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 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

در بخش آغازین نشست مشترک فعالین صنعت نساجی در روز 
یکشنبه بیست بهمن ماه در انجمن صنایع نساجی ایران، مهندس 
انجمن  مدیره  هیات  محترم  ریاست  شهالیی نژاد  محمد جعفر 
صنایع نساجی ایران ضمن خیر مقدم به حاضرین در این نشست 
و  نساجی  بر صنایع  تحریم ها  از  ناشی  تاثیرات  به طرح موضوع 
پوشاک کشور پرداختند و ابراز امیدواری نمودند که با همفکری و 
هماهنگی بیشتر فعالین این صنعت به تاثیرات تحریم ها بر اقتصاد 
و صنعت اشاره فرمودند و خود تحریمی های داخلی و مشکالت 
از قوانین و مقررات مزاحم تولید و بخش نامه های متعدد  ناشی 
مالیاتی و بیمه ای که مشکالت عدیده ای برای واحدهای تولیدی 
ایجاد نموده است را در شرایط فعلی اقتصاد و تولید بسیار مخرب 

دانست.
مهندس عباس سرشار زاده نیز با اشاره به مسائل مربوط به خود 
تحریمی ها به ممنوعیت واردات نخ و مواد اولیه اشاره نمود و این 
محدودیت را به نوعی ایجاد مشکل برای واحدهای تولید در زنجیره 
ارزش نساجی دانست و حذف محدودیت های واردات کاال و مواد 

اولیه  را خواستار شد. 
محمد كاردان پور رئیس كارگروه ریسندگی پنبه ای انجمن، لزوم 
خرید و دپوی مواد اولیه مورد نیاز از طریق خط اعتباری ویژه را خواستار 

شدند. 

صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس  زكی پور  مهندس 
نساجی و پوشاک با اشاره به مشکالت ایجاد شده در اثر تحریم ها 
به طرح این موضوع پرداخت که چرا دولتمردان در زمان مذاکرات و 

تصمیم گیری های سیاسی نظرات بخش خصوص را نمی گیرند.  
وی با اشاره به شرایط ناگوار و غیر قابل تحمل فعلی، شرایط فعلی را 
ماحصل تصمیم گیری های مدیران و مسئولین دانست. وی افزایش 
نقدینگی و اعتبارات کم بهره برای واحدهای تولیدی و تخصیص 
ارز شرایط جنگی برای بخش خصوصی و صنعت، رفع محدودیت 
واردات مواد اولیه برای دپو در انبار واحدهای تولیدی برای مدت زمان 
مشخص، تسهیل و کاهش فشار در بحث مالیات و مالیات بر ارزش 
افزوده و تامین اجتماعی برای مدت مشخص و اعالن شرایط اضطرار 

جنگ اقتصادی برای صنایع را خواستار شد.
سید رضا الجوردی، پروسه زمانی و اداری مربوط به ثبت سفارش و 
تخصیص ارز را بسیار نامناسب دانست و خواستار پیگیری اصالح آن 
بر پایه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شد ایشان ویروس کرونا و 
تاثیرات آن بر تامین مواد اولیه از کشور چین را مشکل جدید واحدهای 

تولیدی دانست. 
عظیمی از ایران نوبافت با اشاره به عدم توانمندی بخش خصوص 
کشور در تاثیرگذاری سیاسی بر تصمیمات کالن سیاسی و اقتصادی 
از حاضرین خواست که توجه خود را به تامین مواد اولیه و قطعات 
برای تولید معطوف دارند. ایشان همچنین از انجمن صنایع نساجی 
ایران خواست تا جلساتی را با شرکت های پتروشیمی برای تامین مواد 
اولیه مورد نیاز تولید الیاف برگزار نمایند تا تمهیداتی در این خصوص 

صورت پذیرد. 
ایرج طایفی عضو هیات مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران نیز به 

تحریم صنایع نساجی و راهکارهای برون رفت از شرایط بحران تحریم های جدید، نگرانی های جدید

ادامه در صفحه 2

با  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  اعضای  بیشتر  آشنایی  جهت  به 
مهندس محمد اصابتی- مدیركل سابق بازرسی كار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی و مشاور انجمن صنایع نساجی ایران در حوزه 
مسائل کار و تأمین اجتماعی گفتگویی را با ایشان ترتیب دادیم که 

بخش اول آن را در این شماره می خوانید.
یکی از چالش های اغلب صنعتگران صنایع نساجی که از آن به عنوان  
قانون مشاغل سخت و  به  نام می برند مربوط  دغدغه جدی خود 
زیان آور است که برای آشنایی بیشتر و روشن شدن اذعان فعاالن 
وزارت  کار  بازرسی  سابق  مدیرکل  با  گفت وگویی  نساجی  صنایع 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه انجام دادیم. 
به گفته مهندس اصابتی، »سخت و زیان آور بودن شغل از کارگاهی 
به کارگاه دیگر و از شغلی به شغل دیگر قابل تسری نیستند، یعنی 
اگر کارگاهی پس از بررسی کارشناسی به عنوان سخت و زیان آور 
به معنای سخت و زیان آور بودن کارگاه مجاور  لزوماً  تعیین شد، 
نخواهد بود! پس در مورد صنایع نساجی نمی توان حکم کلی صادر 
نمود و آن را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تلقی کرد. ضمن 
این که شغل مورد بررسی قرار می گیرد نه کارگر... و فرد اگر بیماری 

هم داشته باشد، مالک نیست.« 
وی اذعان داشت: »مقنن برای فعالیت کارگر در محیط کار، نگاه به 
پویایی اشتغال و سالم سازی محیط کار را مدنظر داده است و انتقاد 
کارفرمایان نسبت به عدم اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و 

