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معاون زراعت وزارت جهادکشاورزى گفت: چرخه صنعت، اشتغال، ارزش 
افزوده و صادرات کشور را باید با پنبه گره زد. عباس کشاورز در همایش 
ملى روز جهانى پنبه که براى نخستین بار در کشور همزمان با هفتم اکتبر 
در کاشمر برگزار شد، گفت: به رغم اینکه در دهه 70 و 80 صادرکننده پنبه 
بودیم اما طى سال 90 تا 92 کمتر از 40 درصد نیاز کشور به پنبه در داخل 
تولید مى شد، حال آن که در دنیا نسبت به پنبه توجه خاصى صورت گرفته 
و صنعتگران به این حوزه وارد شده اند. کشاورز با بیان اینکه پنبه مثل شکر 
وگندم نیست که ما در بعضى از آن ها هنوز وارد کننده هستیم، اظهار کرد: 
پنبه محصولى است که اسباب توسعه است و ایجاد ارزش افزوده مى کند. 
وى عنوان کرد: تمام کشورها مثل استرالیا فارغ از اینکه بنیه اقتصادى شان 

 1400 سال  چشم انداز  تا  مى گوید:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
برنامه ریزى شده 10 میلیارد دالر از واردات کشور کاهش پیدا کند 

خوب است یا کشورهاى کمتر توسعه یافته مثل هند و پاکستان حمایت 
خاصى از محصول پنبه مى کنند، زیرا ایجاد ثروت، فرصت و ارزش افزوده 
به علت فرایند بسیار متنوع صنعتى و تقاضاى روز افزون براى کیفیت الیاف 
طبیعى است. کشاورز ادامه داد: پنیه یکى از چند محصولى است که تمام 
تکنولوژى هاى کشاورزى را دارد و این نشان مى دهد باید به این محصول 
توجه کرد، همچنین فراوانى ارز و عدم توجه به تولید داخلى و عدم بینش 

مناسب به توسعه کشور موجب شده به طور جدى به این امر نپردازیم. 
وى با ابراز تاسف از اینکه ما عمیق و دور اندیش و مستمر به مسائل نگاه 
نمى کنیم؛ گفت: خوشبختانه در سال هاى اخیر به سمت موضوع تحقیقات 

پنبه رفته ایم. 
معاون زراعت وزارت جهادکشاورزى اظهار کرد: در این زمینه موسسه 
تحقیقاتى پنبه تشکیل دادیم که این نشان مى دهد توجه در باب تحقیقاتى 
انجام شده و بر اساس آن 20 درصد ظرف 5 سال وابستگى کشور را در 
مورد پنبه کم کردیم که البته راضى کننده نیست ولى گام خوبى است البته 

هنوز چالش هایى نیز داریم. 
وى در ادامه با اشاره به اینکه شفاف شدن نرخ ارز باعث توجه به پنبه شده 
است، بیان کرد: کارخانه هاى نساجى کمک کردند انگیزه در کشاورزان 
ایجاد شود تا به پنبه توجه کنند، به طورى که در همه استان ها سطح 
زیرکشت پنبه باال رفته و برخى استان ها مثل گلستان، فارس، خراسان 

و بخشى از این کاهش از محل توجه به تولید داخل دنبال خواهد 
شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزى براى کاهش 10 
میلیارد دالرى واردات کشور تا سال 1400 خبر داد که بخشى از آن 

در اجراى میزهاى تعمیق ساخت داخل دنبال مى شود. 
رضا رحمانى در جریان دومین میز تخصصى تعمیق ساخت داخل 
صنعت خودرو در محل وزارت صنعت افزود: دستیابى به این هدف 
نیازمند 2 میلیارد دالر سرمایه گذارى ارزى و 20 هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذارى ریالى است.
او ادامه داد: 1/2 میلیارد دالر از این صرفه جویى در صنعت نساجى 
و پوشاك، 500 میلیون دالر در صنایع سلولزى، 2/7 میلیارد دالر 
در صنایع شیمیایى، 2/4 میلیارد دالر در صنایع معدنى، 600 میلیون 

باتوجه به برنامه ریزى دولت چین جهت ارتقاى صنعت نساجى این کشور 

و حمایت از برقرارى ارتباطات جهانى در این حوزه، همزمان با برگزارى 
جشن هاى 70 سالگى انقالب کمونیستى چین، در طى مدت 4 روز از 3 
الى 7 مهر ماه سال جارى برنامه هاى مختلفى در حوزه صنعت نساجى 
بطور همزمان در شهر کچیائو که به شهر نساجى چین مشهور است اجرا 
شد.. در حاشیه این ویژه برنامه ها، تفاهم نامه همکارى بین انجمن صنایع 
نساجى ایران به نمایندگى آقاى دکتر شاهین کاظمى و آقاى آلبرت فو 
رئیس انجمن مهندسین نساجى چین منعقد گردید. با تبادل این تفاهم نامه 
انجمن صنایع نساجى ایران به صورت رسمى به اتحادیه همکارى هاى 
 (AITST) نساجى  فناورى صنایع  و  علوم  در حوزه  ابریشم جدید  جاده 
ناحیه  در  چین  نساجى  هفته  برنامه هاى  ویژه  مدت  این  پیوست.در طى 
ژجیانگ  ایالت  در  واقع  چین  شائوشینگ  شهر  حومه  نواحى  از  کچیائو 

چرخه صنعت، اشتغال و صادرات کشور را باید با پنبه گره زد

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 

برنامه ریزى براى کاهش 10 میلیارد دالرى واردات تا سال 1400 عباس سرشارزاده با اشاره به مشکالت تولید چادر مشکى، اظهار 
داشت: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلى در تولید فیزیکى پارچه 
چادر مشکى که باید داراى لطافت و نرمى باالیى داشته باشد، 
مشکلى ندارند، به نحوى که ماشین آالت دو کارخانه کرپ ناز 

کرمانشاه و حجاب شهرکرد قادر به تولید این پارچه هستند. 
به گزارش خبرگزارى تسنیم، وى با بیان اینکه مشکل اساسى 
در تولید چادر مشکى رنگ آن است، افزود: وقتى پارچه چادر در 
دستگاه هاى خاص به نرمى و لطافت مى رسد باید بتوان رنگ 
مشکى را در تار و پود این پارچه قرار داد که ما دانش فنى این 

