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ماه هاى  در  كه  تحوالتى 
در  ناامنى  گسترش  با  گذشته 
آمده  وجود  به  تركيه  كشور 
است به خصوص كودتا در اين 
كشور به اعتقاد محمد مهدى 
انجمن  دبيركل  زاده  رئيس 
روى  ايران،  نساجى  صنايع 
كشور  اين  پوشاك  صنعت 
تاثيرات سو داشته است و روى 
صنعت نساجى و پوشاك ايران 
هم تاثيراتى را گذاشته است. او درباره اين تاثيرات مى گويد:« 
شركت هاى تركيه اى در بسيارى از زمينه ها به خصوص در 
بخش نساجى و پوشاك رقيب كشورما محسوب مى شوند كه 
حاال ناامنى در اين كشور تاثيراتى روى اين صنايع گذاشته 
است؛ خيلى طبيعى است كه اين نا امنى ها روابط اقتصادى 
را مقدار زيادى كند كرده است و آن هايى كه چه در بخش 
تجارت و چه در بخش بازرگانى با اين كشور فعاليت هايى 
داشتند دچار مشكالتى شده اند كه در بخش پوشاك و نساجى 

هم اين ديده مى شود.»
او در ادامه مى گويد:«البته برخى از شركت هاى ترك كه به 
ايران آمده و سرمايه گذارى كرده اند و مثال در صنعت نساجى 
و پوشاك ماشين آالت آورده اند و واحدهاى صنعتى خوبى را 
راه اندازى كرده اند و يا به صورت جوينت ونچر( شركت هاى 
كارشان  ادامه  حال  در  اند  شده  فعال  ما  كشور  در  مشترك) 
هستند و مشكل خاصى هم ندارند ولى براى كارهاى مشترك 
جديد و قرار دادهاى تازه به نظر مى رسد چالش هايى به وجود 
آمده است مثال نمايشگاه هايى كه مى خواست برگزار شود 
االن به دليل شرايط امنيتى مشكالتى دارند و احتياط هايى 

شكل گرفته است.»
رئيس زاده مى گويد:« اين احتياط ها فعال درست است همين 
طور كه ديديم دولت هم رسما و به درستى در اين زمينه وارد 
شد و محدوديت هايى براى سفر گذاشت و هشدارها و توصيه 
هايى بالفاصله به مردم كرد كه سفرهاى خود را عقب بيندازند؛ 
پيدا  كاهش  آمد  و  رفت  وقتى  كه  است  طبيعى  اين  بنابراين 
مى كند بيزنس و تجارت حاصل از آن هم كم تر مى شود.» 
او با اشاره به اين كه البته عكس العمل ها و سرعت تصميم 
گيرى هاى تركيه به مراتبط بيشتر از ماست و خيلى سريع تر از 
ما براى اصالح مشكالت و برطرف كردن چالش ها اقدام مى 
كنند، درباره تاثيرات اين ناامنى ها بر قاچاق پوشاك و كاالهاى 
نساجى از تركيه كه يكى از بزرگ ترين چالش هاى اين صنعت 
در كشور است هم مى گويد:« اين ناامنى ها روى قاچاق هم 
تاثيرى خواهد گذاشت و آن را كمتر خواهد كرد. به اعتقادم اين 
شرايط كه حاال شكل گرفته بايد به عنوان فرصتى ديده شود 
و بازنگرى هايى مثال در تعرفه هاى ترجيحى پوشاك و نساجى 
صورت گيرد كما اينكه در قانون و توافق صورت گرفته با تركيه 

هر شش ماه امكان بازنگرى در تعرفه ها وجود دارد.»

ناامنی در ترکيه در صنعت پوشاک و
 نساجی چه تاثيراتی داشته است؟
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ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

اختصاص  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيئت  عضو  يك 
مجوز واردات پنبه به واحدهاى توليدى جهت واردات از كشورهاى 
مجاز تحت كنترل سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد كشاورزى را 
راهكار موثر و كوتاه مدت براى مقابله با بحران كمبود مواد اوليه 

واحدهاى ريسندگى دانست.
به گزارش نساجى نيوز، شروين بادامچى با اشاره به اينكه سال 
گذشته على رغم ركود شديد بازار و وضعيت نامطلوب توليد، حدود 
50 هزار تن پنبه وارد كشور شد، اظهار داشت: سال گذشته شرايط 
بسيار دشوارى را تحمل كرديم اما در صورت بهبود شرايط ، ميزان 
مصرف پنبه در واحدهاى نساجى 150 هزار تن پيش بينى مى شود 
حجم  اما  هستيم  وارداتى  پنبه  هزارتن   100 حدود  نيازمند  پس 
توليد پنبه داخلى قابل مصرف در صنعت نساجى (  40 هزار تن) 

به هيچ عنوان پاسخگوى چنين تقاضايى نيست.
وى با بيان اينكه كيفيت پنبه هاى توليد ايران قابليت استفاده در 

سيستم شانه و نخ هاى باالى نمره 30 را ندارد و طول الياف آن 
پاسخگوى نياز  واحدهاى معظم ريسندگى نيست، افزود: به همين 
ريسندگى،  كارخانه هاى  فعاليت  ادامه  براى  پنبه  واردات  دليل 

هيئت  عضو  اين  است.  اجتناب ناپذير  و  حتمى 

رييس هيات مديره جامعه متخصصين نساجى ايران گفت: «برخى از 
بازرگانان به اميد بهبود شرايط در بخش ارزى،  پنبه خريدارى نكردند، 
اما با توجه به اتمام فصل پنبه، پنبه اى براى خريد در بازارها وجود 
ندارد و به همين دليل واحدهاى نساجى با كمبود شديد پنبه روبه رو 

