
قائم مقام وزيرصنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: صنعت پوشاك 
در ابعاد صنعت و اشتغال، توليد و صادرات درسبد منابع ارزآورى و 
كه  است  روضروى  اين  از  است  مهم  بسيار  كشور  براى  درآمدى 
هم وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعى و هم وزارت صنعت، معدن و 

تجارت به طور جدى به جنبه هاى مختلف آن بپردازند.
مجتبى خسروتاج گفت: در يك سال گذشته براى مبارزه با قاچاق 
پوشاك، طرح هايى در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شد 
تا به جاى قاچاق، واردات به طور رسمى صورت گيرد تا بدانيم 
اين پوشاك از كجا مى آيد و حقوق و قوانين آن پرداخت شود. 
از  يكى  را  برندسازى  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  مقام  قائم 
كرد  اعالم  جهانى  بازارهاى  به  ورود  و  صادرات  توسعه  راه هاى 
به  اتصال  با  توسعه صادرات جز  مدت نيز  كوتاه  ادامه داد: در  و 
نشان هاى شناخته شده جهانى امكان پذير نيست. به گفته وى، 
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 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد.)

اينكه  بيان  با  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  مديره  هيات  رئيس 
حمايت جدى از توليدكنندگان در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى 
نشده است گفت: وزير صنعت درگير مسائل خودرويى و پتروشيمى 
است و به درخواست چند ماهه ما براى برگزارى نشست پاسخى 
نداده است. محمد مروج در خصوص ميزان تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتى در صنعت نساجى، اظهار داشت: يكى از اهداف تعيين شده 
در اين بخش، توجه به توليدكنندگان داخلى و محصوالت ايرانى 
است، اما در اين مورد شاهد توجه زيادى به صنعت نساجى از سوى 
درخواستى  كه  هاست  مدت  كرد:  تصريح  وى  نيستيم.  مسئوالن 
براى برگزارى جلسه اى با حضور توليدكنندگان صنعت نساجى به 
وزير صنعت ارائه كرده ايم، اما اين موضوع از طرف وزارت صنعت 
جدى گرفته نشده و تاكنون وزير پاسخى به ما نداده است. وى 
تأكيد كرد: وزير صنعت درگير مسائل خودرويى و پتروشيمى است 

و به صنعت نساجى روى خوشى نشان نمى دهد.

 هيچ تسهيالتى نصيب صنعت نساجى نشده است
مروج در ادامه با بيان اينكه تنها اقدام انجام شده از سوى دولت براى 
حمايت از توليدات داخلى، پرداخت تسهيالت به واحدهاى كوچك و 
متوسط بوده است، گفت: مسئوالن دولتى وعده هايى را براى پرداخت 
تسهيالت 16 هزار ميليارد تومانى به واحدهاى توليدى داده اند، اما 
تاكنون هيچ پولى از اين بابت نصيب صنعت نساجى نشده است. 
وى توضيح داد: تعدادى از واحدهاى صنعت نساجى براى دريافت 
اين تسهيالت ثبت نام كرده اند، اما بانك ها تمايل زيادى به پرداخت 

تسهيالت ندارند و در اين مورد بهانه هاى مختلفى مى آورند. 

 پيشنهاد بانكها براى سپرده گذارى تسهيالت توليد 
به گفته مروج، تعدادى از واحدهاى نساجى براى دريافت تسهيالت 
صورت  دريافتى  تاكنون  ولى  شده اند،  معرفى  بانكى  سيستم  به 
نفع  به  كه  هستند  شرايطى  اعمال  خواستار  بانك ها  و  نگرفته 
توليدكنندگان نيست. از جمله اينكه بابت پرداخت وام يك ميليارد 
تومانى، درخواست سپرده گذارى 300 ميليون تومانى از مبلغ وام 
را  تسهيالت  پرداختى  سود  اقدام،  اين  كه  دارند  خود  بانك  در  را 

افزايش مى دهد. 

