
مجموعه  از  همايش  اولين  ماه  خرداد  سوم  دوشنبه  روز  صبح 
شهرهاى  در   95 سال  براى  شده  برنامه ريزى  همايش هاى 
تهران، يزد، اصفهان و مشهد انجمن ماشين سازان ايتاليايى در 
ماورو  آقاى  سخنرانى  از  پس  و  شد  برگزار  تهران  هماى  هتل 
رئيس  كارابلى  رافائال  خانم  و  تهران  در  ايتاليا  سفير  كنچاتورى 
انجمن آچيميت، محمدمهدى رئيس زاده دبيركل انجمن صنايع 
نساجى ايران به معرفى اين انجمن پرداخت و با تحليل آمارهاى 
تجارى اين صنعت پتانسيل هاى كشور ايران در صنايع نساجى را 
براى حاضرين تشريح نمود. پس از سخنان دبيركل انجمن صنايع 

نساجى ايران، دكتر سعيد شيخ زاده عضو هيات علمى دانشكده 
دانشكده  معرفى  به  كوتاهى  سخنان  در  نيز  نساجى  مهندسى 

مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى اميركبير پرداخت.
شركت ها  معرفى  به  ايتاليايى  شركت هاى  برنامه،  بعدى  بخش  در 
و محصوالت خود پرداختند. هيات ايتاليايى در ادامه برنامه خود به 
شهرهاى يزد، اصفهان و مشهد سفر كرد و ضمن برگزارى برنامه هاى 

مشابه از برخى از واحدهاى نساجى در اين شهرها بازديد كرد.
شرح كامل اين خبر را در شماره آتى مجله دنياى نساجى خواهيد 

خواند.

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنايع نساجـــى ايـــران سال نهم  شماره 328  نهم خرداد ماه 1395

 

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 به 
آدرس www. aiti. org. ir مشاهده فرمايند. 

 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد. )

رئيـــس زاده  محمدمهــدى 
صنايع  انجمـــن  دبيركل   -
نساجــــى ايــران- صنعت 
نساجى را يكى از مغفول ترين 
در  صنـايع  بخش هـــاى 
و  دانست  تحـــريم  دوران 
گفت: بسيـــارى از بازارهاى 
جايگزينى  كه  داديم  دست  از  تحريم  به دليل  را  بين المللى 
اختصاصى  مصاحبه  در  وى  نيست.  امكان پذير  آسانى  به  آنها 
سازندگان  همايش  برگزارى  به  اشاره  ضمن  نيوز  نساجى  با 
و  مشهد  يزد،  تهران،  شهرهاى  در  ايتاليا  نساجى  ماشين آالت 
اصفهان توسط سازمان توسعه تجارت ايتاليا، انجمن سازندگان 
ماشين آالت نساجى ايتاليا و حمايت و راهنمايى انجمن صنايع 
گردهمايى  اولين  همايش،  اين  داشت:  عنوان  ايران  نساجى 
محسوب  ايران  در  تحريم ها  لغو  از  پس  ايتاليايى  صنعتگران 
مى شود و سازمان توسعه تجارت ايتاليا تمام تالش خود را به 
عمل آورد تا همايشى درخور و شايسته صنعت نساجى ايران 
نيز  كشور)  نساجى  انجمن هاى  و  ( تشكل ها  ما  نمايد؛  برگزار 
استفاده  نهايت  بين الملل  درحوزه  ارزشمند  فرصت  اين  از  بايد 
را به عمل آوريم و رفت  و آمدهاى مستمر هيئت هاى صنعتى 
گسترش  و  توسعه  سمت  به  را  مختلف  كشورهاى  تجارى  و 
مشاركت  نيازمند  زمينه  اين  در  كه  دهيم  سوق  ايران  اقتصاد 
نه  ( و  جديد  مطالبات  طرح  قالب  در  تشكل ها  اعضاى  بيشتر 
صنايع  انجمن  دبيركل  هستيم.  ماشين آالت)  خريد  صرف 
و  توليدكنندگان  از  بسيارى  داشت:  بيان  ايران  نساجى 
صنعتگران معتبر و شناخته شده نساجى به نحوه ارائه خدمات 
پس از فروش ماشين آالت صنعتى انتقاداتى دارند، از بى مهرى 
برخى سازندگان ماشين آالت اروپايى در زمان تحريم گاليه مند 
هستند و معتقدند كه به تعهدات خود عمل نكرده اند به نحوى 
كه ماشين آالت چندين ميليون يورويى را به صنعتگران ايرانى 
مى فروختند اما در زمينه ارائه خدمات پس از فروش پاسخگو 
حقوق  از  حمايت  و  مشترى مدارى  موضوع  بنابراين  نبودند 
خريداران مورد غفلت قرار مى گرفت اما از طريق انجمن صنايع 
تا  آورد  خواهيم  عمل  به  را  خود  تالش  تمام  ايران،  نساجى 
اروپايى  مختلف  كشورهاى  از  نساجى  ماشين آالت  سازندگان 
مانند ايتاليا، سوئيس، آلمان و ... توجه بيشترى به ارائه خدمات 
فروش  به  فقط  و  نمايند  ايرانى  صنعتگران  به  فروش  از  پس 
ماشين آالت بسنده نكنند. وى اضافه كرد: از انجمن سازندگان 
كمبود  كه  كرديم  درخواست  ايتاليا  نساجى  ماشين آالت 
قدرت  بدانند  و  بگيرند  نظر  در  را  توليدى  واحدهاى  نقدينگى 
رقابت پذيرى بنگاه هاى نساجى به شدت كاهش يافته است از 
سوى ديگر توليدكنندگانى كه به دنبال كسب بازارهاى جديد 
هستند بايد ركود شديد بازار را جدى بگيرند در غير اين صورت 
شاهد كاهش واردات ماشين آالت نساجى به ايران خواهيم بود. 
اشاره  نيز   ( Buy Back ) متقابل  بيع  شيوه  به  رئيس زاده 

