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

عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران گفت: «راهكار 
منطقى براى نجات واحدهاى ريسندگى، لغو ممنوعيت هاى 

بى دليل واردات پنبه است.»
خبرآنالين  خبرگزارى  با  گفت وگو  در  كاردان  دكترحسن 
جلوگيرى از واردات پنبه براى رفع نياز واحدهاى نساجى را 
يك بهانه  دانست و اظهار داشت: «در حال حاضر صنعتگران 
ايرانى ملزم به واردات پنبه از ازبكستان هستند؛ در حالى كه 
اين كشور بخش عمده اى از پنبه توليدى خود را به واحدهاى 
ريسندگى داخلى و سپس به طور انبوه به چين عرضه كرده و 
در اين ميان، دست توليدكنندگان از پنبه هاى باكيفيت ازبك 

دور مانده است.»
وى تصريح كرد: «تمام كشورها،بدون بهانه هايى مانند وجود 
اما  مى كنند،  پنبه  واردات  به  اقدام  كرم سرخ  و  گياهى  آفت 
وزارت جهادكشاورزى به بهانه وجود كرم سرخ، مانع واردات 

آزادانه پنبه مورد نياز واحدهاى ريسندگى مى شود!»
وى با اعالم اين مطلب كه داستان وجود كرم سرخ در پنبه 
متعلق به سال هاى بسيار دور است، گفت: «تركيه توليدكننده 
750 هزار تن پنبه و واردكننده يك ميليون تن پنبه است بدون 
اين كه بهانه و حاشيه اى در اين واردات وجود داشته باشد، اما 
در ايران، 40 هزارتن پنبه بيشتر توليد نمى شود و اجازه واردات 
آزادانه از ساير كشورها ( به جز ازبكستان) هم داده نمى شود.»

پنبه  فقط  دنيا  در  كرد: «آيا  تصريح  نساجى  توليدكننده  اين 
ازبكستان عارى از كرم سرخ است و پنبه بسيار مرغوب ساير 

كشورها مانند مصر داراى آفت است؟!»
كاردان متذكر شد: «به تازگى اجازه واردات پنبه از پاكستان 
مناسبى  كيفيت  و  است  كوتاه  آن  الياف  طول  كه  شده  داده 
ندارد؛ آيا باوركردنى است پنبه پاكستان مرغوب باشد، اما پنبه 

استراليايى و مصرى، نامرغوب؟!»
وى اضافه كرد: «اگر پنبه تمام كشورها داراى كرم سرخ است 
پس بايد نخ آنها نيز داراى همين آفت باشد. پس چرا هيچ 
ممنوعيتى در مورد واردات نخ صورت نمى گيرد؟! بارها و بارها 
اين موضوع را در ميان گذاشتيم، اما پاسخ مشخصى دريافت 

نكرديم!»
عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى تاكيد كرد: «راهكار 
منطقى اين است كه ممنوعيت هاى بى دليل واردات پنبه را 
برداريم و مانند ساير كشورها در مورد واردات پنبه عمل كنيم.»

راهکار منطقی برای نجات واحدهای 
ريسندگی
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صنايع  انجمن  مديره  هيئت  عضو  عامرى-  محمدعلى  دكتر 
نساجى ايران- موجودى فعلى پنبه كشور را 3-2 هزار تن اعالم 
كرد در حالى كه نياز واحدهاى نساجى به پنبه ساليانه حدود 130 

تا 150 هزار تن است.
انبارهاى  فعلى  موجودى  داد:  ادامه  فوق  مطلب  بيان  ضمن  وى 
پنبه، پاسخگوى مصرف بيش از يك هفته كارخانه هاى ريسندگى 
نيست ضمن اين كه پنبه هاى مذكور كيفيت مطلوبى ندارند و قابل 

استفاده كارخانه هاى مدرن نساجى  كشور نيستند.
عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران يادآور شد: در اين 
شرايط كه كمبود شديد پنبه احساس مى شود؛ واردات يك گزينه 
(بدون  ممنوعيت هايى   كشاورزى  جهاد  وزارت  اما  است  منطقى 
دليل موجه) براى واردات پنبه لحاظ و واردات فقط از سه كشور 

تركمنستان، ازبكستان و تاجيكستان را مجاز اعالم كرده است!
به گفته وى، پنبه هاى تاجيكستان و تركمنستان مرغوب نيستند 

واحدهاى  در  استفاده  قابل  پنبه هاى  درصد  از 90  بيش  بنابراين 
نساجى از ازبكستان تأمين مى شوند اما اين كشور حدود هشت 
سالى است كه با تكيه بر سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى، به 

توسعه و تقويت صنعت ريسندگى خود پرداخته 

عضو انجمن صنايع نساجى ايران نياز كارخانه هاى نساجى به پنبه 
را بيش از 170 هزار تن در سال اعالم كرد و گفت: با توجه به توليد 
داخلى ساليانه اين نهاده به ميزان 45 هزار تن و موانع پيش روى 

واردات، صنايع نساجى ايران با مشكل جدى «كمبود پنبه» روبرويند.
«اميد يراقى» درگفت و گو با خبرنگار اقتصادى ايرنا درباره كاهش 
كشت پنبه در داخل كشور و فقدان دسترسى واحدهاى ريسندگى به 
پنبه افزود: اين معضل همه واحدهاى ريسندگى پنبه اى را در تنگنا 
قرار داد؛ بويژه واحدهايى كه از قبل، پنبه هاى مورد نياز را به طور 

