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در  حسينى  مروج  محمد 
خبرگزارى  با  گفت وگو 
ميزان، در خصوص وضعيت 
كشور  نساجى  صنعت  فعلى 
در  نساجى  صنعت  گفت: 
ظرفيت  با  حاضر  حال 
فعاليت  درصد   35 الى   30
را  آن  دليل  كه  مى كند 
ركود  و  قاچاق  در  مى توان 
بازار صنعت نساجى پيگيرى 
كرد كه باعث افزايش تعداد واحدهاى نيمه تعطيل شده است. 
بيان  به  تركيه  كشور  ناامنى هاى  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
تاثير آن در صنعت نساجى ايران پرداخت و گفت: با وجود 
ناآرامى ها همچنان قاچاق منسوجات از اين كشور به ايران 
در  آن  آثار  قاچاق  شدن  تعطيل  صورت  در  و  دارد  ادامه 
از  حاكى  شنيده ها  البته  مى شود،  مشخص  آينده  ماه هاى 
آن است كه تالش هايى براى جلوگيرى از قاچاق صورت 

گرفته ولى همچنان اثرات قابل لمسى ديده نشده است. 
رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران عنوان كرد: 
كاهش مسافرت ها به تركيه كاهش بار همراه با مسافر را 
به دنبال داشته كه اميدواريم با تغيير مقصد مسافران شاهد 

واردات از كشورهاى ديگر نباشيم. 
وى در خصوص قاچاق كاال از تركيه به ايران گفت: حجم 
است،  چينى  تركيه  از  وارداتى  كاالهاى  از  توجهى  قابل 
هستند  لوكس  و  كيفى  كاالى  تركيه  توليدى  كاالهاى 
كه حداكثر واردات از اين كشور به 20 درصد مى رسد، اما 
مصرف عمومى پوشاك كشور چينى است كه نصف آن از 

دبى و مابقى از كشور، تركيه وارد مى شود. 
مروج  با اشاره به تالش هاى صورت گرفته براى جلوگيرى 
از قاچاق كاالى چينى از مرز كشورهاى ديگر مثل ارمنستان 
و گرجستان تصريح كرد: قاچاقچيان انبارهاى خود را براى 
مى كنند  پر  است  سال  دوم  ماهه  شش  كه  فروش  فصل 
صورت  سال  دوم  ماهه  شش  در  فروش  و  توليد  بيشتر  و 
مى گيرد، بنابراين آمار قاچاق در اين تاريخ بيشتر خواهد بود. 
براى  فرصتى  زمان  اين  اينكه  از  اميدوارى  ابراز  با  وى 
باشد،  ركود  از  خروج  و  ايران  نساجى  صنعت  خودنمايى 
گفت: متوجه اين نكته شده ايم كه سرمايه گذاران تركيه اى 
بررسى  و  مطالعه  حال  در  ايران  نساجى  صنعت  روى  بر 
اين  در  سرمايه گذارى  براى  عالقه مندى هايى  و  هستند 
بازار نشان داده اند كه اين نشات گرفته از شرايط نامطلوب 
پيش آمده در اين كشور و از دست دادن بازارهاى مصرفى 
نساجى  انجمن  مديره  هيئت  رئيس  است.   كشورها  ديگر 
ايران اظهار كرد: تاكنون نيز قراردادهاى كوچك در صنعت 
در  ترك ها  همچنين  گرفته،  صورت  كشور  اين  با  نساجى 
يا  و  كشور  سطح  فروشگاه ها  از  بسيارى  در  حاضر  حال 

نزديك مرز به صورت مستقل در حال فعاليت هستند. 

نساجی ترکيه از رونق افتاد/ بازار نساجی 
ايران زير ذره بين سرمايه گذاران
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محمد مهدى رئيس زاده - دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران- 
قانون  ماده 20  اجرايى  آيين نامه  سريع تر  چه  هر  اصالح  خواستار 
بيكارى  و  كارخانه ها  تعطيلى  از  جلوگيرى  براى  توليد  موانع  رفع 

ميليون ها كارگر شد.
وى ضمن اعالم مطلب فوق افزود: طبق مهلت هيئت وزيران افراد 
تا پايان مرداد فرصت داشتند كه 25 درصد على الحساب به نرخ 
گشايش اعتبار را واريز كنند و طبعاً 6 ماه پس از آن هم براى تعيين 
به صورت  نمى توانستد  كه  كسانى  و  مى كردند  پيدا  مهلت  تكليف 

يك جا بدهى هاى خود را بپردازند. 

كشف  قاچاق هاى  در  مصرف  يكبار  بازرگانى  كارت هاى  پاى  رد 
 137 ماه   7 در  راننده  يك  كه  است  مشهود  طورى  اخير  شده 

ميليارد تومان واردات داشته است اما پولى براى ازدواج ندارد.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادى خبرگزارى فـارس، بـازار مكاره 
كارت هـاى اجـاره اى موسـوم بـه يكبار مصـرف، پديده اى اسـت 
كـه طـى سـال هاى اخيـر رواج بيشـترى يافته تـا افراد سـودجو 
و بـه اصطـالح تاجـر در سـايه ايـن كارت هـا و صاحبـان گمنام 
كارت كـه بـراى گـذران زندگـى و امـرار معـاش اقدام بـه چنين 

المـال  بيـت  و  دولـت  حقـوق  تضييـع  باعـث  مى كننـد،  كارى 
مى شـوند.