يك سو  از  بك  باى  معامالت  در  كه  كرد 

دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:

فرصتی برای احيای صنعت ايران در 
بازارهای بين المللی

ماشين سازان ايتاليايی در تهران، اصفهان، يزد و مشهد
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و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل 
تجارت با اشاره به اينكه واردات و قاچاق در صنعت نساجى وجود 
واردات  جايگزين  داخلى  توليدات  تا  كرد  كارى  بايد  گفت:  دارد، 

كاال و قاچاق در كشور شود.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از قزوين، گلنار نصرالهى در نشست 
مشتركى با صاحبان واحدهاى توليدى نساجى استان قزوين كه در 
سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار 
افزوده اى  برارزش  ماليات  نساجى  كارخانه هاى  صاحبان  داشت: 
پرداخت مى كنند كه طبق قانون اين ماليات را بايد مصرف كنندگان 

بپردازند ولى باز هم اين صنايع را دچار مشكل مى كنند.
و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل 
تجارت با بيان اينكه واحدهاى نساجى استان قزوين از موقعيت و 
شرايط مناسبى در مقايسه با استان هاى ديگر برخوردار هستند، عنوان 

كرد: اين امر نشانگر قدرت صنايع نساجى در استان قزوين است.
وى با اشاره به اينكه موانع و مشكالت صنعت 

مديركل صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت مطرح كرد:

توليد داخل جايگزين واردات و قاچاق در صنعت نساجی شود
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خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نهصدمين نشست هيات مديره انجمن صنايع نساجي 
مورخ  يكشنبه  روز  در  اعضا  اكثريت  حضور  با  ايران 
انجمن  دو  شماره  ساختمان  محل  در   95/02/12

تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
همراه  به  حضورشان  از  گزارشى  مروج  مهندس  آقاى   -1
دكتر كاردان در دهمين كنفرانس ملى مهندسى نساجى در 
نساجى  مهندسى  دانشكده  در  ماه  ارديبهشت   8 و   7 مورخ 
سخنرانى  شامل  كه  فرمودند  ارائه  اصفهان  صنعتى  دانشگاه 
با موضوع گذشته، حال و آينده ى صنايع نساجى و ميزگرد 
صنعتى با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه در روز دوم بود 
افزايش  بر  مبنى  پيشنهاداتى  ايشان  گزارش  از  پس  كه 
ارتباط با دانشكده هاى نساجى و انجمن علمى نساجى و نيز 
دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  كاستى هاى  خصوص  در  انتقاداتى 
توسط مهندس مروج، مهندس حميدى، دكتر كاردان و دكتر 

محمدى مطرح شد. 
كلينيك  مشترك  نشست  از  دبيركل  توسط  گزارشى   -2
صنعت دانشگاه صنعتى اميركبير در اتاق بازرگانى و صنايع و 
معادن تهران به اطالع هيأت مديره رسيد و دبير كل گزارش 
تاريخ  از  تركيه  پوشاك  آالت  ماشين  نمايشگاه  از  مفصلى 
95/02/08 لغايت 95/02/11 ارائه فرمودند. كه 435 شركت 
از 290 كشور در 98 هزار مترمربع غرفه نمايشگاهى حضور 
داشتند. همچنين گزارشى از هماهنگيهاى انجام شده با آقاى 
ريچارد سالواتوره براى نمايشگاه ITM و همكاريهاى بيشتر 
كه  است  توضيح  به  الزم  شد.  ارائه  ايرانتكس  نمايشگاه  در 
خانم نصرالهى و خانم بابادى از اداره كل نساجى و پوشاك 
و آقاى بهشتى پور معاونت محترم اداره كل ماشين سازى و 
تجهيزات وزارت صمت هيأت اعزامى انجمن را در اين سفر 

همراهى خواهند كرد.
مورخ  جلسه  از  مفصلى  گزارش  مروج  مهندس  آقاى   -3

95/02/06 با مسئولين شركت شونهر آلمان ارائه فرمودند. 
و  نساجى  كل  اداره  دردفتر   95/02/11 جلسه  گزارش   -4
و  فرش  صادرات  افزايش  موضوع  با  صمت  وزارت  پوشاك 
موكت و ارائه راهكار در اين خصوص توسط دكتر شيبانى و 
دبيركل به اطالع هيأت مديره رسيد كه مهمترين موضوعات 

مطروحه در جلسه به شرح ذيل بود.
 تأثيرات نرخ ارز 

توسط  افزوده  ارزش  ماليات  سپرده هاى  استرداد  در  تأخير   
گمرك 

 افزايش هزينه هاى تخليه بارگيرى و انباردارى 
و  ارتقاء  و  بازرگانى  رايزن هاى  از  مؤثرتر  و  بهينه  استفاده   

