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نشست هم اندیشی تولیدکنندگان پارچه و پوشاک، دوشنبه، چهاردهم 
بهمن 98 با همت انجمن صنایع نساجی ایران در سالن کنفرانس این 
تشکل کارفرمایی با حضور تعدادی از تولیدکنندگان پوشاک، پارچه و 
فعاالن صنایع نساجی برگزار شد و طی آن لزوم اتحاد، انسجام و ارتباط 
بیشتر میان تولیدکنندگان پارچه و پوشاک مورد تأکید قرار گرفت.  در این 

محمود توالیی در جلسه فعاالن اقتصادی منطقه کاشان با معاون 
اقتصادی استاندار اصفهان ضمن اشاره به شناخت  امور  هماهنگی 
وظایف توسط واحدهای مختلف اظهار داشت: با توجه به مشکالتی که 
در حوزه تامین قطعات ماشین آالت نساجی ایجاد شده بود، مهندسان 

چهارمین جلسه کمیسیون )صنعت، معدن، بهبود فضای کسب 
و کار و بانک ها ( اتاق بازرگانی کاشان با موضوع شناسایی 
قطعات  تولیدکنندگان  و  سازندگان  ظرفیتهای  و  توانائی ها 

ماشین آالت نساجی با حضور فعاالن این حوزه تشکیل شد.
با اشاره به  در این جلسه سید رضا الجوردی ریاست کمیسیون 
وضعیت موجود کشور افزود: منطقه کاشان دومین تولیدکننده فرش 
ماشینی در جهان محسوب می شود به نحوی که نام و آوازه این 
منطقه با فرش ماشینی در هم آمیخته شده است و آن را به قطب 
تولید فرش ماشینی کشور تبدیل کرده است. به گزارش  اتاق کاشان، 
وی گفت: برخی از تامین کنندگان قطعات فرش ماشینی تمام تالش 
خود را برای ادامه فعالیت و عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به کار 
گرفتند و خوشبختانه با وجود تمامی مشکالت و محدودیت ها پویایی 

و نشاط در حوزه فرش ماشینی کاشان به قوت خود باقی است.
سید رضا الجوردی اظهار کرد: تحریم های اعمال شده بی تاثیر 
نبوده است اما غیرت ما اجازه نداده که در تولید و رونق بخشی به این 
صنعت در کاشان خللی وارد شود و از راه های مختلف این صنعت را 

سراپا نگه داشته ایم.
وی گفت :تحریم نساجی ایران نیز یکی از تحریم های آمریکایی 

با تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت های موجود توانستند برخی 
از قطعات مورد نیاز و پرمصرف ماشین آالت نساجی را بسازند و برای 
فعالیت آنان نیز تضمین های الزم ارائه و اختصاص پیدا کرد. وی ضمن 
اشاره به مشکالت ایجاد شده برای برخی از واحدهای تولیدی در کاشان 
افزود: امکان واردات قطعات ماشین آالت نساجی به دالیل مختلف از 
جمله ایجاد تحریم علیه ایران وجود ندارد و بر همین اساس تولید یک 
واحد تولیدی به دلیل نبود قطعه تا 10 روز نیز تعطیل بوده است و 

مشکالتی را نیز برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. 
رئیس اتاق کاشان ضمن اشاره به مشکالت زیرساختی صنعتی شرکت 
شهرک های صنعتی ابراز داشت: با وجود سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حدود 500 هکتار از شهرک های صنعتی در منطقه کاشان هنوز برای 

اخذ آب و برق با مشکل رو به هستند و بر همین اساس 

علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی است اما تولیدکنندگان کاشانی 
در این بخش تمام تالش خود را در بی اثر کردن این تحریم ها به 

کار گرفتند.
محمود توالیی رئیس اتاق کاشان با اشاره به شرایط فعلی افزود: 
شرایط برای ماشین سازی مناسب نیست و تامین قطعات در داخل به 
مراتب راهکاری بهتر است زیرا در دوران توسعه نیستیم بدنبال بقا و 
حفظ وضعیت موجود هستیم. وی گفت: اعتقاد دارم با تامین قطعات 

ممکن و توانمندی های موجود خواهیم توانست از 

تولیدکنندگان پارچه و پوشاک دور یک میز قرار گرفتند

از بروکراسی اداری تا تحریم صنعت نساجی

خودکفائی کامل در تولید قطعات ماشین آالت نساجی

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

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(
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جلسه پیشنهاداتی مانند برگزاری نمایشگاه تخصصی پارچه و تشکیل 
کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان سه تشکل مهم و اثرگذار صنایع 
نساجی و پوشاک ایران ) انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران و انجمن صنایع پوشاک ایران( مطرح 
شد و مورد بحث و تبادل نظر صنعتگران نساجی و تولیدکنندگان پوشاک 
قرار گرفت. هر دو طیف تولیدکننده پوشاک و پارچه ضمن اذعان به 
این مطلب که ارتباط و شناخت کاملی از نیازها و خواسته های یکدیگر 
ندارند؛ خواستار اتخاذ ساز و کار عملیاتی برای ایجاد ارتباطات بیشتر 
شدند. صنعتگران نساجی حاضر در این جلسه عنوان کردند: علی  رغم 
تمام مشکالتی که گریبانگیر صنعتگران کشور است، کاهش قاچاق و 
واردات پوشاک )و به تبع آن منسوجات( اتفاق خوبی برای تولیدکنندگان 
پوشاک محسوب می شود و بازار نسبتاً خوبی برای این صنعت به وجود 

آمده است. اغلب واحدهای تولیدی نخ، پارچه و .... به 

تاثیر قاچاق پوشاک بر تولید پنبه
در حالی که تولید پنبه طی حدود 1٧ سال اخیر به دالیل مختلف 
از جمله قاچاق پوشاک، به یک چهارم کاهش یافته، مسئوالن 
وزارت جهاد از خودکفایی در این محصول تا افق 1٤0٤ خبر 

می دهند.
طرح خوداتکایی پنبه یکی از 8 طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه 
این  افزایش تولید  محصوالت کشاورزی است که در راستای 
محصول پیگیری می شود. هدف این طرح که از سال 9٤ اجرای 
آن آغاز شده، در گام نخست، توقف روند نزولی تولید پنبه و 