 دولت فقط به خودرويى ها تسهيالت پرداخت كرد
وى در ادامه با اشاره به ركود موجود در بازار محصوالت نساجى، 
گفت: قرار بود اين ركود از طريق كارت اعتبارى 10 ميليون تومانى 
برطرف شود، اما اين اتفاق عملى نشد و دولت فقط براى تسهيالت 
25 ميليون تومانى خريد خودرو، منابع مالى را تأمين كرد. مروج 
عملى  داخل  توليد  از  حمايت  راستاى  در  كه  اتفاقى  تنها  افزود: 
شده، موضوع مبارزه با قاچاق است كه اين اقدام در پى دستورات 
مقام معظم رهبرى جدى تر شده و اميدواريم باعث تقويت صنعت 
داخلى شود. رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران با بيان 
اينكه حدود 30 تا 35 درصد ظرفيت صنعت نساجى فعال است، 
گفت: اميدواريم طى نيمه دوم امسال وضعيت بهترى را در بازار 
و صنعت نساجى شاهد باشيم. وى تأكيد كرد: چيزى در خصوص 
توجه مسئوالن دولتى به صنعت نساجى در راستاى تحقق اقتصاد 

مقاومتى احساس نمى كنيم.

وزير صنعت درگير مسائل خودرويی است

نشست  در  شب  دوشنبه  صالحى نيا  محسن  ايرنا،  گزارش  به 
بررسى مسائل و مشكالت صنعت استان قزوين كه با حضور 
اعضاى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى در 
روز  به  و  نوسازى  بدون  افزود:  شد،  برگزار  قزوين  استاندارى 
رسانى ماشين آالت در برخى صنايع نمى توانيم انتظار رشد و 

توسعه از آنها داشته باشيم.
كاهش  ضمن  مى تواند  صنايع  در  نوسازى  كرد:  اظهار  وى 

به  و  دهد  افزايش  را  محصوالت  كيفيت  توليد،  هزينه هاى 
بازاريابى و صادرات آنها كمك كند.

همچنين  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  تشديد  با  افزود:  صالحى نيا 
كاهش  جهت  در  ورى  بهره  ارتقاى  و  آالت  ماشين  نوسازى 
جايگاه  به  مى تواند  كشور  نساجى  صنعت  توليد،  هزينه هاى 

بهترى دست پيدا كند.
وى خاطرنشان كرد: بايد از ظرفيت هاى فضاى پسابرجام براى 
تقويت صادرات كاالهاى صنعتى كشور از جمله در زمينه خودرو 
و قطعات آن استفاده كنيم چرا كه اين موضوع بخش زيادى 
مى كند.  مرتفع  را  خودروساز  و  ساز  قطعه  صنايع  مشكالت  از 
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت: 
براى  حمايت  و  ايجادى  توليدى  طرح هاى  به  توجه  كنار  در 
موجود  واحدهاى  تقويت  وزارتخانه  اين  اولويت  شان،  تكميل 
و ارتقاى ظرفيت توليد در آنها است. در اين نشست، مسائل 
و مشكالت صنعت قزوين توسط نمايندگان حوزه هاى مختلف 
و  صنايع  كميسيون  اعضاى  آگاهى  به  و  تشريح  بخش  اين 

معادن مجلس شوراى اسالمى رسيد. 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: اشتغال براى دولت مساله 
مهمى است و با توجه به تحوالت جمعيتى و جريان جديد ورود 
حائز  باشد  اشتغالزا  مى تواند  كه  مواردى  بر  تمركز  كار،  بازار  به 

اهميت است.
پنجشنبه  روز  ربيعى  اقتصادايران،على  خبرگزارى  گزارش  به 
به  واتصال  پوشاك  صنعت  توسعه  تخصصى  نشست  دومين  در 
زنجيره ارزش جهانى گفت: معتقديم درصنعت پوشاك و در يك 
ايجاد  بخش   اين  در  خوبى  اشتغالزايى  مى توان  زمانى  فرايند 
پوشاك  بخش  در  بنگالدش  كشور  كه   است  درحالى  اين  كرد. 

نفر  ميليون   2 حدود  تركيه  و  شغل  20ميليون 

صنعت پوشاک از ُبعد اشتغال و صنعت برای کشور بسيار مهم است

نوسازی برخی صنايع از جمله صنايع نساجی، در کشور ضروری است

رشد اقتصاد پوشاک با اتصال بازار جهانی
ربيعی اعالم کرد:

قائم مقام وزيرصنعت، معدن و تجارت در دومين نشست تخصصی توسعه صنعت پوشاک واتصال به زنجيره ارزش جهانی:

رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران:

معاون وزير صنعت:

ادامه در صفحه 2

شناساندن برند به دنيا به كيفيت و كار منظم شبكه اى و تبليغاتى 
نيازمند است. 
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صورتجلسه
اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

صنايع  انجمن  مديره  هيات  نشست  هجدهمين  و  نهصد 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
و  تشكيل  انجمن  دو  شماره  ساختمان  محل  در   95/07/25