اثر بخشى آنها
اصالح  و  تعديل  و  ترجيحى  تعرفه هاى  توسعه  ضرورت   

برخى از آنها 
 پيشنهاد كاهش ارزش پايه صادراتى به روسيه 

 تسهيل روابط تجارى 
 توجه بيشتر توليدكنندگان در بحث تحقيقات بازار با دنيا

پتروشيمى ها  محصوالت  عرضه  در  شده  ايجاد  مشكالت   
در بورس 

 نياز به وجود شركتهاى بازرگانى بزرگ براى تسهيل صادرات 
 عدم صدور ضمانت نامه هاى بانكى براى بخش خصوصى 

توسط بانكها و صندوق توسعه صادرات
اجراى  در  توليدى  واحدهاى  براى  شده  ايجاد  مشكالت   

اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم
بحث  روى  مطروحه  موارد  بندى  جمع  در 

از  كامل  كارخانه  يك  يا  توليدى  تجهيزات  ماشين آالت، 
در  و  مى شود  صادر  ديگرى  كشور  به  عرضه كننده  يك  سوى 
مقابل ، محصوالتى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به وسيله 
همين تسهيالت توليد شده بابت تمام يا بخشى از بهاى اين 
نوع  اين  مى شود.  دريافت  معينى  زمان  مدت  در  تسهيالت ، 
قرارداد تا حدودى مى تواند از تأثيرات تحريم بكاهد و سرمايه 
در  قرارداد  نوع  اين  شايد  نمايد.  كشور  وارد  را  تكنولوژى  و 
صنعت نساجى اجرا نشده باشد در حالى كه بسيارى از برندهاى 
هستند.  توانمندى  چنين  داراى  نساجى  حوزه  در  صاحب نام 
وى با اشاره به اين مطلب كه پيشنهاد بيع متقابل و هم چنين 
سرمايه گذارى مشترك از سوى انجمن صنايع نساجى ايران با 
انجمن  اعضاى  از  شده،  مطرح  ايتاليا  تجارت  توسعه  سازمان 
درخواست  كشور  نساجى  صنعت  فعاالن  و  صنعتگران  تمام  و 
در  فعاليت ها ،  قبيل  اين  مورد  در  بيشتر  مطالعه  ضمن  تا  كرد 
قرار  بين الملل  تجارت  و  كار  و  كسب  نوين  مدل هاى  جريان 
اين  به  پاسخ  در  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل  گيرند. 
پرسش كه آيا انجمن براى ارتباط بيشتر با كشورهاى مطرح و 
قدرتمند نساجى آسيا مانند هند و كره جنوبى برنامه هايى مانند 
برگزارى همايش هاى تخصصى و... دارد يا خير، گفت: يكى 
از صنايع توسعه يافته و پيشرو در كره جنوبى، صنايع نساجى 
است ضمن اين كه كره جنوبى در دوران تحريم و پساتحريم، 
به  عالقه مند  و  نموده  اثبات  ايران  به  را  خود  نيت  حسن 
راه اندازى خطوط اعتبارى خود در ايران هستند كما اين كه طى 
سفر اخير رئيس جمهور كره جنوبى (خانم پارك گئون هى) به 
كشور ما، توافق نامه هاى بسيار موثرى به امضاى طرفين رسيد. 
كشورهايى كه رفتار دوستانه اى با ايران دارند و خواهان توسعه 
روابط ديپلماتيك، صنعتى، اقتصادى و تجارى هستند بايد مورد 
استقبال صنعتگران ايرانى قرار گيرند و با توجه به مزيت صنعت 
بسيار خوبى براى واحدهاى  كره جنوبى، فرصت هاى  نساجى 
نساجى كشور ما مهيا شده است كه نبايد به سادگى از آن عبور 
كرد. وى در مورد ارتباط با صنايع نساجى هند نيز گفت: به گواه 
برخى اعضاى انجمن صنايع نساجى ايران، متأسفانه در برخى 
موارد، شركت هاى هندى تعهدات قراردادى خود را نسبت به 
خريداران ايرانى (به ويژه در زمان تحريم ها) رعايت نكرده اند. 
هندى  شركت  به  را  هنگفتى  مبلغ  ايرانى  خريدار  مثال  براى 
ارسال كرده اما كاال به ايران ارسال نشده است! اين پرونده كه 

حالت حقوقى به خود گرفته است در اتاق بازرگانى ايران مورد 
پيگيرى قرار دارد. 