موضوع، تکنیک خاصى را مى طلبد. 
این تولیدکننده با اعالم ایرادات تولید چادر مشکى گفت: کارخانه 
ایران مرینوس در رابطه با رنگ چادر مشکى تالش بسیارى کرد و 
تا حدودى هم موفق شد اما در نهایت بروز برخى مشکالت باعث 

شد تا نتواند در تولید چادر مشکى موفق باشد.  
سرشارزاده  با اعالم اینکه آنهایى که ماشین آالت تولید چادر 
مشکى را خریده اند نخست باید به فکر انتقال دانش فنى رنگ 
آن باشند، تصریح کرد: باید قبل از خرید ماشین آالت به طرف 
خارجى گفته شود در صورتى این ماشین آالت خریدارى مى شود 
که دانش فنى آنها نیز به کشور انتقال پیدا کند اما متأسفانه ما فقط 
تمرکز خود را به خرید ماشین آالت قرار دادیم و امروز در دانش 

فنى مشکل داریم. 
وى با انتقاد از اینکه تالشى براى کسب دانش فنى تولید چادر 
مشکى در کشور نمى شود، گفت: اگر یک دهم هزینه خرید ماشین 
آالت صرف سرمایه گذارى در دانشگاه ها براى تولید چادر مشکى 
مى شد به طور حتم ما امروز در این جایگاه قرار نداشتیم و حتى 
مى توانستیم با دو کارخانه اى که امروز در کشور مستقر هستند تمام 
نیاز چادر مشکى کشور را تأمین کنیم. اما مشکل اینجاست که 
آقایان اعتقادى به سرمایه گذارى در دانشگاه ها ندارند و هنوز تولید 

چادر مشکى در انتظار دانش فنى رنگ آن است. 
کرمانشاه  ناز  کرپ  کارخانه  اینکه  به  اشاره  با  تولیدکننده  این 
تجهیزات الزم را براى تولید چادر مشکى دارد اما مشکالت رنگ، 
عاملى شده تا امروز به تولید پارچه هاى چاپى و روسرى بپردازد، در 
خصوص استقرار کارخانه جدید به منظور تولید چادر مشکى، افزود: 
اگر آقایان پتانسیل فقط دو کارخانه کرپ ناز و حجاب شهرکرد را 

فعال کنند ما نیازى به استقرار کارخانه جدیدى نداریم. 
سرشارزاده به موضوع قاچاق در پوشاك نیز اشاره کرد و اظهار 
داشت: براساس اعالم مسئوالن ساالنه 8 میلیارد دالر پوشاك وارد 
کشور مى شود که از این میان کمتر از یک میلیارد آن از مبادى 
رسمى وارد کشور مى شود. البته جالب اینجاست مسئوالن امر، 
صادرات پوشاك چین، امارات، ترکیه و کشورهاى دیگر را به ایران 
معیار قرار داده و با محاسبه اختالف رقم گمرکى واردات پوشاك 
به کشور در نهایت اعالم مى کنند که این میزان رقم پوشاك به 
صورت قاچاق یا کم اظهارى وارد کشور شده است. وى اضافه کرد: 
اما باید این نکته را توجه کرد که شبانه در گمرکات کانتینرها به 
صورت 10 تایى یا 5 تایى از گمرك ترخیص شده ولى برگ سبز 

ترخیص یک کامیون ثبت مى شود. 
فساد را باید در گمرکات جستجو کرد، مگر مى شود 8 میلیارد دالر 
را به صورت کوله برى و یا لنجى وارد کشور کرد. قاچاقچیان به 

امضاى تفاهم نامه همکارى بین انجمن صنایع نساجى ایران و انجمن مهندسین نساجى چین

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.)

فساد قاچاق پوشاك را در گمرك جستجو کنید
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خالصه مذاکرات  هزار و سى و پنجمین نشست هیئت  مدیره

مدیره  هیأت  نشست  پنجمین   و  هزاروسى 
اکثریت  با حضور  ایران   نساجى  انجمن صنایع 
مورخ  یکشنبه  روز  در  مدیره  هیات  اعضاى  
98/07/07 در محل دفترانجمن صنایع نساجى 
موارد ذیل بحث  به  و نسبت  برگزار شد  ایران  
اتخاذ  ها  آن  از  برخى  به  نسبت  و  نظر  تبادل  و 

تصمیم به عمل آمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و ســى و چهارمیــن  نشســت 
ــورخ  ــران  م ــاجى ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــات مدی هی
ــت  ــن در نشس ــاء حاضری ــه امض ــت و ب 98/06/31 قرائ

مذکــور رســید.
ــام  ــاى انج ــرى ه ــهالیى از پیگی ــدس ش ــاى مهن 2- آق
شــده بــراى ممنوعیــت واردات الیــاف و نــخ (کــه تولیــد 
ــه  ــور را دارد)ارائ ــن نیازکش ــوان تامی ــت و ت ــل ظرفی داخ
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــس از بح ــت پ ــه در نهای ــد ک فرمودن
مقــرر شــد تــا مکاتبــه اى بــا وزارت صنعــت در خصــوص 
فاینانــس بــراى تامیــن مالــى خریــد پنبــه توســط انجمــن 
ــه  ــرات کمیت ــد نظ ــرر ش ــن مق ــردو همچنی ــورت پذی ص
ــذ  ــوص اخ ــن خص ــز در ای ــه نی ــى مربوط ــاى تخصص ه

گــردد.
ــه  ــد ک ــوب گردی ــر مص ــادل نظ ــث و تب ــس از بح 3- پ
جلســات کمیتــه هــاى تخصصــى انجمــن فقــط در محــل 

دفتــر انجمــن صنایــع نســاجى ایــران تشــکیل گــردد.
ــى  ــاور مالیات ــى و مش ــد کرمان ــدس اح ــاى مهن 4- آق
ــد و  ــور یافتن ــه حض ــى در جلس ــرار قبل ــق ق ــان طب ایش
ــر ارزش  ــات ب ــه مالی ــوط ب ــکالت مرب ــوص مش درخص
افــزوده بحــث و تبــادل نظــر شــد کــه مقــرر شــد تــا بــا 

ــرد. ــورت پذی ــى ص ــى مکاتبات ــور مالیات ــازمان ام س
5- در خصــوص تفاهــم نامــه مشــترك بــا جامعــه 
متخصصیــن نســاجى بحــث و تبــادل نظــر شــد و مقــرر 
شــد تــا موضــوع در جلســه آتــى مطــرح و جمــع بنــدى 

ــردد. گ
6- آقــاى آهنگریــان گزارشــى از جلســه کمیتــه بررســى 
مــورخ  دوشــنبه  روز  در  انجمــن  اساســنامه  اصــالح 
98/07/01 ارائــه فرمودنــد و ابــراز امیــدوارى نمودنــد کــه 
در جلســات آتــى ایــن کمیتــه موضــوع بــه جمــع بنــدى 

ــى برســد. نهای
7-  جلســه در ســاعت 18:00 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد 

و آل محمــد خاتمــه یافت.  