شده اند.»
عبدالحميد فيضى در گفت وگو با نساجى نيوز اظهار داشت: «بهترين 
كمبود  بحران  از  ريسندگى  واحدهاى  خروج  راهكار  موثرترين  و 
پنبه، تشكيل يك گروه از توليدكنندگان و صنعتگران نساجى  براى 
رايزنى با كشورهاى توليدكننده پنبه براى واردات آزادانه و منطبق با 

استانداردهاى بين المللى است.»
وى افزود: «همان طور كه دولت براى رفع كمبود مواد استراتژيك 
مانند گوشت، گندم و... دستور ضرب االجل براى تشكيل يك كارگروه 
ويژه با هدف رفع مشكالت مواد اوليه اساسى را صادر مى كند، مى تواند 

اين اقدام را براى نجات واحدهاى ريسندگى از كمبود مواد اوليه، خطر 
تعطيلى و بيكارى صدها كارگر انجام دهد.»

كشور  بازار  در  موجود  پنبه هاى  ميزان  فيضى، 

انجمن  مديره  هيات  رييس  نايب 
صنايع نساجى ايران گفت: «ورود 
فورى پنبه حداقل به اندازه مصرف 
سه تا شش ماه واحدهاى نساجى 
به  مجاز  كشورهاى  تمام  از  بايد 
شود  اعالم  آزاد  ايران  با  دادوستد 
از  بتوانند  ريسندگى  واحدهاى  تا 

بحران فراگير عبور كنند.»
گفتگوى  در  شيبانى  عليمردان 
اختصاصى با نساجى نيوز خواستار 

آزادسازى سريع و بى قيد و شرط واردات پنبه براى گذر از بحران 
كنونى ناشى از كمبود پنبه در داخل كشور از تمام كشورهاى مجاز 
به دادوستد با ايران تا واحدهاى ريسندگى از خطر تعطيلى قريب 

الوقوع نجات يابند.
و  بى قيد  «ورود  كرد:  تاكيد  وى 
شرط و فورى پنبه حداقل به اندازه 
مصرف سه تا شش ماه واحدهاى 
كشورهاى  تمام  از  بايد  نساجى 
جمهورى  با  دادوستد  به  مجاز 
تا  شود  اعالم  آزاد  ايران  اسالمى 
دليل  به  كه  ريسندگى  واحدهاى 
توقف  حال  در  پنبه  شديد  كمبود 
بحران  اين  از  بتوانند  هستند، 
فراگير عبور كنند. در اين مدت نيز بايد وزارت جهادكشاورزى و 
نهادهاى ذى ربط با اتخاذ سياست هاى كارآمد و اجرايى مثل اصالح 

بذر، بهبود زمين هاى تحت كشت، كوتاه كردن 

واحدهای نساجی برای واردات آزادانه پنبه به شدت محدود شده اند

راهکاری موثر برای خروج واحدهای ريسندگی از بحران پنبه

تاکيد نساجان بر ورود بی قيد و شرط پنبه دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران پاسخ مى دهد:
نائب رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران: 

رييس هيات مديره جامعه متخصصين نساجى ايران:
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نهصد و هشتمين نشست هيات مديره انجمن صنايع نساجي 
ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 95/04/20 
در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت:
1- آقاى رئيس زاده نيز ضمن خير مقدم به ميهمانان حاضر در جلسه 
كه از تشكلهاى مختلف حضور داشتند به نشست همايش روز ملى 

صنعت اشاره نمودند.
2- در ادامه مهندس حميدى گزارش مختصرى از سخنرانى خود در 
همايش روز ملى صنعت ارائه فرمودند كه شرح سخنان ايشان در بولتن 

رشته ها و بافته ها شماره 334 به پيوست درج گرديده است. 
آقاى رئيس زاده در جمع بندى مشكالت مطرح شده در جلسات گذشته 
ركود، قاچاق و اصالحيه قانون مالياتهاى مستقيم، قانون مشاغل سخت 
و زيان آور، مشكالت مربوط به كد اقتصادى و نيز تأمين مواد اوليه 
را مهمترين مشكالت صنايع نساجى و پوشاك دانستند و از حاضرين 

خواستند تا موارد مورد نظر خود را مطرح فرمايند. 
3- مهندس مروج با اشاره به اينكه ارتباطات در استانها و شهرستانها 
با مسئولين دولتى و نمايندگان مجلس سريعتر و راحت تر مى باشد از 
انجمنهاى استانى خواستند تا مسائل و مشكالت مشترك و كالن 
محلى صنعت را از طريق نمايندگان استانى مجلس شوراى اسالمى 
پيگيرى و موارد كشورى و ملى را به انجمن جهت پيگيرى منعكس 

نمايند. 
4- مهندس جمشيد بصيرى با اشاره به ويژه نامه مشترك هفته نامه 
تجارت فردا و دنياى اقتصاد به مناسبت روز صنعت، از عدم توجه 
به صنايع نساجى و پوشاك در اين ويژه نامه كه حاوى مصاحبه ها 
و سخنان صاحبنظران صنعتى و اقتصادى كشور است، انتقاد نمودند 
و جاى بسى تأسف و شگفتى دانستند كه چگونه ممكن است اين 
هيچ  كشور  اين  اقتصادى  هرم  در  هايش  مزيت  همه  با  صنعت، 
جايگاهى نداشته باشد و دكتر شيبانى پيشنهاد دادند كه انجمن طى 
مكاتبه رسمى با اعداد و ارقام و منطق جايگاه واقعى صنايع نساجى 
و پوشاك را در اقتصاد و صنعت به مسئولين مرتبط منعكس نمايد. 
5- همچنين مهندس مروج گزارش مختصرى از نشست مشترك در 
سازمان مديريت و برنامه ريزى براى تدوين سند راهبردى نساجى و 