عامالن  شناسايى  عدم  دليل  به  و  نشده  ختم  اينجا  به  البته  كار 
اصلى با اين كارت ها اقدام به قاچاق كاال كرده كه بالى جاى 

اين روزهاى توليد است.
پشت  زده  نقاب  تاجران  برخى  شناسايى  و  رصد  امكان  عدم 
نبود  نيز  و  ماليات  دريافت  براى  اجاره اى  بازرگانى  كارت هاى 

ريشه  خشكاندن  براى  قاطع  و  جدى  برخورد 

انجمن  مديره  هيات  يازده  و  نهصد  جلسه 
هفدهم  يكشنبه  روز  ايران  نساجى  صنايع 
مهندس  آقايان  حضور  با  ماه  مرداد 
صالحى نيا معاون وزير صمت در امور صنايع 
و آقاى على آبادى سرپرست اداره كل صنايع 
نساجى و پوشاك و سركار خانم نصرالهى 
پوشاك  و  نساجى  صنايع  سابق  مديركل 
تشكل هاى  نمايندگان  و  صمت  وزارت 
كميته هاى  روساى  و  پوشاك  و  نساجى 
از  پس  و  شد  برگزار  انجمن  تخصصى 
خيرمقدم مباحث مختلفى به شرح ذيل مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
در ابتداى اين نشست آقاى صالحى نيا با اشاره به سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى و رشد 8 درصدى در بخش صنعت و 5 درصدى 
در ارزش افزوده به تبيين برنامه هاى وزارت صنعت در اين خصوص 

به شرح ذيل پرداختند:
پيشرفت هاى  و  متوسط  و  كوچك  صنايع  در  توليد  رونق  طرح   

صورت گرفته در اين خصوص
 تحريك بازار و طرح خريد كاالهاى مصرفى با دوام و اصالحات 

و پيشرفت هاى صورت گرفته در آن
 پيشرفت هاى صورت گرفته در بحث مبارزه با قاچاق كاال و ثبت 

برندها
و  كاال  واردات  مديريت  خصوص  در  شده  انجام  پيشرفتهاى   

كارآمدسازى تعرفه ها
 بحث بازسازى و نوسازى واحدهاى نساجى و پيگيرى هاى انجام 

شده دراين خصوص
 ظرفيت هاى كارگروه ملى رفع موانع توليد و امكان بهره گيرى از 

اين ظرفيت ها در حل مشكالت واحدها
در  را  توضيحاتى  خود  صحبتهاى  پايان  در  نيا  صالحى  مهندس 
خصوص تغييرات ايجاد شده در سطح مديريت اداره كل نساجى 
و پوشاك ارائه فرمودند و حضور آقاى على آبادى و خانم نصرالهى 
را در معاونت تحت مديريت خود براى  نساج ها ذى قيمت دانستند.

مهندس مروج رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران با 
اشاره به زنجيره توليد صنايع نساجى و پوشاك ضمن ابراز تأسف از 
تغييرات انجام شده بدليل اجراى قانون مربوط به عدم بكارگيرى 
بازنشستگان در سازمانهاى دولتى و خروج سركارخانم نصراللهى 
آقاى  به  مقدم  خير  با  و  پوشاك  و  نساجى  كل  اداره  مديريت  از 
على آبادى سرپرست جديد اداره كل،  مسائل و مشكالت مالياتى 

را از مهمترين مشكالت صنايع نساجى و پوشاك 

تسريع در اصالح ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد

وارد کننده ۱۳۷ ميليارد تومان کاال، پولی برای ازدواج ندارد

مطالبات تشکل های نساجی و پوشاک از متوليان صنعت رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجى ايران

گزارش فارس از رد پاى كارت هاى يكبار مصرف در قاچاق اخير
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صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  دهمين  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. 
مهندس حميدی طی سخنانی از بی توجهی مسئولين وزارت صنعت 
در  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  از  نظرخواهی  عدم  خصوص  در 
خصوص مديرکل جديد انتقاد نمودند که مقرر شد انجمن موضوع را 

به طور جدی پيگيری کند. 
٢- 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. 
اشاره  با  نيز  پنبه  صندوق  عامل  مدير  کاويانی  مهندس  آقای   -٣
از  آفات  از  جلوگيری  و  نباتات  حفظ  درخصوص  موجود  قوانين  به 

آزادسازی واردات پنبه از پاکستان بدليل آفات آن انتقاد نمودند.
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. 
٤- آقای مهندس کرمانی با اشاره به کاهش ١٠ تا ١٥ درصدی کشت 
پنبه در سطح کشور و نهايتًا توليد ٥٠ هزار تنی پنبه در يک سال از 
شرايط فعلی توليد داخل انتقاد نمودند و بخش ريسندگی را در تأمين 
پنبه مورد نياز خود دچار مشکل دانست و افزايش قيت و کمبود پنبه 
در کشور را بزرگترين مشکل صنعت نساجی در ماه های آتی دانستند 
و پيشنهاد تأسيس سازمانی يا ارگانی برای خريد عمده پنبه توسط 

انجمن صنايع نساجی ايران را ارائه فرمودند. 
٥- 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. 
٦- آقای دکتر شيبانی در جمع بندی مباحث مطرح شده ايجاد انگيزه 
در کشاورزان و افزايش توليد پنبه در کشور را نيازمند حمايت ويژه 
دولت دانستند و با اشاره به تجربيات ساير کشورها در حمايت از 
جهاد  وزارت  جدی تر  توجه  خواستار  پنبه  توليد  برای  کشاورزان 
کشاورزی به اوضاع بحرانی شرايط فعلی صنعت ريسندگی کشور 

شدند. 
٧- آقای مهندس بصيری با اشاره به توليد ٢٧٥ هزار تنی در زمان 
دکتر مصدق وضعيت فعلی توليد پنبه در کشور را با وجود پيشرفت های 

علمی و فنی و تکنولوژيکی اسفناک خواندند. 