زیان آور و عطف به ماسبق شدن آن می باشد.«

 ضمن معرفی بیشتر سوابق شغلی و حرفه ای خود به خوانندگان 
ماهنامه نساجی امروز، در مورد تاریخچه شکل گیری و اجرای قانون 

مشاغل سخت و زیان آور در كشور توضیحاتی ارائه نمایید.
دارای کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و تخصص درحوزه حقوق 

در گفت وگوی اختصاصی با مشاور كار و تامین اجتماعی انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شد:

انتقاد کارفرمایان نسبت به عطف به ماسبق شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور 
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دبیركل انجمن صنایع نساجی ایران گفت: پس از التهاب هایی 
که از اوایل سال ۹۷ به دلیل تغییر شدید نرخ ارز به وجود آمد، در 
سال ۹۸ تعادلی منطقی در صنعت نساجی به وجود آمده و به ثبات 
رسیده است. حسن نیلفروش زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی 
ایران گفت: در یک سال اخیر کارخانه ها به فعالیت عادی خود ادامه 
داده اند اما حرف های جدیدی مبنی بر تحریم صنعت نساجی زده 

شده و این موضوع، نگرانی ایجاد کرده است. 
به گزارش اقتصاد آنالین، وی افزود: جلساتی برگزار شده است تا 
راه حل هایی برای به حداقل رساندن ضربه های ناشی از این مسئله 

اتخاذ شود و تصمیماتی نیز گرفته شده است. 
وزارتخانه در حال تالش است که کمی شرایط واردات را ساده تر 
این  نیازهای  تا  داده شود  اختصاص  راحت تر  تسهیالت  و  کند 
صنعت برطرف شده و در سال جدید مشکالت کمتری ایجاد شود. 
نیلفروش زاده اضافه کرد: قرار است اقدامات مناسبی صورت گیرد 
اما تاثیر این اقدامات وابسته به امکانات مالی دولت، تخصیص ارز 
مناسب و تامین نقدینگی کامل برای واحدهای تولیدی است و 
تالش زیادی درحال صورت گرفتن است تا ضربه های ناشی از 

تحریم به حداقل برسد. 
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت: بخشی از مواد 
اولیه ما وارداتی است و بایستی پیش بینی های الزم برای شرایط 
تحریم انجام شود. بخشی از مواد اولیه، مواد شیمیایی و لوازم یدکی 
بایستی وارد شود و قرار بر این است که برای این موارد تسهیالت 
ویژه ای در نظر گرفته شود تا کمی حجم خریدها در کوتاه مدت 
بیشتر شود. وی بیان کرد: وزارتخانه، بانک ها و منابع ارزی دولت 
محدودیت دارند. چیزی که درحال حاضر مشاهده می شود این 
است که تالش های زیادی درحال صورت گرفتن است اما راندمان 
از  را  استفاده  بایستی حداکثر  این حال  با  ندارد،  مطلوبی وجود 
محدودیت هایی که اعمال شده است برای رشد تولید داخلی کرد. 
نیلفروش زاده گفت: قاچاق پدیده ای است که همیشه وجود داشته 
است اما اقداماتی که در سال های اخیر صورت گرفته، تاثیرگذار 
بوده است و در مجموع رضایت نسبی وجود دارد. موضوع قاچاق 
خاتمه پیدا نکرده است و بایستی تالش های بیشتری صورت گیرد. 
حجم قاچاق در دو سال اخیر در کشور کاهش پیدا کرده است اما 
هنوز نظارت کامل وجود ندارد. قاچاق پدیده ای است که بایستی 
به صورت منظم پیگیری شود. نرم افزارها و طرح های الکترونیکی 
درحال طراحی و تهیه است که محدودیت هایی را برای واردات 

ایجا د می کند.

جهت مشارکت در ساخت و تجهیز 
مراکز آموزشی در مناطق سیل زده 
سیستـان و بلوچسـتان با دبیرخانه 
انجمـن صنایع نساجی ایران تماس 
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رئیس كل بانک مركزی در صفحه اینستاگرام خود از خبری خوب 
برای تولیدکنندگان خبر داد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، 
بانک ها بدهی تولیدکنندگان را برای یک بار و با تنفس ۶ ماهه و با 

حداکثر اقساط پنج ساله امهال می کنند.
عبدالناصر همتی روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی با عنوان »خبر 
نوشت:  اینستاگرام خود  در صفحه  تولیدکنندگان«  برای  خوب 
مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده 

است، در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.
او افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها موظف 
هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان با دریافت ۷.۵ درصد 
مانده بدهی، برای یکبار و با تنفس ۶ ماهه و با حداکثر اقساط ۵ 

ساله بدهی آنها را امهال کنند. 
این  از  استفاده  مهلت  کرد:  اضافه  مرکزی  بانک  کل  رئیس 

تسهیالت تا پایان شهریور ۹۹ است.