عدم حضور با اطالع قبلى آقایان:  
دکتــر علیمــردان شــیبانى ،مهنــدس علــى فرهــى ، 
ــاهین  ــر ش ــدم، دکت ــوان مق ــین اخ ــدس عبدالحس مهن

ــى کاظم

صورتجلسه

 650 لوازم خانگى،  در  دالر  میلیون   650 فلزى،  صنایع  در  دالر 
میلیارد دالر در صنعت خودرو  میلیون دالر در ماشین آالت، 1/4 
و 250 میلیون دالر در لوازم برقى و الکتریکى خواهد بود. رحمانى 
بانک  این  مساعد  قول  از  مرکزى،  بانک  تالش هاى  از  تقدیر  با 
براى تأمین 100 هزار میلیارد تومان نقدینگى صنایع در 6 ماهه 
دوم امسال خبر داد و گفت: اکنون برنامه هاى توسعه اى و ساخت 
داخل وزارت صنعت آماده است و انتظار مى رود کسانى که توانایى 

همکارى دارند پاى کار بیایند.
ابراز  با اشاره به حجم سرمایه هاى سرگردان در سطح جامعه،  او 
امیدوارى کرد بانک مرکزى با تضمین کردن تشکیل صندوق هاى 
سرمایه گذارى در کشور سرمایه هاى مردمى را جذب آنها کند تا در 

صنایع مورد استفاده قرار گرفته شود.
این مقام مسئول به برنامه ریزى براى افزایش 260 هزار دستگاه 
خودروى سوارى بیشتر در سال 98 نسبت به پارسال (درمجموع 
1.2 میلیون دستگاه خودروى سوارى در سال 98) اشاره کرد که 
نیازمند 6 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 500 میلیون یورو 

سرمایه گذارى ارزى است.
او همچنین از برنامه ریزى براى فعال سازى دو هزار واحد صنعتى 

راکد در سال جارى خبر داد که نیازمند نقدینگى است.
رحمانى گفت: اکنون در تولید چادر مشکى 80 درصد واردات داریم، 
این  میلیون مترى  تولید 30  با  و  قزوین  تعریف طرحى در  با  اما 

محصول، 30 درصد از واردات آن کاسته خواهد شد.
وزیر صنعت با اشاره به دومین میز تخصصى تعمیق ساخت داخل 
با تحریم  نیز  تأکید کرد: در سال هاى گذشته  در صنعت خودرو، 
صنعت خودرو مواجه بودیم، اما امروز با اراده اى که وجود داشته، 
از تحریم ها فرصت ساختیم. او افزود: تا پایان سال پنج میز تعمیق 
ساخت داخل دیگر در صنعت خودرو خواهیم داشت و عالوه بر آن 
برگزارى این میزها در صنایع لوازم خانگى، فوالد، مس، پتروشیمى، 
را در  فناورى اطالعات  الکترونیک و حوزه  موتورسیکلت، برق و 
در  داخل  نهضت ساخت  امروز  کرد:  تأکید  رحمانى  داریم.  برنامه 
صنعت کشور شکل گرفته و باید باور کنیم راه نجات اقتصاد کشور 

توجه به تولید ملى است. 
به  سازى  داخلى  نخست  میز  در  خودرو،  در صنعت  داد:  ادامه  او 
دستاوردهاى خوبى رسیدیم، اما درعین حال باید نگاهمان به آینده 
بوده و به فناورى هاى جدید و تحوالت جهانى این صنعت براى 

پاسخگویى به درخواست هاى مردم توجه داشته باشیم.

ادامه از  صفحه 1

امضاى تفاهم نامه همکارى بین انجمن صنایع نساجى ایران و انجمن مهندسین نساجى چین

نزدیک  دارد که  نفر جمعیت  میلیون  این شهر درحدود 8  برگزار گردید. 
به 1,2 میلیون نفر آن در ناحیه کچیائو ساکن هستند.از آنجا که بیش از 
10 هزار کارخانه نساجى در این منطقه وجود دارد، این منطقه به نام شهر 
نساجى چین شناخته مى شود. در بازار منسوجات این منطقه که هم اکنون 
بزرگترین بازار منسوجات جهان مى باشد بیش از 30 هزار غرفه عرضه انواع 
مختلف منسوجات فعالیت مى کند که گردش مالى آن در سال گذشته 181 
میلیارد یوآن (تقریباً 26 میلیارد دالر) بوده است.  تعدادى از برنامه هایى که 

در مدت 4 روز در این شهر برگزار گردیدند به شرح ذیل بودند:
*دومین کنفرانس جهانى بازارپردازى منسوجات

در این کنفرانس که با حضور بیش از 100 مهمان خارجى و متجاوز از 
1000 شرکت کننده چینى برگزار شد، افراد بسیار شاخصى از قبیل آقاى 
 ،(CNTAC) سان رویژه رئیس انجمن ملى صنایع نساجى و پوشاك چین
تولیدکنندگان  جهانى  فدراسیون  مدیرعامل  شیندلر  کریستین  آقاى 
منسوجات از سوئیس (ITMF)، آقاى ماتیس کریتى دبیرکل فدراسیون 
جهانى پوشاك از هلند (IAF)، خانم لین کوهن-سوالل مشاور صنعت مد 
وزارت فرهنگ فرانسه و ... به ایراد سخنرانى در حوزه هاى مختلف صنعت 