پوشاك توسط دانشگاه الزهرا را به اطالع حاضرين رساندند. 
6- مهندس حميدى پيشنهاد نمودند كه نشستهاى مشترك تشكلها 
هر دو ماه يكبار برگزار شود و همچنين براى شروع ر جلسه آتى 
تشكلهاى استانى ليستى از مشكالت واحدهاى عضو خود را تدوين 

و ارائه فرمايند تا نسبت به آن تصميم گيرى و پيگيرى شود. 
7- همچنين مهندس حميدى طى سخنانى با انتقاد از عدم وجود 
برنامه مدرن براى توسعه صنايع نساجى به پيشرفتهاى كشور ازبكستان 
اشاره نمودند و از خانم جلودارزاده درخواست نمودند تا با توجه به حسن 
سابقه همكارى با صنايع نساجى از منافع اين صنعت در مجلس شوراى 

اسالمى دفاع نمايد. 
8- آقاى محرر از انجمن نساجى گيالن تداوم تشكيل اين جلسات را 
بسيار ضرورى دانستند. پيشنهاد تشكيل كميته هاى مشترك حقوقى، 

بانكى و مالياتى و ..را ارائه فرمودند. 
9- مهندس بادامچى با اشاره به بحث كمبود پنبه به عنوان مواد اوليه از 
روشهاى وزارت جهاد كشاورزى براى قرنطينه پنبه هاى وارداتى انتقاد 
نمودند و خواستار بررسى مجدد اين موضوع در سطح وزارت صنعت، 

جهاد كشاورزى و مجلس شوراى اسالمى شد.
10- سركار خانم جلودارزاده طى سخنانى با اشاره به سوابق همكارى 
با انجمن صنايع نساجى ايران درحل مشكالت مربوط به اين صنعت، 
زمينه ها و پتانسيل هاى مجلس دهم را بسيار مساعدتر و مناسب تر 
از گذشته دانستند و از انجمن هاى نساجى خواستند تا مجدداً همت 
كنند و با تشكيل كارگروهى مشكالت كالن حوزه صنعت و مشكالت 
و  توسعه  طرح  و  كنند  مطرح  مجلس  با  را  نساجى  صنعت  خاص 

پيشرفت صنعت نساجى و پوشاك را پيگيرى كنند. 

تاکيد نساجان بر ورود بی قيد و شرط پنبه
دوران برداشت پنبه و... اقدامات علمى و اجرايى را در دستور كار 
فورى خود قرار دهند تا در آينده دچار چنين كمبودهايى نشويم.» 
شرايط  ايران،  نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيات  رييس  نايب 
فعلى واحدهاى ريسندگى پنبه اى را از نظر تامين مواداوليه خود به 
دليل عدم امكان خريد و واردات به موقع بسيار نامطلوب خواند و 
افزود: «اطمينان داشته باشيد در صورت عدم تصميم گيرى سريع 
و منطقى براى واردات پنبه از تمام كشورهايى كه مجاز به دادوستد 
با آنها هستيم، كارخانه هاى  ريسندگى پنبه اى تعطيل و تعداد بسيار 

قابل توجهى از نيروهاى شاغل در آن، بيكار خواهند شد.»

نياز واحدهاى نساجى به پنبه 150 هزار تن در سال
به گفته اين صنعتگر نساجى، «متاسفانه سازمان حفظ نباتات وزارت 
جهاد كشاورزى براساس ضوابط و مقررات موجود كه بسيار قديمى 
هستند، اعتقاد دارد كه پنبه هاى وارداتى از سراسر دنيا ( به جز پنبه هاى 
ساير  و  سرخ  كرم  به  آلوده  تاجيكستان)  و  تركمنستان  ازبكستان، 
آفت هاى گياهى هستند، بنابراين ورود اين قبيل پنبه ها به كشور را 
ممنوع و يا تحت شرايط بسيار دست نيافتنى و مشكل اعالم مى كند 
و اين در حالى  است كه نياز واحدهاى نساجى به پنبه حدود 150 هزار 
تن در سال است و پنبه توليد داخل در سال هاى اخير فقط حدود 
50-45 هزار تن است.» شيبانى تصريح كرد: «اين در شرايطى است 
كه كشورى مانند تركيه،  ساالنه صدها هزار تن پنبه از تمام كشورهاى 
پنبه خيز براى واحدهاى نساجى خود وارد مى كند و نگران كرم سرخ 
و آفت هاى مختلف ديگر نيست و مى بينيم كه به دليل همين شرايط 
سهل تامين پنبه متاسفانه بازار كشور ما نيز پر از محصوالت تمام شده 
نساجى كشور تركيه شده است.» نايب رييس هيات مديره انجمن 
صنايع نساجى ايران عنوان كرد: «تا زمانى كه چنين قوانين و مقررات 
ناكارآمد و دست و پاگيرى از بين نرود، واردكنندگان پنبه نخواهند 
افزود:  شيبانى  كنند.»  برطرف  را  نساجى  واحدهاى  نياز  توانست 
«متاسفانه در حال حاضر روش هايى كه بخش قرنطينه و بهداشت 
گياهى سازمان حفظ نباتات كشور اعمال مى كند، روشى منسوخ شده 
و بسيار مشكل زاست كه شايد اين روش ها مربوط به سال هاى بسيار 
دورى است كه برداشت پنبه ما حتى باالى 250 هزار تن در سال 
بوده است.» وى با اشاره به مجوز واردات پنبه از كشورهاى ازبكستان، 
 تاجيكستان و تركمنستان، گفت: «توليدكنندگان پنبه اين كشورها در 
جريان محدوديت ايران براى واردات پنبه از ديگر نقاط جهان قرار 
دارند. به همين دليل به خود اجازه مى دهند هر نوع رفتارى با خريداران 
ايرانى داشته باشند.» نايب رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى 
ايران با بيان اين كه قيمت نخ وارداتى از بسيارى از كشورهاى پنبه 
خيز مانند هندوستان و... ، برابر با قيمت پنبه وارداتى است، يادآور شد: 
«چگونه امكان دارد از اين كشورها صدها تن نخ بدون دغدغه و 
هراس از وجود آفت وارد كرد، اما واردات پنبه از همين كشورها همراه 
اما و اگرهاى فراوان باشد؟! نتيجه چنين سياست غلطى توقف و بسته 