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- آقاى رئيس زاده ضمن اعالم خبر مربوط به تخصيص مجدد 
ارز مبادله اى به پنبه و تاپس پشم و پيله ابريشم با پيگيريهاى انجام 
شده گزارشى از نشست مشترك با وزير محترم جهاد كشاورزى و 
معاونين و مديران كل آن وزارتخانه ارائه فرمودند و از عدم حضور 
سرپرست اداره كل نساجى و پوشاك در اين جلسه انتقاد نمودند 
و برآورد كلى اين جلسه را بسيار مثبت در جهت حمايت از توليد 
داخل ارزيابى نمودند كه مقرر شده است در جلسات آتى موضوعات 
توليد  پنبه  از  حمايت  ضمن  تا  شود  پيگيرى  و  بررسى  مطروحه 
تدوين  نساجى  صنايع  نياز  مورد  پنبه  تأمين  براى  فرمولى  داخل، 
مهندس  آقايان  جلسه  دستور  از  بند  اين  ادامه  در  همچنين  شود 
با  و  فرمودند  عنوان  را  مطالبى  كاردان  دكتر  و  بادامچى  بصيرى، 
اشاره به حمايت دولت ها از كشاورزان پنبه كار در ساير كشورها 
را  گذشته  سالهاى  طول  در  كشاورزى  جهاد  وزارت  سياست هاى 
در جهت حمايت از توليد ندانستند. همچنين مقرر شد در خصوص 
راه اندازى و تجهيز مركز قرنطينه پنبه با محوريت انجمن بحث و 
تبادل نظر شده و مقرر شد تا موضوع در كميته ريسندگى انجمن 

بررسى و اتخاذ تصميم شود.  
2- موارد استطالعى به شرح كارتابل هيأت مديره به استحضار 

رسيد. 
2-2- آقاى فرهى گزارش مختصرى از سفر به ويتنام، مالزى و 

تايلند به همراه رياست محترم جمهورى ارائه فرمودند. 
2-2- اعزام هيأت تجارى به كنيا در اسفند ماه كه ظاهراً در زمينه 
فرش و كفپوش تقاضاهايى بوده است كه توسط رايزن اقتصادى 

ايران به وزارت خارجه اعالم شده است. 
3- آقاى مهندس مروج ضمن پوزش از تأخير در حضور در جلسه به 
دليل جلسه اضطرارى در سازمان تأمين اجتماعى گزارشى از نشست 
ضرورت  خصوص  در  ماده 76  موضوع  كارگروه  مورخ 95/07/18 
حذف يا عدم حذف 10 درصد عوارضناوگان حمل و نقل ارائه فرمودند 

و مخالفت جدى انجمن را با اين عوارض اعالم نمودند. 
4- آقاى رئيس زاده گزارشى از نشست مشترك با كلينيك صنعت 
دانشگاه صنعتى اميركبير و همچنين نشست مشترك با دكتر محمد 
ابراهيم محجوب در خصوص طرح زيست بوم در صنايع نساجى 
ارائه فرمودند كه با توجه به دريافت 3 طرح مطالعاتى پيشنهادى 
از كلينيك صنعت در خصوص موضوعات تدوين سامانه بانكهاى 
اطالعاتى، راه اندازى مركز خدمات مشاوره اى و راهكارهاى حل 
مشكل تأمين پنبه مقرر شد طرحهاى مذكور در اختيار هيأت مديره 

محترم قرار گيرد تا در جلسات آتى اتخاذ تصميم گردد. 
5- در بخش پايانى جلسه مهندس نيلفروش زاده با طرح موضوع 
تغيير رويكرد انجمن صنايع نساجى در مواجهه با مشكالت تحميلى 
به واحدهاى نساجى، خواستار برخورد قاطعانه تر انجمن در مواجهه 
با نهادها و سازمانهاى مرتبط شد و توضيحاتى را در اين خصوص 
ارائه فرمودند. كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا يكى از 
برگزار  صمت  وزارت  ساختمان  در  انجمن  مديره  هيأت  جلسات 
ناگوار  وضعيت  و  مطرح  صنعت  اين  مشكالت  و  مسائل  تا  شود 
واحدهاى نساجى به مسئولين وزارت صمت منعكس گردد تا در 
صورت عدم توجه به اين مسأله، انجمن نسبت به موضع گيرى 
بعدى اتخاذ تصميم كند. همچنين مقرر شد تا نشست مطبوعاتى 
در اين خصوص پس از نمايشگاه ايتماى آسيائى چين برگزار شود.  