تاثیر این تصمیم بر تولید چیست؟
گردش  در  سرمایه  تولیدکنندگان  اکثر  اعتقاد  به  که  درحالی 
مهم ترین مشکل آنهاست، امهال بدهی تولیدکنندگان با اقساط 
از  خیلی  کند.  تولید  بخش  به  بزرگی  کمک  می تواند  ساله   ۵
تولیدکنندگان از گذشته بواسطه جهش ارزی با مشکالت زیادی 

روبه رو شدند. 
دراین میان افزایش هزینه های تولید به دلیل باال رفتن نرخ ارز 
باعث شد تا تولیدکنندگان با ظرفیت کمتری فعالیت کنند و بخشی 
از آنها در پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی از بانک ها مشکل 

پیدا کردند.
طبق اعالم بانک مرکزی، تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۹ ماهه 
سال 13۹۸ به بخش های اقتصادی مبلغ ۶2۶2.۷ هزار میلیارد 
ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 143۸.۷ 

هزار میلیارد ریال )معادل 2۹.۸ درصد( افزایش داشته است.
در کنار افزایش تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی، بانک 
مرکزی برنامه های مختلفی برای افزایش توان آنها در بازپرداخت 
در  که  برنامه ها  این  از  یکی  است.  کرده  اجرا  تسهیالت  این 
سال های اخیر اجرا شد، بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیالت زیر 

100 میلیون تومان بود.
این درحالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
به دلیل مشکالت سال های اخیر قادر به پرداخت اقساط بانکی خود 
نبودند و انباشت بدهی های بانکی آنها به معضل جدیدی برای آنها 
تبدیل شده است به طوری که تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در 
گردش خود به دلیل بدهی قادر به دریافت تسهیالت جدید نبودند. 
اما براساس برنامه جدید دولت آنها می توانستند با پرداخت اصل 
تسهیالتی که در سال های گذشته دریافت کرده بودند، از پرداخت 

سود و جریمه معاف شوند.
 تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای امهال بدهی تولیدکنندگان 
خم می تواند کمک بیشتری به این واحدها باشد و فرصتی برای 

ظرفیت سازی و رفع مشکالت تولیدکننده ها به شمار آید.

بدهی های تولید کنندگان امهال می شود

سیاسی و امنیتی بودن تاثیر تحریم ها و بیکاری واحدها اشاره نمود و 
از انجمن صنایع نساجی ایران خواست که مذاکرات خود را از شورای 

امنیت ملی پیگیری نماید.
مهدی رهبری نیز طی سخنانی به لزوم هشدار به نهادهای امنیتی و 
ملی در خصوص شرایط سخت و ناگوار فعلی اشاره نمود و در ادامه 
حمید عظیمی عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی پوشاک 
ایران به قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه های خلق الساعه 
در ادارات دولتی اشاره نمود و مشکالت عدیده واحدهای تولیدی را 

ناشی از خود تحریمی های داخلی دانست.
مهندس سعید جاللی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک نیز به لزوم موشکافی تحریم های جدید و تاثیرات عملی و 
موردی آنها پرداخت، ایشان به لزوم تامین مواد اولیه پایه که در حدود 
300-400 میلیون دالر ارزش خواهد داشت توسط حمایت های دولتی 
پرداخت و  از تشکل های نساجی خواست تا با پیگیری های منسجم تر 
نسبت به تامین اعتبار خرید مواد اولیه  بپردازند. ایشان از فعالین زنجیره 
ارزش خواست تا بدون در نظر گرفتن موضوع رقابت در شرایط فعلی 
،نهایت همکاری برای دورزدن تحریم ها در تامین مواد اولیه را در 

دستور کار قرار دهند.
جعفر جهان پاک نیز با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی و شرایط 
نامناسب مالی و ارزی دولت و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 
به لزوم به کارگیری خالقیت ها در اتصال و یکپارچگی زنجیره ارزش و 
استفاده بهینه از توانمندی ها و پتانسیل های این زنجیر، در جهت مقابله 

با تحریم ها پرداخت.
غالمعلی رخصت با اشاره به لزوم بهره گیری از فرصت ها و تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها و نقش دولت در حل مسائل و مشکالت فعلی 
به نقش  اشاره  با  ایشان  برای واحدها پرداخت،  اولیه  تامین مواد  و 
حمایت های دولت ازبکستان در توسعه صنایع نساجی این کشور به 
لزوم توجه جدی دولت به صنایع نساجی در شرایط فعلی پرداخت . 
ایشان با اشاره به لزوم حذف قوانین و مقررات مزاحم به لزوم همکاری 
فعال تشکل های نساجی در اعمال فشار به دولت در زمینه تهدید شدید 

اشتغال در این صنعت پرداخت. 
علی فرهی نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به 
تحلیل های اقتصادی کارشناسان به کسری بودجه و مشکالت ناشی 

از تحریم ها در درآمدهای دولت، به کاهش حدود سی درصدی قدرت 
خرید مردم در سال آتی اشاره نمود. 

ایشان با اشاره به مشکالت تحریم های جدید در حوزه نساجی به 
موضوع صادرات صنایع نساجی و محدودیت های جدید در صادرات 
محصوالت نساجی در تحریم های جدید اشاره نمود ایشان با اشاره 
به لزوم مکاتبه بسیار کارشناسی و واقع گرایانه درخصوص وضعیت 
قرمز واحدهای تولیدی و ۶۵0 هزار نفر اشتغال واحدهای نساجی و 
مهر و امضای آن توسط همه تشکل های نساجی، پوشاک به لزوم 
تشکیل هیاتی با مشارکت تشکل ها برای برنامه ریزی برای مقابله با 

تحریم ها تاکید کرد.
محسن آهنگریان با اشاره به نقش تسریع در امور اداری، دستیابی به 
این موضوع را در دسترس تر از سایر خواسته های حاضرین دانستند 
ایشان پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه در وزارت صنعت معدن و تجارت 
با حضور تشکل های نساجی و پوشاک را ارائه فرمودند و به لزوم 
تخصیص خط ارزی از محل صندوق توسعه ملی اشاره و در ادامه به 
موضوع لزوم تشکیل منظم جلسات در بازه های زمانی هفتگی برای 