كامل تهيه نكرده بودند.
يراقى گفت: در چند سال گذشته تنها منبع تهيه و تامين پنبه مورد 
نياز واحدهاى ريسندگى غير از منابع داخلى، كشور ازبكستان بوده 

است.
مصرف  افزايش  از  پس  شد  باعث  وابستگى  اين  داد:  ادامه  وى 
واحدهاى صنعتى ازبكستان، زنگ خطر كمبود پنبه در بازار براى 

صنعتگران ايرانى به صدا درآيد.
يراقى كه رياست اتاق بازرگانى ايران و آلمان را 

عضو هيات مديره انجمن صنايع 
سياست  به  نسبت  ايران  نساجى 
اعمال شده سازمان حفظ نباتات 
در خصوص واردات پنبه به كشور 
انتقاد كرد و گفت اين سازمان به 
شخصى  سليقه هاى  اعمال  جاى 
كنوانسيون  شرايط  به  بايد 

بين المللى پايبند باشد.
عضو هيات مديره انجمن صنايع 
سياست  به  نسبت  ايران  نساجى 

به  پنبه  واردات  خصوص  در  نباتات  حفظ  سازمان  شده  اعمال 
كشور انتقاد كرد و گفت اين سازمان به جاى اعمال سليقه هاى 

شخصى بايد به شرايط كنوانسيون بين المللى پايبند باشد.

در  شهاليى  جعفر  محمد 
اينكه  بيان  با  ايسنا،  با  گفت وگو 
سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد 
در  امر  مسئوالن  و  كشاورزى 
ريسندگى  كه واحدهاى  شرايطى 
بايد  مى برند،  رنج  پنبه  كمبود  از 
منافع ملى را به درستى تشخيص 
ملى  منافع  بايد  اظهاركرد:  دهند، 
تصميم گيرى ها  تمام  بر  مقدم  را 
تعداد  به  تا  كنند  خود  اقدامات  و 

كارخانه هاى تعطيل و كارگران بيكار افزوده نشود.
وى افزود: نياز واحدهاى ريسندگى به پنبه توليد داخل، پنبه اى 

با كيفيت به مراتب بهتر است  كه طبعًا اين نياز 

موجودی انبارهای پنبه؛ يک هفته پاسخگوی نياز کارخانه های نساجی است

کمبود پنبه، زنگ خطر جدی برای واحدهای ريسندگی کشور

انتقاد نساجان نسبت به اعمال ساليق شخصی در واردات پنبه

عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران: 

در گفت وگو با ايرنا تاكيد شد: 
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  نهمين  و  نهصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
و  تشكيل  انجمن  دو  شماره  ساختمان  محل  در   95/05/10

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
١- آقای دکتر شيبانی ضمن خير مقدم به ميهمانان جلسه هيأت 
مديره انجمن به ويژه آقای مهندس هزار جريبی مجری طرح پنبه 
وزارت جهاد کشاورزی، خبری را در خصوص تغيير پست مديرکل 
صنايع نساجی و پوشاک بدليل بازنشستگی سرکار خانم گلنار نصرالهی 
و جايگزينی ايشان توسط مهندس علی آبادی بعنوان سرپرست از فردا 
صبح مطرح فرمودند که ظاهرًا سرکار خانم نصرالهی به عنوان مشاور 

معاونت وزير در امور توليد منصوب شده اند. 
٢- مهندس حميدی طی سخنانی از بی توجهی مسئولين وزارت 
صنعت در خصوص عدم نظرخواهی از انجمن صنايع نساجی ايران 
انجمن  شد  مقرر  که  نمودند  انتقاد  جديد  مديرکل  خصوص  در 

موضوع را به طور جدی پيگيری کند. 
بندی  جمع  به  نشست  اين  ادامه  در  نيز  شيبانی  دکتر  آقای   -٣
آمارهای توليد و مصرف پنبه در کشور پرداخت و خواستار اتخاذ 
تصميم مناسب برای تسهيل در تأمين نيازهای صنعت نساجی در 

اين خصوص شدند.
٤- آقای مهندس شهالئی در ادامه سخنان خود به عضويت ايران در 
کنوانسيون جهانی اشاره نمود و عمل به قانون و توجه به شرايط جهانی 

توليد و مصرف پنبه در سطح بين المللی را بسيار ضروری دانست.
٥ - آقای مهندس کاويانی مدير عامل صندوق پنبه نيز با اشاره 
به قوانين موجود در خصوص حفظ نباتات و جلوگيری از آفات از 
نمودند. انتقاد  آن  آفات  بدليل  پاکستان  از  پنبه  واردات  آزادسازی 

ايشان با توجه به عدم وجود حمايت های کافی برای زراعت پنبه در 
داخل کشور و نيز محدوديت های خريد از کشور ازبکستان از انجمن 
صنايع نساجی ايران خواستند تا با همکاری سازمان حفظ نباتات و 
ساير ارگانهای مرتبط نسبت به مذاکره و خريد پنبه از ساير کشورها 

