۶ ميليون متر مربع است هم چنين ۱۰ کارخانه نيز به توليد ۵۰ 

 ميليون متر مربع موکت تافتينگ می پردازند.
نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران در بخش 
صنعت  اوليه  مواد  تأمين  به  راديويی  گفت وگوی  اين  ديگر 
مواد  درصد  صد  پيش،  سال   ۱۰ گفت:  و  کرد  اشاره  موکت  بافی 
تأمين  واردات  طريق  از  موکت  بافی  واحدهای  نياز  مورد  اوليه 
کشور،  برومند  جوانان  تقدير  قابل  همت  با  خوشبختانه  می شد 
مجتمع های پتروشيمی به بهره برداری رسيدند و نياز صنايع پايين 
برطرف  اوليه  مواد  به  نسبت  را  نساجی  صنعت  جمله  از  دستی 
کردند منتها صنعتگران کشور انتظار دارند زمانی که مجتمع های 
پتروشيمی از مواهب مملکت حسن استفاده را به عمل می آورند 
داخلی  توليدکنندگان  اختيار  در  ابتدا  را  خود  نهايی  توليدات  بايد 
شرايط  اين  در  واقعًا  بپردازند.  صادرات  به  سپس  و  دهند  قرار 
اتفاق  اين  اگر  که  باشيم  شکرگذار  خاطر  اين  به  را  خداوند  بايد 
نمی افتاد امروزه به دليل مشکالت تحريم و بانکی، واردات مواد 

اوليه با قيمت های بسيار باال و از طريق کشورهای ثالث صورت 
شده  تمام  قيمت  افزايش  در  مستقيم  تأثير  امر  اين  و  می گرفت 

محصوالت ايرانی داشت.
به گفته عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران، در نمايشگاه 
دموتکس امسال ( يکی از بزرگ ترين و معتبرترين نمايشگاه های 
فرش ماشينی و کف پوش دنيا)  هزار و ۴۹ غرفه دار از کشورهای 
خود  دستاوردهای  و  محصوالت  جديدترين  ارائه  به  مختلف 
پرداختند اما به جرأت می توان گفت اگر محصوالت ايرانی از نظر 
کيفيت قابل رقابت و مقايسه با مشابه خارجی خود نباشد قطعًا 
دستباف  فرش  کهن  فرهنگ  مزيت  از  ما  بود.  نخواهد  پايين تر 
بهره منديم که سايه خود را به روی فرش ماشينی و موکت نيز 

گسترانده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر کف سالن های اغلب نمايشگاه های 
بين المللی سراسر کشور توسط موکت  توليد ايران پوشيده می شوند 
اين  خريد  عمده  درخواست های  از  يکی  که  است  افتخار  مايه  و 
موکت ويژه را نمايشگاه های بين المللی خارجی تشکيل می  دهند.
خوشبختانه  داشت:  ابراز  همدان  موکت  صنعتی  گروه  مديرعامل 
در صنعت موکت، به دليل نياز به حجم نسبتًا باالی ماشين آالت، 
امکان توليد موکت در کارگاه های موسوم به زيرپله ای و کوچک 
وجود ندارد، از سوی ديگر با توجه به حجيم بودن موکت، واردات 

غيرقانونی و قاچاق آن مقرون به صرفه نيست.
بايد  صادراتی  بازارهای  به  ورود  برای  داشت:  بيان  شيبانی  دکتر 
کيفيت و قيمت تمام شده را مد نظر قرار دهيم، در زمينه کيفيت 
منسوجات ايرانی معتقدم هيچ چيزی کمتر از محصوالت خارجی 
ندارد اما متأسفانه قيمت تمام شده کاالی ايرانی به مراتب باالتر 
از مشابه خارجی است که شايد يکی از داليل آن بسته بودن درب 
بانک ها به روی صنعت نساجی، بهره باالی تسهيالت بانکی، نرخ 
باالی تأمين اجتماعی، نوع دريافت غيرمنطقی ماليات بر ارزش 
می باشد  فراوان  پاگير  و  دست  مقررات  و  قوانين  وجود  و  افزوده 
می آيد  شمار  به  کشور  صنايع  اشتغال زاترين  از  يکی  حالی که  در 
و هيچ صنعتی با حجم نسبتًا پايين سرمايه گذاری نمی توانيد پيدا 

کنيد که مانند نساجی، اشتغال گسترده در جامعه به وجود آورد.
نايب رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجی ايران اضافه کرد: 
سود بانکی برای صنعت مطلقًا صحيح نيست؛ تازه اگر بتوانيم از 
بسيار  کار  که  کنيم  عبور  بانکی  تسهيالت  دريافت  خوان  هفت 
موفق  صنعت  بدون  بانک  من،  اعتقاد  به  است!  سختی  و  دشوار 
نخواهد بود و صنعت هم بدون بانک نمی تواند فعاليت های خود را 
توسعه دهد کما اين که در تمام کشورها اين روند جريان دارد اما 
متأسفانه صنعتگران ايرانی از مساعدت و همراهی سيستم بانکی 

