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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مى توانند کلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجى ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 (دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمى باشد.)

صادرات بيش از يک ميليارد دالری محصوالت نساجی در سال۹۷

جهش محسوس در صنايع نساجی و لوازم خانگی

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجى، پوشــاك و ســلولزى وزارت صنعــت، 
ــواع محصــوالت  ــن ان ــت: پارســال 312 هــزار ت ــدن و تجــارت گف مع

احمد صادقیان
صادرات روزبه روز سخت تر مى شود. حمل ونقل و جابه جایى پول از 
فرش  صادرکنندگان  ازجمله  صادرکنندگان  چالش هاى  مهم ترین 
ایرانى است و غیر از این، مشکالت گذشته هم پابرجاست. مشتریان 
فرش ایرانى دنبال دردسر نیستند و مى خواهند کسب وکار خود را با 
شفافیت و به راحتى پیش ببرند اما با توجه به شرایط امروز اقتصاد کشور 
ما و اعمال تحریم ها، همکارى ما با آن ها به سختى انجام مى شود. 
مشتریان باسابقه فرش ایرانى از شرایط گالیه مى کنند و در تالش 

هستند تا از منابع دیگرى نیاز خود را تأمین کنند. 
در  بعضى محدودیت ها  اعمال  و  اسالمى  انقالب  پیروزى  از  پس 
صادرات و برقرارى پیمان سپارى ارزى، بازار جهانى فرش با کمبود 
هند،  به  زمان  همان  در  ایرانى  سرمایه  دارهاى  بعضى  شد.  روبه رو 
پاکستان و حتى چین رفتند و بافت فرش ایرانى را آموزش داده و 
کارگاه هایى را در این کشورها براى تولید فرش دستباف ایرانى ایجاد 
کردند. اکنون نیز کارفرمایان ایرانى در کشورهایى مثل چین و هند 
فرش دستباف ایرانى را تولید کرده و به بازارهاى مختلف ازجمله 

کشورهاى اروپایى صادر مى کنند. 
هرچند هم چنان کشورمان به عنوان تولیدکننده بهترین و زیباترین 
فرش در بازار جهانى شناخته مى شود و فرش ایرانى اولین انتخاب 
است اما شرایط قیمت و فضاى رقابت به گونه اى پیش رفت که عواید 
حاصل از تولید و صادرات  فرش نصیب تولیدکنندگان داخلى نشود. 
در زمینه صادرات فرش ماشینى ایرانى هم مشکالت بسیارى وجود 
دارد. صادرات فرش ماشینى ایرانى به ژاپن بیش از چهار سال است 
که متوقف شده و مشتریان بیست وچندساله فرش ماشینى ایرانى در 
عربستان پس از تحریم ها و تیره شدن روابط سیاسى خرید از ایران 
را متوقف کرده اند. بعضى کاالهایى که براى فروشندگان در عربستان 
تولید کرده ایم هنوز در انبارهاى ما در ایران است و امکان صادرات 
آن وجود ندارد. شرکت فرش ستاره کویر یزد در عربستان شش تا 
هفت شعبه فعال در شهرهاى مختلف براى عرضه فرش ماشینى 
دایر کرده بود. در مدینه، بندر جده و ریاض فروشگاه هاى عرضه کننده 
فرش ماشینى ایرانى فعالیت مى کردند و مردم با رغبت و اشتیاق فرش 
ماشینى ایرانى را مى خریدند و افتخار مى کردند که این فرش را در خانه 
دارند. نه تنها شرکت ما بلکه بسیارى از شرکت هاى تولیدکننده فرش 
ماشینى ایرانى در عربستان محصوالت خود را عرضه مى کردند اما 
متأسفانه این فعالیت ها که در گذشته رو به توسعه بود، اکنون متوقف 
شده است. در خاورمیانه صادرات فرش ماشینى ایرانى به قطر ادامه 
دارد اما صادرات به امارات متحده عربى متوقف شده است. در اروپا 
هرچند مشتریان وفادارى مثل اتریش همچنان فرش ایرانى را در 
فروشگاه هاى زنجیره اى عرضه مى کنند اما صادرات به آلمان انجام 
نمى شود.رشد موردانتظار از صادرات فرش ماشینى ایرانى به کندى 
محقق شده و تحریم و تأخیر در پرداخت بیشترین سهم را در عدم 

تحقق پیش بینى ها در این زمینه دارد.

«توســعه تولیــد و تعمیــق ســاخت داخــل، به ویــژه در صنایــع نســاجى 
ــن  ــود.» ای ــد ب ــردم محســوس خواه ــراى م ــى، امســال ب و لوازم خانگ
ــى در  ــارت به تازگ ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــه وزی ــت ک ــه اى اس جمل
نشســت «ســتاد اقتصــاد مقاومتــى بــا رویکــرد رونــق تولیــد» مطــرح 

کــرده اســت.
امســال ســال رونــق تولیــد نــام گرفتــه و بــا توجه بــه تشــدید تحریم ها، 
چــاره اى جــز خودکفایــى و توســعه تولیــد و تجــارت نداریــم؛ هرچنــد 

مشــکالت و موانــع بســیارى در مســیر تولیــد و صــادرات قــرار دارد کــه 
بایــد بــا برنامه ریــزى و اســتراتژى الزم بــه ســرعت حــل و فصل شــوند.  
ــت،  ــر صنع ــى، وزی ــن اســاس، رضــا رحمان ــزارش شــاتا، برهمی ــه گ ب
معــدن و تجــارت در نشســت «ســتاد اقتصــاد مقاومتــى با رویکــرد رونق 
تولیــد» بــا تاکیــد بــر فراگیــرى و ظرفیت هــاى بــاالى ایــن دو صنعــت، 
از متولیــان آنهــا خواســت به طــور جــدى برنامه هــاى تحــول و تعمیــق 
ســاخت داخــل را پیگیــرى کننــد، به گونــه اى کــه در چنــد ســال آینــده 

شــاهد حضــور برندهــاى ایرانــى در بازارهــاى مطــرح جهانــى باشــیم. 
در ایــن نشســت مراحــل پیشــرفت «برنامــه توســعه تولیــد و تجــارت 
ــارى و  ــاوگان تج ــازى ن ــرح نوس ــاك»، «ط ــاجى و پوش ــع نس صنای
حمل ونقــل»، «پیاده ســازى خوشــه هاى صنعتــى» و «فعال ســازى 
ظرفیــت خالــى 2 هــزار واحــد تولیــدى راکــد یــا نیمــه فعــال» ازســوى 
ــر  ــث و تبادل نظ ــورد بح ــد و م ــه ش ــوط ارائ ــران مرب ــان و مدی مجری
ــوالت  ــتى از محص ــر فهرس ــت درحال حاض ــى اس ــت. گفتن قرارگرف
صنعتــى کــه قابلیت ســاخت در داخــل کشــور را دارنــد، در وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت تهیــه و پــس از بررســى بــا انجمن هــاى تخصصــى و 

ــدگان، داخلى ســازى آنهــا آغــاز شــده اســت.  تولیدکنن

صادرات فرش دستباف ايرانی 
از کشورهای ديگر به بازارهای جهانی

فرش ماشينی؛ در سراشيبی افول!