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

سجادی بيدگلي.

ادامه از صفحه 1

تسريع در اصالح ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد
شش ماه پس از آخرين واريزى، فرصت داشتند. در مقابل بانك ها 
اعالم مى كردند كه مهلت شش ماه منقضى شده است اما طبق 
آخرين اصالحيه هيئت وزيران كه به تازگى مصوب شده، مهلت 
و  گرديد  تمديد  ماه  شهريور  پايان  تا  على الحساب ٪25  پرداخت 

تا 15 اسفند سال جارى براى تعيين تكليف به افراد زمان داده شد.
وى ادامه داد: اين آيين  نامه داراى  اشكال ساختارى در شرايط ركود 
فعلى است به عبارت بهتر فرمولى مدنظر قرار گرفته كه براين اساس 
اگر افراد بخواهند بدهى هاى خود را تسويه نمايند از هيچ گونه تخفيفى 
برخوردار نيستند زيرا تاريخ توليد ارز مبادله اى 4 مهر 1391 است و 
تا آن تاريخ به نرخ ارز مرجع بدهى ها بايد تسويه مى َشدند و ساليانه 
20 درصد سود هم روى آن اعمال شود تا زمانى كه مراحل  تسويه 
رعايت  صورت  در  شده  انجام  محاسبات  طبق  شود؛  انجام  نهايى 
اين آئين نامه ، نرخ دالر به بيش از 6-7 هزار تومان افزايش خواهد 
يافت و توليدكننده با اين نرخ هاى باال، به هيچ وجه قادر به بازپرداخت 
بدهى هاى خود نخواهد بود. پس راهى وجود ندارد جز بازگشت به روح 
اصلى قانون گذار كه در آن هدف مجلس، نرخ روز گشايش بوده است. 
رئيس زاده ادامه داد: طى برگزارى جلسات مختلف با مسئوالن معاونت 
اقتصادى رياست جمهورى، آقاى خسروتاج ( معاون وزير صنعت)، آقاى 
دكتر نصيرى اقدم (رياست كارگروه ماده 20 ) بيست تشكل بزرگ 
كه داراى ميليون ها كارگر و نيروى انسانى فعال هستند(انجمن صنايع 
نساجى ايران، انجمن شركت هاى راه سازى ايران، انجمن قطعه سازان 
كارفرمايان  صنفى  انجمن  اجرايى،  و  فنى  مديران  انجمن  خودرو، 
صادركنندگان  انجمن  ايران،  ريخته گرى  جامعه  سيمان،  صنعت 
صنعتى، معدنى و خدمات مهندسى، انجمن شركت هاى ساختمانى، 
انجمن توليدكنندگان فوالد ايران، خانه معدن ايران، انجمن صنفى 
كارفرمايى صنايع فرآورده هاى لبنى ايران، انجمن توليدكنندگان رنگ و 
رزين ايران، انجمن صنفى صنعت تاير، انجمن سنگ ايران، سنديكاى 
صنعت برق ايران، انجمن كامپوزيت ايران، انجمن صنفى كارفرمايان 
صنايع فروآلياژ، انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان موليبدن ايران، 
انجمن صنفى توليدكنندگان كاشى و سراميك كشور و انجمن صنايع 
پروفيل در و پنجره ايران )، در نامه  خود به رياست محترم مجلس 
اعالم كردند در صورت تداوم اين شرايط نامطلوب، قطعاً با بحران هاى 
كارگرى مواجه خواهيم شد و ضرورت بازنگرى آيين نامه اجرايى ماده 
20 را مورد تأكيد قرار دادند. به گفته دبيركل انجمن صنايع نساجى 
ايران، در مورد افراد بدحساب و (به تعبير برخى از نمايندگان مجلس) 
رانت خواران كه منابع مالى بانك ها را دريافت كرده اند اما هيچ طرح 
توليدى و صنعتى اجرا نشده است و وارداتى صورت نگرفته، صحبتى 
نيست زيرا تخلف انجام داده اند و بايد به اشد مجازات  محكوم شوند، 
دغدغه اصلى اكثر واحدهاى توليدى است كه از محل اين منابع، يا 
خطوط توليد جديد وارد كرده اند و يا به اجراى طرح توسعه پرداخته اند 
اما به دليل مشكالت ناشى از تحريم و ركود، از عهده ايفاى تعهدات 
خود برنيامده اند. رئيس زاده، اصالح اصالحيه ماده 20 قانون رفع موانع 
توليد در مورد نحوه تسويه بدهكاران حساب ذخيره ارزى، توسط دولت 
را بهترين راهكار عنوان كرد و گفت: وزير صنعت بنابر وظيفه خود، 
حامى توليدكنندگان بوده و مقرر شده پيشنهادات كميسيون بازار پول و 
سرمايه اتاق بازرگانى تهران از طريق وزير، به هيئت وزيران منعكس 
شود.  وى ابراز اميدوارى نمود كه با مطالعات كارشناسى دولت، هر 
چه سريع تر شاهد اصالح آيين نامه ماده 20  قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى در هيئت تطبيق قوانين و مقررات 
مجلس شوراى اسالمى و رفع ايرادات وارده در چارچوب قانون باشيم.