برنامه ريزی و اقدام نمايد. 
٦- آقای مهندس بادامچی با اشاره به مشکالت نقدينگی واحدها و 
مباحثی نظير کارتهای بازرگانی و اصالحيه قانون مالياتهای مستقيم 
نساجی  واحدهای  برای  را  شرايط  بانکی  تحريمهای  مشکالت  و 
ويژه  حمايت  و  توجه  نيازمند  که  دانست  بحرانی  و  سخت  بسيار 

مسئولين می باشد. 
٧- آقای دکتر کاردان با اشاره به اينکه پنبه مهمترين مواد اوليه مورد 
نياز صنايع نساجی است به ميزان اشتغال واحدهای نساجی و تعطيلی 
قريب الوقوع اين واحدها در صورت عدم تأمين مواد اوليه مورد نياز 
اشاره نمود. دکتر کاردان قيمت نخ پنبه ١٠ وارداتی از ازبکستان را 
ارزان تر از قيمت پنبه وارداتی از همان کشور دانست (که اين بدليل 
حمايتهای دولت از توليدکنندگان آن کشور دانست) و شرايط را برای 
واحدهای ريسندگی بسيار ناگوار تصوير کردند و خواستار توجه بيشتر 

وزيرجهاد کشاورزی به مشکالت اين حوزه شدند. 
در  تنی  هزار   ٢٧٥ توليد  به  اشاره  با  بصيری  مهندس  آقای   -٨
زمان دکتر مصدق وضعيت فعلی توليد پنبه در کشور را با وجود 

پيشرفتهای علمی و فنی و تکنولوژيکی اسفناک خواندند.  
در نهايت مقرر شد انجمن صنايع نساجی ايران پيگيريهای الزم را در 
خصوص تأمين پنبه مورد نياز واحدهای توليدی ريسندگی کشور و 
حل بحران فعلی نمايد و جلساتی را ظرف روزهای آتی با مسئولين 
ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار نمايدو صورتجلسه ای با 
موضوع اعالم اخطار نسبت به شرايط واحدهای نساجی در خصوص 

پنبه تنظيم گردد و جلسات کميته پنبه ای بطور منظم برگزار شود. 
غائبين آقايان

بهروز  دکتر   ، حکيمی  مصطفی  مهندس  مروج،  محمد  مهندس 
محمدی ، محمدرضا مقدم ، محسن آهنگريان ، مهندس سيدجواد 

سجادی بيدگلي.

انتقاد نساجان نسبت به اعمال ساليق شخصی در واردات پنبه

بايد از طريق پنبه هاى وارداتى تأمين شود.
عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران با بيان اينكه در 
كنوانسيون بين المللى حفظ نباتات كه ايران نيز يكى از اعضاى 
پنبه هاى  كه  كشورهايى  براى  شرايطى  مى شود،  محسوب  آن 
آن ها دچار آلودگى و آفت گياهى است، مدنظر قرار گرفته است، 
ادامه داد: براين اساس واردات پنبه  از اين كشورها پس از قرنطينه 
و گندزدايى منعى ندارد و گواهى معتبر بين المللى مبنى بر انجام 
گندزدايى دريافت مى كنند، اما متأسفانه سازمان حفاظت از نباتات 
شخصًا  را  گندزدايى  نوع  كه  دارد  تمايل  كشاورزى  جهاد  وزارت 
ندارد.  كنوانسيون  اين  بين المللى  ابعاد  به  توجهى  و  كند  تعيين 
مستقيم  به  صورت  پنبه  كه  صورتى   در  كرد:  تصريح  شهاليى 
شود،  نساجى  كارخانه هاى  انبار  وارد  و  موم  و  مهر  گمركات،  در 
هيچ زيانى در پى نخواهد داشت، زيرا اغلب كارخانه هاى نساجى 
نزديك محيط هاى كشاورزى به خصوص مزارع كشت پنبه قرار 
ندارند، اما نكته اى كه بايد مورد تجديدنظر متوليان امر قرار گيرد، 
اين است كه در صورت عضويت در يك كنوانسيون بين المللى و 
مورد تأييد بودن گواهى نامه هاى آن در سراسر جهان، دليلى براى 

اعتراض و اعمال سليقه هاى شخصى وجود ندارد. 
در  ايران،  نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيات  عضو  گفته  به  
حال حاضر واردات پنبه به ايران منحصر به ازبكستان شده است 
كه اين كشور طبق برنامه 10  ساله توسعه اى خود، نخ و پارچه 
اين  به  تا  كرد  خواهد  پنبه  صادرات  و  خام فروشى  جايگزين  را 
مشكالت  دچار  پيش  از  بيش  ايران  ريسندگى  واحدهاى  ترتيب 

عديده شوند. 
وى با بيان اينكه در هر جايى كه انحصار وجود داشته باشد، فساد 
نيز شكل مى گيرد، يادآور شد: گاهى اوقات كشورى مانند چين، 