نساجى، پوشاك و مد پرداختند.
*پانزدهمین کنفرانس آسیایى نساجى و نهمین کنفرانس علمى نساجى 
چین:این کنفرانس به صورت دوساالنه به میزبانى یکى از 8 کشور عضو 
برگزار مى شود که در سال  فدراسیون مراکز آموزش تخصصى نساجى 
جارى این میزبانى به عهده چین بود و دوره آتى آن نیز به میزبانى ژاپن 
برگزار خواهد شد. در این کنفرانس که با حضور بسیارى از اساتید رشته 
مهندسى نساجى در دانشگاههاى چین و همچنین دو نفر از اساتید دانشکده 
مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى امیرکبیر برگزار گردید، چهره هاى شناخته 
تاکشى  پروفسور  قبیل  از  نساجى  فناورى  و  علوم  حوزه  در  جهانى  شده 
کیکوتانى از انیستیتو تکنولوژى توکیو ژاپن، پروفسور سیرام راماکریشنا از 
دانشگاه ملى سنگاپور، پروفسور گاجانان بات از دانشگاه جورجیا آمریکا، 
پروفسور کریس کار از دانشگاه لیدز انگلستان، پروفسور جان ژین از پلى 
تکنیک هنگ کنگ، پروفسور کونیو کیمورا رئیس انجمن علوم و فناورى 

الیاف ژاپن و ... نیز سخنرانى داشتند.
* اجالس جهانى همکارى هاى راه و کمربند صنعت نساجى (راه ابریشم 
جدید زمینى و دریایى): طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک 
جاده، یک طرح سرمایه گذارى در زیربناهاى اقتصادى بیش از 60 کشور 
جهان و توسعه دو مسیر تجارى «کمربند اقتصادى راه ابریشم» و «راه 
ابریشم دریایى» است که توسط چین در سال 2013 ارائه شده است. پشتوانه 
این طرح قدرت صنعتى اقتصاد چین و توان سرمایه گذارى آن است. این 
طرح شامل دو مسیر تجارى «کمربند اقتصادى راه ابریشم» و «راه ابریشم 
دریایى» است. «کمربند اقتصادى راه ابریشم» در مسیر باستانى راه ابریشم 

چین را از طریق آسیاى مرکزى، ایران و خاورمیانه به اروپا متصل مى کند 
و «راه ابریشم دریایى»، چین را از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و آفریقا 
و حوزه خلیج فارس مرتبط مى کند. این طرح توسط، شى جینگ پینگ، 
رئیس جمهور چین، در سال 2013 ارائه شد. در این اجالس نمایندگان 
انجمن هاى نساجى از کشورهاى ایران، هندوستان، پاکستان، سرى النکا، 
لهستان، اوکراین، روسیه، برزیل، مکزیک، گواتماال، پرو، نیجریه، اتیوپى و 
... حضور داشتند و در خصوص موضوعات مختلفى از قبیل جهانى سازى 
نساجى، پتانسیل کشورهاى مختلف در صنعت نساجى و .... به سخنرانى و 

ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.
*گردهمایى اتحادیه هاى جهانى، انجمن ها و سازمانهاى مرتبط با علوم 
و فناورى نساجى: در این گردهمایى نمایندگانى از سازمانها، دانشگاهها و 
موسسات آموزش عالى فعال در حوزه علوم و فناورى نساجى از کشورهاى 
پرو،  اتیوپى،  هندوستان،  مجارستان،  کنگ،  هنگ  نیوزلند،  ایران،  چین، 
مکزیک و ... درخصوص مسائل مختلف در حیطه علوم و فنون صنعت 
نساجى و همچنین مد سخنرانى داشتند.در طى این رخدادها آقاى دکتر 
همچنین  و  الملل  بین  روابط  کمیته  رئیس  عنوان  به  کاظمى  شاهین 
رئیس کمیته آموزش و تحقیقات انجمن صنایع نساجى ایران به ترتیب 3 
سخنرانى با موضوعات ذیل ارائه نمودند که مورد استقبال حاضرین در این 
رخدادها قرار گرفت و درتعدادى از میزگردهاى تخصصى برگزار شده در 
حوزه نساجى نیز به نمایندگى از انجمن صنایع نساجى ایران شرکت داشتند:

-  زنجیره ارزش صنعت نساجى در ایران
-  راهکارهاى ایجاد توسعه پایدار در صنعت نساجى

-  جایگاه آموزش، تحقیقات و موسسات آموزش عالى در توسعه نساجى 
در ایران. از سایر رخدادهایى که به صورت همزمان در این منطقه برگزار 

گردید نیز مى توان به موارد ذیل اشاره نمود:
* نمایشگاه بین المللى منسوجات 

*مسابقات بین المللى طراحى بافت پارچه، طراحى چاپ پارچه، طراحى 
مد و لباس و ... 

* کنفرانس بین المللى چاپ دیجیتال در نساجى
*کنفرانس خالقیت مدیریت در حوزه صنایع نساجى و پوشاك

*کنفرانس جهانى حق ثبت انحصارى در طراحى منسوجات چینى
*اهداى جوایزمتعدد در حوزه هاى مرتبط با صنعت نساجى به دانشجویان، 
محلى  دولت  طرح  از  همایش ها  این  طى  ...در  و  محققان  صنعتگران، 
ایجاد  جهت  چین  پوشاك  و  نساجى  صنایع  ملى  انجمن  همکارى  با 
بزرگترین خوشه نساجى جهان در این منطقه نیز رونمایى شد.براى اجراى 
دولت چین  توسط  میلیون دالر  در حد 1  بودجه اى  مذکور  همایش هاى 
اختصاص یافته بود که منجر به برگزارى بسیار باشکوه این حجم عظیم از 

برنامه ها با مهمانانى از بیش از 30 کشور دنیا گردید.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران
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وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: 

برنامه ریزى براى کاهش 10 میلیارد دالرى واردات تا سال 1400
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شناسه ملى تمامى اشخاص حقوقى که نسبت به تکمیل اطالعات 
هویتى خود یا ارائه مستندات به سازمان ثبت کننده ظرف مدت 
تعیین شده در سامانه شناسه ملى اشخاص حقوقى کشور به آدرس 

www.ilenc.ir اقدام نکنند، تعلیق مى شود.
مرتضى ادب مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور با اعالم این خبر گفت: به 
اشخاص حقوقى  ملى  آیین نامه سامانه شناسه  ماده 4  استناد 
بالفاصله  ثبت،  از  پس  موظفند  حقوقى  اشخاص  کشور، 
برگه  سامانه،  اختصاصى  صفحات  از  یکى  زیرمجموعه  در 
درخواست شناسه ملى را تکمیل و همراه با اسناد و مدارك الزم 
که توسط سازمان ثبت کننده اعالم مى شود به سازمان هاى یاد 