با  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  اختصاصى  جلسه   
رئيس سازمان امور مالياتى كشور

رئيس زاده ضمن اشاره به رايزنى هاى انجام شده براى برگزارى 
 جلسه  اختصاصى انجمن صنايع نساجى ايران با آقاى دكتر تقوى 
نژاد، گفت: در مورد صنايع قاچاق  پذير مانند منسوجات و پوشاك، 

متأسفانه اصالحيه قانون ماليات هاى جديد ( كه از بسيارى جهات 
زيرساخت ها  نشدن  فراهم  به دليل  اما  باشند)  مثبت  است  ممكن 
تا  كشيد  خواهد  طول  سال ها  گريزى،  ماليات  فرهنگ  وجود  و 
اصناف، خرده فروش ها و عاملين توزيع خود را موظف به پرداخت 
ماليات حّقه بدانند. به گفته وى، با اجراى اصالحيه جديد قانون 
مالياتى، از اول مهرماه تمام توليدكنندگان در فروش محصوالت 
خود دچار مشكل خواهند شد زيرا در صورت عدم تمايل خريداران 
عنوانشان،  و  نام  افشاى  به  توزيع)  سنتى  سيستم  و  (بنكداران 
فشارهاى مضاعفى بر دوش توليدكننده تحميل مى شود البته در 
اين ميان توليدكنندگانى كه داراى شبكه عرضه مستقيم هستند 
با مشكل چندانى روبرو نخواهند شد و توليدكنندگانى در معرض 
خطر قرار مى گيرند كه داراى شبكه توزيع مستقيم نيستند و به 
روش  سنتى يعنى فروش بنكدارى و داللى، محصوالت خود را 

به بازار ارائه مى نمايند.

 بخشنامه بخشودگى جرائم سازمان تأمين اجتماعى
محور ديگر مصاحبه دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران بود، وى 
در اين مورد گفت: طبق قانون تا 26 شهريورماه اگر بدهكاران 
اين سازمان ، نسبت به پرداخت بدهى هاى خود اقدام نمايند، تمام 
جرايمشان بخشوده خواهد شد. همان طور كه در مورد ماليات نيز 
مالياتى  بدهى  اصل  فردى  اگر  شهريورماه،  پايان  تا  قانون  طبق 
خود را بپردازد، مشمول بخشودگى مالياتى مى شود اما در مواردى 
به دليل سنگ اندازى و كندى عملكرد سازمان امور مالياتى، اين 
احتمال وجود دارد كه از موعد بخشودگى مالياتى سپرى شود و 

بدهى  افراد بخشيده نشود!

 نشانى انبارهاى پنبه داخلى را اعالم كنيد!
و  توليدكنندگان  از  برخى  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
انجمن هاى توليد پنبه كشور عنوان مى نمايند  اعالم كمبود پنبه 
پنبه  و  است  فرافكنى  نوعى  نساجى،  واحدهاى  سوى  از  داخلى 
مورد نياز واحدهاى نساجى در انبارها موجود است، پاسخ داد: اگر 
پنبه داخلى براى رفع نياز واحدهاى نساجى كافى موجود است، 
لطفًا فروشندگان و نشانى انبارهاى پنبه اعالم شود تا واحدهاى 

نساجى اين كمبود را جبران نمايند!
رئيس زاده افزود: طى ارسال نامه اى به رييس ستاد تنظيم بازار ، 
ايشان دستور فورى براى آقاى حجتى- وزير جهاد كشاورزى- و 
آقاى نعمت زاده - وزير صنعت- صادر كرده  است  تا در جهت حل 
سريع تر مشكل كمبود پنبه به عنوان ماده اوليه واحدهاى نساجى 

اقدامات موثر صورت گيرد.
اتمام  از  پس  گفت:  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
اگرچه  كه  شد  خواهند  بازار  روانه  داخلى  پنبه هاى  شهريورماه ، 
را  نساجى  كارخانه هاى  نياز  حدودى  تا  اما  نيست  بااليى  حجم 
برطرف خواهند كرد و با 8-7 هزار تن واردات پنبه مى توان به 

مديريت بحران پنبه پرداخت.

 تغيير و تحول در اتاق بازرگانى ايران
ايران-آقاى  بازرگانى  اتاق  رئيس  استعفاى  به  پايان  در  وى 
جالل پور-  به دليل عارضه قلبى نيز اشاره نمود و گفت: تعدادى 
كه  كرده اند  آمادگى  اعالم  ايران،  بازرگانى  اتاق  رياست  نامزد 
اتاق  هاى  اختيار  در  آرا  اكثريت  رأى ،   400 حدود  مجموع  از 
نفر  تشكل هاست، 20  دست  در  رأى  حدود 100  و  شهرستان ها 
كه  است  اين  غالب  نظر  معموًال  هستند.  دولت  نمايندگان  هم 

رئيس اتاق بازرگانى ايران بايد فعاِل بخش خصوصى باشد.
اتاق  نمايندگان  هيئت  رسمى  جلسه  اولين  در  افزود:  رئيس زاده 
بازرگانى ايران ( اواخر مرداد) پيرامون مسائل مربوط به برگزارى 

انتخابات رئيس اتاق بازرگانى تعيين تكليف خواهد شد.
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نظرسنجی در خصوص اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز
برای دسترسی به متن اليحه اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز به سايت انجمن صنايع نساجی 
مراجعه  نظرسنجی  بخش   www.aiti.ir ايران 
فرموده  مطالعه  آنرا  است  خواهشمند  فرماييد. 
و در اسرع وقت نظرات و پيشنهادات خود را به 

دبيرخانه انجمن ارسال نمائيد.