جهت دريافت وام و تسهيالت موردنياز محروم هستند.
توليدکنندگان  مسير  در  پاگير  و  دست  مقررات  و  قوانين  به  وی 
دست  بسيار  مقررات  و  قوانين  متأسفانه  گفت:  و  کرد  اشاره  نيز 
و پاگيری وجود دارد که به نام حمايت از توليد صادر شده اند! ای 
باشيم؛  توليد  مزاحم  قوانين  حذف  شاهد  زودتر  چه  هر  کاش 
قوانينی که نه تنها کمکی به صنعت و توليد نمی کنند بلکه مانع 

رشد و توسعه صنعت می شوند.
زمينه  در  ايران،  بازرگانی  اتاق  نمايندگان  هيئت  عضو  به گفته 
خارجی  موکت های  بهترين  با  رقابت  قابل  قطعًا  نمدی  موکت 
همچون موکت  توليد بلژيک هستيم اما در مورد موکت تافتينيگ، 
از  اين که  ضمن  می کنند  عمل  نوآورتر  خارجی  توليدکنندگان 
داشته  اطمينان  اما  می شوند  بهره مند  نيز  مدرن تری  ماشين آالت 
ماشين آالت  واردات  زمينه  در  بيشتر  سهولت  محض  به  باشيد 
اين  در  را  خود  توانمندی  ايرانی  توليدکنندگان  تافتينگ،  موکت 

بخش نيز به منصه ظهور خواهند رساند.
وی سخنان خود را با اين جمله از کتاب «کافکا در کرانه» نوشته 
هاروکی موراکامی به پايان رساند «  وقتی از توفان بيرون آمدی 

ديگر همان آدمی نيستی که قدم به درون توفان گذاشت.»

ادامه از صفحه 1
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

 

اشتغال زايى  كه  است  صنايعى  از  يكى  ايران،   در  نساجى  صنايع 
بااليى دارد و توليد شغل نيز در آن بسيار ارزان است. صادرات 
صنايع نساجى ايران طى 9 ماهه اول سال جارى، نسبت به دوره 

زمانى مشابه سال گذشته 13 درصد افزايش داشته است.
محمدمهدى رئيس زاده، دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران، در 
گفت وگو با آينده نگر وضعيت صنعت نساجى در ايران را تشريح 

كرده كه در ادامه مى خوانيد.

صنعت نساجى چه مزيت هايى براى ايران دارد؟
كشورهاى  از  بسيارى  اشتغال زاست.  صنايع  جزو  نساجى  صنعت 
حتى  و  بنگالدش  ويتنام،  ژاپن،  جنوبى،  كره  انگليس،  مثل  دنيا 
شروع  نساجى  صنعت  از  را  خود  صنعتى  توسعه  پاكستان  اخيرا 
براى  الزم  سرمايه  ميزان  شغل،  توليد  ظرفيت  كنار  در  كرده اند. 
در  است.  كم  مشاغل  ساير  به  نسبت  نيز  صنعت  اين  راه اندازى 
ايجاد  براى  گاهى  پتروشيمى،  و  گاز  و  نفت  مثل  مادر  صنايع 
هر شغل بايد يك ميليون دالر سرمايه گذارى انجام شود اما در 
صنعت نساجى براى ايجاد يك شغل طبق آخرين آمار تنها نياز به 
35 تا 40 ميليون تومان سرمايه گذارى است. صنايع نساجى ايران 
نيز قدمتى بيش از 100 سال دارد. مزيت خيلى خوب آن براى 
كشور، باال بودن توانايى ايجاد اشتغال است. بنابراين در كشورى 
مثل ايران كه ايجاد اشتغال براى جوانان يكى از اولويت هاست 
مالى  منابع  محدوديت  و  الزم  سرمايه  كمبود  ديگر  سوى  از  و 
براى راه اندازى بنگاه ها هميشه مسائلى را براى بنگاه ها به وجود 
براى  صنايع  بهترين  از  يكى  مى تواند  نساجى  صنايع  مى آورده، 

كمك به اقتصاد كشور باشد.