پایش مصوبات کارگروه مذکور پرداختند.
سرفصل های  جزو  را  خارجی  سی  ال  موضوع  همچنین  ایشان 

پیشنهادی برای تامین مالی توسط بانک ها دانست.
دكتر حسن كاردان نیز با اشاره به مشکالت طرح شده توسط حاضرین 
و مشکالت عدیده بروکراسی اداری و فرصت زمانی کوتاه تا شروع 
تحریم های نساجی به بی تفاوتی دولتمردان به این موضوع  انتقاد 
نمود و مشکالت فعلی را برای صنعت و تولید کشور نفس گیر دانست 
. ایشان تزریق مسکن های موقت را برای شرایط فعلی کارآمد ندانسته 
و حل این مشکل را نیازمند اعالم شرایط ویژه در حمایت از تولید و 

تصمیم گیری حاکمیتی و امنیتی دانستند.
مهندس عباس مقصودی نیز با اشاره به احتمال تداوم شرایط ناگوار 
فعلی و لزوم انعکاس فاجعه در صنایع نساجی به مسئولین، پیشنهاد 
نمود تا جزئیات تاثیر تحریم ها در اولین فرصت به اطالع مسئولین 

برسد.
از  متشکل  کارگروهی  شد  مقرر  مطروحه  مباحث  بندی  جمع  در 
انجمن ها و اتحادیه های نساجی و پوشاک تشکیل شود و متن بیانیه 

هشدار تهیه و به مهر و امضای تشکل های مختلف برسد.

ادامه از  صفحه 1

تحریم صنایع نساجی و راهکارهای برون رفت از شرایط بحران

محمد حسین كاویانی مدیر عامل صندوق پنبه با اشاره به اینکه سالیانه 
140 هزار تن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی است، اظهار کرد: امسال 
پیش بینی می شود که ۶0 تا ۶۵ هزار تن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی 

در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین شود.
وی افزود: بنابر آمار 10 ماهه گمرک حدود ۷0 هزار تن پنبه وارد کشور 
شده است که با احتساب 20 هزار تن پنبه در کارخانه های پنبه پاک 

کنی، صنعت نساجی کمبودی نخواهند داشت. 
به  با توجه  ادامه داد:  باشگاه خبرنگاران جوان، کاویانی  به گزارش 
بذور مناسب وارداتی، اگر کشاورزان در هر هکتار بتوانند حداقل 4 تن 
محصول برداشت کنند، زراعت پنبه مقرون به صرفه و رقابت پذیر با 

سایر زراعت هاست. 
این مقام مسئول ادامه داد: سال آینده پیش بینی می شود که سطح زیر 

کشت پنبه نسبت به امسال حداقل 10 درصد رشد یابد. 
وی با اشاره به اینکه خوداتکایی تولید پنبه دست یافتنی است، بیان 
کرد: با وجود سابقه تولید 3۵0 هزار تن پنبه تصفیه شده و واردات بذور 
جدید این امکان وجود دارد که در صورت تولید 3 تا 4 تن در هکتار به 

خودکفایی مجدد در تولید طالی سفید دست یافت. 
مدیر عامل صندوق پنبه ، دستیابی به خودکفایی مجدد در تولید طالی 
سفید را تنها در گروی حمایت همه جانبه مسئوالن دولت دانست و 
گفت: با وجود 100 تا 120 هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید 4 تن 

در هکتار رقمی حدود 400 تن پنبه از مزارع برداشت می شود که از 
این میزان 1۵0 هزار تن پنبه تصفیه شده تولید می شود که این  میزان 

جوابگوی نیاز داخل است.
به گفته وی، اگر دولت همانند سایر دانه های روغنی اقدام به خرید 
تضمینی تخم پنبه از کشاورزان کند، این حمایت در ارتقای درآمد 
کشاورزان، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش قیمت پنبه تصفیه 

شده تاثیر بسزایی دارد. 
این  مقام  مسئول درباره تاثیر قاچاق پوشاک و واردات بی رویه نخ بر از 
بین رفتن خوداتکایی تولید طالی سفید اظهار کرد: در جلسه ای که 
با مدیرکل صنایع نساجی داشتیم، نگرانی های خود پیرامون واردات 
بی رویه نخ را مطرح کردیم که ایشان مدعی بودند مجوز واردات بی حد 
و حصر را ندادند که با این وجود جای این سوال مطرح است آیا امکان 

واردات 200 کانتینر نخ از طریق قاچاق وجود دارد؟ 
مدیرعامل صندوق پنبه افزود: با وجود بهره باالی تسهیالت بانکی، 
قاچاق، واردات بی رویه نخ قیمت تمام شده تولید داخل باال می رود که 
با این وجود امکان دستیابی مجدد به خودکفایی در داخل وجود ندارد، 
از این رو مسئوالن امر همانند سایر کشورها باید امتیازات حمایتی برای 
تولیدکنندگان در نظر بگیرند تا با وجود حجم باالی قاچاق  پوشاک و 

نخ، آسیبی به تولید داخل وارد نشود.