غائبين آقايان
دكتر عليمردان شيبانى، دكتر بهروز محمدى، محسن آهنگريان، 

سيدرضا الجوردى، عليرضا لقمان.

رشد اقتصاد پوشاک با اتصال بازار جهانیادامه از صفحه 1
شاغل در بخش پوشاك دارد. ما هم در يك چشم انداز قابل قبول  
مى توانيم به اشتغالزايى خوبى در اين بخش دست پيدا كنيم  و 
با برنامه ريزى مى توانيم دراين مسيرگام برداريم. وزيرتعاون، كارو 
رفاه اجتماعى ادامه داد: براى دستيابى به اهداف اقتصاد مقاومتى 
و ارتقاى توان ملى خود و ديده شدن نمادها و نشان هاى  ملى 
كشورمان در سپهرعمومى، شناسايى مرحله به مرحله بخش هاى 
مختلفى كه  داراى ظرفيت ايجاد اشتغال هستند را آغاز كرده ايم. 
ربيعى گفت: خوشبختانه مطالعات  اوليه حدود سه سال با رفت و 
آمد كارشناسان  بين المللى به ايران منجر به شناسايى ومطالعه 
كرد:  اضافه  وى  شد.  خودمان  به  شبيه  كشورهايى  تجارب 
درتحليل كارشناسان بين المللى و داخلى به اين نتيجه رسيديم 
كه در زمينه هاى پوشاك و كفش (ابتدا پوشاك و سپس كفش) 
دست  اشتغال  ايجاد  مطلوب  نتايج  به  مدت  دركوتاه  مى توان 
پيداكرد. وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كرد: تمركز بر 
اقتصاد  بر  دوگانه اى  اثر  داراى  همزمان  كفش  و  پوشاك  صنايع 
مقاومتى و اشتغال هستند و مى توان در زمانى كوتاه به پاسخ هاى 
در  شده  كسب  موفقيت هاى  به  ربيعى  كرد.  پيدا  دست  مناسب 
زنبورعسل  و  تى)  سى  (آى  اطالعات  و  ارتباطات  فناورى  حوزه 
كرد.اين  عنوان  خاص  اشتغال  ايجاد  را  موارد  گونه  اين  و  اشاره 
عضو كابينه دولت يازدهم تاكيد كرد: براى حل موانع چند كار بايد 
هم زمان باهم دنبال شود كه ما هماهنگى هاى درون دولتى خود 
را مداوم دنبال مى كنيم. توليد كنندگان پوشاك خواستار افزايش 
سهم بازار خود هستند كه اين امر طبيعى است اما دركالن  بايد 
تشكل ها  و  كانون ها  اتحاديه ها،  درقالب  درخواست ها  نوع  اين 
رخ دهد. ما نيزدرعرصه عمل دربرخى از موارد با تقسيم كار به 
هم افزايى روابط افقى صنعت پوشاك  كمك مى كنيم تا در كنار 

يكديگر قرارگيرند.
 

آثار اوليه ارائه پوشاك برند ايرانى در بازار جهان طى 
سال جارى

نمايندگان  درجمع  خود  سخنان  از  ديگر  بخشى  در  ربيعى 

برخى  كرد:  تصريح  جلسه  در  حاضر  مقامات  و  پوشاك  صنايع 
از  مطالعات ما نشان داد مساله نام و نشان و برند واقعيتى است 
كه نمى توانيم آن را انكار كنيم. برند سازى نيز كار دشوارى است 
البته ما برندهاى خوب و خوش نامى داريم اما گرفتن سهم در 
بازارجهانى، افزايش سهم ايران در بازار منطقه هدف ماست، ما 
كمك كنيم تا شما در بازار منطقه حضور پيدا كنيد وتا جايى كه 
ممكن است دراين زمينه ها تالش و كارجمعى انجام مى دهيم تا 

به نتايج مطلوب  برسيم. 
صنعتى  مختلف  بخش هاى  با  همكارى ها  تداوم  به  نسبت  وى 
اظهار اميدوارى كرد وگفت: حتى مى توان با انديشيدن تدبيرهاى 
بخش  گسترش  در  اوليه اى  آثار  شاهد  نيز   95 سال  در  درست 
از  سهمى  وكسب  داخلى  و  ملى  مصرف  كشور،  پوشاك  صنعت 

برندهاى جهانى  باشيم. 
گفتنى است در اين نشست نمايندگان صنايع توليد پوشاك كشور 
اجتماعى  كارورفاه  وزيرتعاون،  با  را  خود  مشكالت   و  مسايل 