وى در بخش ديگر اين گفت وگو عنوان داشت: در دوران پيش 
از تحريم ، با توجه به نرخ ارز در آن مقطع زمانى، صنعتگران 
و  بودند  فعال  واحدهاى  تعداد  افزايش  درصدد  ايرانى  نساجى 
به همين دليل بر خريد صرف ماشين آالت متمركز مى شدند اما 
در دوران تحريم، رشد واحدهاى صنعتى از نظر ميزان صادرات، 
حجم واردات و ... روند نزولى طى كرد و طبق آمارهاى موجود، 
روند  كشور  صنايع  كل  در  نساجى  صنعت  توجه  قابل  سهم 
نزولى پيدا كرد. ولى در عين حال تنها بخشى كه به طور نسبى 
موفق به حفظ جايگاه خود شد كه توجيه پذيرى خوبى نسبت 
تصريح  رئيس زاده  بود.  نساجى  صنعت  داشت  صنايع  ساير  به 
كرد: 12 سال پيش، جريان نقدينگى شركت هاى ايرانى روند 
مطلوبى داشت و اعطاى تسهيالت بدون مشكل خاصى انجام 
اتفاق  هنوز  تحريم ها،  لغو  على رغم  حال حاضر  در  اما  مى شد 
و  است  نداده  رخ  دنيا  با  بانكى  و  پولى  روابط  مورد  در  مثبتى 
حتى اگر اين اتفاقات محقق شود آيا به يك باره و ظرف مدت 
كوتاهى، صنعت نساجى ايران به جايگاه قبلى خود (و فراتر از 
آن) خواهد رسيد؟ به گفته رئيس زاده، كمبود نقدينگى و ركود 
بازار همچنان به قوت خويش باقى مانده اند و نگرانى فعاالن 
از  آمارها  شرايط  همين  در  اما  مى زند  دامن  را  نساجى  صنايع 
واردات بيش از 300 ميليون دالرى ماشين آالت نساجى خبر 

مى دهند! 
و  مشترك  سرمايه گذارى  كه  مطلب  اين  به  اشاره  ضمن  وى 
انتقال دانش فنى نيازمند گذشت زمان و ارتباطات مستمر و موثر 
با سرمايه گذاران خارجى است، بيان داشت: اعتمادسازى عامل 
بسيار مهمى در اين زمينه محسوب مى شود زيرا سرمايه گذارى 
خارجى در محيطى تحقق مى يابد كه از نظر شرايط اقتصادى 
رئيس زاده  باشد.  ثبات  داراى  مالى،  و  پولى  سياست هاى  و 
خاطرنشان ساخت: بايد واردات ماشين آالت و خروج مقادير قابل 
توجه ارز از كشور به افزايش توليد ملى و اشتغالزايى واحدهاى 
توليدى و صنعتى منجر شود در غير اين صورت صادرات، توسعه 

فروش و بازار امكان پذير نخواهد بود. 
وى در پايان ابراز اميدوارى كرد تا حضور هيئت هاى تجارى 
روابط  گسترش  و  توسعه  براى  آغازى  ايران،  به  صنعتى  و 

بين المللى ايران با ساير كشورها باشد. 

فرصتی برای احيای صنعت ايران در بازارهای بين المللی
ادامه از صفحه 1

نساجى استان قزوين بايد بررسى و برطرف شود، عنوان كرد: با 
واقعيت گرايى مديران استانى همچون رئيس سازمان صنعت، معدن 
بايد  نساجى  واحدهاى  شرايط  قزوين  استاندار  معاون  و  تجارت  و 

بررسى شده و موانع مشكالت اين واحدها نيز بايد برطرف شود.
نساجى  صنعت  در  قاچاق  و  واردات  اينكه  به  اشاره  با  نصرالهى 
وجود دارد، بيان كرد: بايد كارى كرد تا توليدات داخلى جايگزين 
واردات كاال و قاچاق در كشور شود. مديركل دفتر صنايع نساجى 
و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه تقاضا 
راستا  همين  در  كرد:  تصريح  باالست،  نساجى  صنعت  بازار  در 
بايد كمك كرد تا توليدات داخلى را جايگزين كاالى وارداتى در 
كشور شود. وى با اشاره به اينكه صاحبان صنايع نساجى مى توانند 
توسعه،  راستاى  در  را  خود  اقتصادى  و  فنى  توجيهى  طرح هاى 
بهسازى و بازسازى واحدهاى توليدى به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ارائه كنند، گفت: هر واحدى تمايل دارد حيطه كارى خود 
را گسترش دهد ما در وزارت آمادگى هرگونه همكارى و ايجاد 

ارتباط با مديران عامل بانك ها و بانك مركزى هستيم.
وى افزود: طرح هاى واحدهاى نساجى استان قزوين نيز در جلسه 
صندوق توسعه ملى با حضور مديران عامل مطرح شد و در همين 

راستا چند واحد توليدى در سال 96 در استان قزوين راه اندازى 
و افتتاح مى شود.

معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل 
صنعتى  واحدهاى  دستگاه هاى  و  محيط  كرد:  عنوان  تجارت  و 
نساجى در استان قزوين از شرايط خوبى برخوردار بوده و عالوه 

براين اين واحدها نخ مرغوبى را نيز توليد مى كنند.
وى با اشاره به اينكه در سال گذشته اقداماتى در جهت اصالح 
قيمت پايه و تعرفه هاى گمركى در كشور انجام شد، بيان كرد: 
كيلو  يك  قيمت  پوشاك  و  پارچه  بخش  در  امسال  خوشبختانه 
پارچه قاچاق از 10 تا 15 هزار تومان به 17 تا 20 هزار تومان 
رسيده كه اين كار آسان نبوده و با كمك تشكل ها صورت گرفته 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  داشت:  اظهار  نصرالهى  است. 
استان قزوين عزم خود را براى بهره گيرى از مبانى ستاد اقتصاد 

مقاومتى به كار گرفته است.
و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع  دفتر  مديركل 
در  ايرانى  كاالهاى  شده  تمام  قيمت  بودن  باال  افزود:  تجارت 
مقايسه با كاالهاى كشورهاى ديگر، يكى ديگر از عوامل قاچاق 

پوشاك به كشور است.