شده ارائه کنند. 
سامانه  آیین نامه  ماده9  هیات   دبیر  اقتصاد،  دنیاى  گزارش  به 
گذشته  سنوات  در  افزود:  حقوقى  اشخاص  ملى  شناسه 
بدون  و  ناقص  یا  نادرست  اطالعات  با  متعددى  شناسه هاى 
داده  تخصیص  دستگاه ها  سوى  از  مستندات  و  مدارك  ارائه 
آنجا که  از  و  این شناسه ها هستیم  بازبینى  در حال  شده که 
به موجب آیین نامه، اشخاص حقوقى موظفند هر گونه تغییر 
اطالعات را طى 24 ساعت اعالم کنند و مسئولیت اطالعات 
ناقص، تکرارى یا خالف واقع یا عدم ارائه اسناد و مدارك بر 
عهده اشخاص حقوقى مربوطه است؛ هیأت ماده 9 به موجب 
اختیارات ناشى از مواد 7 و 8 آیین نامه، مقرر کرده تا شناسه ملى 
تمامى اشخاص حقوقى که نسبت به تکمیل اطالعات هویتى 
خود یا ارائه مستندات مثبته به سازمان ثبت کننده ظرف مدت 
تعیین شده اقدام نکنند، تعلیق شود. بر این اساس، رفع تعلیق 
شناسه ها تنها با ارائه مدارك و مستندات به سازمان هاى متولى 

امکان پذیر خواهد بود.
به استناد تبصره ماده 6 آیین نامه، ارائه هرگونه مجوز، تسهیالت، 
امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده براى 

اشخاص حقوقى فاقد شناسه ملى معتبر، ممنوع است.

شرط عدم تعلیق شناسه ملى اشخاص حقوقى

رضوى و اردبیل رشد شگفت انگیزى داشته و اکنون رکورد عملکرد را 
دارند. کشاورز همچنین به چالش هاى حوزه محصول پنبه اشاره کرد و 
گفت: اولین چالش میزان عملکرد است که نمى توانیم با این عملکرد رقابت 
کنیم، متاسفانه در محصول پنبه عملکردمان قابل قبول نیست ولى در مورد 
گندم، چغندر و سیب زمینى این میزان باال رفته بنابراین باید روى رقم، 

مدیریت تولید، تکنولوژى و درآمد آن کار کنیم. 
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزى دومین مشکل محصول پنبه را هزینه 
باالى تمام شده دانست و افزود: عالوه بر پایین بودن عملکرد و باال بودن 
هزینه ها، حجم مکانیزاسون این محصول پایین است به طورى که در 
خصوص برداشت، فقط دستگاه غوزه چین درست کردیم و کشاورزان 
با دست برداشت مى کنند بنابراین نمى توانند با کشورهاى پیشرفته رقابت 
کنند. وى گفت: سومین چالش این محصول آب است به طورى که پنبه 
در بین پنج گروه اول مصرف آب است که باید این چالش حل و پیاده 
شود، براى افزایش حاصلخیزى کشاورزى و کاهش مصرف آب محصول 
پنبه راه حل هایى وجود دارد،که در خراسان رضوى و داراب در استان فارس  
با استفاده از این راه ها کشاورزان از آن بهره مند شدند که کاهش 25 تا 40 

درصدى مصرف آب را به همراه دارد. 
کشاورز اظهار کرد: با تکنوژلوى کشت نشایى به جاى 30 کیلو بذر با 8 
کیلو بذر مى توان نسبت به کاهش هزینه ها اقدام کرد و مشکل تکنولوژى 

هم ندارد، بنابراین باید مسائل پنبه را  جدى بگیریم. 
وى در ادامه با تاکید برگسترش آبیارى میکرو براى پنبه که در افزایش تولید 
و کاهش هزینه معجزه مى کند؛ گفت: باید براى ارائه یک پکیج کاهش 
هزینه و افزایش تولید برنامه ریزى کنیم. در حوزه پنبه تکنولوژى هایى وجود 
دارد اما نیاز به مراقبت و مدیریت دارد پس ما باید براى نهادهاى خصوصى 

خدمات فنى فراهم کنیم تا به کشاورز این خدمات را ارائه کند. 
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزى گفت: در حال حاضر بذر عرضه شده 
استاندارد است اما با ایده آل فاصله دارد که باید در این زمینه سرمایه گذارى 
صورت گیرد و تمام بذر پنبه دلینته در خاك رود و ارقام کیفى یکنواخت 
باشند، هرچند در حوزه بذر گام هاى خوبى برداشته شده اما باید ترقى کند. 
وى موضوع تغییر اقلیم را به نفع پنبه دانست و افزود: هرچند کشاورز حق 
انتخاب دارد اما باید سیاست هاى ما در حمایت از تولید پنبه تغییر کند تا 
عملکردمان باالى 3,5 تن برود. با توجه به اینکه محصول پنبه بازار تجارت 
خوبى دارد بنابراین قیمت هاى تضمینى نیاز نیست و فقط باید کارآفرینان 

حوزه صنعت نساجى روى کیفیت کار کنند. 
على رسولیان نیز  اشاره به جایگاه و اهمیت استراتژیک محصول پنبه، 
گفت: اگر مى خواهیم در روستاها شغل ایجاد کنیم و خانه ها را در سطح 
روستاها تبدیل به کارخانه کنیم باید به محصول پنبه توجه جدى داشته 
باشیم. رسولیان با بیان اینکه با بررسى وضعیت بازار و موضوع قاچاق 
و کاالى خارجى باید مانع از ورود کاالهایى شویم که در داخل کشور 
تولید مى شود، افزود: با توجه به اینکه عمده کاالى قاچاق مربوط به 

محصوالت نساجى است، اگر در این حوزه تولید خوب و با کیفیت داشته 
باشیم مى توانیم با نمونه محصوالت خارجى رقابت کنیم. 