سپس، توسعه کشت این محصول بوده است.
به گزارش  گسترش نیوز، نگاهی به روند تولید و سطح زیرکشت 
پنبه طی 1٧ سال گذشته )از سال 1٣80 تا 1٣9٧( نشان می دهد 
که سطح زیرکشت این محصول طی مدت مذکور به حدود یک 

سوم و تولید آن نیز به حدود یک چهارم کاهش یافته است.
بیشتر  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  سرپرست  کشاورز،  عباس 
بر  اخیر  هفته های  طی  خود  مصاحبه های  و  سخنرانی ها 
خودکفایی در پنبه و تأمین نیاز کشور در داخل تاکید کرده و آن 
را امری ضروری دانسته است. مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 

عنوان می کنند تا افق 1٤0٤می توان به این هدف رسید.
در همین زمینه، ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه  با بیان 
اینکه امکان خودکفایی در تولید پنبه در کشور وجود دارد، گفت: 
این کار در برنامه ما قرار دارد ضمن اینکه کشور نیز دارای چنین 

ظرفیتی است.
وی با اشاره به اینکه در دهه هفتاد ضریب خوداتکایی پنبه در 
کشور بسیار باال بوده و میزان جزئی صادرات انجام می شده 
زمان حدود ٦00  آن  در  پنبه  تولید ِوش  افزود: حداکثر  است، 
هزارتن بوده اما هم اکنون این رقم حدود ٢٢0 هزارتن است که 
این عدد نسبت به سابقه کم است اما نسبت به سال گذشته ٤0 

درصد رشد دارد.
هزار جریبی درباره اینکه چرا طی این سال ها تولید پنبه به حدود 
را  ادامه داد: دالیل مختلفی  یافته است؟،  یک چهارم کاهش 
می توان بر این مساله عنوان کرد از جمله اینکه صنایع نساجی 
تحت تأثیر واردات پوشاک و سایر اقالم با ظرفیت کمتری کار 
می کردند همچنین مزیت اقتصادی زراعت پنبه تحت تأثیر سایر 
محصوالت قرار گرفت و ضعیف شد از جمله کشت برنج در 
گلستان، توسعه کشت زعفران در برخی نقاط دیگر، کشت سبزی 
و صیفی و همچنین توسعه باغات پسته در مناطق خشک باعث 

افت تولید پنبه در کشور شد.
از دیگر  نیز  را  برداشت دستی  این مقام مسئول هزینه باالی 
عوامل مؤثر در این زمینه عنوان و درباره اینکه آیا هم اکنون 
ماشین آالت موردنظر برای برداشت پنبه طراحی شده یا برداشت 
به صورت  هنوز  برداشت  کرد:  اضافه  است؟،  دستی  همچنان 
دستی انجام می شود ولی برنامه ریزی هایی برای توسعه برداشت 
ماشینی داریم که بخاطر محدودیت های تحریم نتوانستیم این 

توسعه را به خوبی انجام دهیم.
هزارجریبی درباره اینکه آیا امکان تولید این ماشین آالت در داخل 
وجود ندارد، افزود: تولید داخل نیز در این زمینه داریم اما از نوع 
کمباین های پیشرفته نیستند. امسال در کشور حدود سه دستگاه 
ماشین برای این کار تولید شده که از نوع تراکتوری )کششی( 
هستند که هنوز توسعه نیافته اما نتوانستیم از کشورهای پیشرفته 

ادامه در صفحه 2که کمباین پنبه تولید می کنند وارد کنیم. ادامه در صفحه 3
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بازار متصل هستند و ارتباط چندانی با تولیدکنندگان پوشاک جهت کسب 
اطالع از نیازهای آنان ندارند در صورتی که تکنولوژی تولید پارچه های 
پیراهنی چندان پیچیده نیست و کارخانه های نساجی با بهره گیری از مواد 
اولیه و ماشین آالت موجود امکان تولید این قبیل پارچه ها را دارند؛ اگر هم 
امکان تولید پارچه  خاصی در ایران وجود نداشته باشد یا ظرفیت تولید آن 
در کشور محدود باشد؛  باید واردات صورت گیرد. هدف این است که 
صنعتگران نساجی و تولیدکنندگان پوشاک بتوانند به طور کامل از پتانسیل 

و ظرفیت های موجود داخل کشور بهره مند شوند. 
آنان معتقد بودند: در سال های گذشته پارچه های ایرانی، کیفیت چندانی 
نداشتند و تولیدکنندگان پوشاک، پارچه های باکیفیت مورد نظر را از خارج 
کشور وارد می کردند و تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند پارچه های 
ارزان  قیمت برای قشر خاصی از جامعه تولید نمایند و کسی پارچه های 
گران قیمت ایرانی خریداری نمی کرد. در واقع پارچه ای تولید کردیم که 
دو سال هم نتوانستیم یک متر آن را بفروشیم! زیرا واردات پارچه از ترکیه 
مقرون به صرفه تر بود و امکان فروش آن با قیمت بیشتر هم امکان پذیر 
به نظر می رسید. اما در حال حاضر کیفیت تولید پارچه های ایرانی بسیار 
افزایش یافته، در بسیاری از موارد با پارچه های مشابه خارجی قابل رقابت 
) و حتی بهتر( هستند و در صورت ایجاد ارتباط میان صنعتگران نساجی 
با تولیدکنندگان پوشاک، اطمینان داشته باشید کیفیت پارچه های تولید 
داخل بهتر خواهند شد؛ کما این که در تولید پوشاک داخلی نیز شاهد این 
امر هستیم. زمانی در خیابان های شمال شهر تهران، برندهای خارجی 
پوشاک در قالب فروشگاه های بزرگ به فعالیت می پرداختند اما به تدریج 
متوقف شدند و برندهای معتبر و خوش نام ایرانی جایگزین آنها می  شوند. 
در مقابل تولیدکنندگان پوشاک نیز ابراز داشتند: مشکل اینجاست که 
صنعتگران نساجی در زمینه متراژ تولیدات مشکل دارند؛ به این معنی که 
حداقل میزان قابل قبول آنها برای پذیرش سفارش تولید پارچه پیراهنی 
در یک رنگ ٢-٣ هزار متر است که این امر مسائلی را برای تولیدکننده 
پوشاک )به خصوص پوشاک زنانه و فست فشن( به وجود می آورد زیرا 
نمی توانند پارچه در متراژهای باال سفارش دهند و مجبورند برای تهیه 