نیاز سالیانه 1۴0 هزارتنی پنبه مورد نیاز صنعت نساجی
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رئیس اتاق تهران معتقد است سرمایه گذاری در کشور از میزان 
استهالک کمتر شده و همین مسئله می تواند در سال های آینده به 

رشد اقتصادی و اشتغال کشور آسیب بزند.
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بیان 
کرد: بررسی از وضعیت سرمایه گذاری بین سال های ۷۵ تا ۸4 
نشان می دهد که نرخ آن بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی 
بوده است. اما این عدد در سال ۹۷ به 1۸ درصد این تولید کاهش 
پیدا کرده است که در بلندمدت می تواند موضوعی خطرناک برای 

آینده اقتصاد باشد.
اتاق تهران، در شرایطی که به دلیل تحریم ها  به گفته رئیس 
امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، باید تالش شود 
مقدمات سرمایه گذاری داخلی فراهم شود که متاسفانه در سال ۹۸ 

شرایط برای جذب این سرمایه گذاران وجود نداشت.
رئیس اتاق تهران با اشاره به برخی آمارهای که از شاخص های 
کالن اقتصادی کشور ارائه شده، توضیح داد: براساس آن چه که 
از سوی مرکز آمار عرضه شده در ۹ ماهه ابتدایی امسال رشد 
اقتصادی با احتساب نفت ۷.۶ درصد منفی و بدون نفت صفر درصد 
بوده است. در حوزه های اقتصادی ما با رشد منفی در صنایع و 
معادن و همچنین خدمات مواجه بودیم و بخش کشاورزی با رشد 
3.2 و ساختمان با ۹.۶ سهم قابل توجهی در صفر شدن  این آمار 

داشته اند.
وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین مسائلی که اقتصاد ایران با آن 
مواجه بوده، بحث نرخ پایین بهره وری است. متاسفانه در 40 سال 
گذشته این عدد بسیار پایین بوده و در سال ۹۷ در بخش صنعت 
به منفی ۹ درصد رسیده است. رتبه ما در دو شاخص مبارزه با فساد 
و بهبود فضای کسب و کار نیز در میان کشورهای دنیا چندان 

مثبت نیست.
از  برخی  نشدن  برطرف  در صورت  که  این  بیان  با  خوانساری 
مشکالت کاهش تولید اتفاق خواهد افتاد، بیان کرد: در سال ۹۸ 
نرخ تورم تولید کننده به حدودا ۶0 درصد رسید. این در حالی است 
که همچنان نرخ تسهیالت تولید بسیار باال است. ما امیدواریم 
دولت با تصمیم گیری مناسب مانند ترخیص به موقع کاالها از 
گمرک و جلوگیری از زیان دادن تولید کنندگان، شرایط را برای 

تداوم فعالیت آنها فراهم کند.

رئیس اتاق تهران کاهش سرمایه گذاری
 اشتغال را تهدید می کند

عمومی ، HSE و برق هستم، بخش عمده ای از تجاربم در حوزه 
کار است و سال ها به عنوان مدیرکل استانی و بازرسی کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر شورای عالی حفاظت 
فنی مشغول فعالیت بودم و به همین دلیل با حوزه روابط کار ، مشاغل 
سخت و زیان آور، حوادث ناشی از کار و... آشنا هستم و چندین جلد 

کتاب در زمینه های فوق به چاپ رسانده ام. 
در خصوص قانون سخت و زیان آور ، پس از پیروزی انقالب اسالمی 
اولین بار در بیست و هفتم اسفند 13۵۸ الیحه قانون  ایران برای 
بازنشستگی پیش از موعد در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی 
مصوب تیرماه 13۵4 در ۶ ماده تصویب و تا پایان سال 13۵۹ اجرا 
شد. متعاقب آن در بیست و هشتم اردیبهشت 13۶۷  ماده واحده 
قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی در 10 
تبصره برای اجرا به مدت یک سال از تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که به موجب تبصره 4 
در مشاغل  کارگران  بیمه  پرداخت حق  سابقه  واحده،  ماده  همین 
سخت و زیان آور به ازای هر سال معادل 1/۵ سال سابقه پرداخت 

حق بیمه محاسبه می شود.
قانون مذکور به موجب ماده واحده قانون تمدید مهلت بازنشستگی 
پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب بیست و چهارم 
شهریور 13۷0 از تاریخ تصویب به مدت یک سال تمدید شد اما در 
تأمین  قانون  الحاقی ماده ۷۶  قانون اصالح تبصره 2  ماده واحده 
اجتماعی مصوب چهاردهم مهر 13۸0، تبصره مذکور بدون تعیین 
مدت زمان اجرا و صرفاً در خصوص مشاغل سخت و زیان آور و با 
حذف تسری مزایای کارهای مشاغل سخت و زیان آور به شاغلین 
تأمین اجتماعی در مناطق بد آب و هوا اصالح و  مشمول قانون 
تصویب شد و مطابق » قانون تفسیر جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده ۷۶ 
قانون تأمین اجتماعی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست 
و نهم شهریور 13۹0 مجلس شورای اسالمی تصویب و ششم مهر 
13۹0 به تأیید شورای نگهبان رسید؛ سابقه پرداخت حق بیمه در 
اشتغال در  از  بعد  یا  به هر میزان، قبل  زیان آور  مشاغل سخت و 
مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک سال و نیم سال محسوب 

گردید.
در حال حاضر سخت و زیان آوری مشاغل تابع قوانین زیر هستند:

الف. قانون تأمین اجتماعی
ب. قانون کار

ج. قانون حفاظت در برابر اشعه
و  تحمیلی  جنگ  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  قانون  د. 
معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۶۷/۹/1 

و اصالحیه های بعدی آن
هیئت   ۷۹/۷/1۷ مورخ  شماره130۸0۸ت21۹0۸  تصویب نامه  ه. 

وزیران
امور  سازمان   ۷۸/12/۸ مورخ   1/1۵/۵214 شماره  دستورالعمل  و. 
اداری و استخدامی سابق در خصوص تشخیص مشاغل سخت و 

زیان آور مشمولین قانون استخدام کشوری
با عنوان  بالینی نظام سالمت  ارتقای بهره وری کارکنان  قانون  ز. 