وى با تأکید بر اینکه در شرایطى که با تحریم مواجه هستیم اما در بحث 
صادرات نساجى و پوشاك در کشور و استان از رشد 36 درصدى برخوردار 
بودیم، ابراز کرد: اگرچه در سال هاى گذشته یکى از رقباى جدى حوزه 
تولیدات، قاچاق بوده است اما تحریم و فشار در راستاى مقابله با قاچاق 
استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون  است.  داشته  مهمى  نقش 
خراسان رضوى با بیان اینکه در استان به دنبال توسعه بخش هاى تولیدى 
و زیرساخت هاى آن هستیم، بیان کرد: 33 درصد تولید نخ در خراسان 
رضوى افزایش یافته است و امیدواریم این روند توسعه بهتر و بیشترى پیدا 
کند. وى با اشاره به اینکه خراسان رضوى از دیرباز از توانمندى، پتانسیل 
و ظرفیت باالیى در حوزه تولید پنبه برخوردار است، یادآور شد: تالش 
مى کنیم شهرك پوشاك و نساجى را با کمک صنعتگران و اصناف استان 
در مشهد ایجاد کنیم. رسولیان افزود: با مدیریت صحیح فرآیند میتوانیم در 
حوزه صادرات و مقابله با قاچاق اثرگذارى خوبى داشته باشیم و از سهم 2 
میلیاردى سوغات استان سهم قابل توجهى به این حوزه اختصاص دهیم. 
نیاز کشور وارد  را براى  پنبه  اینکه 40 درصد محصوالت  بیان  با  وى 
مى کنیم، اظهار کرد: مجموعا ساالنه 130 هزار تن پنبه در کشور تولید 
و وارد مى شود و این در حالى است که ظرفیت واحدهاى تولیدى بیش از 
180 هزار تن است بنابراین ضرورت دارد تفاوت 50هزار تنى این محصول 

را واردات داشته باشیم. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان رضوى با اشاره به 
اینکه در راستاى افزایش تولید پنبه و توجه به این محصول به عنوان یک 
محصول استراتژیک باید اقدامات و برنامه ریزى هاى علمى و راهبردى 
انجام شود، خاطر نشان کرد: آمادگى داریم طرح پایلوت الگوى اصالح 
کشت پنبه را در خراسان رضوى اجرایى و پیگیرى کنیم، چرا که صنعت 
براى توسعه وابستگى جدى به این محصول دارد. وى با انتقاد از بروکراسى 
جدى در کشور گفت: با توجه به اینکه اختیارات در سطح شهرستان ها 
و استان ها محدود است واین تمرکزگرایى در کشور وجود دارد، متأسفانه 

همدلى در مسیر تولید وتوسعه آنطورکه باید وجود ندارد. 
رسولیان با اشاره به اجراى طرح الگوى مثلث اقتصادى فرهنگى در خراسان 
رضوى افزود: در سایه اجراى این طرح خوشبختانه یک تعامل حداکثرى در 
خراسان رضوى ایجاد شده است به طورى که اگر سرمایه گذارى بخواهد 
در این استان سرمایه گذارى انجام دهد مورد حمایت مسووالن شهرستانى 
و استانى قرار دارد. وى بابیان اینکه تاکنون هزار و 120 تفاهمنامه در 
خراسان رضوى در اجراى طرح مثلث اقتصادى به امضا رسیده است و 100 
معین اقتصاد مقاومتى در خراسان رضوى آغاز بکار کرده است، خاطر نشان 
کرد: در راستاى توسعه اقتصادى روستا و مناطق مختلف و به منظور بهره 
گیرى از توانمندى مردم امور به بخش خصوصى واگذار کردیم به طورى 

که در مرحله نخست هزار و 125روستا را پیش بینى کردیم.

چرخه صنعت، اشتغال و صادرات کشور را باید با پنبه گره زد ادامه از  صفحه 1

ادامه از  صفحه 1

راحتى در گمرکات باکم اظهارى و یا صرف هزینه هایى کانتینرهاى 
خود در روز روشن و یا حتى شبانه ترخیص مى کنند و کسى هم با 
آنها برخورد نمى کند. این موضوع را در جلسات با مسئوالن گمرك 
تأکید کردیم و آنها نیز ضمن تأیید این موضوع گفتند نمى توانیم با 

آنها برخورد کنیم. 
 عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران  با 
اعالم اینکه امروز باید تولیدکننده ایرانى ارزش افزوده باالیى را بابت 
محصوالت خود پرداخت کند، افزود: قاچاقچیان هیچ پولى پرداخت 
نمى کنند به نحوى که شبکه قاچاق معاف از مالیات است و همین 

موضوع آسیب جدى را به تولیدکنندگان وارد کرده است. 
سرشار زاده افزود: امروز وقتى ممیزان مالیاتى به بنکداران مراجعه 
مى کنند با مشاهده ارزش مغازه و اجاره بهاى آن رقمى را براى آنها 
تعیین مى کنند که این موضوع براى ما بسیار سوال برانگیز است. ممیز 
مالیاتى دیگر کارى ندارد که در این مغازه چه کاالیى وارد و با چه 
ارزشى به فروش مى رسد. جالب اینجاست آنها از تولیدکنندگان نیز 
به صورت طاقه اى خرید مى کنند و حتى فاکتورهاى سورى به آنها 

ارائه مى دهند که در نهایت تولیدکننده على الرأس شده و باید مالیات 
مضاعف پرداخت کند. 

وى در توضیح این موضوع گفت: به عنوان نمونه بنکدار از طریق 
کد اقتصادى اقدام به خرید از تولیدکننده مى کند اما این کد اقتصادى 
مربوط به شرکتى هست عمر شش ماهه داشته و وقتى که ممیز 
مالیاتى به تولیدکننده براى پرداخت مالیات مراجعه مى کند تولیدکننده 
مى بیند که کد اقتصادى خریدار فاقد اعتبار بوده و باید مالیات مضاعفى 
این  از طریق واسطه هایى  بنکداران  اینجاست  پرداخت کند. جالب 
شرکت هاى سورى را به صورت شش ماهه یا یک ساله تأسیس و 
بعد از خریدهاى خود آنها را تعطیل مى کنند. این تولیدکننده با انتقاد 
از اینکه هیچ پارچه فروشى به صورت واقعى مالیات پرداخت نمى کند، 
گفت: همین مشکل اساسى ما شده است تولیدکننده مشمول پرداخت 
مالیات است اما توزیع کننده از خألهاى قانونى مالیاتى استفاده کرده و 
فقط نرخ على الحسابى را به صورت سالیانه به سازمان مالیاتى پرداخت 
مى کند، این درحالى است که کسى از آنها نمى پرسد این کاال از کجا 

آمده و با چه نرخى به فروش مى رسد. 