مطالبات تشکل های نساجی و پوشاک از متوليان صنعت
بعنوان  را  مستقيم  مالياتهاى  قانون  اصالحيه  اجراى  و  دانستند 
مهمترين مشكل واحدها مطرح فرمودند و قاچاق را مشكل مزمن 

اين صنعت دانستند.
را  بازار  در  تقاضا  تحريك  بدون  نقدينگى  تأمين  مروج  مهندس 

ناكارآمد دانستند و خواستار توجه بيشتر به اين حوزه شدند.
دكتر شيبانى نايب رييس هيات مديره انجمن طى سخنانى با اشاره 
به نامه مكتوب جامعه متخصصين نساجى ايران خطاب به وزير 
صنعت در خصوص تغييرات انجام شده در سطح مديريت اداره كل 
نساجى و پوشاك وزارت صمت و عدم توجه وزارت خانه به نظرات 
و ديدگاههاى تشكل ها و عدم مشورت در اين خصوص، بخشهايى 
در  توضيحاتى  نيا  صالحى  آقاى  و  فرمودند  قرائت  را  نامه  اين  از 
نيروهاى  از  تا  نمودند  تمايل  ابراز  و  فرمودند  ارائه  خصوص  اين 
بدنه  در  مى شوند  معرفى  تشكل ها  توسط  كه  جوان  و  متخصص 
وزارتخانه استفاده نمايند. دكتر شيبانى با اشاره به اينكه متولى اصلى 
صالحى  آقاى  از  است  صمت  وزارت  صنعتگران  و  توليدكنندگان 
واحدهاى  مشكالت  و  مسائل  پيگير  جد  طور  به  كه  خواست  نيا 
توليدى بخصوص در حوزه بانك، ماليات و بيمه شوند. دكتر شيبانى 
مشكل تأمين مواد اوليه بخصوص پنبه را مشكل روز صنايع نساجى 
دانستند و مبارزه با قاچاق را بدون توجه به فاكتورهاى قيمت تمام 
به  تحميلى  هزينه هاى  ساير  و  بانكها  سود  نرخ  و  محصول  شده 

توليدكننده را ناكارآمد دانستند.
دكتر كاردان در تكميل فرمايشات مهندس مروج و دكتر شيبانى 
از حمايتهاى نادرست دولت در از ساير صنايع با تزريق منابع مالى 
انتقاد نمودند و تفاوت مشكالت صنايع نساجى را با ساير صنايع 
مورد توجه دولت در اين دانستند كه نساج ها هميشه براى تأمين 
مواد اوليه خود مشكل داشته اند و هيچ گاه تقاضاى تزريق پول و 
تداوم  و  كار  براى  فضائى  فقط  بلكه  اند  نداشته  بالعوض  كمك 

توليد مى خواهند.
به  مالياتى  امور  سازمان  طرف  از  وارده  فشارهاى  كاردان  دكتر 
و  بيشتر  حمايت  خواستار  و  دانستند  سابقه  بى  را  توليدكنندگان 

جدى تر وزارت صمت در اين خصوص شدند.
سوابق  از  تمجيد  با  حميدى  رضا  مهندس  نشست  اين  ادامه  در 
در  را  صمت  وزرات  نقش  صمت،  وزارت  در  نيا  صالحى  مهندس 
شرايط فعلى بسيار حساس و مؤثر دانستند و خواستار پيگيرى جدى 
بر  فشار  بجاى  گريزان  ماليات  از  ماليات  اخذ  خصوص  در  دولت 
توليدكنندگان شد و اخذ ماليات ارزش افزوده از توليدكننده بجاى 
مصرف كننده را در دنيا بى سابقه دانست. آقاى مهندس حميدى با 
اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در خصوص حمايت از توليد 

و مبارزه با قاچاق خواستار عملى شدن منويات ايشان شدند.
آقاى هاكوپيان رئيس انجمن صنايع پوشاك ايران نيز ضمن سپاس 
از انجمن صنايع نساجى ايران در تشكيل اين نشست از روند جلسه 
انتقاد نمودند و خواستار تقويت روحيه مطالبه گرانه صنتعگران از 
متوليان صنعت شدند. ايشان با انتقاد از بافت سنتى موجود و عدم 
و  معدن  صنعت،  وزارت  از  مدرن  و  صنعتى  ساختار  گيرى  شكل 
تجارت كه متولى صنعت و تجارت و توزيع است خواست تا نسبت 
به  بتوانند  توليدكنندگان  تا  كند  اقدام  خود  ساختارهاى  اصالح  به 
كار اصلى خود يعنى توليد بپردازند. آقاى هاكوپيان تدوين برنامه 
جامع راهبردى براى صنعت پوشاك را جزء دستاوردهاى اداره كل 
دانستند اما اجراى آن را با ساختار هاى فعلى ان وزارتخانه بسيار 
باالى  كيفيت  به  اشاره  با  ايشان  دانستند.  اجرايى  غير  و  دشوار 
كاالى ايرانى از سياستهاى نادرست وزارت صمت در حوزه واردات 
انتقاد نمود و آنچه را كه تحت عنوان قاچاق مطرح است را واردات 
سازمان يافته و بى رويه كاال دانستند و شبكه توزيع سنتى فعلى 
را در جهت حمايت از توليد داخل ندانستند. مهندس اخوان رئيس 
كميته نخ فيالمنت انجمن با نامناسب خواندن بازار و مشكالت 
اجراى  خود،  محصوالت  فروش  در  توليدى  واحدهاى  عمده 
سختگيرانه اصالحيه قانون مالياتهاى مستقيم را بسيار غير معقول 
دانستند و فشارهاى سازمان مالياتى در ماههاى اخير كه ركود بى 

سابقه اى بر بازار حاكم است را عامل تعطيلى واحدهاى توليدى 
در ماه هاى آينده دانستند. ايشان از مهندس صالحى نيا خواستند 
تا با درك شرايط واقعى توليدكنندگان نسبت به كاهش فشارهاى 