ــره انجمــن  ــى فرهــى -نایــب رئیــس هیئــت مدی مهنــدس عل
صنایــع نســاجى ایــران- اعــالم کــرد: در حــال حاضــر صنعــت 
فــرش ماشــینى، ســودآور نیســت و تولیدکننــدگان فرش ماشــینى 

ــد. ــود نمى کنن س
ــه دالیــل  مهنــدس فرهــى گفــت: متأســفانه فــرش ماشــینى ب

ــود و  ــردم، کمب ــد م ــوان خری ــش ت ــورم، کاه ــودن ت ــاال ب ب
ــادرات،  ــکالت ص ــى، مش ــود نقدینگ ــه، کمب ــواد اولی ــى م گران
ــل  ــت ارز حاص ــراى بازگش ــزى ب ــک مرک ــاى بان محدودیت ه
از صــادرات، مســائل مالیــات بــر ارزش افــزوده و از همــه 
مهم تــر ثابــت نبــودن شــرایط در سراشــیبى قــرار گرفتــه اســت. 
ماشــین آالت جدیــد و تکنولــوژى جدیــدى وارد نمى شــود و هــر 
روز بــا چالش هــاى مربــوط بــه تأمیــن مــواد اولیــه و ... دســت و 

ــم.   ــرم مى کنی ــه ن پنج
ــن ارز  ــورد بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات گفــت: ای وى در م
بایــد بــه کشــور بازگــردد منتهــا متولیــان امــر تدبیــر الزم بــراى 
ایــن موضــوع را مدنظــر قــرار نداده انــد زیــرا طبــق اعــالم بانــک 
مرکــزى، بخشــى از ایــن ارز بایــد بــه ســامانه نیمــا بازگردانــده 
شــود امــا در مــورد تولیدکننــدگان فــرش ماشــینى برخــى 
ــى  ــگاه هاى خارج ــور در نمایش ــد حض ــان مانن ــاى پنه هزینه ه
ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

حــوزه صنایــع نســاجى و پوشــاك بــه ارزش یــک میلیــارد و 93 میلیــون 
دالر از کشــور صــادر شــد کــه در مقایســه بــا ســال پیــش از آن از نظــر 

ارزشــى و وزنــى بــه ترتیــب 6 درصــد و 26 درصــد رشــد داشــت.
افســانه محرابــى افــزود: از بیــن مجموعه هــاى مختلــف صنایع نســاجى 
بیشــترین حجــم صــادرات پارســال مربــوط بــه انــواع «کفپــوش» بــه 

ارزش 417 میلیــون دالر و بــه وزن 80 هــزار تــن بــوده اســت.
ــن  ــزار ت ــن 397 ه ــال همچنی ــئول، پارس ــام مس ــن مق ــه ای به گفت
کاالهــاى نســاجى و پوشــاك بــه ارزش یــک میلیــارد و 120 میلیــون 

ــد. ــور ش دالر وارد کش
وى ادامــه داد: ایــن میــزان واردات در مقایســه با ســال 96، از نظر ارزشــى 

32 درصــد کاهــش و از نظــر وزنــى 35 درصد افت داشــته اســت.
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فرش ماشينی؛ در سراشيبی افول!
خالصه مذاکرات  هزار و هجدهمين نشست هيئت  مديره

هزار و هجدهمين نشست هيأت مديره انجمن صنايع نساجی ايران  
با حضور اکثريت اعضاء در روز يکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۵ در محل 
دفتر انجمن صنايع نساجی ايران تشکيل و برگزار شد و نسبت به 
موارد ذيل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصميم 

به عمل آمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و هفدهمین نشســت هیات مدیــره انجمن 
صنایــع نســاجى ایــران  مــورخ  روز چهارشــنبه  98/02/04 قرائــت و بــه 

امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور رســید.
2- آقــاى مهنــدس شــهالیى ضمــن ارائــه توضیحاتــى از مشــکالت 
واحدهــاى تولیــدى در تامیــن مــواد اولیــه بــه لــزوم توجــه جــدى دولت 
ــه  ــه همراهــى و حمایــت از واحدهــاى تولیــدى در تامیــن مــواد اولی ب
اشــاره نمــود و پــس از بحــث و تبــادل نظــر تصویــب شــد کــه انجمــن 
پیگیــر تخصیــص و تامیــن ارز مــورد نیــاز مــواد اولیــه از محــل ارز نیمــا 
و همچنیــن تامیــن نقدینگــى مــورد نیــاز واحدهــا از محــل تبصــره 18 

شــود.
ــرکت  ــکیل ش ــوص تش ــده در خص ــرح ش ــات مط ــرو موضوع 3- پی
تعاونــى تامیــن مــواد اولیــه ، مصــوب شــد تــا دبیرخانــه انجمــن پیگیــر 
بررســى بیشــتر امــکان ســنجى در خصــوص  همــکارى هاى مشــترك 
بــا شــرکت خدمات پنبــه و الیاف نســاجى ایــران شــود همچنین مصوب 
شــد دبیرخانــه  انجمــن پیگیــر موضــوع  چگونگى تاســیس آزمایشــگاه 
فنــى جهــت همــکارى بــا گمــرکات و ســایر ســازمان هــا و نهادهــاى 

ــد. مختلف باش
4- مصــوب شــد تــا بــراى روز یکشــنبه 98/04/16 و یــا 98/04/23 بــه 
عنــوان روز برگــزارى مجمــع عمومــى عادى ســالیانه  بــا اتــاق بازرگانى 

صنایــع ،معــادن و کشــاورزى ایــران هماهنگــى بــه عمــل آید.
ــن در  ــال انجم ــور فع ــت و حض ــد عضوی ــا تمدی ــد ت ــوب ش 5- مص
کنفدراســیون صــادرات و کنفدراســیون صنعت توســط دبیرخانه پیگیرى 

گــردد.
6- مقــرر شــد تــا آقــاى مهنــدس ســید جــواد ســجادى بیدگلــى پیــش 
نویــس مکاتبــه اى در خصــوص راهکارهــاى حمایــت از صادرکننــدگان 
صنایــع نســاجى و همچنیــن پیشــنهادات حمایتــى از حضــور شــرکت 
هــاى ایرانــى در نمایشــگاه هــاى بیــن المللــى تدویــن و بــه دبیرخانــه 

انجمــن ارائــه فرماینــد.
7- آقــاى مهنــدس نیلفــروش زاده گــزارش مبســوطى از جلســه مــورخ 
ــره  ــات مدی ــالع هی ــه اط ــران ب ــادرات ای ــیون ص 98/02/10 کنفدراس
رســاندند کــه از مهمتریــن مــوارد مطروحــه در ایــن جلســه مــى تــوان 

بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود .
1- عملیاتــى شــدن ســامانه واردات مــواد اولیــه بــا ارز حاصــل از صادرات 

از تاریــخ  98/01/22
2- امــکان تســویه حســاب ریالــى  بــراى صــادرات به کشــورهاى عراق 
و افغانســتان کــه بــه صــورت ریالى تــا تاریــخ 97/06/15 صــورت گرفته 

است. 
ــدگان از  ــراى صــادر کنن ــد ارزى ب ــف در تعه 3- پیشــنهاد 15% تخفی

ــال 98 ــداى س ابت
8- مکاتبــه انجمــن صنفــى کارفرمایان صنایع نســاجى اســتان اصفهان 
در خصــوص جلوگیــرى از واردات الیــاف پلــى اســتر مطــرح گردیــد و 
پــس از بحــث و تبــادل نظــر مقرر شــد تا بــه جــاى جلوگیــرى از واردات 
آن طبــق مصوبــات قبلــى هیــات مدیــره چنانچــه کاالیــى بــه میــزان 
کافــى تولیــد داخــل داشــته باشــد واردات آن بــا ارز آزاد بالمانــع  گــردد.