فساد قاچاق پوشاك را در گمرك جستجو کنید

https: //telegram. me/aiti1395
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طالى سفید؛ در زمره هشت محصول اولویت دار کشور
انجمن صنایع نساجى  دکتر محمدعلى عامرى- عضو هیئت مدیره 
ایران- عنوان داشت: پنبه به عنوان یکى از هشت محصول اولویت دار 
کشور از نظر اشتغال زایى مورد توجه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزى قرار 
دارد. وى ضمن اشاره به سطح مطلوب برگزارى همایش روز ملى پنبه 
و حضور مسئوالن و دست اندرکاران وزارت جهاد کشاورزى و همچنین 
قدردانى از تالش مدیران شرکت نساجى کاشمر جهت برپایى این رویداد 
صنعتى، بررسى و تحلیل پنبه تولید داخل از نظر حجم، کیفیت تصفیه، 
اصالح بذر و مشکالت و راهکارهاى رفع چالش هاى تولید پنبه را از 

مهم ترین محورهاى همایش روز ملى پنبه برشمرد.
دکتر عامرى ادامه داد: در این همایش که مدیرکل دفتر پنبه و دانه هاى 
روغنى، مدیرکل تحقیقات پنبه، رئیس سازمان جهاد کشاورزى خراسان 
رضوى حضور داشتند، پنبه به عنوان یکى از هشت محصول اولویت دار 

کشور از نظر اشتغال زایى مورد اشاره سخنرانان کلیدى قرار گرفت. 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران بیان داشت: در آخرین 
سخنرانى مراسم، آقاى دکتر صمیمى -سهامدار نساجى کاشمر- به 
نارسایى هاى وزارت خانه هاى جهاد کشاورزى و صنعت، معدن و تجارت 
در مورد پنبه و اجازه واردات بى رویه نخ پنبه اى و لطمات جبران ناپذیر 
واحدهاى  وقتى  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  ریسندگى  واحدهاى  به 
خرید  بخش  در  نباشند،  خود  محصوالت  فروش  به  قادر  ریسندگى 
پنبه دچار مشکالت جدى خواهند شد. وى از مسئوالن ارشد وزارت 
جهاد کشاورزى در همایش خواست تا از خط جدید ریسندگى نساجى 
کاشمر بازدید به عمل آورند تا از این پس عنوان نکنند «پنبه هاى مورد 
نیاز تمام واحدهاى نساجى در ایران تولید مى شود» زیرا نیاز واحدهاى 
نساجى به پنبه، به مراتب بیشتر از میزان تولید پنبه داخلى است.به گفته 
دکتر عامرى، مدیران نساجى کاشمر در همایش روز ملى پنبه آمادگى 
خود را جهت خرید تمام پنبه هاى کاشمر و شهرهاى اطراف ( تربت 

حیدریه، بردسکن و ...) اعالم کردند تا سخنان غیرمنطقى و نادرست 
دالالن پنبه مبنى بر عدم تمایل واحدهاى نساجى به خرید پنبه داخلى 

بر همگان ثابت شود.
وى که اخیراً در مقطع فوق دکتراى مدیریت بازرگانى پروفشنال دانشگاه 
بین المللى گرنوبل فرانسه (از دانشگاه هاى ممتاز رده بندى وزارت علوم) 
مشغول به ادامه تحصیل است، در بخش دیگر این گفت وگو ابراز داشت:  
اگرچه وزارت جهاد کشاورزى براى ارتقاى سطح زیرکشت پنبه و کیفیت 
آن تالش هاى فراوانى به عمل مى آورد اما واحدهاى پنبه پاك کنى هم باید 
مورد نوسازى و بازسازى قرار گیرند تا کیفیت تصفیه پنبه افزایش پیدا کند
این فعال صنعتى، تجارت پنبه را در اختیار دالالن دانست که همین امر 

مشکالت بسیارى را براى صنعتگران نساجى به وجود آورده است. 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران خاطرنشان کرد: رویکرد 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزى نسبت به واردات پنبه بسیار واقع بینانه تر 

از قبل شده است. 
وى صادرات پنبه ایران را مشروط بر اختصاص یارانه از سوى دولت به 
کشاورزان پنبه کار دانست و گفت: به 57 درصد از سطح زیرکشت پنبه 
دنیا، یارانه تعلق مى گیرد، 20 درصد زمین هاى کشاورزى هم متعلق به 
کشورهاى آفریقایى است که به دلیل هزینه پایین تولید، نیازى به یارانه 
ندارند، 7-8 درصد هم کشورهاى کمونیستى هستند که اختیار زمین هاى 
کشاورزى در دست دولت است، 15 درصد زمین هاى کشاورزى هم هیچ 

یارانه اى دریافت نمى کنند و متأسفانه ایران در این بخش قرار دارد.  
دکتر عامرى در پایان گفت: ترکیه براى هر کیلو پنبه وارداتى، یک سنت 
به عنوان حقوق و عوارض گمرکى دریافت مى کند در حالى که این رقم در 
کشور ما پنج درصد است! نکته دیگر این که واحدهاى ریسندگى، عالوه بر 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش 

افزوده پنبه نیز هستند!

نمایندگان مجلس مودیان مالیاتى را مکلف به ثبت معامالت خرید 
و فروش در سامانه مودیان کردند. نمایندگان در نشست علنى روز 
یکشنبه، 14 مهر ماه مجلس شوراى اسالمى در جریان بررسى 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (13) این الیحه با 176 
راى موافق، 6 راى مخالف و 6 راى ممتنع از مجموع 224 نماینده 

حاضر در جلسه موافقت کردند. 
به گزارش ایبِنا،  در ماده (13) این الیحه آمده است: پس از راه 
اندازى سامانه مودیان، همه مشموالن این قانون موظفند به ترتیبى 
که سازمان مقرر و اعالم مى کند در سامانه مزبور ثبت نام نموده 
و معامالت خود را در آن ثبت نمایند؛ ثبت معامالت در سامانه 
مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونى است. تا آن زمان، ترتیبات 
ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه هاى مالیاتى و رسیدگى به آنها حسب 
مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387/02/17 

و اصالحات بعدى آن است. 
در سایر موارد، مفاد این قانون جارى است. ثبت معامالت نیروهاى 
مسلح و وزارت دفاع در خصوص اقالم محرمانه در سامانه مودیان 
مطابق آیین نامه اى است که توسط وزارت اقتصاد، ستاد کل و 

وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیران مى رسد.