٢00 متر پارچه در رنگ های مختلف به خارج کشور بروند. آنان با تأکید بر 
توجه بیشتر به »زنجیره ارزش« عنوان کردند: در بخش پوشاک عده ای 
از همکاران در زمینه برندسازی، فعالیت های بسیار خوبی انجام می دهند و 
باید بتوانند برای ارائه محصوالت خود در قالب کلکسیون، از عهده تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز خود برآیند؛ ضمن این که محصوالت تولیدکنندگان 
فاسدشدنی  کاالهای  رده  در  فشن(  فعاالن فست  ویژه  )به  پوشاک 
محسوب می شود و اگر در موعد مقرر به بازار عرضه نشود، تاریخ مصرف 
آن می گذرد و قابل استفاده نیست پس باید شرایط این قبیل تولیدکنندگان 
را درک کنیم. همچنین  بحث اول و غیرقابل انکار در صنعت نساجی و 
پوشاک را  قاچاق دانستند و گفتند: واقعیت این است تمام طبقات جامعه 
درگیر قاچاق هستند و ربطی به الکچری بودن برند ندارد. اصل برای ما 
مصرف کننده است و مردم برای تهیه پوشاک باکیفیت به تولیدکنندگان 
پوشاک فشار می آورند و تولیدکنندگان پوشاک نیز برای پاسخگویی 
به این نیاز، خواهان دسترسی به پارچه مرغوب هستند.  در این جلسه 
بزرگ ترین مشکل، تفاوت نرخ ارز با ریال اعالم شد و در واقع دالرِ ارزان، 
مشکالت و مصائب بسیاری برای ما به وجود می آورد اما با افزایش نرخ 
دالر، تولیدکنندگان توانستند به دلیل کاهش قاچاق، نفسی تازه کنند و 
حجم فعالیت های خود را افزایش دهند اما به محض تثبیت نرخ ارز، باز 
شاهد رونق قاچاق منسوجات و پوشاک و عدم توان رقابت تولیدکنندگان 
در قیمت تمام شده با محصوالت وارداتی خواهیم بود اگرچه واردات 
پوشاک همچنان ادامه دارد و فقط شکل آن عوض شده است. در ادامه 
حاضرین به بحث و بررسی پیرامون تشکیل یک کمیته تخصصی با 
حضور نمایندگانی از سه تشکل »انجمن صنایع نساجی ایران«، »اتحادیه 
تولید و صادرات نساجی ایران« و »انجمن صنایع پوشاک ایران« پرداختند 
و نظرات موافق و مخالف خود را در این زمینه عنوان کردند.  در جمع بندی 
پایانی جلسه هم اندیشی تولیدکنندگان پارچه و پوشاک  دبیر انجمن صنایع 
نساجی ایران از میهمانان خواست نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های خود را 
در زمینه همکاری و همراهی صنعتگران پوشاک و پارچه با انجمن صنایع 

نساجی ایران در میان بگذارند.

توقف چرخه تولید فرش ماشینی جلوگیری کنیم.
محمود توالیی با تاکید بر مشارکت و همیاری تمامی تامین کنندگان 
اظهار کرد: قدرت بخش خصوصی بدست تمامی کسانی است که از 
تامین مواد اولیه فرش، تولید فرش و عرضه و صادرات این صنعت 
فعال هستند. سید علی دیانت نیز با اشاره به شرایط موجود افزود: ما 

یقین داریم از این شرایط عبور خواهیم کرد و ابرهای تیره کنار خواهد 
رفت و روشنی خواهد ماند و این شرایط فقط حضور افراد موثر را 
می طلبد. وی افزود: تحریم ها تا کنون تمام تالش خود را برای توقف 
ما انجام داده اند ولی با وجود همه این محدودیت ما به راه خود ادامه 

داده ایم و از این پیچ تاریخی هم خواهیم گذشت.

خودکفائی کامل در تولید قطعات ماشین آالت نساجی ادامه از صفحه 1

تولیدکنندگان پارچه و پوشاک دور یک میز قرار گرفتند

باید در اسرع وقت این مشکالت با همکاری واحدهای مربوطه رفع 
شود. به گزارش اتاق کاشان، وی با بیان اینکه شهرک صنعتی امیرکبیر 
کاشان بزرگترین شهرک صنعتی استان اصفهان محسوب می شود، 
گفت: شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان با مشکالت مختلفی دست و 
پنجه نرم می کند و شهرک صنعتی راوند کاشان نیز که از قدیمی ترین 
شهرک های صنعتی محسوب می شود، در گذر زمان مستهلک شده و 
در زیرساخت ها دچار مشکالتی شده است در حالی که یک واحد تولیدی 
نیز در شهرک صنعتی راوند کاشان تعطیل نیست. محمود توالیی ضمن 
اشاره به ارائه برخی راهکارها در راستای کاهش مشکالت واحدهای 
صنعتی ابراز داشت: برخی محصوالت به صورت تخصصی به حوزه 
نساجی اختصاص دارد اما ایجاد دست اندازهای بیخود و بی جهت 
موجب شده است تا مشکالتی را برای واردکنندگان به وجود آورده و در 

پیچ و خم ثبت سفارش و بوروکراسی اداری گیر کنند. 
وی ضمن اشاره به بروز برخی مشکالت برای واردکنندگان گفت: 
تا مشکالت  باعث شده است  استان اصفهان  اداری در  بوروکراسی 
متعددی را ایجاد کند و برای به ثمر رسیدن پروژه های مختلف شرایط 
سختی ایجاد شود و تحقق این مهم را با سختی های فراوانی همراه کند. 
توالیی ضمن اشاره به گران بودن هزینه آبرسانی به شهرک صنعتی 

امیرکبیر و وجود مشکل به واسطه این موضوع برای واحدهای صنعتی 
تصریح کرد: الزم است تا با تالش و همکاری واحدهای مسئول مشکل 
آب شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان برطرف شود چراکه رفع این مشکل 