خريدارى  نقدى  به صورت  را  ازبكستان  پنبه  از  عمده اى  بخش 
مشاهده  نقد  پول  ازبك  توليدكننده  كه  زمانى  طبعا  و  مى كند 
يا  اعتبارى  به صورت  و  محدود  خريدهاى  به  توجهى  مى كند، 
بلندمدت ايران نشان نمى دهد. اين فعال صنعت نساجى همچنين 
به كرم سرخ و آفت هاى گياهى كه دليل اصلى ممنوعيت واردات 
جهانى  كنوانسيون  در  گفت:  و  كرد  اشاره  مى شود  ايران  به  پنبه 
حفظ نباتات اعالم شد كه پنبه برخى از كشورها بايد گندزدايى و 
قرنطينه شود، اما در اين زمينه نمى توان به صورت سليقه اى عمل 
كرد و سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد كشاورزى بايد به مفاد 
اين كنوانسيون دقت كند؛ براى مثال يكى از روش هاى گندزدايى 
پنبه استفاده از گاز متيل برومايد است كه ايران سهميه مشخصى 
از اين گاز در صنايع مختلف دارد و نمى توان تمام آن را به پنبه 

اختصاص داد.
فعاالن  از  شده  دريافت  اطالعات  اساس  بر  و  ايسنا  گزارش  به 
صنعت نساجى ايران، فهرست كشورهاى آلوده به كرم سرخ پنبه 

به شرح زير است:
ايتاليا،  يونان،  تركيه،  دانمارك،  شامل  اروپايى  كشورهاى   -

مقدونيه، روسيه، رومانى، اسپانيا و يوگسالوى است.
- كشورهاى آسيايى شامل افغانستان، بنگالدش، كامبوج، چين، 
قبرس، هند، اندونزى، عراق، فلسطين اشغالى، ژاپن، اردن، كره 
شمالى، كره جنوبى، الئوس، مالزى، ميانمار، پاكستان، فيليپين، 
يمن  و  ويتنام  تايلند،  سوريه،  سرى النكا،  سعودى،  عربستان 

هستند.
- كشورهاى آفريقايى شامل الجزاير، آنگوال، بنين، بوركينافاسو، 
غنا،  اتيوپى،  مصر،  ايورى،  جزاير  كنگو،  چاد،  كامرون،  بروندى، 
مراكش،  موريتانى،  مالى،  ماالوى،  ماداگاسكار،  ليبى،  كنيا، 
موزامبيك، نيجر، نيجريه، رواندا، سنگال، جزاير سى شل، ساحل 
عاج، سيرالئون، سومالى، سودان، تانزانيا، توگو، تونس، اوگاندا و 

زامبيا مى شود.
و  آنتيگوا  آمـــريكا،  شامل  جنوبى  آمريكاى  كشورهاى   -
باربودا، آرژانتين، باهاما، باربادوس، بوليوى، برزيل،   كلمبيا، كوبا، 
هائيتى،  گوادلوپ،  گويان،  گرانادا،  دومنيكا،  دومنيكن،  جمهورى 
وتوباگو،  ترينيداد  پورتوريكو،  پرو،  پاراگوئه،  اروگوئه،  جامائيكا، 
نويس،  و  كيتس  سنت  لوسيا،  سنت  وگرانادين،  ويسنت  سنت 

مكزيك، مونت سرات، مارتينيك و ونزوئال است.
كالدونياى  فيجى،  استراليا،  شامل  نيز  اقيانوسيه  كشورهاى   -
جديد، جزاير پولينزى، جزاير شمالى ماريانا، جزاير اقيانوس آرام، 

گينه جديدپاپوا، ساموا و وانواتا مى شود.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

موجودی انبارهای پنبه؛ يک هفته پاسخگوی نياز کارخانه های نساجی است
و به سمت توليد محصول با ارزش افزوده بيشتر حركت مى كند 
از سوى ديگر، در حال حاضر ازبكستان پنبه اى براى فروش به ما 
ندارد و حتى اگر مقدار اندكى براى آخر فصل باقى مانده بود با 
توجه به اين كه در ازبكستان، شركت هاى اروپايى جهت تجارت 
فعال هستند و از بهره بانكى يك تا 3 درصد استفاده مى كنند؛ 
پيش خريد پنبه از 6 ماه پيش برايشان مقرون به صرفه است اما 
خريد  پيش  امكان  باال ،  بسيار  بانكى  بهره هاى  به دليل  ايران  در 
وجود ندارد بنابراين هيچ پنبه اى از ازبكستان نصيب صنعتگران 

نساجى ايران نخواهد شد.
گفت:  و  كرد  اشاره  گياهى  قرنطينه هاى  وجود  به  عامرى  دكتر 
يكى از واحدهاى نساجى، سال گذشته مقادير قابل توجهى پنبه 
از هند وارد كرد و مسئوالن وزارت جهاد كشاورزى اعالم كردند 
كه بايد تحت قرنطينه خاص و دفع آفات قرار گيرد لذا اين واحد 
به  بندرعباس  از  را  پنبه  حامل  كاميون هاى  شد  مجبور  توليدى 

متيل  گاز  با  پنبه  ها  گندزدايى  از  پس  و  كند  ارسال  ايرانشهر 
برومايد به سمت مشهد ( كارخانه نساجى مقصد) بارگيرى شدند 
طبعًا اين چرخه طوالنى و هزينه بر، اصًال مقرون به صرفه نيست 