با راى موافق نمایندگان صورت گرفت؛ تکلیف مجلس 
براى ثبت معامالت تجارى در سامانه مودیان

عضو جديد

مدیرعامل: زین العابدین ناجیان تبریز
محل شرکت: تهران

زمینه فعالیت: کشبافى و نواربافى/ باند 
زخم بندى

انجمن صنایع نساجى ایران عضویت 
آن  به مدیران  را  تهران  شرکت مهرپود 
العابدین  زین  آقاى  جناب  ویژه  به  واحد 

ناجیان تبریز خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و 
شرکت مهرپود تهران را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

شرکت مهرپود تهران
مهندس حسن نیلفروش زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران- از 
افزایش سطح کشت پنبه خبر داد و گفت: سطح زیر کشت طالى سفید، 
از  70 هزار هکتار به 90 هزار هکتار رسیده است و پیش بینى مى شود تولید 
پنبه محلوج از حدود 46-45 هزار تن به حدود 65-70 هزارتن برسد، 

بنابراین شاهد 15 هزارتن افزایش ظرفیت خواهیم بود.
وى که به عنوان یکى از میهمانان همایش ملى روز جهانى پنبه حضور 
داشت؛ اراده وزارت جهاد کشاورزى جهت رفع مشکالت مربوط به کاشت 
و برداشت پنبه ایران را ارزشمند و قابل توجه اعالم کرد و افزود: براى 
اولین بار پس از سالیان متمادى، شاهد افزایش ظرفیت تولید پنبه در منطقه 
گرگان و گنبد هستیم که متأسفانه در آستانه نابودى کامل قرار داشت.  
همچنین رشد کشت پنبه در مغان، شیراز و داراب و خراسان قابل توجه 
است. این صنعتگر نساجى خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل رکود 
اقتصادى و واردات بى رویه نخ، فعاالن پنبه نگرانند تا موفق به فروش 
پنبه هاى خود با قیمت و شرایط مناسب نشوند و به تدریج انگیزه کشاورزان 
از بین برود؛ این دغدغه، تاحدودى منطقى است و کارخانه هاى ریسندگى 
اذعان  نیز دچار آفت واردات بى رویه و غیرکارشناسى نخ شده اند. وى 
داشت: میزان نیاز واحدهاى نساجى به پنبه150 هزارتن است که از این 
میزان حدود 50 درصد در داخل تأمین مى شود و همچنان نیازمند واردات 
هستیم اما انجمن صنایع نساجى ایران، حمایت کامل و همه جانبه از پنبه 
داخلى به عمل مى آورد و اولویت نخست ما، خرید پنبه تولید داخل است.  
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران یادآور شد: یکى از مباحث مهم همایش 
پنبه، مربوط به مشکالت برداشت این محصول بود که خوشبختانه طى 
دو سال اخیر با واردات بذرهاى زودبازده به کشور، کیفیت بذرهاى پنبه 

ارتقا پیدا کرده است. 
مهندس نیلفروش زاده با اشاره به کشت پنبه به صورت مکانیزه (ماشینى ) 
در اغلب مزارع کشور، ضعف اساسى را در برداشت پنبه دانست و گفت: 
متأسفانه در کشور ما برداشت پنبه عمدتاً به صورت دستى انجام مى شود و 
افزایش قیمت تمام شده را در بردارد؛ در این زمینه آقاى مهندس کشاورز 
 - معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزى- قول مساعد جهت رفع قطعى 
این معضل را داده اند و امیدواریم در کشت سال هاى آینده، شاهد عملى 

شدن این وعده باشیم. 
وى در مورد ماشین آالت قدیمى مستقر در کارخانه هاى پنبه پاك کنى و 
وجود الیاف غریبه نیز ابراز داشت: به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزى 
با اقدامات انجام شده این وزارتخانه، شاهد وجود چنین مشکالتى در 
پنبه هاى سال آینده نخواهیم بود؛ ضمن این که ماشین آالت پنبه پاك کنى 
با تغییرات جزئى قابل اصالح هستند و نگرانى خاصى در این بخش وجود 

ندارد. 
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران در مورد کیفیت پنبه هاى داخلى گفت 
پنبه ایران صد درصد قادر به رفع نیاز ریسندگى اوپن اند است و در مورد 
نخ هاى ظریف هم از آن استفاده مى شود اما در مقایسه با پنبه ازبکستان، 
طبعاً سطح آن پایین تر است و براى مصرف کنندگان نخ هاى بسیار ظریف، 
پروژه  راه اندازى  با  داشت:  عنوان  وى  دارد.   بیشترى  واردات ضرورت 
ریسندگى کاشمر در حاشیه همایش روز ملى پنبه، حدود 14-15 هزارتن 

نخ پنبه اى به بخش ریسندگى کشور افزوده شد. 
مهندس نیلفروش زاده ضمن اعالم این مطلب که واردات پنبه، شرایط 
حاد و سخت گیرانه سال هاى گذشته را ندارد، گفت: واردات پنبه از هند، 
ازبکستان، ترکمنستان و ... بدون محدودیت خاص صورت مى گیرد البته 
با توجه به قرنطینه هاى وزارت جهاد کشاورزى، هزینه هایى به صنعتگران 

تحمیل مى شود. 
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران در پایان از صنعتگران و فعاالن صنایع 
نساجى کشور خواست تا منافع ملى را در موضوع پنبه لحاظ نمایند و با 
خرید پنبه هاى مرغوب از تولیدکنندگان داخلى، دغدغه آنان به حداقل 
برسد. گفتنى است هفتم اکتبر (15 مهرماه) از سوى 30 کشور عضو 
«انجمن بین المللى پنبه» به عنوان روز جهانى پنبه نام گذارى شده و اولین 
اجالس بین المللى پنبه با همکارى این انجمن ، سازمان تجارت جهانى و 
سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد در سوئیس برگزار شد؛ در این راستا 
وزارت جهاد کشاورزى تصمیم گرفت مشابه این مراسم را 15 مهر هر سال 
در کشور برگزار نماید و در آن مسائل مختلف مربوط به کاشت، داشت و 
برداشت پنبه با حضور مسئوالن جهاد کشاورزى، کشاورزان و صنعتگران 

نساجى مورد بحث و بررسى قرار گیرد.

دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران اعالم کرد:

افزایش چشمگیر سطح زیرکشت پنبه در کشور

4