می تواند زمینه ساز رفع دیگر مشکالت در این شهرک صنعتی شود. 
در ادامه این نشست حسن قاضی عسگر ضمن اشاره به اقدامات و 
تصمیمات اتخاذ شده ویژه تولیدکنندگان اظهار داشت: برخی از تصمیمات 
اتخاذ شده به منظور بهبود فضای کسب و کار از سوی مسئوالن در 
مدتی محدود به مرحله اجرا درآمد و بر همین اساس نامه نگاری های 
الزم انجام شده و معاون اول رئیس جمهور نیز با انجام مذاکرات با بانک 
مرکزی اقدامات الزم را انجام می دهد. وی ضمن اشاره به پیشرفت کار 
و انجام روند قانونی آن افزود: با توجه به ایجاد شرایط با برخی کشورها 
الزم است تا اتاق بازرگانی کاشان، تدابیری اتخاذ کند تا از ظرفیت ایجاد 
شده به بهترین نحو استفاده کند و برای رفع مشکالت تدابیر جدیدی 
بیاندیشد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، ضمن تاکید 
بر چابک سازی سیستم ها و رفع مشکالت آن ابراز داشت: الزم است تا 
با استفاده از ظرفیت های موجود مشکالت را رفع کنیم؛ استاندار اصفهان 
در جلسه اخیر خود با وزیر میراث فرهنگی توانست با پیگیری و استفاده از 

این ظرفیت ها چندین مورد از مشکالت این حوزه را رفع کرد.

از بروکراسی اداری تا تحریم صنعت نساجیادامه از صفحه 1
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وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

خالصه مذاکرات هزار و چهل و هفتمین نشست هیأت مدیره

هـزار و چهـل و هفتمیـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمن 
صنایـع نسـاجی ایران بـا حضـور اکثریت اعضـای هیات 
مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 98/10/29 در محـل دفتـر 
انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران  برگزار شـد و نسـبت به 
مـوارد ذیل بحـث و تبادل نظر و نسـبت به برخـی از آن ها 

اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
1- خالصـه مذاکـرات هـزار و چهـل و ششـمین نشسـت هیات 
مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران در روز یکشـنبه مـورخ 
98/10/15 قرائت و به امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.

٢- در خصـوص حمایـت از سـیل زدگان سیسـتان و بلوچسـتان 
مصـوب گردیـد کـه انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران نسـبت بـه 
معرفـی شـماره حسـاب بـرای جمـع آوری کمـک هـای نقـدی 
اعضـای انجمن برای احداث هنرسـتان فنی و حرفـه ای یا مراکز 

آموزشـی اقـدام نماید.
٣- آقـای مهنـدس شـهالیی گزارشـی از نشسـت مشـترک بـا 
آقایـان دکتـر زرنـدی معاونت طـرح و برنامه و مهنـدس صالحی 
نیـا معـاون وزیـر و مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتی، 
دکترخیابانـی معـاون بازرگانـی وزیـر صنعـت ، معـدن و تجـارت 
و جمعـی از فعالیـن صنفـی و صنعتـی پوشـاک بـا موضوع سـند 

راهبـردی صنعـت پوشـاک برگـزار شـده بـود ارائـه فرمودند.
٤- در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم در مورد برگزاری جلسـات 
هیـات مدیـره انجمن به صـورت دو هفته یک بار بحـث و تبادل 
نظر بسـیاری شـد و در نهایـت پس از رأی گیـری مصوب گردید 
جلسـات بـه صـورت دو هفته یکبـار برگزار گـردد با ایـن تبصره 
کـه چنانچـه مـوارد اضطراری بـه وجود آمد جلسـات فـوق العاده 

نیز برگـزار گردد.
برگـزاری  از  مبسـوطی  گـزارش  فرهـی  مهنـدس  آقـای   -5
نمایشـگاه دموتکـس آلمـان ارائه فرمودنـد و تحلیل هایـی را  در 
خصـوص تعـدد و تنـوع برگزاری نمایشـگاه های فرش ماشـینی 

در کشـورهای مختلـف مطـرح نمودنـد.
٦- در خصـوص موضـوع  تحریم ها و شـرایط ایجاد شـده برای 
واحدهـای تولیدی،صنعتـی و بازرگانی بحـث و تبادل نظر صورت 

پذیرفت.
٧- گـزارش بودجـه 9 ماهـه ابتـدای سـال 98 انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایران توسـط آقای سـیدرضا الجوردی خزانه دار انجمن 

ارائـه گردید.
8- حضـور آقـای مرادی مدیرعامل شـرکت سـامع پـاد نوین به 

جلسـه آتی هیـات مدیره موکـول گردید. 
9- جلسـه در سـاعت 1٧:00 بـا ذکـر صلـوات بـر محمـد و آل 

محمـد خاتمـه یافت. 
علی البدل آقایان:  مهدی ضابطی  

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: دکتر حسن کاردان، اکبر لباف، 
عبدالحسین اخوان مقدم، مهندس عباس مقصودی
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رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد؛ ادامه از صفحه 1
ساخت خط تولید منسوجات بی بافت توسط محققان 

دانشگاه صنعتی اصفهان

ــی  ــگاه صنعت ــاجی دانش ــی نس ــکده مهندس ــان دانش محقق
ــوجات  ــد منس ــط تولی ــاخت خ ــی و س ــا طراح ــان ب اصفه
بی بافــت و نیــز تجهیــزات ارزیابــی خصوصیــات آکوســتیک، 
ــن منســوجات، ضمــن دســت یابی  ــی و فیلتراســیون ای حرارت
ــت،  ــوجات بی باف ــد منس ــمند در تولی ــه ارزش ــک چرخ ــه ی ب

ــد. ــه کردن ــه ISI ارائ ــش از ٣5 مقال بی
رئیــس دانشــکده مهندســی نســاجی دانشــگاه صنعتــی 
ــع نســاجی به واســطه  ــت صنای ــه اهمی ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
تأمیــن یکــی از نیازهــای عمــده بشــر، گفــت: در حــال حاضــر 
بیــش از 50 درصــد از محصــوالت ایــن صنایــع را منســوجات 

بی بافــت تشــکیل می دهنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا، محمــد ذره بینــی افــزود: 
مدرن تریــن  از  یکــی  به عنــوان  بی بافــت  منســوجات  از 
ــد  ــوان در تولی ــاجی، می ت ــت نس ــواد در صنع ــن م وکارآمدتری
ــی،  ــق صوت ــی، عای ــق حرارت ــر، عای ــوش، فیلت ــواع کف پ ان
ژئوتکســتایل، کامپوزیــت، محصــوالت بهداشــتی و بســیاری 