واردات و قاچاق در صنعت نساجی

ادامه در صفحه 3
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ادامه از صفحه 2 دانش  گردهمايى  نخستين  دانشجو،  خبرگزارى  گزارش  به 
سازنده  ارتباط  ايجاد  هدف  با  نساجى  صنعت  فعال  آموختگان 
بين صنعت و دانشگاه در سالن شهيد منتظر قائم دانشگاه يزد 

برگزار شد.
گفت:  نشست  اين  در  يزد  رئيس دانشگاه  اولياء،   محمدصالح 
صنعت نساجى يكى از صنايع مهمى است كه مى تواند نقش 
تعيين كننده اى را در اقتصاد كشور ايفا كند.  وى گفت: باتوجه 
دراختيارداريم  رادركشور  نساجى  صنعت  دوم  رتبه  ما  اينكه  با 
رشته  دانشجويان  براى  مناسبى  امكانات  و  شرايط  وهمچنين 
نساجى در دانشگاه فراهم است، از دانشجويان اين رشته انتظار 
رونق  را  نساجى  صنعت  بتوانند  واال  اراده  و  باهمت  مى رود 
و  دانشگاه  بين  ارتباط  با  كرد:  اميدوارى  ابراز  بخشند. اولياء 
دانشجويان و افزايش انگيزه ها با توجه به سابقه صنعت نساجى 

در يزد، جايگاه شايسته خود را به دست آوريم.
محسن هادى زاده، رئيس دانشكده نساجى دانشگاه يزد نيز با 
ابراز خرسندى از برگزارى اين گردهمايى گفت: همان طور كه 
خوب  كه  دانش آموختگانى  طبعًا  مى كند،  پيدا  را  خود  راه  علم 
علم آموزى كرده اند، توانستند جايگاه خود را در صنعت نساجى 
به اثبات برسانند.  وى گفت: نيروى انسانى متخصص زيربناى 
توسعه هر جامعه است و اگر بخواهيم رشد، شكوفايى و توسعه 
متخصص  نيروى  اين  به  بايد  باشيم،  شاهد  را  جامعه  پايدار 

جامعه نگاهى ويژه داشته باشيم.
ايران  در  نساجى  دانشكده  تأسيس  تاريخچه  به   هادى زاده 
تأسيس  آن  دنبال  به  و  كبير  امير  دانشگاه  در  سال 1336  در 

دانشكده نساجى در دانشگاه اصفهان، يزد و گيالن اشاره كرد 
و گفت: به همت و موافقت مسئوالن دانشگاه يزد، دانشكده 
گرايش  با  هشت  و  شصت  سال  در  دانشگاه  اين  نساجى 

تكنولوژى فعاليت خود را آغاز كرد.
مهندس احمد جمالى عضو هيئت علمى رشته نساجى دانشگاه 
دانش آموختگان،  شركت  گردهمايى،  اين  از  هدف  گفت:  يزد 
و  ديدگاه ها  ارائه  و  صنعتى  واحدهاى  مديران  و  كارشناسان 
و  نساجى  صنعت  به  مربوط  مسائل  درباره  خود  پيشنهادهاى 
حال  دانشجويان  با  دانش آموختگان  بيشتر  آشنايى  همچنين 
رونق  براى  بايكديگر  آنها  تعامل  همچنين  و  دانشگاه  حاضر 
زكات  اينكه  به  باتوجه  گفت:  است. وى  بوده  نساجى  صنعت 
علم نشر آن است، صاحبان علم و حرفه صنعت نساجى بايد 
كارآموزان اين صنعت را تشويق كنند و براى به كمال رساندن 

آن از هيچ كوششى دريغ نورزند.
سيدعليرضا آستانه دارى، مدير كارخانه «يزدباف» نيز در ادامه 
در  خوبى  شروع  نشست،  اين  است  اميد  گفت:  نشست  اين 
اظهار  وى  باشد.  نساجى  صنعت  به  بخشيدن  بهبود  راستاى 
در  نساجى  صنعت  مطالعه  با  نساجى  رشته  دانشجويان  كرد: 
گذشته و فقدان وسايل و ابزارآالت صنعتى در آن دوران و در 
تفاوت با عصر جديد، بايد دقيق تر شوند و تالش بيشترى براى 
شكوفايى صنعت نساجى ازخودنشان دهند. آستانه دارى تاكيد 
مهندسان،  كارشناسان،  هماهنگى  و  همكارى  با  بايد  ما  كرد: 
صاحبان حرفه و حمايت دولت، صنعت نساجى را تقويت كنيم 

و از آن براى رفع نيازهاى جامعه استفاده كنيم.