9- در خصــوص جــذب آگهــى در بولتــن رشــته هــا و بافتــه هــا بحث و 
تبــادل نظــر شــد کــه در نهایــت بــه تصویب نرســید.

ــد و  ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــنامه بح ــالح اساس ــوص اص 10- در خص
در نهایــت مقــرر شــد  کمیتــه اصــالح اساســنامه بــا حضــور  آقایــان 
مهنــدس شــهالیى، ســید جــواد ســجادى بیدگلــى، جعفــر حســینى، 
محســن آهنگریــان، عبــاس مقصــودى و بــا دعــوت دبیرخانــه تشــکیل 
جلســه دهــد و مصوبــات آن جهــت تصویــب نهایــى در هیــات مدیــره 

مطــرح شــود. 
11- جلســه در ســاعت 18:30 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و آل محمــد 

ــه یافت.               خاتم
عــدم حضــور بــا اطــالع قبلــى آقایــان: مهنــدس علــى  فرهــى، 
اکبــر لبــاف، ســیدرضا الجــوردى، محمدحســین  اخــوان مقدم، محســن 

آهنگریان

صورتجلسه

وجــود دارد کــه مــورد پذیــرش بانــک مرکــزى قــرار نمى گیــرد. 
رئیــس کمیتــه فــرش ماشــینى انجمــن صنایــع نســاجى ایــران 
یــادآور شــد: وقتــى تولیدکننــده، مــواد اولیــه را بــا ارز نیمــا تهیــه 
ــرخ  ــاس ن ــادرات را براس ــل از ص ــد ارز حاص ــد نمى توان نمى کن

نیمــا بازگردانــد. 
ایــن صنعتگــر تصریــح کــرد: طبق اعــالم بانــک مرکــزى، ظرف 
ســه مــاه بایــد ارز حاصــل از صــادرات بازگردانــده شــود کــه در 
عمــل امکان پذیــر نیســت و بهتــر اســت ایــن مــدت را حداقــل 

ــد.    ــا یک ســال تعییــن نمای شــش مــاه ت
ــى، از  ــات یدک ــد قطع ــراى خری ــى، ب ــدس فره ــه مهن ــه گفت ب
ــى  ــاى کالن گمرک ــا هزینه ه ــود ام ــتفاده مى ش ــى اس ارز نیمای
ــه  ــت ک ــزرگ اس ــل ب ــک معض ــات، ی ــن قطع ــراى واردات ای ب
ــارى در  ــه کم اظه ــار ب ــکاران ناچ ــى هم ــود برخ ــب مى ش موج
ــات  ــه واردات قطع ــر اســت در تعرف ــس بهت ــرکات شــوند! پ گم

ــرد.  یدکــى، تجدیدنظــر عاجــل صــورت گی
 

افزایش 20 درصدى قیمت فرش ماشینى
ــع  ــن صنای ــینى انجم ــرش ماش ــه ف ــس کمیت ــاد رئی ــه اعتق ب
نســاجى ایــران، ســال گذشــته، افزایــش 60 درصــدى قیمت هــا 
را تجربــه کردیــم و طبــق پیش بینى هــاى صــورت گرفتــه، 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــال 97 باش ــر س ــال چندبراب ــورِم امس ت
پیشــنهاد افزایــش 20 درصــدى فــرش ماشــینى را مطــرح کردیم 
ــزان  ــن محصــول و می ــه مصرفــى در ای ــواد اولی ــرا قیمــت م زی
حقــوق و دســتمزد نیــروى انســانى، حداقــل 20درصــد افزایــش 
پیــدا کــرده و قیمــت برخــى از مــواد اولیــه ماننــد نــخ کنــف، دو 

ــر شــده اســت. براب
مهنــدس فرهــى اضافــه کــرد: 20 درصــد افزایــش قیمــت بــراى 
ــدى، قیمــت  ــرات بع ــا تغیی ــه بســا ب ــى اســت و چ شــرایط فعل

فــرش ماشــینى بیشــتر شــود. 
ــران  ــاجى ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نای
یــادآور شــد: طبعــاً بــا بــاال رفتــن قیمــت فــرش ماشــینى، تعــداد 
ــدرت  ــدن ق ــم ش ــا ک ــرا ب ــد زی ــدا مى کن ــش پی ــتریان کاه مش
ــت  ــرورى در اولوی ــاى ض ــن کااله ــه و تأمی ــردم، تهی ــد م خری
ــا  ــى را ب ــوان کاالی ــال نمى ت ــر ح ــه ه ــى ب ــرد ول ــرار مى گی ق
زیــان فروخــت و معمــوًال در ایــن شــرایط تولیدکننــدگان بــراى 
ــه قیمــت تمــام شــده عرضــه  ــد کاال را ب ــدن، حاضرن ــده مان زن

ــد.  نماین
 

دوموتکس ایران
ــا مدیــران و کارشناســان شــرکت  مهنــدس فرهــى از مذاکــره ب
دوموتکــس خبــر داد و گفــت: در ایــن مذاکــرات پیشــنهاد برپایــى 
دوموتکــس در ایــران را مطــرح کردیــم تــا بســیارى از مشــتریان 
آســیایى کــه معمــوًال بــراى دریافــت ویــزاى آلمــان با مشــکالت 
مختلــف مواجــه هســتند، بتواننــد بــدون هیچ گونــه مشــکلى بــه 
ایــران بیاینــد؛ از ســوى دیگــر بــا برگــزارى دوموتکــس در ایران، 
ــار ســنگین هزینه هــاى  صنعتگــران فــرش ماشــینى کشــور از ب
چندیــن میلیــارد تومانــى حضــور در دوموتکــس ترکیــه رهایــى 
ــى، در کشــور  ــا یــک پنجــم هزینه هــاى فعل ــد و ب ــدا مى کنن پی

خودشــان بــه ارائــه محصــوالت بیشــتر و متنوع تــر بپردازنــد. 
وى اذعــان داشــت: بــا توجــه بــه تحریــم، هــر روز بــا نوســانات 
نــرخ ارز مواجهیــم و دولــت به دلیــل محدویت هــاى متعــدد حتــى 
نمى توانــد دالر نیمایــى در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار دهــد بــه 
همیــن دلیــل مجبوریــم بــراى شــرکت در نمایشــگاه هاى معتبــر 

خــارج از کشــور، دالر بــه نــرخ آزاد تهیــه نماییــم.
ــک نمایشــگاه خارجــى در  ــه شــرکت در ی ــه وى، هزین ــه گفت ب
ــت؛  ــده اس ــر ش ــا 5 براب ــدود 4 ت ــته ح ــال گذش ــا س ــه ب مقایس
همچنیــن به دلیــل تحریــم، بعضــى از هزینه هــاى دالرى ماننــد 