الیجه تعدیل ساعت کار شاغلین رسته های بهداشتی درمانی
طبق تعریف قانون گذار در تبصره دو قانون سخت و زیان آور، مشاغل 
عوامل  آنها  در  که  می شود  اطالق  مشاغلی  به  زیان آور  و  سخت 
فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد 
بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت های 
طبیعی )جسمی و روانی( در وی ایجاد گردد  که نتیجه آن بیماری 
شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات 
فنی ، مهندسی ، بهداشتی، ایمنی و ... ، صفت سخت و زیان آور بودن 

را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
باید به این نکته هم اشاره نمایم که مزایای مشاغل سخت و زیان آور 
در اغلب کشورها با هم متفاوت است برای مثال در آمریکا مشاغل 
را براساس ریسک و در ایتالیا مشاغل با عنوان سبک، نیمه سنگین و 

سنگین تقسیم بندی می کنند. 
ضمن این که سنوات ارفاقی به کارگران اختصاص پیدا نمی کند بلکه 
مزایا و تسهیالتی در اختیار آنان گذارده می شود و سالم سازی محیط 

کار مورد توجه قرار می گیرد. 
ذکر این مورد بسیار ضروری است که موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین 
اجتماعی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، سنوات ارفاقی را 
در برمی گیرد و به ازای هر سال سابقه فعالیت در مشاغل سخت و 
زیان آور، یک سال و نیم محسوب می شود، اما ماده ۵2  قانون کار، 
مزایای حین کار است مثل افزایش مرخصی وکاهش ساعات کار و 
محدودیت ها یی ازجمله ممنوع شدن اضافه  را نیز ایجاد نموده است. 
اگر  می کنند  تصور  اشتباه  به  کارفرمایان  اوقات  اغلب  متأسفانه 
کارگری مشمول ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی قرار گرفت برای 
مثال باید ساعت کاری وی ۶ ساعت تعیین شود یا مرخصی های 
سالیانه بایستی ۵ هفته باشد ؛ در حالی که این دو قانون هیچ گونه 

ارتباطی با هم ندارند. 
 طبق آئین نامه ماده ۵2  قانون کارموضوع سخت وزیان آوری را  
کمیته ای 14 نفره مشخص شده و در صورت تائید، کارگران مشاغل 
انجام دهند ،  مذکور مانند معادن، ۶ ساعت در روز می توانند کار 
یعنی اگر امروز یک شغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور ماده ۵2  
قانون کار قرار گرفت، کارگر از این پس می تواند از مزایای قانونی 
خود استفاده نماید. درصورتیکه در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی 

سنوات ارفاقی تعلق می گیرد .
قانون  ماده ۷۶  درتصویب  سال 13۸0،  در  محترم  مجلس  هدف 
تأمین اجتماعی  این بود که دو رکن بسیار مهم مورد توجه قرارگیرد:

1-خارج نمودن شاغالِن در معرض عوامل زیان آور محیط کار و 
جایگزین شدن نیروهای جوان 

2-در صورتی که شغلی سخت و زیان آور شد، کارفرمایان موظف به 
سالم سازی محیط کارباشند تا کارگران در معرض عوامل زیان بار 

محیط کار قرار نگیرند.   
اما به نظر می رسد اجرای این دو رکن محقق نگیردیده بلکه شاغلیِن 
جدا شده از سیستم، مجدداً در سازمان دیگری به فعالیت می پردازند 
، نکته دیگر این که مقنن به دنبال فعالیت کارگر در یک محیط 
سالم است زیرا بحث بیماری های شغلی افزایش یافته و برخالف 
حوادث ناشی از کار به سرعت تأثیرات منفی خود را نشان می دهند 
بیماری های شغلی به عنوان» مرگ خاموش« یاد می شود و ممکن 
است کارگر سال های متمادی در محیط آالینده  کار کند و پس از آن 

عوارض نامطلوب فعالیت در این محیط نمایان شود.
 اما واقعیت این است که کارگران برای بهره گیری از مزایای سنوات 
ارفاقی، فعالیت در محیط آالینده برایشان اهمیت چندانی ندارد پس 
نمی توان با اطمینان اعالم کرد مقنن در تصویب ماده ۷۶ قانون 
تأمین اجتماعی به هدف خود دست یافته است. گفتنی است در این 
قانون مواردی مانند انجام معاینات ادواری ، افزایش نرخ حق بیمه و 
مستمری نیز در نظر گرفته شده است و همچنین مشاغل به دو گروه 

»الف« و »ب« تقسیم می شوند.
الف. مشاغلی که می توان با انجام اقدامات اصالحی آنان را از گروه 
مشاغل سخت و زیان آور خارج کرد. چنانچه اصوات محیط کار بیش 
از حد مجاز برای گوش انسان باشد -که اغلب دغدغه کارفرمایان 

نساجی همین موضوع است- ؛ 
تعمیر  ماشین آالت،  ) نوسازی  اصالحی  اقدامات  انجام  با  می توان 
دستگاه ها، نصب سیستم اکوستیک و...(  این سر و صداها را به 
کمتر از ۸۵ دسی بل رساند. به این ترتیب پس از خروج آن کارخانه 
از شمول مشاغل سخت و زیان آور، کارگر مشمول این قانون نخواهد 

بود. 
کارگیری  به  با  و  هستند  زیان آور  و  سخت  ذاتاً  که  مشاغلی  ب. 
تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما ، صفت سخت 
و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری 

آنها حفظ می شود.