نخستين گردهمايی دانش آموختگان نساجی در دانشگاه يزد برگزار شد 

توافقنامه اصناف و سازمان مالياتی لباس اجرا به تن خواهد كرد

رئيس اتاق اصناف ايران در مورد ضمانت اجراى توافق نامه اخير 
نگران  اصناف  گفت:  مالياتى  امور  سازمان  با  ايران  اصناف  اتاق 
هستند كه دولت به وعده هاى خود وفا نكند اما من اطمينان دارم 
كه با وجود جناب آقاى تقوى نژاد در سازمان امور مالياتى، توافق 
رئيس  فاضلى  على  كرد.  خواهد  تن  به  اجرا  لباس  امسال  نامه 
نمايندگان  ششم  دوره  اجالسيه  پنجمين  در  ايران  اصناف  اتاق 
سازمان  رئيس  اقتصاد،  وزير  حضور  با  كه  ايران  اصناف  اتاق 
مركز  رئيس  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون  مالياتى،  امور 
اصناف و امور بازرگانان ايران، مديرعامل سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاى صنعتى و نمايندگان اتاق هاى اصناف سراسر كشور 
در هتل بزرگ فردوسى برگزار شد، با اشاره به فرمايشات مقام 
معظم رهبرى در حمايت از توليد ملّى و اجراى اقتصاد مقاومتى 
اظهار داشت: على رغم تاكيدات رئيس جمهور بر كوچك نمودن 
در  اتفاق  اين  تاكنون  متاسفانه  اقتصادى  بخش هاى  در  دولت 
دولت رخ نداده چون شكل گيرى اين اتفاق بسيار سخت است. 
وى با بيان اينكه بيش از 36 سال است كه اقتصاد ما در بخش 
دولتى نهادينه شده و جز فساد چيز ديگرى از اين اقتصاد تراوش 
نكرده است، افزود: على رغم تاكيدات رئيس جمهور در و اگذارى 
در  دولتى  ارگان هاى  و  نهادها  كه  هستيم  شاهد  مردم  به  امور 
تالش هستند تا تشكل هاى مدنى را هم تحت سيطره دولت ببرند 

به طوريكه در يك سال گذشته 26 اتحاديه صنفى را جدا نمودند 
تا تحت سيطره دولت برده شود.

حصر  و  حد  بى  دخالت  از  انتقاد  با  ايران  اصناف  اتاق  رئيس 
برگزارى  همچنين  و  اصناف  امور  در  دولتى  سازمان هاى 
نمايشگاه هاى عرضه مستقيم كاال توسط دالالن با سوء استفاده 
اين  كه  پرداخت  پرسش  اين  طرح  به  مقاومتى  اقتصاد  شعار  از 
چگونه اقتصاد مقاومتى است كه تا اين ميزان به آن دست درازى 

مى شود.
به گفته فاضلى، متاسفانه برخى در مجموعه اقتصادى كشور، پاى خود 
را در كفِش همه مى كنند و حاال ديگر موضع اتاق اصناف در برابر 
آنها تدافعى شده است. وى با بيان اينكه اقتصاد كشور بدون اصناف 
امر  در  اصناف  متاسفانه  كرد:  تصريح  داشت،  نخواهد  تحرك  توان 
سياستگذارى جايگاهى ندارند كه اميدواريم اين عارضه در مجلس آينده 

رفع شود تا اصناف بتوانند جايگاه واقعى خود را در كشور پيدا كنند.
رئيس اتاق اصناف ايران در مورد توافق اخير سازمان امور مالياتى با 
اتاق اصناف ايران و ضمانت اجراى اين توافق گفت: اصناف نگران 
هستند كه دولت به وعده هاى خود وفا نكند اما من اطمينان دارم 
كه با وجود جناب آقاى تقوى نژاد در سازمان امور مالياتى اين توافق 
نامه نهايى خواهد شد و لباس اجرا به تن خواهد كرد. وى ادامه داد: 
اصناف براى دولت تدبير و اميد كم نگذاشتند اما تا به امروز اعتبارى 
در اختيار اصناف داده نشده است ضمن آنكه در بحث برنامه ششم 
توسعه و احكام دائمى نيز نگاه خاص و مثبتى به اصناف وجود ندارد. 
وى خطاب به وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: توقع و انتظار ما 
اين است كه در بخش ريالى، بخشى از سهم 10 درصدى صنعت 

به بنگاه هاى كوچك صنفى اختصاص داده شود.
در  مالياتى  تشويقى  سياست هاى  نبود  از  انتقاد  با  همچنين  وى 
سياست هاى  عمده  كه  نكته  اين  بيان  ضمن  و  موجود  قوانين 
موجود در اين بخش تنبيهى است، بر اعمال سياست هاى تشويقى 

در حوزه ماليات تاكيد نمود.

بارگيرى  تخليه و  هزينه هاى  ارزى و  به تسهيالت  سوبسيد 
سپرده هاى  استراد  در  تسريع  و  صادراتى  جايزه  برقرارى  و 
از  ناشى  مشكالت  و  صادرات  روى  افزوده  ارزش  ماليات 
بحث  نيز  و  مستقيم  ماليات هاى  قانون  اصالحيه  اجراى 
قبل  روال  به  كاال  بورس  در  پتروشيمى  محصوالت  عرضه 

پيشنهادات مطرح و جمع بندى گرديد. 
و  مذكور  جلسه  از  مفصلى  گزارش  نيز  شيبانى  دكتر   -5
موضوع اجراى اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم و بحث 