و زيان هاى مالى بسيارى به همراه دارد.
پنبه  واردات  براى  كشاورزى  جهاد  وزارت  مجوز  صدور  به  وى 
كيفيت  گفت:  و  كرد  اشاره  خاص)  شرايط  ( تحت  پاكستان  از 
اگر  و  است  ازبكستان  پنبه  از  پايين تر  مراتب  به  پاكستان  پنبه 
كمبود پنبه به همين منوال ادامه پيدا كند، تعداد قابل توجهى از 

كارخانه هاى ريسندگى از ادامه فعاليت باز خواهند ماند.
دكتر عامرى افزود: شركت هاى اروپايى كه پنبه ازبكستان را با 
اختيار  در  پنبه  فصل  اين  در  غالبًا  خريده اند  بانكى  پايين  بهره 
نساجى،  واحدهاى  فورى  نياز  رفع  براى  مى تواند  دولت  و  دارند 
در  و  نمايد  خريدارى  باالتر)  قيمت  با  (البته  را  مذكور  پنبه هاى 

اختيار واحدهاى نساجى قرار دهد. 



3

 

خبر
ادامه از صفحه 1

کمبود پنبه، زنگ خطر جدی برای 
واحدهای ريسندگی کشور

به عهده دارد، افزود: پنبه، به سرمايه در گردش بسيار بااليى نيازمند 
است كه به دليل همكارى نكردن بانك ها در زمينه ارايه سرمايه در 
گردش كافى به واحدهاى توليدى، اين واحدها مجبور مى شوند پنبه 
كمترى بخرند تا ادامه فعاليتشان مقرون به صرفه و توجيه پذير باشد. 
به گفته وى، اين شرايط شوك شديدى به بازار وارد كرد به گونه اى 
كه قيمت پنبه خارجى در كشور به اندازه اى گران شد كه خريد آن 

براى واحدهاى ريسندگى توجيه ندارد.
عضو انجمن صنايع نساجى ايران اضافه كرد: واحدهاى ريسندگى 
ازبكستان  از  وارداتى  مرغوب  پنبه هاى  از  استفاده  دليل  به  كشور 
به  توجه  با  اما  كنند  رقابت  هندى  وارداتى  نخ هاى  با  مى توانند 
محدوديت ايجاد شده و همچنين پايين بودن كيفيت پنبه هاى توليد 
داخل، تا زمانى كه واردات پنبه ازبك به كشور از سر گرفته نشود ، 
شاهد افت كيفى منسوجات ايرانى و كاهش توان رقابت پذيرى آنها 
با نخ هاى وارداتى خواهيم بود. وى گفت: دولت براى بهبود اين وضع 
مجوز واردات مقطعى واردات پنبه را پاكستان را صادر كرد اما كيفيت 
پنبه اين كشور به مراتب پايين تر از پنبه ازبكستان است؛ همچنين به 
دليل خشكسالى در پاكستان، كشت پنبه اين كشور نيز به شدت افت 

كرده و به واردات پنبه روى آورده است. 
يراقى يادآورى كرد: واردات پنبه از برخى كشورها مانند آمريكا، تركيه 
و مصر به دليل وجود آفت هاى گياهى مانند كرم سرخ ممنوع است 
مى كنند  وارد  پنبه  به  آفت ها  اين  كه  صدماتى  درصد  هيچگاه  اما 
مشخص نمى شود. وى ادامه داد: تركيه به عنوان يكى از بزرگ ترين 
توليدكنندگان منسوجات دنيا، پنبه هاى مرغوب و بسيار باكيفيتى از 
آمريكا وارد مى كند؛ حجم توليد ساليانه پنبه در آمريكا يك ميليون 
تن است و پنبه آن يكى از تميزترين پنبه هاى موجود در دنيا به شمار 
مى آيد. به گفته وى، يكى از صنعتگران نساجى به صورت موردى 
پنبه آمريكا را از طريق تركيه تهيه كرد اما در گمرك ايران به بهانه 
وجود آفت، با ترخيص آن موافقت نشد و كل محموله با زيان سنگين 
به فروشنده برگردانده شد. عضو انجمن صنايع نساجى ايران اضافه 
كرد: به دنبال سياستگذارى نادرست وزارت صنعت و وزارت جهاد 
كشاورزى در اين زمينه، صدمات جبران ناپذيرى به صنعت نساجى 
وارد شده است و اين روند فقط به افزايش واردات نخ منتهى مى شود.
يراقى پيشنهاد كرد: در كنار صدور مجوز واردات پنبه از ازبكستان، 
صادر  باال  كيفيت  داراى  و  خيز  پنبه  كشورهاى  از  واردات  اجازه 
كشور  يك  به  اوليه  ماده  به  نساجى  واحدهاى  نياز  رفع  تا  شود 

محدود نشود.