شدن واحدهاى ريسندگى و بيكارى پرسنل خوب آن خواهد بود.» اين 
صنعتگر نساجى اذعان داشت: «چگونه اين امكان وجود دارد واردات 
پنبه مصر (كه به دليل طول بلند به عنوان بهترين پنبه و گرانقيمت تر 
از پنبه ساير كشورهاست)، در هيچ كجاى دنيا ممنوع اعالم نشود و 
محصول بافته شده از آن برند برتر باشد، اما در ايران بايد به بهانه 
وجود كرم سرخ و امثال آن از قرنطينه و ده ها مرحله غير ممكن ديگر 
بگذرد؟» شيبانى ضمن انتقاد از كم توجهى وزارت صنعت نسبت به 
معضل جدى تامين پنبه واحدهاى ريسندگى به عنوان ماده اوليه و 
موتور محركه صنايع نساجى در مورد كمبود پنبه، گفت: «كارخانه هاى 
ريسندگى بيشترين سطح اشتغال اين صنعت را دارا هستند و با توقف 
هر يك از اين واحدها، صدها نفر بيكار خواهند شد و آسيب هاى 
اجتماعى ناشى از اين بيكارى محدود به بخش خصوصى نخواهد 
شد و طبعا دامنگير جامعه ، هيات حاكمه و همه دلسوزان كشور خواهد 

شد.»

دليل افزايش قيمت پنبه در بازار داخلى
نايب رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران در پاسخ به 
اين سوال كه دليل افزايش قيمت پنبه در بازار داخلى، كمبود پنبه 
است يا نوسانات جهانى قيمت اين محصول، عنوان كرد: «اگرچه 
در بازارهاى جهانى قيمت پنبه اندكى افزايش يافته، اما در ايران 
كامال طبيعى است كه كمبود شديد يك محصول و نياز منطقى 
به آن طبعا قيمت آن را افزايش دهد، به طورى كه طى هفته هاى 
گذشته اين افزايش چشمگير قيمت در بازار داخلى با توجه به كمبود 
و به عبارتى نبود پنبه اعم از داخلى و خارجى بسيار محسوس بوده 
است.» شيبانى از طرف انجمن صنايع نساجى ايران ضمن تاكيد 
بر خريد هر مقدار پنبه توليد داخل، اظهار داشت: «وضع هر گونه 
تعرفه گمركى و سود بازرگانى به مواد اوليه و به خصوص به مواد 
اوليه اى كه در داخل كشور كمبود شديد دارد، امرى كامال اشتباه 
است كه بايد وزارت صنعت در اين مورد تا مادامى كه در داخل 
كشور نياز كامل صنعت ريسندگى به پنبه تامين نشود، هر گونه 
تعرفه اى را مانند بسيارى از كشورهاى داراى صنعت ريسندگى به 
طور كامل حذف كند.» وى ابراز اميدوارى كرد كه «با توجه به 
اهميت اين صنعت به خصوص در بعد اشتغالزايى و ارزش افزوده 
و توجه ويژه  شخص وزير صنعت و مديركل دفتر صنايع نساجى 
و كارشناسان اين بخش اقدامى عملى و هرچه سريع تر در جهت 
حذف اين مقررات و امكان ورود آن از تمام كشورهاى مجاز به 
هيات  رييس  نايب  شود.  اخذ  دخيل  وزارتخانه هاى  بين  دادوستد 
مديره انجمن صنايع نساجى ايران در پايان خاطرنشان كرد: توجه 
داشته باشيم كه با سراب برنامه ريزى آينده دور براى امكان برداشت 
بيشتر توليد داخل كه اميد داريم با همت متوليان امر به آن هرچه 
زودتر دسترسى پيدا كنيم در حال حاضر بحران جدى موجود در اين 

صنعت را به دليل نبود مواد اوليه فراموش نكنيم.»