سازمان مالياتى همراهى كنند.
به  صمت  وزير  اشراف  به  به  اشاره  با  نيز  تواليى  محمود  آقاى 
مسائل و مشكالت مالياتى از عدم همراهى وزارتخانه مذكور در 
حل و فصل مسائل و مشكالت مالياتى انتقاد نمودند و با اشاره 
ه پيگيريهاى حوزه تجارت آن وزارتخانه خواستار پيگيرى بيشتر 

معاونت امور صنايع در اين خصوص شدند.
ايشان قوانين مالياتى موجود را متناسب با واقعيتهاى توليد كشور 
ندانستند و خواستار توجه بيشتر به شأن و جايگاه توليد در كشور 

شدند.
مالياتهاى  اصالحيه  قانون  تصويب  شيوه  انتقاداز  با  تواليى  آقاى 
مستقيم در مجلس نهم از آقاى صالحى نيا خواست تا در حل و 
فصل مسائل و مشكالت مالياتى با فعاالن اقتصادى همراه باشند و 
در اجراى مصوبات و تفاهم هاى صورت گرفته بسيار جدى و مصمم 
باشند ايشان خواب توليد و بيدارى ماليات را عامل تعطيلى و از بين 

رفتن واحدهاى توليدى دانستند.
آقاى اكبر لباف نيز با انتقاد از اقدامات جانب دارانه وزارت صمت 
براى خروج عرضه محصوالت پتروشيمى از بورس كاال خواستار 
توقف اين موضوع شدند و ازآقاى صالحى نيا بعنوان متولى صنعت 
كشور خواستند تا در خصوص مسائل و مشكالت مالياتى وارد عمل 
شوند و در پايان از تفاوت نرخ عرضه محصوالت پتروشيمى در بازار 
در  صمت  وزارت  پيگيرى  خواستار  و  نمودند  انتقاد  خارج  و  داخل 
اين خصوص شدند. محمدمهدى رئيس زاده دبيركل انجمن صنايع 
نساجى ايران نيز در جمع بندى مطالب ارائه شده به پيگيريهاى 
انجام شده براى نشست اختصاصى با رئيس سازمان امور مالياتى 
از دى ماه پارسال تا كنون اشاره نمود و اجراى آئين نامه اجرايى 
مشكل  ماه  مهر  اول  از  را  مستقيم  ماليات هاى  قانون  ماده 169 
اساسى واحدهاى توليدى دانست كه قطعا ًتبعات سنگينى را براى 
صنعت و اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. رئيس زاده در ادامه 
به پيگيريهاى مربوط به اصالح آئين نامه اجرائى ماده 20 قانون 
رفع موانع توليد اشاره نمود و با توجه به فرصت كم باقيمانده تا 
پايان مرداد ماه خواستار پيگيرى و همراهى وزارت صمت در اين 
بخش  در  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  كل  دبير  شد.  خصوص 
ديگرى از سخنان خود به مشكل تأمين مواد اوليه پنبه اشاره نمود 

و خواستار پيگيرى جدى تر وزارت صمت در اين خصوص شدند.
كل  اداره  جديد  سرپرست  آبادى  على  آقاى  نشست  اين  ادامه  در 
ضمن  سخنانى  طى  نيز  صمت  وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنايع 
ابراز  نشست  اين  برگزارى  براى  نساجى  صنايع  انجمن  از  تشكر 
اميدوارى كرد كه با حضور و همراهى سركارخانم نصرالهى سياستها 

و برنامه هاى دفتر نساجى و پوشاك به روال گذشته تداوم يابد.
على آبادى بررسى و جمع بندى ديدگاههاى تشكل ها و كارشناسان 
اداره كل و ديدگاه واحدهاى توليدى را محور تصميم گيرى و تصميم 
سازى در اداره كل دانستند و ابراز اميدوارى نمودند تا با همفكرى و 
همراهى تشكل ها به نفع توسعه و پيشرفت صنعت نساجى استفاده 
نمايند. در پايان اين جلسه سركار خانم نصرالهى نيز ضمن سپاس 
ازانجمن ها و تشكل هاى نساجى و پوشاك ابراز اميدوارى نمودند تا 
با حضور و همراهى آقاى على آبادى دفتر نساجى و پوشاك روزهاى 
و  توسعه  مسير  در  بتواند  گذشته  همچون  و  كند  تجربه  را  خوبى 

پيشرفت صنايع نساجى و پوشاك گام بردارد.
در پايان اين جلسه مهندس صالحى نيا قول مساعد دادند كه اقاى 
تقوى نيا رئيس سازمان امور مالياتى را دعوت نمايند تا در جلسه اى 
ظرف دو هفته آينده با حضور انجمن صنايع نساجى و نمايندگان 
تشكل هاى نساجى و ترجيحاً در دفتر انجمن صنايع نساجى حضور 
يابند و همچنين موضوع تأمين پنبه و كاهش تعرفه فصلى پنبه را از 
طريق جلسه مشتركى با حضور وزير صنعت و وزير جهاد كشاورزى 

و نمايندگان تشكل هاى نساجى پيگيرى فرمايند.