ــرد. ــتفاده ک ــر اس ــون دیگ ــای گوناگ کاربرده
ــا ســایر  ــا بیــان ایــن کــه ایــن محصــول در مقایســه ب وی ب
ســاختارهای الیافــی متــداول از نقطه نظــرات مختلــف همچون 
هزینــه تولیــد، تنــوع مــوارد مصــرف، تنــوع ســاختاری و قابلیت 
مهندســی نمــودن خصوصیــات، از مزایــای فراوانــی برخــوردار 
اســت، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش ســالیانه ٧/9 دهم 
درصــدی فــروش جهانــی محصــوالت بــی بافــت، پیــش بینی 
میشــود ســهم بازارهــای جهانــی بــرای منســوجات بی بافــت 

بــه ٢5/8 دهــم بیلیــون دالر در ســال ٢0٢0 برســد.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا تأکیــد بــر 
ــن  ــه داد: در ای ــن منســوجات ادام ــژه ای ــرد وی ــت و کارب اهمی
ــی  ــت پژوهش ــک فعالی ــگاه در ی ــن دانش ــان ای ــتا محقق راس
ارزشــمند موفــق بــه طراحــی و ســاخت خــط تولیــد گونــه ای 
ــی  ــز طراح ــی و نی ــاس نیمه صنعت ــوجات در مقی ــن منس از ای
و ســاخت تجهیــزات آزمایشــگاهی ارزیابــی خصوصیــات ایــن 
ــای  ــی، عایقه ــای صوت ــاذب ه ــنجش ج ــرای س ــازه ها ب س

حرارتــی و فیلتراســیون شــدند.
ذره بینــی بیــان کــرد: این خــط تولیــد در مقیاس آزمایشــگاهی 
و بــا هــدف انجــام امــور آموزشــی و پژوهشــی ســاخته شــده 
ــازه  ــام ب ــن انج ــه ضم ــت ک ــه ای اس ــی آن به گون و طراح
گســترده ای از تنظیمــات به صــورت اتوماتیــک، قــادر بــه تولیــد 
محصــوالت متنوعــی همچــون انــواع فیلترهــای مورداســتفاده 
در صنایــع نفــت وگاز، اتومبیــل، اتاق هــای تمیــز، انواع ماســک 
و ...، عایق هــای حرارتــی و صوتــی، جاذب هــای صوتــی، 
منســوجات جــاذب ماننــد پدهــای بهداشــتی و پوشــک، انــواع 
کفپوش هــا ماننــد موکــت و انــواع ژئوتکســتایل ها در مقیــاس 

ــی اســت. آزمایشــگاهی و نیمه صنعت
ــا  ــت ب ــوجات بی باف ــد منس ــط تولی ــرد: خ ــح ک وی تصری
هزینــه ای بالــغ  بــر 110 میلیــون تومــان کــه به طــور تقریبــی 
ــه مشــابه خارجــی اســت، به صــورت  معــادل یک پنجــم نمون
کامــل در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان طراحــی و بــا اســتفاده از 

امکانــات شــرکت ماهــوت اصفهــان ســاخته شــده اســت.
رئیــس دانشــکده مهندســی نســاجی دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان، در پایــان اضافــه کــرد: تاکنــون پروژه هــای متعــدد 
ــا  در ســه مقطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری ب
ــا  ــیده و ی ــام رس ــه انج ــد ب ــط تولی ــن خ ــری از ای بهره گی
ــش از ٣5  ــار بی ــل آن انتش ــه حاص ــت ک ــام اس ــال انج در ح
ــی و  ــر مل ــای معتب ــه در کنفرانس ه ــا مقال ــه ISI و ده ه مقال

بین المللــی اســت.

مجری طرح پنبه درباره اینکه آیا طرح ممنوعیت کشت برنج در 
استان های غیرشمالی از جمله گلستان می تواند مجدداً باعث توسعه 
کشت پنبه در این استان شود، افزود: پنبه یکی از محصوالتی است 
که قابلیت جایگزینی دارد البته این به شرط حمایت های دولت از 

جمله تأمین نهاده های تولید. 
هزار جریبی گفت: البته محصوالت جایگزین کشت برنج فقط پنبه 
نیست بلکه گزینه های دیگری نیز مطرح است. مثاًل ممکن است 
درگلستان عمدتاً محصوالتی مانند پنبه و سویا جایگزین کشت شود. 
وی درباره اینکه یکی از موانع ذکر شده در تولید پنبه قاچاق پوشاک 
بوده است این امر تا چه اندازه کنترل شده است؟، افزود: تضعیف 
صنعت نساجی از جمله دالیل این امر بود که این تضعیف بیشتر 
به دلیل قاچاق اتفاق می افتاد االن به دلیل واقعی شدن نرخ ارز، در 
بیشتر تولیدات از جمله پوشاک، تولید قابلیت رقابت با نوع خارجی آن 
را پیدا کرده است. هزار جریبی اضافه کرد: همچنین صنعت نساجی 

مدیرعامل یزدباف با اعالم اینکه تا سال 1٤00 اشتغالزایی کارگاه های 
خانگی حدود ٣ تا 5 برابر ظرفیت فعلی خواهد شد، گفت: درحال حاضر 
اشتغالزایی کارگاه های خانگی یزدباف به ٧1 خانوار رسیده و تا دو سال 

آینده ٣ تا 5 برابر می شود.
و  نساجی  صنعت  آینده  درباره  یزدباف   مدیرعامل  ضرابیه،  محمد 
این صنعت گفت: شرکت  در  اشتغالزایی  برای  یزدباف  برنامه های 
یزدباف از امسال به طور هدفمند وارد حوزه پوشاک شده و با ایجاد 
کارگاه های کوچک در تالش هستیم به سرعت در بخش پوشاک 
فعالیت خود را گسترش دهیم تا اهداف افق 1٤00 محقق شود. از 
جمله اقدام های اساسی در این زمینه گسترش تولید پوشاک به طور 