در گفت وگوی اختصاصی با مشاور كار و تامین اجتماعی انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شد:

انتقاد کارفرمایان نسبت به عطف به ماسبق شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور 

ارائـه خدمـات مشـاوره ای 
درخصوص مسائل و مشکالت 
واحدهـای عضـو انجمـن
صنایـع نساجـی ایـران

1- خدمات مشاوره حقوقی
                        )دکتر صادق مهردوست(

2- خدمات مشاوره ای مرتبـط 
با تامین اجتماعی و روابط کار و 

مشاغل سخت و زیان آور
 )مهندس محمد  اصابتی(

کانـال ارتباطـی:
021 - 26200196
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رییس كل گمرک گفت: قبل از تحریم ها مبادله اسناد و انتقال ارز 
محموله هایی که به بندر می رسد 1۷تا 20روز طول می کشید، 
اما اکنون بین 3۵ تا 40روز طول می کشد که کاال به مرحله 

اظهار برسد.
اتاق  نمایندگان  یازدهمین نشست هیات  در   مهدی میر اشرفی 
بازرگانی تهران، با انتقاد از کم بودن اطالعات مربوط به کاالها 
اما  مبنای اطالعات کار کند  بر  باید  افزود: گمرک  در گمرک 
اطالعاتی موجود نیست. گمرک ایران نه اطالعات قبل از حمل 
را دارد، نه حین حمل را و نه زمانی که کاال وارد می شود البته 

سوئیفت در این زمینه می توانست به ما کمک کند. 
به گزارش خبرگزاری آریا، وی با بیان اینکه ۸۵درصد واردات کشور 
مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید است، افزود: در مدت 10ماه 
ابتدای سال بیش از 12۵میلیون تن صادرات داشتیم که باید به 
بخش تولید کشور دست مریزاد گفت. همچنین میزان واردات در 
این مدت 31میلیون تن بوده و صادرات از نظر وزنی 4برابر واردات 
است. وی با اشاره به موضوع 4۵هزار تن ذرت آلوده گفت: بارها از 
من سوال شد که چرا باید این محموله ها در گمرکات وجود داشته 
باشد. در دنیا هر امر واحد تنها یک مرجع واحد دارد اما در کشور ما 
درباره ذرت های آلوده بیش از چهار سازمان اعمال مقررات می کنند 

و جالب آنکه تصمیمات آنها با یکدیگر متعارض است.
رییس کل گمرک ایران با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره 
ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات گفت: گمرک چندین 
روز است که به دلیل ترخیص خودروهای وارداتی متهم شده که 
به دنبال کاالهای لوکس است. در حالی که تالش ما این است 
رسوب کاال کاهش یابد و واردکننده به دلیل تغییر تصمیمات 

متضرر نشود.
میراشرفی تعدد قوانین تجارت را یکی از معضالت گمرک دانست 
و گفت: بیش از 20سازمان در امر تجارت دخیل هستند و برای 
دکترا  باید  این سازمان ها وضع می کنند  که  قوانینی  بر  تسلط 

گرفت.
رییس کل گمرک اظهار داشت: باید این مطالبه گری در پارلمان 
بخش خصوصی ایجاد شود که جز تولید، هیچگاه نقشه خوبی 
از آن به خوبی بهره گیریم. در سال  تا  برای تجارت نداشتیم 
201۹امارات بیش از 320میلیارد دالر صادرات و صادرات مجدد 
داشته و رتبه اول محسوب می شود، عربستان و ترکیه نیز در 

جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.
وی با اشاره به پتانسیل های تجاری ایران گفت: تنها کشوری که 
دو کریدور شمال-جنوب و شرق- غرب در آن قطع می شوند ایران 
است اما هیچگاه هیچ برنامه مدون و علمی وکارشناسی برای 

تجارت و ترانزیت نداشتیم که از آن بهره ای عاید کشور شود.

افزایش زمان مبادله اظهارنامه کاال در گمرک به ۴0 روز

مهلت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در قانون 30 روز 
تعیین شده است ولی این فرآیند به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی 
حدود ۹ تا 12 ماه به طول  می انجامد. فعاالن بخش خصوصی خواستار 
»تفکیک استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات و بازگشت ارزی 
حاصل از صادرات« در الیحه بودجه سال ۹۹ هستند. فعاالن اقتصادی 
و بخش خصوصی می گویند ارتباط استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی باید قطع شود.
و توسعه صادرات  رییس كمیسیون تسهیل تجارت  محمد الهوتی 
اتاق تهران و رئیس كنفدراسیون صادرات كشور با اشاره به مشکالتی 
که بازرگانان و تولیدکنندگان با آن روبه رو شده اند در جلسه هیات 
نمایندگان اتاق تهران گفت:» مهلت استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان در قانون 30 روز تعیین شده است ولی این فرآیند به 
دلیل تصمیمات غیر کارشناسی حدود ۹ تا 12 ماه به طول  می انجامد. 
به نظر  می رسد، طوالنی شدن روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
در سال های ۹۸ و ۹۹ بر اساس آنچه در قانون بودجه تصویب شده 
و خواهد شد نیز ادامه پیدا کند. بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان نزد 
سازمان امور مالیاتی، منابع بخش تولید را به یک سوم تقلیل داده است 
و عدم بازگشت منابع مشکالت جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده 
است. درخواست می شود تا پیش از تصویب قانون بودجه 13۹۹در 
مجلس »تفکیک استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات و بازگشت 

ارزی حاصل از صادرات« این موضوع توسط اتاق بازرگانی تهران مورد 
پیگیری قرار گیرد.«

از آغاز سال 13۹۸ و با توجه به آنچه در قانون بودجه سال جاری 
قیدشده، پرداخت مشوق ها و ضریب صفر مالیاتی به رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان منوط شد و در این بند قانونی، مالیات بر ارزش افزوده 