ــد.  ــدا کرده ان ــش پی ــر افزای ــل و ... چندبراب ــل و نق حم
مهنــدس فرهــى اذعــان داشــت: مهم تریــن بــازار فــرش 

ــران  ــه مدی ــت ک ــان و آسیاس ــه آلم ــا در دو نقط ــینى دنی ماش
ــه دو بخــش ترکیــه  دوموتکــس، برپایــى دوموتکــس آســیا را ب
ــیار  ــه بس ــس ترکی ــه دوموتک ــد. البت ــیم کرده ان ــن تقس و چی
ــرا  ــت زی ــود اس ــى خ ــاى چین ــر از همت ــر و قدرتمندت موفق ت
تولیدکننــدگان بــزرگ و اثرگــذار فــرش ماشــینى دنیــا در ترکیــه 

ــتند. ــتقر هس مس
رئیــس کمیتــه فــرش ماشــینى انجمــن صنایــع نســاجى ایــران 
ــران  ــگاهى ای ــاخت هاى نمایش ــات و زیرس ــرد: امکان ــد ک تأکی
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــه ب ــپ ترکی ــگاه قاضى انت ــه نمایش ــبت ب نس

اســت. 
ــزار  ــران 850 ه ــى ته ــگاه بین الملل ــن نمایش ــال زمی ــراى مث ب
متــر مربــع و از ایــن رقــم حــدود 120 هــزار متــر مربــع فضــاى 
ــتاندارد  ــالن ها داراى اس ــى از س ــه برخ ــت، اگرچ ــیده اس سرپوش
الزم نیســتند امــا در مجمــوع نســبت بــه نمایشــگاه قاضى انتــپ 
ــر و  ــع فضــاى سرپوشــیده)، فضــاى بهت ــر مرب ــا 21 هــزار مت (ب

ــار دارد. ــب ترى در اختی مناس
ــران  ــاجى ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نای
گفــت: حتــى اگــر مدیــران دوموتکــس تصمیمــى بــراى برگزارى 
دوموتکــس در ایــران نداشــته باشــند، بــا اتــکا بــه توانمندى هــاى 
ــک  ــم ی ــینى مى توانی ــرش ماش ــتباف و ف ــرش دس ــاالن ف فع
نمایشــگاه معتبــر و ارزشــمند در ابعــاد دوموتکــس داشــته باشــیم 

و ایــران را بــه کانــون فــرش منطقــه تبدیــل نماییــم.
فــرش  نمایشــگاه هاى تخصصــى  برگــزارى جداگانــه  وى، 
دســتباف و فــرش ماشــینى را یکــى از مشــکالت مهــم در 
ــرد و  ــران اعــالم ک ــزارى دوموتکــس ای ــراى برگ یکپارچگــى ب

ــد. ــران ش ــرش ای ــترك ف ــگاه مش ــى نمایش ــتار برپای خواس
مهنــدس فرهــى ادامــه داد: بعضــى از فعــاالن فــرش دســتباف 
ــد  ــه عمــل مى آورن از برگــزارى نمایشــگاه مشــترك اســتقبال ب
امــا برخــى هــم مخالــف برگــزارى همزمــان ایــن دو نمایشــگاه 
ــس  ــه در دوموتک ــت ک ــادى اس ــال هاى متم ــا س ــتند منته هس
ــدون  ــران ب ــتباف ای ــینى و دس ــرش ماش ــدگان ف ــان، نماین آلم
ــد و  ــدا مى کنن ــم حضــور پی ــار ه ــچ مشــکل خاصــى در کن هی
ــا اتــکا بــه  ــازار و مشــتریان خــود را دارنــد؛ پــس ب هــر کــدام ب
ایــن تجربــه موفــق و چندیــن ســاله مى تــوان اطمینــان داد کــه 
ــزان  ــرد، می ــى در عملک ــترك، اختالل ــگاه مش ــزارى نمایش برگ
ــدگان  ــب مشــترى و عرضــه محصــوالت تولیدکنن ــروش، جل ف

ــه وجــود نخواهــد آورد. ــرش ماشــینى و دســتباف ب ف
رئیــس کمیتــه فــرش ماشــینى انجمــن صنایــع نســاجى ایــران 
ضمــن مخالفــت صریــح بــا ایــن موضــوع کــه فــرش ماشــینى، 
جایگزیــن فــرش دســتباف اســت، گفــت: هــر کــدام از ایــن دو 

محصــول، بــازار خــاص خــود را دارنــد. 
ــز و  ــد بن ــس مانن ــاى لوک ــه خودروه ــتباف را ب ــرش دس ــر ف اگ
رولزرویــس و فــرش ماشــینى را بــه تویوتــا و پــژو تشــبیه کنیــم، 
ــداران  ــدام خری ــر ک ــه ه ــید ک ــم رس ــه خواهی ــن نتیج ــه ای ب
ــاى دیگــرى  ــد ج ــک نمى توان ــچ  ی ــد و هی ــود را دارن خــاص خ
ــد  ــترى بهره من ــى بیش ــات مال ــه از امکان ــانى ک ــرد. کس را بگی
ــد و در مقابــل  ــه خریــد فــرش دســتباف تمایــل دارن هســتند، ب
ــب  ــت مناس ــا قیم ــرش ب ــان ف ــه خواه ــى ک مصرف کنندگان

ــد.  ــه مى کنن ــینى تهی ــرش ماش ــتند؛ ف هس
وى در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه موضــع مدیــران دوموتکــس 
از برگــزارى ایــن نمایشــگاه در ایــران چیســت، ابــراز خرســندى 
نمــود و گفــت: گــزارش مبســوط کارشــناس دوموتکــس باعــث 
ترغیــب مدیــر ایــن مجموعــه بــه مذاکــره بــا مــا شــد و مقــرر 
ــرح  ــس مط ــره دوموتک ــت مدی ــوع در هیئ ــن موض ــد ای گردی
شــود، منتهــا آنــان منتظــر تصمیــم اســتراتژیک و بنیادیــن وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران هســتند و خوشــبختانه تاکنــون 
ــرى در  ــچ تأثی ــران، هی ــم ای ــى از تحری ــى ناش ــائل سیاس مس

ــا مدیــران دوموتکــس نداشــته اســت. تعامــل ب
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جای برند در صنعت نساجی استان يزد خالی است

تسهيالت ۱۸گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی ابالغ شد

ساالنه ۳۵۰ ميليون دالر 
فرش ماشينی صادر می شود

جامعـه  مدیـره  هیئـت  عضـو 
ایـران  نسـاجى  متخصصیـن 
گفـت: فرش ماشـینى نیمـى از 
ارزش صادراتـى صنایع نسـاجى 
ایـران را تشـکیل مـى دهـد، به 
از حـدود  طـورى کـه سـاالنه 
صـادرات  دالر  میلیـون   700
صنایـع نسـاجى، بیـش از 350 
بـه  مربـوط  آن  دالر  میلیـون 
فرش ماشـینى اسـت. علیرضا حائرى افزود: پارسـال 90 میلیون 
مترمربـع فـرش ماشـینى در کشـور تولیـد شـد کـه حـدود 60 