خانگی در کنار واحد صنعتی است.
به گزارش گسترش نیوز، وی اظهار کرد: یکی از مهم ترین برنامه های 
یزدباف در بخش پوشاک رشد اشتغالزایی است . کارگاه صنعتی با 
کارخانه متفاوت است و نیاز به مدیریت و کنترل بیشتری دارد؛ بنابراین 

بیشترین اشتغالزایی در این بخش خواهد بود.
ضرابیه با اشاره به اینکه درحال حاضر در بخش کارگاه های دوخت 
صنعتی ٢5 نیرو فعال است، افزود: مطابق برنامه ریزی های انجام شده 
تا دو سال آینده این رقم به 100 نیرو افزایش پیدا خواهد کرد. عالوه  
بر اینکه تمام خانوارهایی که درحال حاضر با ما همکاری دارند پس از 
مدتی خودشان می توانند به کارگاه های کوچکی تبدیل شوند و به طور 

مدیرعامل پتروشیمی تندگویان از عرضه این شرکت در فرابورس تا 
پایان امسال خبر داد.

 سیدرضا قاسمی شهری گفت: پذیرش تندگویان در فرابورس انجام 
به زودی  نیز  فرابورس  موردنظر  اصالحات  برخی  امیدواریم  و  شده 
صورت گرفته و تا پایان امسال سهام این شرکت عرضه شود.  وی 

افزود: در گام اول تنها 5درصد از سهام تندگویان عرضه خواهد شد.
 به گزارش دنیای اقتصاد،  مدیرعامل پتروشیمی تندگویان با اشاره 
به اینکه شرکت امسال از زیان انباشته خارج شده گفت: 85درصد از 
برنامه تولید شرکت تاکنون محقق شده و امسال رکورد جدید تولید در 

تندگویان زده می شود.
   قاسمی شهری با اشاره به اینکه تولید شرکت در 10 ماه اول امسال 
1٢ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده 
ادامه داد: تولید پارسال شرکت معادل یک میلیون و ٣0 هزار تن بود. 
وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال رکورد تولید پارسال شکسته 

شود.
 قاسمی شهری با تاکید بر اینکه 95 درصد محصول نهایی تولیدشده در 

برنامه هایی برای کنترل قاچاق دارد. 
که ٢٢0  است  چقدر  پنبه  وش  به  کشور  تولید  اینکه  درباره  وی 
هزارتن آن را تولید می کنیم، گفت: تقریباً دو برابر این رقم میزان 

نیاز کشوراست.
این مقام مسئول با بیان اینکه وش پنبه به دو محصول الیاف و تخم 

پنبه تبدیل می شود، افزود: الیاف معمواًل ٣0 درصد وش پنبه است.
هزار جریبی با بیان اینکه صنعت نساجی از الیاف استفاده می کند، 
امسال  اما  است  تن  هزار  الیاف حدود 1٣0  به  نیاز صنعت  گفت: 
که  جدیدی  ریسندگی  واحدهای  و  نساجی  صنایع  رونق  بواسطه 
افتتاح شدند پیش بینی می شود این رقم تا حدود 150 هزارتن برسد. 
وی افزود: بنابراین نیاز به وش در سالجاری حدود ٤50 هزارتن است. 
هزار جریبی ادامه داد: برنامه ما برای خودکفایی پنبه افق 1٤0٤ است 
ولی باید تالش کنیم زودتر به این هدف برسیم. وی تصریح کرد: 
در صورت حمایت دولت و صنعت نساجی این امر امکان پذیر است.

مستقل فعالیت  را ادامه دهند.
کارگاه های  توسط  تولیدی  پوشاک  نوع  درباره  یزدباف  مدیرعامل 
خانگی این شرکت اظهار کرد: درحال حاضر، واحد دوخت صنعتی با 
٢5 نیرو در حال فعالیت است که 90 درصد شلوار جین و 10 درصد 

کتان تولید می کنند . 
تمام پارچه های مورد نیاز این بخش نیز به  وسیله خط تولید همین 

کارخانه بافته می شود.
وی افزود: در حوزه دوخت یکی از مشکالت صنعتگران تهیه نخ 
ابتدای  از  باکیفیت برای دوخت لباس های جین است که نرخ آن 
سال تاکنون ٣ برابر شده است. فرهنگ خرید پارچه خارجی از جمله 
در بخش پوشاک، به ویژه از نوع پارچه و دوخت ترک، در بازار ایران 

بسیار ملموس است. 
این در حالیست که پارچه مورد نیاز یکی از برندهای معروف ترک در 

بازار ایران از سوی همین برند داخلی تهیه می شود.
ضرابیه با بیان اینکه امسال تیراژ تولید یزدباف حدود ٤ برابر سال 
گذشته بود، گفت: دوخت خانگی برخی پوشاک مانند دوخت کیف 
زنانه، مانتو، لباس بچگانه، ست های آشپزخانه و... از جمله برنامه های 
سال 9٧ بود که ابتدای امسال با حدود 1٢ خانواده آغاز شده و هم 
اکنون به ٧1 خانواده رسیده و امیدواریم تا پایان سال به 100 خانواده 

برسد.

پتروشیمی تندگویان امسال به فروش داخلی تعلق گرفته است، ادامه 
داد: ٤٧0 هزار تن از تولید شرکت به بازار داخل عرضه شده است. وی 

مجموع تولید 10 ماهه شرکت را حدود 950 هزار تن ذکر کرد. 
 مدیرعامل پتروشیمی تندگویان با اشاره بهره برداری از واحد SSP که 
از واحدهای پلیمری پتروشیمی تندگویان و یکی از طرح های جهش 
دوم صنعت پتروشیمی است گفت: با بهره برداری از این واحد ٤50 تنی 
در روز، امکان سوئیچ برای تولید گرید بطری و گرید نساجی با توجه به 

نیاز داخل امکان پذیر خواهد شد. 
 وی درخصوص برنامه شرکت در زمینه ایجاد تنوع در تولید محصول 
تولید ظروف  منظور  به  آنتی یووی  و  نخ الستیک  گرید  نیز گفت: 

روغن،آماده تولید در این شرکت شده است. 
همچنین کارهای پژوهشی سه گرید جدید دیگر نیز در حال انجام 

است که براساس نیاز بازار انجام می شود.
وی در پایان با اشاره به پروژه های مختلف زیست محیطی در پتروشیمی 
تندگویان تصریح کرد: این شرکت تا اوایل سال 1٤00 از فهرست 

صنایع آالینده خارج شده و به عنوان صنایع سبز حرکت می کند.