درميان گذاشتند. 
يكى از حاضران بر در نظر گرفتن سهم اشتغال درصنعت پوشاك 
اين  بر  عالوه  كرد.  اشاره  صادرات  بر  متكى  و  نساجى  حفظ  با 
از  حمايت  قوانين  و  گمركى  امور  تسهيل  و  گمرك  موضوع 
صادارت نيزازسوى نمايندگان طرح شد. تسهيل قوانين كسب و 
كار نيز از ديگر موضوعاتى بود كه در اين نشست مطرح شد  كه 
وزيرتعاون، كارورفاه اجتماعى دراين زمينه خواستار ارائه جزئيات 
بيشتردرقالب قانون موجود و آئين نامه ها شد. تدوين برنامه هاى  
آموزشى و لزوم برنامه ريزى براى آن از ديگر موضوعاتى بود كه 

برآن تاكيد شد. 
ايجاد صندوق ويژه صنعت پوشاك ازديگر درخواست هاى يكى از 
نمايندگان به شمار مى رود كه ربيعى ضرورت تحقق اين امر را 
تامين منابع مالى دانست. همچنين مشكالت مربوط به طراحى 
در صنعت پوشاك نيز ازديگر موارد مطرح شده حاضران بود كه 
وزيرتعاون، كارروفاه اجتماعى نيز برآن تاكيد كرد و آن را نيازمند 

تقويت دانست.

کاهش ۲۸ درصدی صادرات پنبه هند
بزرگ ترين  از  پنبه  صادرات  کاهش  نيوز  نساجی  گزارش  به 
ساير  نفع  به  پاکستان  به  هند  يعنی  جهان  در  پنبه  کننده  توليد 
تامين کنندگان نظير برزيل و اياالت متحده آمريکا و بعضی از 
صنعتی،  و  دولتی  مقامات  گفته  به  می شود.  آفريقايی  کشورهای 
سال  به  نسبت  احتماال   ۲۰۱۶-۱۷ سال  در  هند  پنبه  صادرات 
چون  می رسد  عدل  ميليون   ۵ به  و  يافته  کاهش  ۲۸درصد  قبل 
مهم ترين خريدار آن يعنی پاکستان به دليل افزايش توليد داخلی 

ميزان خريد خود را کاهش داده است.
به گفته کاويتا گوپتا، عضو هيات نساجی هند، پاکستان در سال 
 ۱/۵ تا   ۱ احتماال  است،  شده  آغاز  اکتبر  اول  از  که   ۲۰۱۶-۱۷
ميليون عدل پنبه از هند وارد خواهد کرد که نسبت به ۲/۷ ميليون 

عدل سال گذشته کاهش چشمگيری دارد.
می داند  پاکستان  در  پنبه  توليد  افزايش  را  افت  اين  علت  گوپتا 
اما مقامات صنعتی، آن را به افزايش تنش ميان دو کشور ربط 

می دهند.
نيازمند  همچنان  پاکستان  محلی،  کشاورزان  از  يکی  گفته  به 
واردات پنبه است اما نياز خود را از برزيل و آمريکا تامين می کند.
ماه  از  جهان-معموال  در  پنبه  کننده  مصرف  پاکستان-سومين 
سپتامبر واردات خود را آغاز می کند اما به گفته صادرکنندگان در 

چند هفته اخير ميزان سفارشات فرو ريخته است.
بنگالدش  گذاشتن  سر  پشت  با   ۲۰۱۵-۱۶ سال  در  پاکستان 
شده  پنبه هند با سهم ۴۰درصدی  خريدار  به بزرگ ترين  تبديل 

بود.

به گفته ديرن شث، رييس انجمن پنبه هند، ميزان صادرات پنبه 
تا کنون ۵۰۰۰۰۰ عدل کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده که 

علت آن کاهش تقاضا از سوی خريداران خارجی است.
يک  صادرات  برای  هندی  تجار  موقع،  همين  در  گذشته  سال 

ميليون عدل پنبه قرارداد امضا کرده بودند. 
می توانست   ۲۰۱۶-۱۷ سال  در  هند  پنبه  "محصول  گفت:  گوپتا 
به دليل بارش های موسمی خوب تا ۳/۸درصد افزايش يابد و به 

۳۵/۱ميليون عدل برسد."
وی افزود: "امسال مقدار زمين های زير کشت پنبه کمتر بود اما به 
دليل بارش های موسمی خوب و کاهش آفات پيش بينی می کنيم 