میلیـون مترمربـع آن بـه مصـرف داخلـى رسـید. 
بـه گـزارش ایرنـا، وى اظهـار داشـت: در صورتـى کـه بازارهاى 
صادراتـى مناسـبى براى ایـن محصـول بیابیم، تـا 120 میلیون 

مترمربـع در سـال ظرفیـت افزایـش تولید وجـود دارد. 
حائـرى تاکیـد کرد: دولـت مى تواند بـا ارائه وام هـاى صادراتى، 
در نظـر گرفتـن تسـهیالتى بـراى بازپرداخت ایـن وام هـا، ارائه 
مشـوق هـا و تسـهیل روابط تجارى با سـایر کشـورها بـه یارى 

صادرکننـدگان این بخش بپـردازد. 
حائرى خاطرنشـان کـرد: فرش ماشـینى ایران جـزو ممتازترین 
کاالهـاى نسـاجى جهـان از نظـر طرح، نقشـه، کیفیـت و رنگ 
بنـدى اسـت و مـى تـوان با فراهـم کردن بسـترهاى مناسـب، 

جایـگاه خوبـى در بازارهـاى بیـن المللى کسـب کرد. 
عضـو هیئت مدیره جامعه متخصصین نسـاجى ایـران ادامه داد: 
قابلیـت صـادرات فرش ماشـینى تا سـالیانه یک میلیـارد و 500 
میلیـون دالر وجـود دارد، اما رسـیدن به این هـدف نیازمند مهیا 
شـدن بسـتر کار از جمله تامیـن نقدینگى و مواد اولیـه مورد نیاز 

است.  تولیدکنندگان 
حائـرى بـه ظرفیـت بـاالى بـازار همسـایگان اشـاره کـرد و 
یـادآور شـد: 15 کشـور در اطـراف ایـران بـا جمعیتى افـزون بر 
600 میلیـون نفـر قـرار دارنـد کـه ایـران تامیـن کننـده فقط 2 
درصـد وارداتشـان اسـت؛ در این میان 60 درصد صـادرات فرش 

ماشـینى بـه ایـن کشـورها انجام مى شـود. 
وى ابـراز امیـدوارى کـرد، بـا تقویـت ارتباطـات تجـارى بـا این 
کشـورها، همچنیـن برقرارى تعرفـه ترجیحى دوجانبه بـا آنها و 
کاهـش تعرفـه واردات، در شـرایط کنونـى تحریـم ها بتـوان به 
افزایـش صـادرات فـرش ماشـینى و رونـق تولید دسـت یافت. 
 ایـران در بیـن 6 کشـور صاحـب سـبک و قدرتمنـد در عرصـه 
فـرش ماشـینى جـاى دارد و بـا وجـود همـه محدودیت هـاى 
اقتصـادى، تولیدکنندگان کشـورمان توانسـته اند ایـن صنعت را 

فعـال و تولیداتـش را بـروز نگـه دارنـد.
آمـار 10 ماهـه سـال 97 محصـوالت حوزه نسـاجى و پوشـاك 
حاکـى از صـادرات حـدود 260 هـزار تن بـه ارزش 955 میلیون 
دالر و واردات 10 ماهـه در ایـن حـوزه 339 هـزار تـن بـه ارزش 

947 میلیون دالر اسـت. رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن نسـاجى اسـتان یـزد با اشـاره بـه قدمت 
طوالنـى و سـابقه درخشـان صنعت نسـاجى در اسـتان یزد گفـت: جاى 
برنـد در صنعـت نسـاجى اسـتان خالى اسـت. مجتبى دسـتمالچیان  در 
سـتاد راهبردى و مدیریت اقتصاد مقاومتى اسـتان یزد با اشـاره به اینکه 
قدمـت صنعـت نسـاجى در یـزد بسـیار اسـت و پارچه هـاى منحصر به 
فـردى مثـل ترمـه و دارایى در یزد بـه صورت انحصارى تولید مى شـود، 
اظهـار داشـت: هم اکنون 80 درصـد پارچه رومبلى و 90 درصد روفرشـى 

کشـور در یـزد تولید مى شـود. 
بـه گـزارش مهر، وى با اشـاره بـه فعالیت بالغ بر 8 هزار واحد نسـاجى در 
کشـور بیان کرد: بالغ بر 2 هزار صنعت اکنون در شهرسـتان یزد مسـتقر 
هسـتند. دستمالچیان عنوان کرد: بازار نسـاجى و پوشاك در کشور بسیار 
بـزرگ اسـت و بالـغ بر 40 هـزار میلیارد تومان گـردش مالـى دارد اما به 
رغـم اینکه در صنعت نسـاجى قدرتمند هسـتیم، نتوانسـتیم این بـازار را 
بـه درسـتى اداره کنیـم. وى ادامـه داد: بـا توجه به مشـکالتى کـه داریم 
صادرات ما از نظر ارزى 25 درصد در سـال گذشـته نسـبت به سـال 96 

سـازمان گمـرك جمهـورى اسـالمى ایـران بـراى حمایـت از تولیـد و 
صـادرات، تسـهیالت جدیـدى را بـراى فعـاالن مجـاز اقتصـادى ابالغ 

کرد.
تسهیالت 18گانه گمرك براى این گروه به شرح زیر است:

1. ترخیص کاال خارج از سطح سه (مسیر قرمز)
2. پذیـرش ضمانت نامـه بانکـى حداکثر یکسـاله بـراى ترخیص قطعى 

مـاده 6 قانون امـور گمرکى
3.پذیـرش ضمانت نامـه بانکى بـراى ترخیص قطعى و سـایر رویه هاى 

مـاده 6 آیین نامـه اجرایى قانـون امور گمرکى
4. استفاده از تسهیالت ماده 57 آیین نامه اجرایى قانون امور گمرکى

5.استفاده از تضمین بیمه اى براى صادرات
6. استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید

7.استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات
8.تخفیـف در هزینه خدمـات انجام امور گمرکى، موضـوع بند الف ماده 
سـه آیین نامـه اجرایى قانون امـور گمرکى (حداکثر تا سـقف 50 درصد)

9.اسـتفاده از حداقـل تضمین در کلیه مـواردى که در قانون امور گمرکى 
و آیین نامه اجرایى به تضمین اشـاره شـده است.