عرضه مواد اوليه پتروشيمى در بورس كاال ارائه نمودند.
خصوص  در  مالياتى  امور  سازمان  كل  رئيس  بخشنامه   -6
نحوه بررسى و رسيدگى به تراكنش هاى بانكى مشكوك به 
اطالع هيأت مديره رسيد و در اين خصوص بحث و تبادل 
نظر شد و از عدم شفافيت در اطالع رسانى اين قانون انتقاد 
اين  توسط  شده  ايجاد  اجرايى  مشكالت  از  همچنين  شد. 
توليدكنندگان  براى  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون  و  قانون 
دكتر  فرهى،  مهندس  كاردان،  دكتر  توسط  متعددى  موارد 

محمدى و مهندس مروج مطرح شد. 
7- مهندس حميدى نيز طى سخنانى خواستار موضع گيرى 
دقيق تر و با برنامه تر انجمن در مقابله با مشكالت موجود 

شدند. 
8- مهندس مروج در جمع بندى مشكالت به مشكل ركود و 
ماليات و عدم هماهنگى دستگاه هاى حاكميتى اشاره نمودند 

كه خواستار پيگيرى آن براساس اولويت بندى شدند. 
9- دكتر كاردان با تشريح شرايط فعلى بازار اجراى اصالحيه 
قانون ماليات هاى مستقيم بدون اطالع رسانى و آموزش و 
فرهنگ سازى را مهمترين مشكل توليد دانستند. و پيشنهاد 
بررسى بيشتر و در صورت لزوم برگزار ى مجمع عمومى فوق 
العاده و نيز اتخاذ تصميمات متمركز و گروهى و همگرائى 
بيشتر اعضاى انجمن و هيأت مديره و انجمن هاى نساجى 
استانى را خواستار شدند و پيشنهاد دادند مكاتباتى كه در اين 

خصوص صورت مى گيرد با امضاى گروهى باشد. 
10- در جمع بندى اظهارنظر اعضاى هيأت مديره مصوب 
شد تا جلسات و نشستهاى انجمن تا اطالع ثانوى با موضوع 
اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم و اثرات آن بر توليد باشد 
و همچنين نشست مشترك با انجمن هاى نساجى استانى و 

كنفرانس مطبوعاتى نيز در دستور كار دبيرخانه قرار گيرد. 
را  زير  مطالب  جلسه  بندى  جمع  در  زاده  رئيس  آقاى   -11

مطرح نمودند:
 جلسه هفته آينده انجمن در اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 

و در دفتر آقاى جالل پور برگزار خواهد شد. 
 آقاى مهندس فرهى گزارش مفصلى از نشست مشترك با 
مديران شونهر در كاشان ارائه فرمودند كه شامل مشكالتى 
از قبيل اختالف قيمت فروش ماشين آالت نسبت به تركيه، 
خدمات پس از فروش، مشكالت فنى و نرم افزارى و آموزش 
و ... بود كه در جمع بندى مقرر شد تا انجمن هم موضوعات 
مورد بحث در جلسه را به صورت مكتوب به شونهر منعكس 
خصوص  در  مذكور  شركت  قطعى  پاسخ  خواستار  و  كرده 
خدمات پس از فروش و سرويس و آموزش مورد نياز و نيز 

اختالف قيمت فروش با كشورهاى همسايه باشد. 

غائبين آقايان
عامرى،  محمدعلى  دكتر  زاده،  نيلفروش  حسن  مهندس 
محسن  آقاى  لباف،  اكبر  آقاى  حكيمى،  مصطفى  مهندس 

آهنگريان، مهندس شروين بادامچى، عليرضا لقمان.

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
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خط جديد ريسندگى شركت صنايع نساجى همدانيان 
نساجى  دفتر  مديركل  صنعت،  وزير  معاون  حضور  با 
تعدادى  اصفهان،  استاندار  صنعت،  وزارت  پوشاك  و 
از مديران، متخصصين و كارشناسان صنايع نساجى 

كشور افتتاح شد.
شركت  اين  ريسندگى  جديد  خط  افتتاح  مراسم  در 
توليدى، استاندار اصفهان ( مهندس زرگرپور)، معاون وزير 
صنعت ( مهندس صالحى نيا) ، خانم نصراللهى   ( مديركل 
مديره  هيئت  رئيس  صنعت)،  وزارت  نساجى  دفتر 
(دكتر خزايى)، مديرعامل (مهندس ميرمحمد صادقى) 
خيريه  بنياد  مديره  هيئت  (رئيس  توسلى  مهندس  و 

همدانيان)  به سخنرانى پرداختند و لوح تقديرى به پاس زحمات 
ميرمحمد  ( مهندس  مجموعه  مديرعامل  بى دريغ  تالش هاى  و 
صادقى) به وى اهدا شد.  اين خط توليد كه سرمايه اوليه آن بالغ 
بر 3 ميليون يورو است، در فضايى به وسعت 85 هزار و 600 متر 
با هدف توليد نخ شبه فاستونى، نخ مخصوص بافندگى حلقوى و 
نخ مالنژ و اشتغالزايى براى حدود 60 نفر راه اندازى شده  است و 

ظرفيت توليد آن روزانه سه تن و نيم خواهد بود.
خط مذكور، قدرت تركيب الياف رنگى از يك تا 99 درصد را 

همدانيان جزو معدود  نساجى  صنايع  اختيار دارد و شركت  در 
كارخانه هاى نساجى در كشور محسوب مى شود كه موفق به 

راه اندازى اين خط توليد در كشور شده است. 
تمام تكنولوژى هاى ماشين آالت اين خط كه حدود سه سال 
سال 2015  به  متعلق  انجاميد؛  طول  به  آن  راه اندازى  مراحل 
شركت  ماشين آالت  ريسندگى،  مقدمات  بخش  در  و  هستند 
نصب  زاورر،  شركت  ماشين آالت  تكميل  بخش  در  و  تروشلر 

شده اند.