پس از اصالح ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى 
ارزى  بدهكاران  گره  شدن  باز  راستاى  در  كه  كشور  مالى  نظام 
تدوين شده بود، دولت اقدام به ابالغ آيين نامه جديد اين قانون كرد؛ 
آيين نامه اى كه به گفته فعاالن صنعتى با اصل قانون مغايرت دارد. 
به همين دليل 20 تشكل اقتصادى اعم از انجمن صنايع نساجى 
ايران، انجمن شركت هاى راه سازى ايران، انجمن قطعه سازان خودرو، 

انجمن مديران فنى و اجرايى، انجمن صنفى كارفرمايان صنعت 
سيمان، جامعه ريخته گرى ايران، انجمن صادركنندگان صنعتى، 
معدنى و خدمات مهندسى، انجمن شركت هاى ساختمانى، انجمن 
صنفى  انجمن  ايران،  معدن  خانه  ايران،  فوالد  توليدكنندگان 
كارفرمايى صنايع فرآورده هاى لبنى ايران، انجمن توليدكنندگان 
رنگ و رزين ايران، انجمن صنفى صنعت تاير، انجمن سنگ 
ايران، سنديكاى صنعت برق ايرا، انجمن كامپوزيت ايران، انجمن 

كارفرمايان صنايع فروآلياژ، انجمن توليدكنندگان و  صنفى 
صادركنندگان موليبدن ايران، انجمن صنفى توليدكنندگان 
كاشى و سراميك كشور و انجمن صنايع پروفيل يو پى وى 
در و پنجره ايران با داشتن اشتغال متجاوز از صدها هزار نفر 
طى نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسالمى خواستار تطبيق 
آيين نامه با قانون شدند. بخشى از اين نامه به اين شرح است:
«همان گونه كه مستحضريد وضعيت اقتصاد كشور در شرايط 
ركود بسيار سختى به سر مى برد كه اثرات مستقيم آن بر 
توليد و صنعت كشور به وضوح آشكار شده است و حضرتعالى 
ضمن اشراف كامل به تمام مسائل كالن كشور و با هدف 
حمايت مطلق از توليد در جهت كاهش آثار ركود اقتصادى، 
بعد از گزارش وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، آمادگى 
كامل مجلس شوراى اسالمى در رفع مشكالت و كمك به 
توليد كشور را اعالم كرده ايد. به اين لحاظ از آن مقام محترم 
استدعا دارد با توجه به مغايرت آشكار آيين نامه اجرايى ماده 
20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى كشور 
با متن ماده قانونى يادشده كه تمام مستندات آن به دبيرخانه 
هيات تطبيق قوانين و مقررات مجلس شوراى اسالمى نيز 
ارائه شده است. لكن دبير محترم اين هيات جناب آقاى مهرى 
با اين استدالل كه موضوع در زمان بررسى آيين نامه اجرايى 
در مردادماه سال 1394 يك بار بررسى شده و براى بار ديگر 
قابليت بررسى در اين هيات را ندارد و فقط از طريق مراجعه 
به ديوان عدالت ادارى قابل پيگيرى است، دستور بايگانى 
و  توليدى  واحدهاى  كرده اند.  صادر  را  مطروحه  تقاضاهاى 
صنعتى در كشور كه اميد داشتند با تصويب اين قانون گره 
از كار توليد باز و امكان ادامه حيات برايشان فراهم مى شود، 
با تصويب چنين آيين نامه اجرايى يكباره دچار ياس و مشكل 
فراوان شده و آمار و اخبار توقف توليد، اعالم ورشكستگى و 
تعطيلى كارخانه ها به دليل عدم توان تسويه با نظام بانكى نيز 
هر روزه افزايش يافته است. به اين لحاظ خواهشمند است 
دستور فرماييد آيين نامه اجرايى ماده 20 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى كشور در هيات تطبيق قوانين 
و مقررات مجلس شوراى اسالمى مورد بررسى مجدد قرار 
گيرد و ضمن رفع ايرادات وارده در چارچوب قانون اصالح 
شود.  متمنى است با عنايت به وضعيت ركود كنونى و اينكه در 
صورت عدم اصالح آيين نامه اجرايى ماده 20 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير، توسط دولت محترم (به عنوان سهل ترين كار 
و باز كردن گره با دست) قطعا با هزاران دندان نيز گره گشوده 
نخواهد شد و پايان مرداد (آخرين مهلت مندرج در تصويب نامه 
 (20 ماده  اجرايى  آيين نامه  موضوع  وزيران  محترم  هيات 
به زودى فرا رسيده و بانك ها با فشارى كه از هم اكنون مشهود 
است روى واحدهاى توليدى براى عقد قرارداد جديد با نرخ 
سود 20 درصد از سال 91 دارند (در شرايطى كه نرخ سود 
تسهيالت هم اكنون 18 درصد و روند كاهشى دارد) هم ارز 
ريالى دالر اخذ شده متجاوز از 6 هزار تومان تا 7 هزار تومان 

خواهد شد كه نتيجه اى جز بسته شدن واحد توليدى دربرنخواهد 
داشت.بنا به مراتب فوق مستدعى است در جهت حمايت از توليد 
داخل و حفظ اشتغال موجود مساعدت فرموده يا آيين نامه توسط هيات 
محترم وزيران اصالح شود يا قسمت مغاير با اصل ماده قانونى توسط 
مجلس محترم (يعنى عدم اعمال نرخ روز گشايش اعتبار) لغو و بالطبع 

آيين نامه جديدى جايگزين شود.»