10. رسـیدگى بـه پرونـده اختالفـات گمرکـى فعـاالن اقتصـادى مجاز 
به صـورت فـورى و خـارج از نوبـت در کمیسـیون هاى پیگیـرى بـه 

گمرکى اختالفـات 
11. ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصى

رشـد داشـته و این نشـانگر آن اسـت کـه این صنعت حتـى در تحریم ها 
هـم مى توانـد بـه خوبى کار کنـد. رئیـس  هیئت مدیره انجمن نسـاجى 
اسـتان یزد خاطرنشـان کـرد: برخى شـرکت ها به عنوان شـرکت دانش 
بنیـان در ایـن عرصـه ورود پیـدا کرده انـد در حالـى که هیـچ ارتباطى با 
دانـش بنیانـى ندارند و درخواسـت مى کنیم این موضوع بررسـى شـود و 
بـه هر شـرکتى عنـوان دانش بنیـان اطالق نشـود. دسـتمالچیان تاکید 
کرد: الزم اسـت پتانسـیل ها شـناخته شـود و به طور کامل از آن استفاده 
شـود تـا سـرمایه ها هـدر نـرود.  رئیـس  هیئت مدیـره انجمن نسـاجى 
اسـتان یـزد عنـوان کـرد: یکـى از نیازهـاى صادراتـى صنعت نسـاجى، 
بازاریابـى درسـت و شـناخت سـلیقه بـازار جهانـى همچنین برندسـازى 
اسـت کـه الزم اسـت این اتفـاق با انجـام کارهاى میدانى محقق شـود.  
وى خاطرنشـان کرد: 97 درصد سـود حاصل از پوشـاك دنیا در اختیار 20 
برنـد اسـت در حالـى کـه در ایران بـه واقع در بحث نسـاجى جـاى برند 
خالى اسـت و شـاید یک یا دو واحد در ایران صاحب برند باشـند در حالى 

کـه ظرفیت بسـیار بیشـترى در این زمینه وجـود دارد. 

12. انجـام فرآینـد اسـترداد، مطابـق بـا تسـهیالت پیش بینى شـده در 
بسـته حمایـت از تولیـد با اخـذ تعهد

13. نگهـدارى بخشـى از کاال به عنـوان وثیقـه خـارج از نوبـت مطابـق 
تسـهیالت پیش بینـى شـده در بسـته حمایـت از تولیـد با اخـد تعهد

14. استفاده از تسهیالت ماده 42 قانون امور گمرکى
کنوانسـیون   3-32 اسـتاندارد  موضـوع  تسـهیالت  از  اسـتفاده   .15

کیوتـو شـده  تجدیدنظـر 
16. اسـتفاده از تسـهیالت مـاده 6 قانـون امـور گمرکـى کاالى متعلق 
بـه وزارتخانه هـا و موسسـات دولتى با تعهد مسـئوالن مالى سـازمان و 

اشـخاص بـا اخـذ ضمانت نامـه بانکى با حداکثر سـقف یکسـاله
17. رسـیدگى خـارج از نوبـت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شـده 

و ضریب اهمیت زمانى سـطح دو در سـامانه جامـع امور گمرکى 
18. پذیرش و تسهیل ورود موقت براى صادرکنندگان

بـه اسـتناد مفـاد تبصره 1 ذیـل بند الف بخشـنامه «دسـتورالعمل نحوه 
اخـذ ضمانت نامـه بانکـى» رئیـس کل گمـرك ایـران (در خصـوص 
پذیـرش ضمانت هـاى موضـوع بندهـاى 2 و سـه و 6 فوق الذکـر)، ارائه 
ضمانت نامـه بانکـى بـا سررسـید حداکثر یکسـاله بابت حقـوق ورودى 
از سـوى شـرکت هاى مصـوب شـده به عنـوان فعـال اقتصـادى مجـاز 

(AEO) در هـر زمـان از سـال امکان پذیـر اسـت.
در صـورت احـراز و اثبات موارد تخلف شـرکت ها از معیارهاى مندرج در 

شـیوه نامه، تسـهیالت اعطایى لغو خواهد شد.
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بــه گــزارش ایــران اکونومیســت، مهنــدس افســانه محرابــى یادآور شــد: 
بیشــترین میــزان واردات مربــوط بــه انــواع الیــاف بــه ارزش 541 میلیون 

دالر و بــه وزن 223 هــزار تــن بــه ثبــت رســید. 
مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجى، پوشــاك و ســلولزى وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت  اظهــار داشــت: مقــدار تولیــد کاغــذ چــاپ، تحریــر و 
روزنامــه در کشــور قابــل توجــه نیســت کــه دلیــل اصلــى ایــن موضــوع 

وجــود دســتگاه هــاى متعــدد در سیاســتگذارى آن اســت.
وى گفــت: بهبــود تولیــد در ایــن زمینــه نیازمنــد همــکارى ســایر بخش 
هــاى دولتــى از جملــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى و وزارت جهــاد 
کشــاوزى در تســهیل واردات چــوب و توســعه زراعــت درختــان ســریع 

الرشــد و نیــز همــکارى مجلــس شــوراى اســالمى اســت.
ــى ادامــه داد: اکنــون بیــش از 100 واحــد تولیــدى در کشــور در  محراب

زمینــه تولیــد انــواع کاغــذ و مقــوا مجــوز فعالیــت صنعتــى دارنــد. 
وى افــزود: پارســال 153 هــزار تــن کاغــذ تیشــو ( محصوالتــى ماننــد 
دســتمال کاغــذى) در کشــور تولیــد شــد کــه عــالوه بــر تامیــن نیــاز 

داخلــى، نزدیــک بــه 10 هــزار تــن آن نیــز صــادر شــد.
مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجى، پوشــاك و ســلولزى وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت  اضافــه کــرد: همچنیــن ســال گذشــته 725 هــزار تن 
کاغذهــاى بســته بنــدى (الینــر و فلوتینــگ) در کشــور تولیــد شــد کــه 
عــالوه بــر تامیــن نیــاز داخــل، نزدیــک بــه 180 هــزار تــن آن صــادر 
شــد. وى خاطرنشــان کــرد: وزارت صنعــت بــا همــکارى وزارت ارشــاد 
ــى از افزایــش قیمــت کاغــذ و  ــا اجــراى اقدامات ــا ب در تــالش اســت ت
در نتیجــه کتــاب جلوگیــرى کنــد؛ در ایــن زمینــه مســئولیت تنظیــم و 
کنتــرل قیمــت کاغــذ بــا کارگــروه ســاماندهى کاغــذ وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمى و همچنیــن ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان بــراى کاغذهــاى چــاپ و تحریــر حــوزه صنعتــى اســت.
 برخــى فعــاالن حــوزه نســاجى و پوشــاك ایــران هشــدار مــى دهنــد 
چنانچــه مشــکل تامیــن مــواد اولیــه و نقدینگــى مــورد نیــاز صنعــت 
ــى شــده  ــش بین ــاى پی ــت ه ــل نشــود، ظرفی نســاجى و پوشــاك ح
تحقــق نمــى یابــد و این امــر پیامــد رونــق واردات و قاچــاق را بــه همراه 
خواهــد داشــت. صنعــت نســاجى و پوشــاك ســالیانه نیازمنــد معــادل 
دومیلیــارد و 500 میلیــون دالر مــواد اولیــه، تجهیــزات و ماشــین آالت 
اســت کــه بــا احتســاب مــواد اولیــه اى کــه در داخــل تامیــن مــى شــود، 

ایــن نیــاز بــه حــدود چهــار میلیــارد دالر مــى رســد.