مصائب تهيه مواد اوليه
صنايع نساجى زنجيره اى از حلقه هاى يك صنعت كامل را شامل 
و  چاپ  تا  بافندگى  و  ريسندگى  و  اوليه  مواد  توليد  از  مى شود؛ 
رنگرزى و تكميل و توليد پارچه يا كفپوش و نهايتا لباس. اين 
طى  را  طوالنى  زنجيره  يك  ديگر  صنايع  با  مقايسه  در  صنعت 
تهيه  زنجيره،  اين  از  حلقه  اولين  برسد.  سرانجام  به  تا  مى كند 
الياف  مثل  شيميايى  محصوالت  اقالم  پنبه،  شامل  اوليه  مواد 
و  ابريشم  پيله  پشم،  تاپس  ويسكوز،  نيز  و  اكريليك  يا  پلى استر 
ميزان مختصرى از الياف بامبو است. در دنياى امروز، مهم ترين 
ماده اوليه براى پوشاك پنبه است، به خصوص به اين دليل كه 
براى برخى سن ها مثل كودكان، تنها پوشاكى با جنس پنبه بايد 
انقالب،  از  پس  سال هاى  تا  حتى  و  انقالب  از  قبل  شود.  توليد 
ايران يكى از توليدكنندگان پنبه بود كه ساالنه 230 تا 250 هزار 
تن پنبه توليد مى كرد كه بخشى از آن به توليد داخلى مى رسيد 
و بخشى از آن هم صادر مى شد. اما امروز طبق آمارهاى رسمى 
جهاد كشاورزى به داليل مشكالت اقتصادى و نيز آب بر بودن 
بسيار  محصول  اين  توليد  مرور  به  كشور،  در  آب  كمبود  و  پنبه 
كاهش يافته و سال گذشته به حدود 30 هزار تن رسيده و نياز 
به واردات پنبه پيدا شده كه در شرايط فعلى ساالنه 50 هزار تن 
است. اگر وضعيت خروج از ركود در اقتصاد ايران ادامه پيدا كند، 
كارشناسان پيش بينى مى كنند كه دست كم نياز به واردات ساالنه 
ويسكوز،  زمينه  در  بيايد.  وجود  به  كشور  به  پنبه  تن  هزار   100
ايران توليدكننده اين محصول نيست و بايد از خارج از كشور وارد 
شود. حتى در مورد پيله ابريشم هم امروزه ايران نياز به واردات 
پيدا كرده است. ايران در زمينه تاپس پشم هم اصال توليد خاصى 
ندارد و آن را نيز بايد از كشورى مثل استراليا كه بهترين كيفيت 
كاهش  پنبه  محصول  كه  وقتى  كند.  وارد  دارد  زمينه  اين  در  را 
پيدا مى كند بسيارى از صنايع نساجى به محصوالت پتروشيمى 
به عنوان مواد اوليه رو مى آورند. ايران در بخش پتروشيمى داراى 
منابع غنى است اما به دليل اينكه بحث ها و جدال هاى زيادى بر 
سر اينكه اقالم پتروشيمى در بورس كاال به فروش گذاشته شود 

تصميم گيرى  و  درگرفته  نه  يا 
شده كه بخشى از اين اقالم در 
خارج از بورس كاال كه شفافيت 
شود،  عرضه  ندارد  هم  زيادى 
قيمت  نفت  قيمت  نوسانات  با 
نساجى  صنايع  اوليه  محصوالت 
و  مى شود  خيز  و  افت  دچار 
مواجه  مشكل  با  را  آنها  مدام 
قيمت  تمام شده  روى  و  مى كند 

محصوالتشان اثر مى گذارد.