نامه ۲۰ تشکل برای بازنگری آيين نامه ماده ۲۰

طبق آخرين اخبار واصله پيش از چاپ بولتن رشته ها و بافته ها، به پيشنهاد 
كارگروه ملى طى تصويب نامه شماره 57195/ت52551 هـ موارد 2 و 4 
آيين مذكور در جلسه مورخ 95/05/10 هيات وزيران اصالحاتى در آيين 

نامه لحاظ گرديده است.
براى دريافت متن كامل به بخش قوانين و بخشنامه هاى سايت انجمن به 

نشانى www.aiti.ir مراجعه فرماييد.

 Workshop نخستين
 TEMSAD انجمن

ترکيه در ايران

(B2B همراه با جلسات)

٤ سپتامبر ٢٠١٦

همزمان با نمايشگاه ايرانتکس 

جهت کسب اطالعات بيشتر با دبيرخانه انجمن تماس 
حاصل فرماييد.
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

 

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 
با  تا  می شود  درخواست  ننموده اند، 

دبيرخانه انجمن تماس حاصل نمايند.

اطالعيه

تبريك

تبريك

جناب آقاى دكتر شاپور محمدى
رياست  عنوان  به  را  جنابعالى  شايسته  انتصاب 
سازمان بورس و اوراق بهادار، تبريك عرض نموده 
و سالمتى و توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال 

آرزومنديم. 
انجمن صنايع نساجى ايران

آقاى مهندس احمد دوست حسينى
انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان عضو و رئيس 
عرض  تبريك  ملى  توسعه  صندوق  عامل  هيات 
نموده و از خداوند منان توفيق روزافزون شما در 

خدمت به كشور عزيزمان خواستاريم. 
انجمن صنايع نساجى ايران

در  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  عضو  كرمانى-  احد  مهندس 
گفتگو با ايسنا، موجودى پنبه توليد داخل در واحدهاى ريسندگى 
به  نيم  و  ماه  يك   گفت:  و  كرد  اعالم  صفر  به  نزديك  را  كشور 
فصل برداشت پنبه باقى مانده است و به  دليل فقدان يك سازمان 
باعث  نابسامانى  اين  پنبه،  واردات  مورد  در  مسئول  و  مشخص 
مى شود كه همه ساله و به  خصوص اواخر فصل پنبه، دچار كمبود 

شديد پنبه در واحدهاى ريسندگى شويم.
وى ادامه داد: ساير كشورها مانند سوئيس، چين، هند، بنگالدش 
و ... از ابتداى فصل پنبه، بهترين و مرغوب  ترين پنبه  را با پيش 
پرداخت مشخص و با قيمت مناسب به  صورت عمده خريدارى 
مى كنند و به تدريج محموله  هاى خريدارى شده را به كشورهاى 
پاگير  و  دست  قوانين  وجود  دليل  به   اما  مى كنند  حمل  خود 
متعدد در ايران مانند الزام به واردات پنبه از چند كشور خاص و 
ممنوعيت خريد آزادانه از كشورهاى مطرح و پنبه  خيز، با كمبود 

شديد مواد اوليه و قيمت سرسام  آور آن روبرو هستيم.
در  پنبه  گرانى  كرد:  تصريح  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  عضو 
ايران تا حدودى به  دليل افزايش قيمت جهانى پنبه است اما مهم  

ترين دليل آن را بايد در كمبود جدى پنبه دانست.
مهندس كرمانى، كل پنبه توليدى ايران را كمتر از 65 هزار تن 
اعالم كرد و گفت: مصرف واحدهاى نساجى سه  برابر اين رقم 
( حدود 180 هزارتن) است و در اين شرايط كارخانه هاى ريسندگى 

تشنه مواد اوليه براى ادامه توليد و حفظ حيات خود هستند.
به گفته اين توليدكننده نساجى، اشاره به وجود كرم سرخ و آفت  هاى 
قديمى  قوانين  و  تفكرات  براساس  وارداتى،  پنبه  هاى  در  مختلف 
صورت مى گيرد كه تاحدودى رنگ و بوى سياسى داشت. در حال  
حاضر واردات پنبه از مصر و بوركينافاسو (كه به عنوان بهترين و 
است!  ممنوع  ايران  به  مى شوند)  شناخته  دنيا  پنبه  مرغوب ترين 
آيا منطقى است تمام كشورها خريدار پنبه اين كشورها باشند و 
برايشان هيچ مشكلى از نظر آفت گياهى پيش نيايد اما در ايران به  
داليل مختلف از واردات آن سرباز زده شود و فقط محدود به واردات 

از سه كشور تركمنستان، تاجيكستان و ازبكستان شويم؟

از  ايران  وارداتى  پنبه  درصد   80 كرمانى،  مهندس  گفته  به  
با  محصوالت  صادرات  سمت  به  كشور  اين  كه  است  ازبكستان 
ارزش افزوده باالتر مانند نخ، پارچه و حتى پوشاك حركت خواهد 
كرد و خام  فروشى را به حداقل مى رساند؛ در اين شرايط برخى 
كشورها، پنبه ازبكستان را با حجم باال پيش خريد مى كنند و در 
اين ميان، صنعتگران ايران فقط نظاره  گر هستند! و اين بحران 
جهت  كشاورزان  به  يارانه  اختصاص  وى  كرد.  خواهد  پيدا  ادامه 
تقويت مزارع كشت پنبه و ايجاد انگيزه در آنان را مطرح كرد و 
پنبه  مطرح  ازصادركنندگان  يكى  ايران  دور،  سال هاى  در  گفت: 
به شمار مى آمد اما در حال  حاضر بخش اندكى از نياز واحدهاى 
نساجى را تأمين مى كند و از طرف ديگر متأسفانه با مشكالتى 
مانند وجود الياف غريبه در پنبه هاى توليد داخل روبرو هستيم كه 