غروب جمعه هفتم خرداد ماه، هتل اسپيناس پاالس 
ميزبان جمعى از پيشكسوتان صنايع نساجى كشور و 

نمايندگان تشكل هاى صنفى نساجى بود.
پروژه  از  بردارى  بهره  مناسبت  به  كه  مراسم  اين  در 
شده  برگزار  نظرآباد  در  نوبهار  نساجى  شركت  جديد 
بود، كليپ هاى كوتاهى از روند شكل گيرى و توسعه 
و پيشرفت اين واحد براى حضار پخش شد و پس از 
آن از حاج على استيارزاده (نوبهار) بابت سال ها تالش 
در عرصه توليد و كارآفرينى با اهداى لوح، تقدير شد و 
حاج على و حاج رحيم و مسعود نوبهار نيز طى سخنان 
كوتاهى از حضور ميهمانان قدردانى نمودند و تحكيم، 
توسعه و بهره ورى را مهمترين شعارهاى مخمل نوبهار 

دانستند و توليد ملى را افتخار ملى خواندند.
اساتيد  از  رضايى  سهيل  دكتر  مراسم،  اين  پايانى  بخش  در 

بازاريابى و اقتصاد به طرح مطالب جذابى درخصوص فرهنگ 
كسب و كار و توليد در بين ايرانيان پرداخت.

بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

 

تسليت

متاسفانه با خبر شديم جناب آقاى مهندس مرتضى 
كوكبى رئيس هيأت مديره اتاق بازرگانى ايران و آلمان 

در سالهاى 2004 الى 2006 از ميان ما رفته اند.
ايشان در طول دوره تصدى گرى و حتى پس از آن 
همواره با شايستگى از اعضاى كوشا و فعال بودند كه 
در حفظ و برقرارى روابط دو جانبه بين دو كشور از هيچ 
كمكى دريغ نورزيدند. بر خود الزم مى دانيم درگذشت 
آن بزرگوار را به خانواده، دوستان و همكاران و اعضاى 
محترم اتاق بازرگانى ايران و آلمان تسليت عرض 

نموده و براى آن مرحوم طلب غفران الهى نمائيم.
انجمن صنايع نساجى ايران

قيمت پايانى (ريال)قيمت پايه (ريال)عرضه كنندهنام كاال

ZH 552 R ۳۲,۸۲۳۳۲,۸۲۳نويد زرشيمیپلی پروپيلن نساجی

SF 060 ۳۲,۸۲۳۳۲,۸۹۶پتروشيمی پلی نارپلی پروپيلن نساجی

C S30 ۳۲,۸۲۳۳۲,۸۲۳پتروشيمی مارونپلی پروپيلن نساجی

CR 380 ۳۴,۲۰۶۳۴,۲۰۶پتروشيمی پلی نار پلی پروپيلن نساجی

HP R552 ۳۲,۸۲۳۳۳,۳۱۳پتروشيمی شازندپلی پروپيلن نساجی

HP J 550 ۳۲,۸۲۳۳۲,۸۲۳پلی پروپيلن جم پلی پروپيلن نساجی

TG 641 ۲۷,۷۷۸۲۷,۹۶۸پتروشيمی تندگويانپلی اتيلن ترفتاالت نساجی

TG 645 ۲۷,۷۷۸۲۷,۷۷۸پتروشيمی تندگويانپلی اتيلن ترفتاالت نساجی

SUPPER BRIGHT ۲۸,۸۹۵۲۸,۸۹۵پتروشيمی تندگويانپلی اتيلن ترفتاالت نساجی

قيمت محصوالت پتروشيمی مورد نياز صنعت نساجی معامله شده از تاريخ ١ لغايت ٨ خرداد ٩٥

افتتاح خط جديد ريسندگی شرکت صنايع نساجی همدانيان 

تسليت

تبريك

تبريك

خانواده محترم ثقفی
بدينوسيله مصيبت وارده را تسليت عرض نموده و 
براى آن مرحوم غفران الهى و علو درجات و براى 

بازماندگان صبر جميل مسالت داريم.
انجمن صنايع نساجى ايران

مديريت محترم شرکت نساجی همدانيان
واحد  آن  توليدى  جديد  خطوط  از  بردارى  بهره 
محترم را از سوى هيات مديره و كاركنان انجمن 
و  نموده  عرض  تبريك  همكاران  و  حضرتعالى  به 
صنعت  اعتالى  در  حضرتعالى  روزافزون  موفقيت 

نساجى كشور را آرزومنديم.
انجمن صنايع نساجى ايران

مديريت محترم شرکت مخمل نوبهار
مخمل  توليدى  واحد  يك  فاز  از  بردارى  بهره 
نوبهار در نظرآباد را از سوى اعضاى هيات مديره 
همكاران  و  حضرتعالى  به  كاركنان  و  انجمن 
محترم تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون آن 

واحد توليدى را از خداوند متعال مسالت داريم.
انجمن صنايع نساجى ايران

مخمل نوبهار، تحکيم، توسعه و بهره وری