اطالعيه مربوط به 
صادرکنندگانی که به موجب 
اجرای ماده ٣٤ قانون رفع 
موانع توليد بستانکار می باشند

مورخ   ٩٥/٤١٠/٢٠٥٥٣ شماره  نامه  استناد  به 
بازرگانی  خدمات  دفتر  مديرکل   ٩٥/٠٥/١٩
خصوص  در  ايران  تجارت  توسعه  سازمان 
فرآيند اجرای ماده ٣٤ قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 
٩٤/٢/٠٩ فرآيند زمانی استرداد ماليات بر ارزش 
يافته  کاهش  يکماه  به  صادرکنندگان  افزوده 
است و مقرر گرديده است تا امور مؤديانی که 
از اين بابت بستانکار می باشند به صورت ويژه 
و تا حصول نتيجه بررسی و اقدام شود. لذا به 
منظور رفع مشکالت صادرکنندگان خواهشمند 
است در صورتيکه صادرکننده متقاضی استرداد 
ماليات بر ارزش افزوده پرداختی هستيد که تا 
کنون اقدامی از سوی ادره امور مالياتی ذيربط 
شماره  وقت  اسرع  در  است  نگرفته  صورت 
و  درخواست  مورد  مالياتی  دوره  اقتصادی، 
اداره کل امور مالياتی مربوطه را به دبيرخانه 

انجمن اعالم فرمائيد.

اطالعيه

نظرسنجى در خصوص اليحه 
اصالح قانون كار

از اعضاى محترم خواهشمند است اليحه اصالح 
قانون كار را كه متن آن به پيوست تقديم 

مى گردد مطالعه فرموده و نظرات و پيشنهادات 
خود را در خصوص متن اين اليحه در اسرع 

وقت به دبيرخانه انجمن به شماره فكس 
26206905 و يا به آدرس ايميل

 info@aiti.org.ir ارسال فرمائيد.
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

 

قاچاق همچنان محملى براى متخلفان است. امروز اين افراد با 
استفاده از خالء هاى موجود ميان سازمان هاى مرتبط با تجارت و 
نبود سيستم بررسى و نظارت يكپارچه، به نان و نوايى مى رسند.

توانسته  گمركى  امور  سامانه  اخير  سال هاى  طى  اساس،  براين 
دهد،  پوشش  را  خارجى  تجارت  عرصه  ضعف هاى  از  بخشى 
و  قاچاق  با  مبارزه  خواسته هاى  و  مطالبات  كردن  برآورده  با  اما 
كشف كاالهاى متخلفان همچنان فاصله دارد، با اين وصف اما 

تالش هايى در اين جهت مشاهده مى شود.

ثبت 1367 اظهارنامه در كمتر از 7 ماه!
در حال حاضر طبق اطالعات موجود از سامانه، دارنده يك كارت 
كرده  ثبت  كاال  اظهارنامه  مورد  ماه، 1367  از 7  كمتر  بازرگانى 

است كه در نوع خود، ركورد كم نظيرى است.
ايـن تعـداد اظهارنامـه مربـوط بـه رديف هـاى تعرفـه اى مختلف 
بـه ارزش 45 ميليـون دالر كاال اسـت. بـا رصـد فعاليت هـاى 
تجـارى، مسـئوالن گمرك پى بردنـد كه فردى به نـام (ح.د) در 
سـه مـاه اخيـر جـزو ده نفرى بـوده كه بيشـترين واردات كشـور 

داشـته اند. را 
از  تا  رفتيم  بازرگانى  كارت  اين  دارنده  سراغ  به  باره  همين  در 

نزديك با وى گفت وگو كنيم.
وى متولـد سـال 1370 و از اهالـى يكـى از روسـتاهاى حاشـيه 
ايـالم اسـت كـه به دليـل مشـكالت مالى هنوز نتوانسـته اسـت 

ازدواج كنـد، ديپلـم خـود را بـه سـختى گرفتـه اسـت و در حـال 
حاضر شـوفر ماشـين سـنگين اسـت و حدودا يك ميليون تومان 

درآمـد ماهيانه دارد.
وى مى گويد كه در قبال گرفتن مبلغ پنج ميليون تومان، مدارك 
خود را براى صدور كارت بازرگانى در اختيار شخصى قرار داده 

است.
آنچه كه خوانديد تنها بخشى از قصه پرغصه گمرك در مواجهه 
با دارندگان كارت هاى بازرگانى يكبار مصرف است و رقم 137 
ميليارد و 250 ميليون تومان هم به نرخ ارز مبادله اى به ازاى هر 
دالر 3050 تومان محاسبه شده و اگر به نرخ دالر آزاد محاسبه 

مى شد، اين رقم بسيار باالتر از اينها بود.
و  داده  تجارت  جهت  افراد  به  متعدد  وكالت نامه هاى  (ح.د) 
در  او  وكالت  و  شده  تنظيم  او  نام  به  متعددى  اظهارنامه هاى 
معرض خريد و فروش قرار گرفته است. او به افراد وكالت بالعزل 
داده و كارت خود را در معرض خريد و فروش گذاشته و به دفعات 

متعدد از كارت بازرگانى او استفاده شده است.
با توجه به رويه ناصوابى كه در مورد ورود كاال با استفاده از كارت 
بازرگانى يكبار مصرف يا اجاره اى برقرار شده مالكان و ذى نفعان 
به خاطر فرار از بدهى ها و ماليات عمًال عمليات تجارى را به نام 
و  گرفته  ايشان  نام  به  را  بازرگانى  كارت  نمى دهند،  انجام  خود 
وكالت بالعزل مى گيرند كه به واسطه آن كارت، حجم انبوهى از 

كاالى تجارى وارد كشور مى شود.