صادرات بيش از يک ميليارد دالری محصوالت نساجی در سال۹۷

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

www.aiti.ir
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بررسی وضعيت توليد الياف و نخ مصنوعی در راديو اقتصاد
شرکت  مدیرعامل  اخوان-  حسین 
خواسته  سه  بروجن-  نگین  نساجى 
از  خصوصى  بخش  صنعتگران 
مکانیسم  «اصالح  را  دولتمردان 
مواد  عرضه  «افزایش  نرخ گذارى»، 
«تخصیص  و  پتروشیمى»  اولیه 
تولیدکنندگان»  به  بانکى  تسهیالت 
اعالم کرد. وى در گفت وگو با برنامه 
ایرانى، گفت: زمانى  رادیویى کاالى 
انواع  نیست،  جامعه  نیاز  پاسخگوى  طبیعى  الیاف  شد  احساس  که 

پلیمرها از جمله پلى آمید، پلى استر و ... مورد استفاده قرار گرفتند. 
 POY ، DTY،  FDY) پلى استر  نخ هاى  انواع  به  اشاره   وى ضمن 
وATY) و کاربردهاى مختلف آنها در صنایع نساجى به فعالیت 38 
کارخانه بزرگ تولید انواع نخ هاى POY و FDY در کشور اشاره کرد و 
گفت: ظرفیت تولید سالیانه واحدهاى مذکور بالغ بر 570 هزار تن است 
که البته این رقم، ظرفیتى است که «نخ میانگین» را انتخاب کرده اند. 
اخوان تصریح کرد: تولیدکنندگان به دلیل مشکالت عدیده در تهیه 
مواد اولیه، براى اصالح ظرفیت تولید وارد فرایندى شدند که طبق آن 
مثًال نخ 150 دنیر مبنا قرار گرفت در صورتى که واحدها مى توانند نخ 
300 دنیر هم تولید کنند و در این صورت ظرفیت و توان تولید نخ هاى 
شرکت  مدیرعامل  رسید.  خواهد  تن  هزار   900 به   DTY و   POY
نساجى نگین بروجن ادامه داد: در حال حاضر مجتمع هاى پتروشیمى 
قادر به تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى نساجى نیستند و به همین 
تولید  به  ظرفیت  درصد  با 50-40  نساجى  کارخانه هاى  اغلب  دلیل 
مى پردازند. به گفته این صنعتگر نساجى، نخ هایى که داخل کشور تولید 
مى شوند نه تنها هیچ تفاوتى با نخ هاى ترکیه، چین و هند ندارند بلکه 
در برخى موارد از نظر کیفیت و استانداردهاى آزمایشگاهى، به مراتب 

مطلوب تر از نخ هاى خارجى هستند.  
وى اظهار داشت: نفت، گاز و پتروشیمى از مزیت هاى نسبى کشور ما به 
شمار مى آیند که متأسفانه بهره چندانى از آن نمى بریم و مشکل اساسى 
اغلب واحدهاى تولیدى، قیمت هاى بسیار باالى مواد اولیه ، مکانیسم 

نرخ گذارى و نحوه عرضه آنهاست. 
اخوان اذعان داشت: متأسفانه قیمت مواد اولیه مجتمع هاى پتروشیمى 
به مراتب باالتر از مشابه خارجى است! در این زمینه باید قیمت فوب 
خلیج فارس به درستى تعیین شود و مکانسیم نرخ گذارى پتروشیمى 
رقابت پذیرى  افزایش  شاهد  ترتیب  این  به  کند؛  پیدا  منطقى  حالت 

واحدهاى داخلى و صادرات خواهیم بود. 
مدیرعامل شرکت نساجى نگین بروجن به سیستم بانکى کشور نیز 
اشاره کرد و گفت: بانک ها بدانند که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، 
واحدهاى تولیدى با چالش نقدینگى، افزایش سه برابرى قیمت مواد 
اولیه و افزایش 42 درصدى حقوق و دستمزد و ... دست و پنجه نرم 
نیازمند منابع مالى بیشتر هستند؛ پس اگر خواهان رونق  مى کنند و 
مستمر تولید هستند، باید منابع ارزان قیمت در اختیار صنعت قرار دهند 

تا از مهلکه تحریم و تورم لجام گسیخته به سالمت عبور کنند. 
دست  موفقیت  به  صادرات،  زمینه  در  مى توان  زمانى  داد:  ادامه  وى 
نداشته  وجود  مانعى  هیچ  نقدینگى  و  اولیه  مواد  تأمین  در  که  یافت 
باشد، همچنین مشوق هاى صادراتى باید مدنظر قرار گیرند اما متأسفانه 
بى ثباتى قوانین و لحظه اى بودن اقتصاد کشور، ما را از حضور مستمر 
و رقابت در بازارهاى جهانى باز مى دارد. به اعتقاد این صنعتگر نساجى، 
در صورت اصالح مکانیسم قیمت گذارى مواد اولیه و تخصیص منابع 
بانکى به صنعت، مى توانیم یکى از رقباى جدى چین در منطقه باشیم. 
وى، نوآورى را بستر پیروزى قلمداد کرد و گفت: در واحدهاى بزرگ 
نام «تحقیق و توسعه» وجود دارد که راز  به   تولیدى، بخش مهمى 

بقاى کارخانه هاست. 
اما باید توجه کرد بخشى از رسیدن به نوآورى، تحقیق است و مطالعات 
به تنهایى قادر به خلق نوآورى نیست. بخش مهم دیگر بهره مندى از 
تکنولوژى است. دولت ترکیه، یک میلیارد دالر براى به روز رسانى 
خطوط تولید به واحدهاى تولیدى اختصاص مى دهد، به این ترتیب 
ماشین آالت قدیمى کنار گذاشته مى شوند و جاى خود را به ماشین آالت 
جدید،   تکنولوژى هاى  طبعاً  مى دهند.  مدرن  تکنولوژى هاى  و  جدید 

توانمندى و تنوع تولید را افزایش مى دهند.

ممنوعیت صادرات بطرى هاى ضایعاتى
دکتر بهرام محمدى- نائب رئیس کمیته الیاف پلى استر انجمن صنایع 
تلفنى  در گفت وگوى  ایران-  نساجى 
از  ایرانى  کاالى  رادیویى  برنامه  با 
ممنوعیت صادرات بطرى هاى ضایعاتى 
و  داد  امسال خبر  اردیبهشت   از دهم 
گفت: این امر کمک بسیار خوبى براى 
رونق تولید واحدهاى تولیدکننده الیاف 
الیاف  وى،  مى آید.  شمار  به  پلى استر 
بسیار  کاربردهاى  داراى  را  مصنوعى 
متنوع و متفاوت در صنایع مختلف از 
جمله نخ ریسى دانست و افزود: الیاف در کارخانه هاى نخ ریسى تبدیل به نخ 
و در صنایع گوناگون مانند تولید پارچه، فرش، موکت، منسوجات بى بافت، 
عایق رطوبتى (ایزوگام) ، خودروسازى، فیلترهاى صنعتى ، مبلمان و کاالى 

خواب مورد استفاده قرار مى گیرند.
مدیرعامل شرکت الیاف پلى استر ساینا دلیجان عنوان داشت: حدود 50 
واحد فعال تولید کننده الیاف پلى استر در ایران وجود دارند و حجم تولید 
سالیانه این محصول حدود 400 هزار تن است که بخش عمده آن در 
داخل مصرف (کامًال از واردات گریدهاى مختلف پلى استر به کشور بى نیاز 
هستیم) و بخشى نیز صادر مى شوند در واقع اقتصاد مقاومتى به معناى 

واقعى کلمه در این صنعت تحقق یافته است .
نائب رئیس کمیته الیاف پلى استر انجمن صنایع نساجى ایران یادآور شد: در 
این بخش از تکنولوژى هاى روز دنیا بهره مند هستیم و سعى مى کنیم خود 
را به روز نگه داریم، با توجه به این که سهم قیمت تمام شده انرژى در ایران 
نسبت به کشورهاى همسایه، بسیار ارزان تر است با حجم تولید باال و سربار 
تولید کمتر، مى توانیم کاالى باکیفیت و قابل رقابت در بازارهاى صادراتى 

عرضه نماییم و به لطف خداوند، شاهد روند رو به رشد صادرات باشیم.  
به گفته محمدى، الیاف پلى استر ایران به بیش از 10 کشور از جمله ترکیه، 
عراق، افغانستان، روسیه، بلغارستان، هند، ساحل عاج و ... صادر مى شوند.