ادامه از صفحه 1

راهکاری موثر برای خروج واحدهای ريسندگی از بحران پنبهادامه از صفحه 1
را بسيار كمتر از نياز واحدهاى ريسندگى پنبه اى دانست و تصريح 
كرد: «ايران اجازه واردات پنبه از سه كشور تركمنستان، ازبكستان و 
تاجيكستان را دارد؛ البته تمام كشورهاى مذكور به خصوص ازبكستان 
كاهش  را  ايران  جمله  از  كشورها  ساير  به  پنبه  واردات  تدريج  به 
مى دهند و با هدف افزايش ارزش افزوده صنايع نساجى به سمت 

صادرات محصوالت نهايى مانند نخ و پارچه حركت مى كنند.»
اين صنعتگر نساجى يادآور شد: «برخى از بازرگانان به اميد بهبود 
شرايط در بخش ارزى، مواد اوليه اى   ( پنبه) خريدارى نكردند، اما 
بازارها وجود  در  خريد  براى  پنبه اى  پنبه،  فصل  به اتمام  با توجه 
ندارد. به همين دليل واحدهاى نساجى با كمبود شديد پنبه روبه رو 

شده اند.»
فيضى، توجيه متوليان وزارت جهاد كشاورزى مبنى بر محدوديت 
واردات پنبه از سه كشور مذكور را وجود قوانين و مقررات قديمى 

دانست و گفت: «رفع مشكالتى مانند وجود كرم سرخ و انگل در 
پنبه هاى وارداتى راه حل هاى بسيارى دارند. براى مثال واردات مواد 
غذايى تحت نظارت دقيق و انجام آزمايش هاى مختلف در كشور مبدأ 
يا يك كشور مورد اعتماد انجام مى شود كه اين امر مى تواند در مورد 
پنبه نيز انجام شود، اما متاسفانه تاكنون هيچ اقدامى در اين راستا انجام 
نشده است و طى سال هاى متمادى فقط سه كشور ( به هر دليلى) 
براى تهيه و خريد پنبه انتخاب شده اند و واردات از ساير كشورها به 

بهانه هاى مختلف، امكان پذير نيست.»
ايران،  نساجى  متخصصين  جامعه  مديره  هيات  رييس  به گفته 
«پيش بينى هايى براى افزايش قيمت پنبه وجود داشت و در اين ميان 
برخى بازرگانان به سودهاى بادآورده اى دست يافتند، اما از سوى ديگر 
كارخانه هاى ريسندگى به دليل كمبود مواد اوليه با كاهش حجم توليد، 

تعديل نيرو و حتى توقف روبه رو شدند.» ادامه در صفحه 3
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صورتجلسه ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 2
واحدهای نساجی برای واردات آزادانه پنبه به شدت محدود شدند

پنبه  واردات  آزادسازى  به  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  مديره 
اشاره كرد و گفت: دستورالعمل سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد 
از  پنبه  آزادانه  واردات  به  نسبت  را  نساجى  واحدهاى  كشاورزى، 
سراسر جهان به شدت محدود مى كند و كشورهايى كه پنبه آنها 
ازبكستان،  كشورهاى  صرفًا  نيست   ... و  سرخ  كرم  آفت  دچار 
به  نيز  كشورها  مابقى  پنبه  هستند.  تركمنستان  و  تاجيكستان 
مى گيرند  قرار  قرنطينه اى  شرايط  تحت  سرخ،  كرم  وجود  بهانه 
اما ساليان متمادى است كه ديگر چنين روشى اجرا نمى شود و 
فقط كشورهايى مانند آمريكا در مرزهاى خود موارد قرنطينه اى 

را لحاظ مى نمايند.
وى تصريح كرد: طبق اين روش، پنبه بايد در سيستم وكيوم شده 
با گاز متيل برومايد قرار گيرد كه  البته استفاده از اين گاز طبق 
كنوانسيون جهانى حفظ نباتات كه ايران نيز عضو آن مى باشد تا 
سال 2050 به طور كامل متوقف خواهد شد؛ مشكل اينجاست كه 
تركمنستان  و  تاجيكستان  ازبكستان،  كشورهاى  با  بانكى  روابط 
داراى  كه  كشورهايى  از  پنبه  واردات  ديگر  سوى  از  و  نداريم 
تعامالت بانكى با آنها هستيم، مجاز نيست! در نهايت واردات پنبه 

به كمترين سطح خود رسيده است.
كشور  ورودى  مرزهاى  در  مى تواند  دولت  كرد:  اضافه  بادامچى 
دنيا  نقاط  اقصى  از  وارداتى  پنبه  تا  دهد  قرار  قرنطينه  سيستم 
به دست واحدهاى  مشكل،  نداشتن  در صورت  و  شوند  قرنطينه 
كه  اينجاست  مشكل  اما  برسد  نساجى  صنعتگران  و  توليدى 
گاز  سهميه  و  زمان بر  سيستمى،  چنين  احداث  و  سرمايه گذارى 
متيل  گاز  زيرا  است.  اندك  پروژه اى  چنين  انجام  براى  ايران 
كشاورزى  محصوالت  كليه  واردات  و  صادرات  براى  برومايد 
پيش بينى  و  مى گيرد  قرار  استفاده  مورد  و...  چوب  خرما،  از  اعم 
يك باره  به  اگر  پس  است  نشده  انجام  پنبه  مورد  در  مشخصى 
پنبه نيز وارد چنين سيستمى شود، سهميه گاز ايران پاسخگوى 
نياز ساير صنايع نخواهد بود. به گفته وى، پنبه ازبكستان مناسب 
سيستم ريسندگى رينگ (نمره نخ نازك) واحدهاى نساجى ايران 
است اما دولت اين كشور هر سال حجم فروش پنبه را كاهش و 
در مقابل ميزان فروش نخ ( و در آينده نزديك پارچه) را افزايش 

مى دهد تا ارزش افزوده بيشترى در صنايع خود به وجود آورد.