هم قیدشده است. 
درحالی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان مشوق محسوب 
بر  مالیات  از  معاف  کاال،  صادرات  دنیا،  جای  همه  در  و  نمی شود 

ارزش افزوده است یا مالیات آن باز پس داده می شود. 
این موضوع در شرایطی با تصویب در الیحه بودجه سال جاری به 
قانون تبدیل شده است که چالش های جدی برای فعاالن اقتصادی 
حذف  خواستار  بخش خصوصی  فعاالن  حاال  و  است  کرده  ایجاد 
این ماده از الیحه بودجه سال آینده )13۹۹( هستند تا جلوی ایجاد 
مشکالت اقتصادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از همین حاال 

گرفته شود.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم هفته گذشته در همایش 
مالیات  برگشت  کردن  منوط  گفت:»  لبنیات  صنعت  بین المللی 
ارز  بازگشت  به  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  به  ارزش افزوده 
صادراتی گره در کسب وکار بنگاه های اقتصادی به وجود آورده است. 
صادرکنندگان باید از نقدینگی 100 درصدی برخوردار باشند تا بتوانند 
هرماه مالیات ارزش افزوده خود را تا زمان حصول ارز صادراتی پرداخت 
کنند که برای بسیاری از صادرکنندگان ناممکن است درحالی که این 

مسئله با ضمانت نامه بانکی قابل حل است.«
به موجب جز )1( بند )ج( تبصره )۸( قانون بودجه سال 13۹۸ هرگونه 
نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات 
کاال و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده )13( قانون 
عملکرد سال های 13۹۷  برای  مواردی  در  ارزش افزوده،  بر  مالیات 
و 13۹۸ قابل اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات 

اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود.

ارتباط استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی باید قطع شود

مشوق های دولت تركیه چگونه به شركت های این كشور كمک كرده است؟ 

صادرات ترکیه در سال 2019 رکورد زد

هدف اصلی دولت ترکیه، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط در 
امر صادرات و بازاریابی برای آن هاست.

هرچند سال 201۹ برای اقتصاد ترکیه به آشفتگی گذشت، با این حال 
رشد صادرات، شرکت های ترکیه ای را به آینده امیدوار کرده است. با 
توجه به سود 1۵.4 میلیارد دالری ثبت شده در ماه دسامبر، کل بازدهی 
صادرات ترکیه در سال گذشته میالدی به 1۸0.۵ میلیارد دالر رسید که 
در تاریخ صادرات این کشور رکوردی تازه است. در این مدت واردات 
ترکیه هم 44.۹ درصد کاهش یافت و از ۵4.3 میلیارد دالر به 2۹.۹ 
میلیارد دالر رسید. تراز تجاری ترکیه اما از ۷۶.۵ درصد به ۸۵.۸ درصد 
رسید. آلمان، عراق، انگلستان بیشترین کاال و خدمات را از شرکت های 

ترکیه ای خریداری کرده اند.
استانبول، کوجااِلی، بورسا، آنکارا و ازمیر به ترتیب بیشترین کاال را 
از ترکیه به مقاصد دیگر صادر کرده اند. مجمع صادرکنندگان ترکیه 
اعالم کرده  1۷هزار شرکت در این کشور از سراسر ترکیه در صادرات 
فعالیت کرده اند تا ترکیه در جایگاه هفتم جهان از این منظر قرار بگیرد.  

روزنامه دیلی صباح در این باره می نویسد حمایت های وزارت بازرگانی 
ترکیه را در فعالیت این شرکت ها نمی توان نادیده گرفت. وزارت 
بازرگانی در زمینه توسعه بازارهای صادراتی، رشد سهم شرکت ها از 
تجارت جهانی و رونق رقابت این شرکت ها در عرصه های بین المللی 

از شرکت های ترکیه ای حمایت کرده است.
هدف اصلی دولت ترکیه، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط در 
امر صادرات و بازاریابی برای آن هاست. دولت در زمینه تولید، بازاریابی، 
مقابله با مشکالت در بازارهای خارجی و تقویت توان رقابت از شرکت 

ها حمایت می کند. 
به عبارت دیگر، هدف اصلی دولت از کمک به این شرکت ها، حمایت 
همه جانبه از توسعه صادرات است و اینکه شرکت های کوچک و 

متوسط به سهم قابل قبولی از تجارت خارجی این کشور برسند.
به  مربوط  نظر گرفتن شرط هایی هزینه های  در  با  ترکیه  دولت 
سفرهای تحقیقاتی خارج از کشور و عضویت در سایت های تجارت 
الکترونیک را به شرکت های می پردازد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد 
ترکیه برای برگزاری نمایشگاه های اقتصادی و تجاری مشوق هایی را 
برای شرکت ها در نظر گرفته است. دولت ترکیه هم چنین در پوشش 
هزینه های تبلیغات خارجی و ثبت برند برای کاالی ترکی از شرکت 
ها حمایت می کند. به لطف مشوق های صادراتی، میزان صادرات 
ترکیه از 113 میلیارد دالر در سال 2010 به 1۸0.۵ میلیارد دالر در 
سال 201۹ رسیده که رکوردی تاریخی برای این جمهوری است. با 
این حال  امکان استفاده از این مشوق های صادراتی برای همه شرکت 
های ترکیه ای وجود ندارد چراکه آن ها نیروی کار آموزش دیده برای 

استفاده از این مشوق ها را در اختیار ندارند. 
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