مانعى به عنوان قرنطينه سازمان حفظ نباتات
منابع وارداتى زيادى در ميان كشورهاى جهان براى حوزه نساجى 
مطلوبى  مالى  روابط  داراى  نيز  ايران  اتفاقا  كه  دارد  وجود  ايران 
كشور  مثل  دارد؛  آنها  دست  در  زيادى  مالى  منابع  و  آنهاست  با 
سازمان  در  كه  استانداردهايى  و  ضوابط  دليل  به  اما  هندوستان. 
حفظ نباتات وجود دارد، ميزان واردات از بسيارى از اين كشورها 
كل  اداره  يك  نباتات  حفظ  سازمان  مى شود.  مواجه  مشكل  با 
قرنطينه دارد كه هر محصول كشاورزى براى واردات بايد مجوز 
ايران  در  پنبه  توليد  كه  سال هايى  در  باشد.  داشته  را  اداره  اين 
دفع  و  كشاورزى  نظر  از  پاكى  محصول  اينكه  براى  بوده،  زياد 
قرنطينه  اعمال  در  باشد  داشته  وجود  كشاورزى  محيط  در  آفات 
سخت گيرى بسيار زيادى مى شده است. در مورد پنبه آفتى به نام 
«كرم سرخ» وجود دارد كه كشور ايران از اين نظر پاك محسوب 
مى شود و براى جلوگيرى از ورود اين آفت به كشور، پنبه فقط از 
كشورهايى مثل ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان وارد مى شود 
بود  ممنوع  دنيا  ديگر  جاى  هر  از  پنبه  ورود  گذشته  سال  تا  و 
دنياست  توليدكننده  بزرگ ترين  هند  مثل  كشورى  كه  حالى  در 
داشته  وجود  پنبه  اين  واردات  چگونگى  سر  بر  بحث  همواره  و 
است. از سوى ديگر، به دليل توسعه سريع فناورى نساجى، صنايع 
ريسندگى ايران و ماشين آالتى كه نخ ظريف باالى نمره 40 توليد 
مى كنند اكنون نيازمند پنبه هاى الياف بلند است اما در سال هاى 
اخير همراه با كاهش توليد كمى، توليد كيفى پنبه در ايران نيز 
كاهش پيدا كرده و نياز به واردات پنبه الياف بلند كه تقريبا در 
كشور توليد نمى شود به امرى ضرورى تبديل شده است. سازمان 
حفظ نباتات اعالم كرده است كه براى واردات پنبه بايد اين قلم 
وارداتى در قرنطينه داخل سيستم خأل شود و گاز متيل برومايد 
كه از نظر محيط زيستى جزو گازهاى خطرناك است و كشورهاى 
به  شده اند،  سهميه بندى  آن  از  استفاده  براى  ملل  سازمان  عضو 
پنبه تزريق شود تا هرگونه آفتى مثل كرم سرخ در آن از بين برود. 
حال  در  نساجى  انجمن  و  خصوصى  بخش  گذشته  سال هاى  در 
مذاكره با سازمان حفظ نباتات هستند تا بتوانند چنين سيستمى را 
برپا كنند و خود بانى آن شوند و بتوان از هرجايى در دنيا پنبه را 

آورد و از اين سيستم گذراند و سپس ترخيص و وارد كرد.

نساجى؛ خصوصى واقعى
طى دهه هاى اخير، بسيارى از صنايع نساجى ايران تحت پوشش 
دولت قرار گرفتند و دولتى شدند يا به نوعى مالكيت غيرمستقيم 
دولتى داشتند. اما به مرور زمان، اين صنايع يا واگذار شد ه اند يا تعطيل 
و بسته شده اند. بنابراين بيش از 90 درصد صنعت نساجى قوى امروز 
بارز  ويژگى هاى  از  يكى  است.  خصوصى  بخش  دستان  در  ايران 
صنعت نساجى در ايران در مقايسه با ساير صنايع، خصوصى  بودن 
زنجير  حلقه هاى  همه  در  خصوصيت  است.اين  آن  خالص  تقريبا 
صنعت نساجى در ايران، يعنى توليد مواد اوليه، ريسندگى، بافندگى، 
چاپ و رنگرزى و تكميل و سپس پارچه و پوشاك وجود دارد و همه 
اين فعاليت ها حتى در شرايط تحريم سال هاى گذشته نيز توسط 

خود بخش خصوصى انجام مى گرفته است.

چرا نساجی ايران رقابت پذير نيست؟
عضو جديد

پوشاك مهيار

مديرعامل: محمود ضرابى
سابقه فعاليت شركت: 30 سال

محل كارخانه: زنجان
زمينه فعاليت:توليد انواع جوراب 

به  را  مهيار  پوشاك  عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
مديران آن واحد به ويژه جناب آقاى محمود ضرابى خوش آمد عرض 

نموده و موفقيت روزافزون ايشان و پوشاك مهيار را آرزومند است. 

شركت رنگدانه سيرجان

مديرعامل: بابك شايسته
سابقه فعاليت شركت: 21 سال

محل كارخانه: زنجان
زمينه فعاليت: مستربچ، افزودنى و كامپونت 

هاى نانوصنعتى و بهداشتى، نخ و الياف، مقاومت و مدول باال 
رنگدانه  شركت  عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
شايسته  بابك  آقاى  جناب  ويژه  به  واحد  آن  مديران  به  را  سيرجان 
خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و شركت رنگدانه 

سيرجان را آرزومند است. 

اشتغال زايی باالی يك بخش خصوصی واقعی

فرا رسيدن بهار و عيد سعيد نوروز 
را به همه مديران، متخصصين و 
نساجی  صنايع  اندرکاران  دست 
عرض  تبريک  کشور  پوشاک  و 
سالمتی  آرزوی  ضمن  و  نموده 
و توفيق روز افزون برای اهالی 
اين صنعت، اميدواريم سال آتی 
و  رونق  سال  صنعت  اين  برای 

پيشرفت باشد.
انجمن صنايع نساجی ايران

ر سيرجان

فرا رسيدن بهار و عيد سعيد نوروز 
را به همه مديران، متخصصين و 
نساجی صنايع  اندرکاران  ت
عرض تبريک  ر ش
المتی
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