اين عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران تصريح كرد: 
واحدهاى ريسندگى پنبه اى ايران كمترين حجم پنبه مصرفى را 
در اختيار دارند و در برخى شرايط پنبه اى كه در بازار مورد خريد 
و فروش قرار مى گيرد تقريبًا هم قيمت نخ است زيرا واردات نخ 
پنبه اى به ايران هيچ محدوديتى ندارد و از هر جاى دنيا امكان 

خريد نخ پنبه اى وجود دارد. 
بادامچى گفت: بزرگ ترين معضل واحدهاى نساجى اين است كه 
وقتى در زمينه تهيه مواد اوليه با چنين محدوديت هايى مواجهيم، 
شده  تمام  قيمت  كاهش  و  كشورها  ساير  با  رقابت  از  صحبت 

غيرمنطقى به نظر مى رسد!
عرضه  كاهش  به دليل  را  ايران  بازار  در  پنبه  قيمت  افزايش  وى 
به دليل  پنبه  ِسنتى  چند  افزايش  گفت:  و  دانست  اوليه  ماده  اين 
نزديكى به پايان فصل پنبه تا حدودى منطقى و طبيعى است اما 
به دليل مشكالت مربوط به دارايى و تمركز خاص دولت بر خريد 
و...  متفرقه  بازرگانى  كارت هاى  از  استفاده  كد،  بدون  فروش  و 
ريسك فعاليت براى تجار، افزايش يافته به همين دليل اغلب تجار 
مواد اوليه ( پنبه)  وارد نكرده اند به همين دليل وقتى كارخانه ها بنا 
بر عادت و روال هميشگى براى تهيه مواد اوليه به بازار مراجعه 

مى كنند، با كمبود پنبه روبرو مى شوند.
بادامچى گفت: پيشنهاد مى شود براى سال جارى اجازه واردات 
پنبه به واحد هاى توليدى با نظارت سازمان حفظ نباتات به واحد ها 
داده شود حتى با شرط پلمب شدن در مرز و باز شدن در كارخانه 

براى توليد!

عضو انجمن صنايع نساجى ايران معتقد است كه با توجه به 
افزايش قيمت پنبه به 8000 تومان زنجيره هاى بعدى صنعت 
نساجى با مشكل مواجه مى شوند و براى جبران كسرى توليد 

بايد محدوديت هاى واردات پنبه حذف شود.
حضور  به  اشاره  با  نيوز  نساجى  با  گفت وگو  در  يراقى  ناصر 
كشاورزى،  جهاد  وزارت  پنبه  مسئوالن  حضور  با  جلسه اى  در 
سال  در  پنبه  توليد  ميزان  كه  شد  اعالم  جلسه  اين  در  گفت: 
گذشته 27 هزار و 700 تن بود كه اين يعنى تمام كارخانه هاى 
ريسندگى راهى جز تعطيلى نخواهند داشت و تنها راه جلوگيرى 

تمام  از  واردات  محدوديت  رفع  قريب الوقوع،  تعطيلى  اين  از 
كشورهاست. وى افزود: موجودى پنبه داخلى به هيچ وجه كفاف 
وجود  پنبه اى  هم  اگر  و  نمى دهد  را  ريسندگى  واحدهاى  نياز 
قابل  و  مرغوب  آن  كيفيت  كه  نيست  مشخص  باشد،  داشته 

استفاده باشد.
يراقى با اشاره به محدوديت هاى وزارت جهاد كشاورزى براى 
واردات پنبه، ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزى ممنوعيت هايى 
براى جلوگيرى از ورود آفات نباتى به كشور در نظر گرفته كه 
مبتنى بر قوانين سال هاى بسيار دور است و بايد مورد بازنگرى 

جدى قرار گيرند.
اين عضو انجمن صنايع نساجى ايران، تصريح كرد: مسئوالن 
جهاد كشاورزى بايد پاسخ دهند كه 24 ميليون تن توليد پنبه در 
دنيا چگونه مصرف مى شود، در حالى  كه به  اعتقاد دوستان پنبه 
تمام دنيا به جز سه كشور  ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان 

دچار كرم سرخ هستند؟
يراقى با بيان اينكه قيمت پنبه از 5500 تومان به 8000 تومان 
رسيده است، گفت: با چنين افزايش قيمتى، زنجيره هاى بعدى 
... دچار مشكالت جدى  توليدات نساجى اعم از نخ، پارچه و 

خواهند شد.

افزايش قيمت پنبه به ۸۰۰۰ تومان/ محدوديت واردات حذف شود
عضو انجمن صنايع نساجى ايران مطرح كرد:

11- آقاى دكتر رحمانى ضمن تشكر و خير مقدم به حضار به نقش 
و جايگاه تشكل ها و بخصوص انجمن صنايع نساجى اشاره نمودند 

و صنايع نساجى ، پوشاك و چرم و كفش را صنعتى خاص دانستند. 
ايشان با اشاره به منابع و مشكالت، فرصت ها و تهديدها و مطالعات 
انجام شده در حوزه صنعت و صادرات، صنعت نساجى و پوشاك را جزء 
چند صنعت پيشران وزارت صنعت، معدن و تجارت دانستند و بحث 
مبارزه با قاچاق را در صنعت نساجى و پوشاك بسيار ضرورى دانستند 
و با اشاره به ميزان اشتغالزايى اين صنعت، صنايع نساجى و پوشاك را 

صنعتى استراتژيك براى كشور دانستند. 
تدوين  با  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  گرديد  مقرر  پايان  در   -12
گزارش خالصه حاوى مشكالت، ارائه راهكارها جهت جناب آقاى 
دكتر رحمانى اقدام و ايشان پس از دريافت گزارش در اسرع وقت 
جلسه مشتركى با حضور مديركل صنايع نساجى و پوشاك و نمايندگان 
انجمن و ساير تشكلهاى همگن برگزار تا انشاا... نسبت به حل تدريجى 
معضالت عمومى و اختصاصى صنعت نساجى و پوشاك اقدام الزم 

بعمل آيد.
غائبين آقايان

دكتر بهروز محمدى،  اكبر لباف، عليرضا لقمان، مهندس سيدجواد 
سجادى بيدگلي.