تاثیر قاچاق پوشاک بر تولید پنبه

مدیرعامل یزدباف : 
رشد ۵ برابری کارگاه های خانگی تولید پوشاک تا ۲ سال آینده

در انتظار عرضه سهام تندگویان
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آغاز طرح برخورد با قاچاق پوشاک

روال اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق ادامه دارد

یاسر سوادکوهی از آغاز دومین مرحله از اجرای طرح جامع مقابله با قاچاق 
پوشاک همراه با توسعه به کیف و کفش در سراسر کشور خبر داد و گفت: 
بر اساس ابالغیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با توجه به 
اتمام مهلت عرضه کیف، کفش و دیگر محصوالت گروه کاالیی پوشاک 
خارجی فاقد شناسه کاال، دومین مرحله از اجرای طرح برخورد با قاچاق 
پوشاک بدون شناسه برای گروه کاالیی پوشاک، کیف، کفش و سایر 
اجزای پوشاک در قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سراسر کشور 

شروع می شود.
مالی  جریان  رصد  و  مقابله  امور  هماهنگی  مدیرکل  مهر،  گزارش  به 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: در پی اجرای مرحله اول 
از اجرای این طرح با عنوان »طرح مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق« 
در استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، فارس، اصفهان، گیالن و مازندران از سال 1٣9٦ تاکنون بیش از 
٧0 درصد از فروشگاه های عرضه کننده پوشاک قاچاق تغییر رفتار داده اند و با 
افزایش خطرپذیری قاچاق پوشاک، این گروه کاالیی به لحاظ حجم قاچاق 

علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومت استان تهران در گفت وگویی 
اعالم کرد که سازمان تعزیرات حکومتی روال خود را در رابطه با »طرح 

مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق« ادامه می دهد.
اسفنانی بیان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع شبه 
قضایی به پرونده های قاچاق کاال و پوشاک رسیدگی می کند و در هر 
جا که به ما اعالم شود که کاالی قاچاق عرضه می شود به آن مکان ها 
مراجعه و بررسی های الزم را انجام می دهیم و روال قانونی را در رابطه 
با برخورد با عرضه کنندگان کاالی قاچاق اجرا می کنیم. وی با بیان اینکه 
اجرا طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق که از سال گذشته آغاز 
شده همچنان هم ادامه دارد گفت: حتی سال گذشته برخی صنوف به دلیل 
همزمانی اجرای این طرح با ماه های پایانی سال معتقدند بودند که اجرای 
طرح به تعویق بیفتد  که این موضوع مورد تایید واقع نشد و با اجرای 

از رتبه اول در سال 1٣9٦ به رتبه های پایین تری در سال 1٣9٧ تنزل یافته 
است. در متن ابالغیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمده است: 
»با عنایت به توفیقات طرح جامع مقابله با قاچاق پوشاک در استان تهران 
و هشت استان هدف از سال گذشته تاکنون، و با توجه به تکالیف قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر الزام اخذ و نصب شناسه کاال مطابق ماده 
٣ دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کاال برای گروه 
کاالیی منسوجات و پوشاک تاریخ ٤ /٣ /1٣9٦ مصوب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای واردکنندگان و مستند به ماده ٢ دستورالعمل ماده ٧ 
آئین نامه اجرایی ماده 1٣ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای کاالهای 
مشمول گروه کاالیی پوشاک تاریخ ٢ /٤ /1٣9٧ مصوب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تاریخ های ٣1 /5 /1٣9٧ و ٣0 /8 /1٣9٧ به ترتیب 
مهلت عرضه کفش و اجزا پوشاک خارجی فاقد شناسه به اتمام رسیده و از 
تاریخ های اخیر، هرگونه عرضه کفش و اجزا پوشاک )از جمله کیف، کمربند 
و...( فاقد شناسه در سطح عرضه بر اساس بند ذ ماده ٢ و ماده 1٣ قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قاچاق محسوب می شود.«

طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق  حدود 1٢0 فروشگاه و پاساژ 
عرضه کننده کاالی قاچاق مورد بررسی قرار گرفت و این بررسی ها در 

نهایت منجر به تشکیل پرونده و صدور حکم شد.
گفتنی است: طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق از اول دی ماه 
سال 1٣9٧ به اجرا درآمد، با آغاز این طرح مقرر شد تا برندهای عرضه 
پوشاک قاچاق که بعد از دستورالعمل ٧ مرداد 95 اقدام به ثبت نمایندگی 
و اخذ گواهی از امور بازرگانان وزارت صنعت نکرده اند، با آنها برخورد شود.

با قاچاق  از انجام بررسی  های الزم توسط ستاد مرکزی مبارزه   بعد 
کاال و ارز طرح از اول دی ماه  سال گذشته به اجرا در آمد و در گام 
اول 110 فروشگاهی که نمایندگی خود را ثبت نکرده بودند و کاالی 
شناسنه دار عرضه نمی کردند، شناسایی شدند و برخوردهای قانونی با 

آنها انجام شد.

کاش به جای صادرات مواد خام، کاالی تمام شده را صادر می کردیم

نساجی  انجمن صنایع  مدیره  هیئت  علیمردان شیبانی -عضو  دکتر 
ایران- اعالم کرد: قطعاً ارز آوری کاالی تمام شده حاصل از مثاًل صدتن 
گرانول پلی پروپیلن چندین برابر ارزآوری صادرات همین مقدار مواد به 
صورت خام خواهد بود؛ عالوه بر آن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را در 
این شرایط نباید فراموش کرد. مسلماً هیچ کس مخالف صادرات صحیح و 