ادامه از صفحه 1

وارد کننده ۱۳۷ ميليارد تومان کاال، پولی برای ازدواج ندارد

وزير صنعت: ۸۵ درصد توليد ناخالص ملی در ۱۵ درصد بنگاه ها توليد می شود
85 درصد توليد ناخالص ملى در 15 درصد كارخانه ها 
و بنگاه هاى بزرگ خصوصى و دولتى توليد مى شود.
نعمت  سيما،  و  صدا  خبرگزارى  خبرنگار  گزارش  به 
در  آيتك  كارشناسان  و  مديران  اجالس  در  زاده 
توليد  درصد  هشت  حال  عين  در  افزود:  تهران 
ها  بنگاه  و  ها  شركت  درصد   70 در  ملى  ناخالص 

توليد مى شود.
در  و  كشور  در  بزرگ  بنگاه هاى  افزود:  زاده  نعمت 
بسيار  ارتباطى  پل  و  دارند  زيادى  مزاياى  جهان 
وى  هستند.  بزرگ  و  كوچك  صنايع  بين  خوبى 
از  حمايت  بزرگ  بنگاه هاى  وظايف  از  يكى  گفت: 
بنگاه هاى متوسط و كوچك است و اين دو بخش 

الزم و ملزوم هم هستند. 
هم  مكمل  كشاورزى  و  صنعت  اينكه  به  اشاره  با  زاده  نعمت 
هستند، افزود: بنگاه هاى بزرگ توان تأمين منابع مالى خوبى دارند 
و اگر از داخل تجهيز منابع بكنند مى توانند اوراق مشاركت صادر و 
ً  از ستاد هماهنگى  خودشان آن را تضمين كنند.  وى افزود: اخيرا
بزرگ  شركت هاى  كه  گرفته ايم  اجازه  دولت  در  اقتصادى 
به  اشاره  با  زاده  نعمت  كنند.  صادر  مشاركت  اوراق  خودروسازى 
اينكه دولت نمى تواند همه كمبودها را برطرف كند، افزود: درآمد 
رفاه  و  مى گذارد  اثر  نيز  سرانه  درآمد  در  يابد  كاهش  وقتى  ملى 
را كاهش مى دهد. فرصت هاى بسيار خوبى براى سرمايه گذارى 
سواحل  آبادى  براى  مى توانند  بزرگ  شركت هاى  و  دارد  وجود 

مكران اقدام كنند. 
وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت افزود: بـراى خصوصى سـازى، 
برنامه ريـزى مناسـبى نشـده و هـم اكنـون بـر شـركت هايى كه 
بـه بخـش خصوصـى واگـذار شـده قوانيـن و مقـررات دولتـى 
حاكـم اسـت. وى گفـت: برخـى از اين شـركت ها كـه به بخش 
خصوصـى واگـذار شـده بـراى رد ديـون بـوده و قوانيـن، همان 

قوانيـن دولتى اسـت. 
نعمـت زاده بـه دخالـت بيـش از حـد حاكميت بـه امـور بنگاه ها 

بحـث  مـا  اصلـى  چالش هـاى  از  يكـى  افـزود:  و  كـرد  اشـاره 
مديريـت و يكـى از داليـل كاهـش رتبـه در فضـاى كسـب و 
كار وجـود سـاختارهاى امـر و نهـى اسـت. وى به سياسـت هاى 
24 گانـه اقتصـاد مقاومتـى اشـاره كـرد و گفـت: اين سياسـت ها 
عصـاره تجربـه حكومـت دارى اسـت و اگـر بـا دقـت بخوانيـم 

نمى توانيـم ايـرادى بـرآن بگيريـم.  
روشنى  كتاب  مقاومتى  اقتصاد  سياست هاى  افزود:  زاده  نعمت 
و  تعامل  دنيا  با  نمى توانيم  و  كنيم  عمل  آن  به  بايد  كه  است 

صادرات داشته باشيم اما از ظرفيت هاى موجود استفاده نكنيم. 
شهريور  پانزدهم  تا  صنعتى  واحد   1700 گفت:  صنعت  وزير 
پايان  تا  و  مى كند  ايجاد  شغل   35000 كه  مى شود  اندازى  راه 
سال تعداد اين واحدها به 4000 واحد مى رسد. وى به ضرورت 
جلوگيرى از صادرات به صورت خام اشاره كرد و افزود: با صادرات 

سنگ خام آهن 35 ميليارد دالر فوالد وارد كرديم. 
به  تقدير  مختلفى  شركت هاى  از  اجالس  اين  در 
عمل آمد كه در بخش نساجى نيز شركت هاى اليكو، 
تنديس  دريافت  به  موفق  پوپلين  ايران  و  داتيس 
شركت ها  اين  مديران  به  را  موفقيت  اين  كه  شدند 

تبريك مى گوييم.

عدم لزوم طرح بررسی مشاغل 
کارگاههای تعطيل شده در 
کميته های موضوع مشاغل 

سخت و زيان آور

آقای مهندس مروج دبيرکل محترم کانون عالی 
رياست  و  ايران  کارفرمايی  صنفی  انجمنهای 
محترم هيأت مديره انجمن صنايع نساجی ايران 
عالی  کانون  عضو  تشکلهای  کليه  به  نامه ای  طی 
کرد  اعالم  ايران  کارفرمايی  صنفی  انجمنهای 
 ٩٤/١١/٠٥ مورخ  مصوبه  اخير  قسمت  براساس 
شورای عالی حفاظت فنی طرح بررسی مشاغل 
که  مشاغلی  استثناء  به  شده  تعطيل  کارگاههای 
قبًال آالينده سنجی در مورد آنها اجرا شده است 
در کميته های موضوع مشاغل سخت و زيان آور 

موضوعيت ندارد.
انجمن  سايت  به  نامه  کامل  متن  دريافت  برای 
صنايع نساجی ايران به نشانی www.aiti.ir بخش 

اطالع رسانی مراجعه فرماييد.