باعث افت كيفيت محصوالت نهايى مى شود. 
پنبه،  مانند  نساجى  اوليه  مواد  تأمين  ساماندهى  وى،  گفته  به  
متأسفانه  اما  گيرد  قرار  بازنگرى  مورد  بايد  پلى استر  و  ويسكوز 
انسجام و همت قابل توجهى در دولتمردان و متوليان صنعت و 

كشاورزى براى اين موضوع وجود ندارد.
وى تأكيد كرد: به  دليل كمبود پنبه و توقف واحدهاى ريسندگى، 
اين  و  ماند  خواهند  باز  فعاليت  ادامه  از  نيز  بافندگى  واحدهاى 
زنجيره ادامه پيدا خواهد كرد؛ در نتيجه بيكارى عظيمى بر اين 

مملكت مستولى خواهد شد.

جرعه های پايانی مواد اوليه در کارخانه های ريسندگی
عضو انجمن صنايع نساجى ايران:

فرمول  معتقدم  كلى  طور  به 
مناسب براى افزايش قيمت ارز 
به صورت ساالنه مطابق نرخ 
تورم  نرخ  منهاى  داخلى  تورم 

خارجى بايد محاسبه شود
احمد صادقيان - عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران و رئيس 
كميسيون كشاورزى اتاق ايران 
- با حمايت از حركت دولت به 
سمت تك نرخى كردن ارز و 
اقداماتى كه دولت در روزهاى گذشته براى زمينه سازى اجراى تك 
نرخى كردن ارز صورت داده است، مى گويد:« تك نرخى شدن ارز 
سال هاست آرزو و خواسته بسيارى از فعاالن اقتصادى، سياسى و... 
است و با اين اقدام مى توان جلوى بسيارى از فسادها و رانت ها را 
گرفت و به سازندگى كشور و توسعه اقتصادى كمك كرد. واقعيت 
اين است كه ارز چند نرخى كه در سال هاى گذشته شاهد آن بوديم 
زمينه هاى رانت و فسادهاى بسيارى را در كشور به وجود آورد و 
اقتصاد كشور را غير رقابتى كرد و آسيب هاى بسيارى زد و حاال با 
تك نرخى شدن ارز اين اميد وجود دارد كه اقتصاد كشور رقابتى 
شود و اين امر مى تواند تاثيرات مثبت بسيارى به همراه داشته باشد 
دنبال تك  به  بايد  ارز  كردن  نرخى  از تك  بعد  نظرم دولت  به  و 
نرخ  چند  كشور  در  امروزه  كه  كاالهايى  از  بسيارى  كردن  نرخى 

دارند هم باشد.»
نرخى  تك  دولت  كه  است  اين  مهم  مى گويد:«نكته  ادامه  در  او 
كردن ارز را به خوبى و بدون ايجاد بى ثباتى در بازار مديريت كند 
و پيش از اجراى نهايى زمينه هاى الزم را فراهم و ظرافت ها را در 
نظر بگيرد تا شاهد ايجاد شوك در بازار نباشيم. دولت بايد نيازهاى 
بازار و جامعه را به خوبى پيش بينى كند و ذخاير ارزى مورد نياز را 
به اندازه كافى داشته باشد تا براى مديريت بازار دچار مشكل نشود؛ 
اعتقاد دارم با حركت اصولى حتما در اين راه مى توان موفق بود تا 

نتايج مثبت آن را در اقتصاد كشور شاهد باشيم.»
تك  از  بعد  ارز  كه  مناسبى  قيمت  درباره  ادامه  در  صادقيان 
نرخى شدن مى تواند داشته باشد، مى گويد:« عدد مناسب بايد با 
بررسى هاى كارشناسى اعالم شود تا همه جنبه ها و نكات مهم در 
نظر گرفته شود ولى به صورت كلى معتقدم فرمول مناسب براى 
افزايش قيمت ارز به صورت ساالنه مطابق نرخ تورم داخلى منهاى 
نرخ تورم خارجى بايد محاسبه شود كه كارشناسان اقتصادى بين 
المللى هم برآن تاكيد دارند ولى در كشور ما طى سال هاى گذشته 
است  شده  نگهداشته  پايين  ارز  نرخ  و  نشده  اجرايى  موضوع  اين 
با  حاال  مى كرد  رشد  منطقى  صورت  به  ارز  نرخ  اگر  كه  درحالى 
چالش هاى كمترى رو به رو بوديم.» به گفته صادقيان، نرخ ارز پس 
از تك نرخى شدن بايد به گونه اى تعيين شود كه تعادل منطقى 
داشته باشد زيرا باال بودن آن و يا پايين بودنش هردو مى توانند 

اقتصاد كشور را با چالش هايى رو به رو كنند.

تک نرخی شدن ارز جلوی رانت و فساد را می گيرد
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رئيس كميسيون كشاورزى اتاق ايران