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  نهمين  و  نهصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
95/05/03 در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و 

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- دبيركل از انتصاب آقاى هزار جريبى به عنوان مجرى طرح 
پنبه و حضور ايشان در جلسه آتى هيأت مديره خبر دادند و دكتر 
تأمين  خصوص  در  انجمن  پيگيريهاى  خصوص  در  نيز  شيبانى 
به  كه  نمودند  منعكس  مديره  هيأت  به  را  خوش  خبر  اين  پنبه 
زودى موضوع قرنطينه و امكان خريد پنبه از هر كشورى مسير 

خواهد بود. 
2- همچنين دكتر شيبانى توضيحات مبسوطى در خصوص تأمين 
پرك مورد نياز واحدها ارئه فرمودند و پس از ايشان دكتر محمدى 
نيز با اشاره به آمارهاى مكتوب ارائه شده به دبيرخانه انجمن، از 
به  درصد  از 75  آن  تعرفه  كه  مواد   اين  فروشى  خام  و  صادرات 
15 درصد تقليل يافته است انتقاد نمودند و خواستار پيگيرى جدى 
انجمن در اين خصوص شدند و همچنين آقاى لباف به آتش سوزى 
مخزن پتروشيمى بوعلى به مشكالت ايجاد شده در تأمين خوراك 
توسط تندگويان و شهيد نورى اشاره نمودند و از عدم تمايل شهيد 
نورى به تأمين مواد مورد نياز تندگويان خبر داد كه اين موضوع به 
دليل اختالف قيمت در صادرات اين مواد است و از انجمن صنايع 
نساجى خواست تا نشست مشتركى با وزير نفت در اين خصوص 
داشته باشند. همچنين ايشان گزارش مختصرى از نشست مشترك 

صبح امروز با سركار خانم نصرالهى ارائه فرمودند. 
جلسه  در  حضور  از  مبسوطى  گزارش  شيبانى  دكتر  آقاى   -  3
 95/04/26 مورخ  در  پتروشيمى  صنايع  مديران  با  انديشى  هم 
و  فرمودند  ارائه  زاده  رئيس  و  مروج  مهندس  آقايان  همراهى  با 
از موضع محكم و جانانه انجمن در خصوص عدم خروج كاالى 
در  نساجى  صنعت  اوليه  مواد  تأمين  براى  بورس  از  پتروشيمى 
جلسه مذكور خبر دادند كه در بولتن شماره 335 رشته ها و بافته 

ها به آن اشاره شده است.  
غائبين آقايان

جمشيد  مهندس  حميدى،  رضا  مهندس  مروج،  محمد  مهندس 
بصيرى، مهندس محمدجعفر شهاليى نژاد، مهندس حسن نيلفروش 
زاده، دكتر محمدعلى عامرى، مهندس شروين بادامچى، مهندس 

على فرهى.
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قابل توجه اعضای محترم 
انجمن صنايع نساجی ايران

بدين وسيله از اعضای محترمی که نسبت 
به دريافت نام کاربری و کلمه عبور وب 
سايت رسمی انجمن صنايع نساجی ايران 
اقدام ننموده اند، درخواست می شود تا با 

دبيرخانه انجمن تماس حاصل نمايند.

اطالعيه

تبريك

تبريك

جناب آقاى خلج
سرپرست محترم دفتر مقررات صادرات و و اردات

از  نشان  كه  جديد  سمت  به  حضرتعالى  انتصاب 
عرض  تبريك  را  دارد  حضرتعالى  سابقه  حسن 
را  حضرتعالى  پيش  از  بيش  موفقيت  و  نموده 

ازخداوند متعال مسألت داريم.
دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران 

پتوي  زاگرس،  نخ  شركت هاى  محترم  مديريت 
گلبافت، قائم بافت جزه، الياف ساويس اسپادانا ، 

فرش فرهي  
انتخاب شركت هاى تحت مديريت، بعنوان واحد 
نمونه صنعتي استان اصفهان در سال 1394 را به 
حضور شما و همكاران محترم تبريك عرض نموده 
تحت  مجموعه  و  شما  براى  روزافزون  توفيق  و 

مديريت را از خداوند متعال مسالت داريم 

دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران 

گلنار نصرالهى مديركل سابق نساجى و پوشاك وزارت صنعت 
مهندس  آقاى  مشاور  سمت  به  حكمى  طى  تجارت  و  معدن 
منصوب   - صنايع  امور  در  صنعت  وزير  معاون   - نيا  صالحى 
شدبه گزارش نساجى نيوز با توجه به اينكه سركار خانم نصرالهى 
قريب سه سال پيش بازنشسته شده بودند و پس از روى كار 
آمدن دولت دكتر روحانى به پيشنهاد مهندس نعمت زاده وزير 
صنعت معدن و تجارت و با مصوبه هيات وزيران مجددا دعوت 
به كار شدند و در سمت مديركل نساجى و پوشاك آن وزارت 
خانه مشغول به فعاليت شدند روز يكشنبه مطلع شديم كه با 
درخواست ايشان مبنى بر پايان ماموريت شان در اين اداره كل 
موافقت بعمل آمده و من بعد ايشان بعنوان مشاور معاون وزير در 