وى در زمینه بازیافت بطرى هاى آب معدنى و تبدیل به الیاف پلى استر 
گفت: فرایند تولید الیاف پلى استر به دو شکل امکان پذیر است. پلى اتیلن 
ترفتاالت (که اساس اولیه تولید الیاف و نخ محسوب مى شود) به صورت 
بطرى هاى آب معدنى و نوشابه وجود دارند. این بطرى هاى ضایعاتى براى 
محیط زیست بسیار مشکل آفرین هستند چون چرخه بازگشت آنها به 
طبیعت بیش از 400 سال است! اما فرایند تبدیل بطرى هاى ضایعاتى به 
الیاف پلى استر، باعث شده حجم قابل توجهى از مشکالت محیط زیست 
برطرف گردد. در شکل دوم نیز از چیپس تولید مجتمع هاى پتروشیمى 
براى تولید الیاف پلى استر استفاده مى شود. وى در پاسخ به این سوال که 
براى رونق مستمر تولید الیاف مصنوعى چه اقداماتى باید انجام شود؛ گفت: 
نام گذارى امسال به عنوان «سال رونق تولید» را به فال نیک مى گیرم 
زیرا رونق تولید باعث اشتغال پایدار، جلوگیرى از واردات کاالهاى مشابه، 
افزایش صادرات و ارزآورى مى شود و اگر دولتمردان موانع موجود را از 
مسیر حرکت تولیدکنندگان بردارند؛ شاهد توسعه روزافزون تولید و صادرات 

الیاف مصنوعى خواهیم بود.
محمدى به لزوم «عرضه صحیح محصوالت پتروشیمى و ارائه آن به 
تولیدکنندگان صنایع پایین دستى» تأکید کرد و ابراز امیدوارى نمود مجتمع 
پتروشیمى شهید تندگویان -به عنوان تنها تولیدکننده مواد اولیه پتروشیمى 
واحدهاى نساجى- محصوالت خود را به اندازه کافى در بورس کاال عرضه 
نماید. نائب رئیس کمیته الیاف پلى استر انجمن صنایع نساجى ایران ضمن 
انتقاد به حذف سقف رقابت در محصوالت پتروشیمى، این اقدام را باعث 
افزایش چندبرابرى قیمت تمام شده تولیدات ایرانى در بازارهاى داخلى و 
خارجى عنوان کرد. وى اذعان داشت: دو سال پیش، ترکیه قانونى را براى 
واردات الیاف پلى استر از ایران وضع نمود که طبق آن حقوق و عوارض 
گمرکى براى واردات این محصول از 4 درصد به 27 درصد افزایش یافت 

همین موضوع باعث از دست دادن بازار ترکیه شد. 
مدیرعامل شرکت الیاف پلى استر ساینا دلیجان سپس به ارائه توضیحاتى 
در مورد تنوع تولید الیاف مختلف، توجه به مقوله تحقیق و توسعه در 

واحدهاى تولیدى و حرکت در مسیر تکنولوژى هاى روز دنیا پرداخت. 

صنعتگران مستقر در شهرک ها و
 نواحی صنعتی سراسر کشور در سامانه 

«حامی» ثبت نام کنند
بـه منظـور تعامـل نظام منـد و مسـتمر قـوه قضائیه بـا فعاالن 
بخـش خصوصى بـراى اطالع از مسـائل و مشـکالت حقوقى 
و قضایى تولید، سـرمایه گذارى، اشـتغال و سـایر سیاسـت هاى 
کلـى اقتصاد مقاومتى، دبیرخانه سـتاد مرکزى پیگیـرى اجراى 
سیاسـت هاى کلـى اقتصـاد مقاومتـى قـوه قضائیـه سـامانه اى 
را تحـت عنـوان «حمایـت از فعالیـن اقتصـادى» (حامـى) راه 
انـدازى نمـوده اسـت. حمایت هـاى الزم بـراى رفـع مسـائل و 
مشـکالت حقوقـىـ  قضایى سـرمایه گذارى و ایجاد هماهنگى 
و انسـجام در امـور مشـاوره، کارشناسـى و داورى مربـوط بـه 
دعـاوى و اختالفـات پرونده هاى تجـارى و اقتصـادى، از جمله 
اهـداف راه انـدازى سـامانه «حامـى» اسـت.  به گـزارش روابط 
عمومى سـازمان صنایع کوچک و شـهرك هاى صنعتـى ایران، 
تمامـى فعـاالن اقتصادى و صنعتگران مسـتقر در شـهرك ها و 
نواحـى صنعتـى سراسـر کشـور مى توانند بـا مراجعه به سـامانه 
«حامـى» بـه نشـانى hami.adliran.ir نسـبت به ثبـت نام و 
دریافـت خدمـات حمایتى سـتاد پیگیـرى اجراى سیاسـت هاى 
کلـى اقتصـاد مقاومتى قـوه قضائیه اقدام نمایند.  گفتنى اسـت، 
در راسـتاى اجـراى «سیاسـت هاى کلـى اقتصـاد مقاومتـى» 
ابالغـى مقـام معظم رهبـرى و قانـون «نحوه پیگیـرى تحقق 
سیاسـت هاى کلـى اقتصـاد مقاومتى» مصوب مجلس شـوراى 
اسـالمى و با هدف ایجاد امنیت اقتصـادى، رفع موانع حقوقى و 
قضایى تولید و اشـتغال و مبارزه با مفاسـد اقتصادى در چارچوب 
وظایـف و اختیـارات قوه قضائیه، دسـتورالعمل «پیگیرى اجراى 
سیاسـت هاى کلـى اقتصـاد مقاومتـى» در تاریـخ 29 شـهریور 

1396 بـه تصویـب رئیس قوه قضائیه رسـیده اسـت.

عضو جديد

مدیرعامل: مهدى فالحتى
محل کارخانه: اصفهان

زمینه فعالیت: پارچه پنبه پلى استر/ پارچه 
پلى استر ویسکوز

انجمن صنایع نساجى ایران عضویت 
شرکت نساجى رنگین نماى سپاهان را 
به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقاى 

مهدى فالحتى خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان 
و شرکت نساجى رنگین نماى سپاهان را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

شرکت نساجى رنگین نماى سپاهان
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