اصولی کاالی تولیدی کشور نیست.
) از بزرگ ترین  ایران  انجمن صنایع نساجی  نماینده  وی که به عنوان 
مصرف کنندگان مواد پتروشیمی(، در نشست تخصصی با عنوان »بررسی 
وضعیت کنونی صنایع پایین دستی و اتخاذ راهبردهای موثر در صنایع 
ساخت محور« روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه در محل اتاق ایران با 
حضور بیش از ٣0 نفر از نمایندگان تشکل های گوناگون برگزار شده بود 
)و متأسفانه انجمن صنایع نساجی ایران دعوت نامه شرکت در این جلسه را 
به موقع دریافت نکرده بود(؛ حضور داشت، افزود: بسیاری از حاضرین در 
جلسه اعتقاد داشتند که بعضاً مواد پتروشیمی در بازارهای خارج از کشور 
با قیمتی پایین تر از قیمت عرضه آن به صنعتگران داخلی عرضه می شود 
در حالی که منطق ایجاب می کند مواد اولیه ای که ناشی از منابع داخلی 
و نیروی کار کشور می باشد،  نباید با نرخی باالتر از مواد اولیه صادراتی 

عرضه گردد.
به گفته این صنعتگر نساجی، صادرات مواد اولیه پتروشیمی در صورتی 
توجیه دارد که تقاضا در بورس برای آن وجود نداشته باشد که در این 
صورت پس از عرضه یکی دو بار آن در مچینگ، صادرات آن به نفع 

کشور خواهد بود.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، بیشتر مشکالت عنوان 
شده در این جلسه را بین همه صنعتگران مشترک دانست و گفت: وقتی 

مشکالت برای همه از یک نوع باشد، راه حل ها نیز یکسان خواهند بود.
دکتر شیبانی در مورد گالیه برخی از صنعتگران نسبت به عملکرد سایت 
بهین یاب گفت: بارها به این نکته اشاره کرده ام که قانون بد، به مراتب 
بهتر از بی قانونی است، سایت بهین یاب دارای نقاط ضعف فراوانی است 
اما می توان نقایص را برطرف نمود؛ ضمن این که متأسفانه بعضاً در این 
جلسات زمزمه خروج مواد اولیه پتروشیمی از بورس کاال نیز شنیده می شد 

که اکثریت قریب به اتفاق حضار موافق چنین خروجی نیستند.
وی خواستار حضور مستمر، موثر و پر رنگ نمایندگان انجمن صنایع 
نساجی ایران در چنین جلساتی به خصوص در اتاق بازرگانی ایران به 

عنوان پارلمان بخش خصوصی شد.
دکتر شیبانی خاطر نشان کرد: مهمترین دستاورد این نشست، یکصدایی 
در لزوم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده روی صادرات مواد خام، تأکید بر 
صادرات کاالی تمام شده به جای خام فروشی و عدم صادرات مواد اولیه با 

قیمتی پایین تر از نرخ عرضه شده در داخل کشور دانست.
نمایندگان تشکل ها،  با حضور  این جلسه  مقرر شد  وی تصریح کرد: 
مسئوالن ارشد پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
متولی صنایع کشور در آینده ای نزدیک برگزار شود و نتیجه آن به عنوان 

یک مصوبه به سازمان های  ذی ربط ابالغ گردد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: کمتر از یک ماه 
و نیم تا پایان سال 1٣98 بیشتر باقی نمانده و امیدواریم در این برهه 
حساس، مسئله تأمین مواد اولیه و مشکل تأمین نقدینگی واحدها با همدلی 
و همراهی دولتمردان و صاحبان صنایع مرتفع گردد و علی رغم مشکالت 
فرا روی واحدهای صنعتی، امسال را با امید به پایان برسانیم و به یاری 
خداوند، درب کارخانه ها در نخستین روزهای سال 1٣99 با انگیزه ، تالش 

و رونق بیشتر و در شرایط بهتر باز شوند. 
دکتر شیبانی در پایان، تالش و بکارگیری درایت و هوشمندی صادقانه 
اعضای انجمن صنایع نساجی ایران، در حمایت و تقویت هیأت مدیره 
انجمن را باعث دلگرمی بیشتر و پیگیری الزم جهت حل مشکالت این 

صنعت کهن دانست. 

عضو جدید

مدیرعامل: سید حمید رضا طباطبایی
محل کارخانه: تهران

زمینه فعالیت: بازرگانی
عضویت  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
مدیران  به  را  کیان  آرنگ  شرکت سیس 
آن واحد به ویژه جناب آقای سید حمید 
رضا طباطبایی خوش آمد عرض نموده و 

موفقیت روزافزون ایشان و شرکت  سیس آرنگ کیان را آرزومند 
است. 

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت سیس آرنگ کیان

جمع آوری پوشاک فاقد شناسه و کد رهگیری 
از هفته آینده

گفت:  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  معاون 
بر  خارجی  پوشاک  هر  آینده،  هفته  از 
مورد  رهگیری  کد  و  شناسه  اساس 
ارزیابی قرار می گیرد و اگر کاالیی چنین 
شناسه ای نداشته باشد، قاچاق محسوب 

و جمع آوری می شود.
مصطفی پورکاظم شایسته اظهار داشت: پوشاک یکی از مقاصد 
اصلی قاچاق است و بازاری با ارزش هشت میلیارد دالر در کشور 
دارد که ظرفیت تولید داخل معادل شش میلیارد دالر داریم و در 
نتیجه دو میلیارد دالر از طریق قاچاق و به صورت مسافری و 
چمدانی تامین می شود. بنابراین هدف گیری اصلی این بود که به 
حمایت از تولید داخل که دارای کیفیت بسیار زیادی است، بپرداریم 
و طرح مقابله با پوشاک قاچاق را به تمام استان های کشور توسعه 

دهیم.
 به گزارش مهر،  وی به اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته 
است اشاره کرد و افزود: اقدامی که در این زمینه در مرزها انجام 
دادیم، توسل به سامانه های مستقر در مبادی ورودی و خروجی 
بود. همچنین باید یک کار عمده و اساسی را نیز در سطح عرضه 
انجام دهیم. بر اساس ماده 1٣ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر 
کاالی خارجی باید با شناسه و کد رهگیری مشخص خودش در 
سطح بازار عرضه شود و کاالهایی که چنین کدی ندارند، قاچاق 

محسوب می شوند و از سطح بازار جمع آوری می شوند.
 معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصریح 
کرد: تولیدکنندگان پوشاک داخلی، کد و شناسه مخصوص خود را 
اخذ می کنند. طرح رهگیری شناسه پوشاک برای شناسایی کاالی 

قاچاق را سال گذشته در تهران و هشت استان دیگر اجرا کردیم.

https: //telegram. me/aiti1395
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