امور صنايع در كنار نساجان خواهند بود.
بنا به اخبار واصله آقاى على على آبادى از كارشناسان وزارت 
كل  اداره  سرپرست  بعنوان  جديد  مديركل  انتخاب  تا  صمت 

نساجى و پوشاك مشغول به فعاليت مى شوند.
انجمن صنايع نساجى ايران ضمن عرض خسته نباشيد به حضور 
محترم سركار خانم نصرالهى و سپاس از زحمات بيدريغ ايشان 
در طول مدت تصدى اين مسئوليت و همكارى هاى بى شائبه 
پوشاك،  و  نساجى  صنايع  تالشگران  و  صنعتگران  با  ايشان 
اميدوار است اين اداره كل همچنان نسبت به پيگيرى مسائل و 
مشكالت مبتال به اين صنعت كوشا و همراه باشد.وكماكان بتواند 

ازخدمات مشاوره اى وموثر سركارخانم نصرالهى استفاده نمايد.

علی آبادی سرپرست جديد اداره کل نساجی و پوشاک وزارت صمت شد

به گزارش تسنيم، گلنار نصرالهى در ششمين همايش ملى چرم 
شرقى  آذربايجان  اينكه،  بيان  با  ايران  وابسته  صنايع  و  كفش  و 
سهم بيشترى از صنعت كفش و چرم را داراست، اظهار داشت: 
38 درصد از ظرفيت هاى چرم و كفش جمهورى اسالمى ايران 
در منطقه آذربايجان شرقى استفاده شده كه اين منطقه به عنوان 
اصلى ترين و شاخص ترين منطقه در حوزه چرم و كفش به شمار 

مى رود.
وى، با اشاره به اينكه چرم و كفش پتانسيل صادرات بااليى را 
دارد، خاطرنشان كرد: اندك زمينه براى بهرمندى از صادرات و 
واردات چرم و كفش به ايران وجود دارد ولى مى توانيم در زمينه 

صادرات بيش از پيش پيشرفت كنيم.
مديركل سابق دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، افزود: واردات را بايد دوشا دوش بازار پيش ببريم و با 

در نظر گرفتن نبض بازار، به واردات اقدام كنيم.
نصرالهى با تاكيد بر مضرات قاچاق كاال در صنعت چرم و كفش، 
تصريح كرد: در هفته  آينده با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت 
اين  و  مى شود  آغاز  كفش  چرم  زمينه  در  كاال  قاچاق  با  مبارزه 

مى تواند مژده خوبى براى توليدكنندگان داخلى شود.
وى افزود: پيش از اين، مبارزه با كاالى قاچاق را در حوزه نساجى 
مشكالت  توانستيم  خوشبختانه  كه  بوديم  كرده  آغاز  پوشاك  و 

واحدهاى توليدى را كاهش دهيم.
وى با بيان اينكه ثبت واحدهاى صنفى امر بسيار مهمى است، 
اذعان كرد: تنها 8 ميليون دالر از واحدهاى رسمى و ثبت شده 
در سال اخير دست به واردات زدند كه در مقايسه با واحدهايى كه 

ثبت نشده اند بسيار اندك است.
وى افزود: 400 تا 450 ميليون دالر توسط واحدهاى صنفى كه 

هنوز پروانه ثبت نداشته اند، واردات صورت گرفته كه با ثبت اين 
واحدهاى صنفى مى توان ميزان ورود و خروج كاال را كنترل كرد.

نصرالهى با اشاره به اينكه توليدكنندگان داخلى ماليات زيادى در 
مقايسه با فروشندگان اجناس خارجى پرداخت مى كنند، تصريح 
كرد: فروشندگان كاالهاى خارجى بايد مجهز به صندوق متصل 
به اداره امور مالياتى كشور شوند تا همان ميزانى كه توليدكنندگان 

داخلى ماليات پرداخت مى كنند، فروشندگان نيز پرداخت كنند.
طور  به  پرداخت ها  و  دريافت  ميزان  صورت  اين  در  افزود:  وى 
مساوى با وارد كننده و توليدكننده محسوب شده و توليد داخلى 

راكد نمى شود.
فروش  رشد  جارى  سال  ماه  سه  در  اينكه  بيان  با  پايان  در  وى 
در صنعت چرم و كفش را شاهد هستيم، گفت: با توجه به آمار 
فروش و صادرات صنعت چرم و كفش، در سه ماه سال جارى 
101 درصد افزايش داشتيم كه اين ميزان صادرات براى كشور 

بسيار حائز اهميت است.

افزايش ۱۰۱ درصدی فروش و صادرات صنعت چرم و کفش کشور
مديركل سابق دفتر صنايع نساجى وزارت صنعت اعالم كرد:

قابل توجه اعضاى محترم انجمن صنايع نساجى ايران
با توجه به حجم باالى اطالعيه هاى مندرج در سايت انجمن صنايع نساجى 
ايران و محدوديت صفحات بولتن رشته ها و بافته ها، توصيه مي شود جهت 

اطالع از آخرين بخشنامه ها، قوانين و اطالعيه هاى واصله به دبيرخانه انجمن به 
سايت انجمن به نشانى www.aiti.ir مراجعه فرماييد.