مقدار محصول در هر هکتار افزايش پيدا کند."
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محمود تواليى، رئيس كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعى 
اتاق ايران مى گويد: «بخش خصوصى به پرداخت ماليات و چرايى 
دريافت ماليات اعتراض نمى كند، يكى از اصول توسعه، ماليات و 
درآمدهاى مالياتى است. اما به نحوه پرداخت و دريافت ماليات نقد 
جدى هست.» او مى گويد: «در سال 1391 دولت دهم، اليحه 
به  اليحه  اين  فرستاد.  مجلس  به  را  مستقيم  ماليات هاى  قانون 
باور بخش خصوصى و تشكل هاى اقتصادى و مجلس نهم ايراد 
ما  اقتصادى  واقعيت هاى  با  تناسبى  و  داشته  بسيارى  اشكال  و 
اليحه  بررسى  فرآيند  مشكالت،  اين  دليل  به  درنهايت  نداشت؛ 
طوالنى شد. تغيير دولت هم به تأخير بيشتر در بررسى اين اليحه 
افزود. تا اينكه قانون ماليات هاى مستقيم تيرماه نهايى شد و از 

اول سال 95 هم اجرايى مى شود.» 
او تاكيد مى كند: «ما بارها اعالم كرديم كه بايد نظر ذى نفعان و 
و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  آن  رأس  در  و  خصوصى  بخش 
كشاورزى ايران در اين قانون لحاظ شود؛ اما هنوز به غيراز يك 
ساير  تدوين  از  است،  دفاتر  تحرير  نحوه  به  مربوط  كه  آيين نامه 

آيين نامه ها و دستورالعمل ها در اين سازمان مطلع نيستيم.»
مى گويد:  ماليات ستانى  نحوه  درباره  كاشان  اتاق  رئيس  تواليى، 
نه  مى شود  انجام  كشور  بودجه  نياز  براساس  «ماليات ستانى 
براساس واقعيت اقتصادى. دولت بر اساس نياز مالى خود، ميزان 

ماليات را اعالم مى كند.» 
او مى گويد: «شعار و عمل دولت متناقض باهمديگر است؛ موديان 
مالياتى  پرونده  كه  هستند  حقوقى  و  حقيقى  اشخاصى  مالياتى، 
دارند و به صورت شفاف كار مى كنند. امروزه بنگاه هاى اقتصادى 

به دليل ركود در اقتصاد و كمبود درآمد مالى، در پرداخت ماليات 
مشكل دارند؛ البته دولت هم در شعار، به حمايت از توليد تاكيد 
مى كند ولى در عمل، مقدار ماليات را دو يا سه برابر كرده است. 
اگرچه قبًال گفته بودند كه اين افزايش ماليات، مشمول بنگاه هاى 
نشد.  اين گونه  ولى  نمى شود  دارد،  مالياتى  پرونده  كه  خصوصى 
عمل  سرمايه گذارى  ضد  رفتارى،  تناقض هاى  اين  با  دولت 

مى كند.» 
گذشته،  سه سال  در  دارايى  و  اقتصاد  «وزير  مى كند:  تصريح  او 
مخالف افزايش سهم ماليات در بودجه بوده است ولى درنهايت 
از  هم  درآمد  از  حجم  اين  و  شد  تصويب  مالياتى  درآمد  افزايش 

بنگاه هاى خصوصى اخذشده است.»

قوانين مالياتى شتاب زده تصويب شده است
رئيس  است؛  تصويب شده  شتاب زده  مالياتى  قوانين  آيين نامه هاى 
كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعى اتاق ايران، مى گويد: «بين 
آمر و عامل هماهنگى نيست. دولت آمر است و نظام مالياتى عامل؛ 
سازمان نظام مالياتى به دستورات و حكم دولت عمل مى كند، البته 
ممكن است سازمان مالياتى هم براى رسيدن به عدد معين شده 
از  اشتباه است.  آمر  اما درنهايت هدف گذارى  تخلفى داشته باشد 

طرف ديگر تدوين آيين نامه هاى قوانين شتاب زده است.» 
نظام هاى مالياتى، براى بهره گيرى از تمام توان اقتصاد و براى 
هدايت اقتصاد كشور است؛ در صورت برنامه ريزى و تدوين درست 
اين نظام، با توجه به هدف ها و نيازها و همچنين چشم انداز آينده، 
با نگرش به روندهاى موجود در جهان، اقتصاد كشور را به صورت 
قانون مند به سوى پيشرفت و تعالى سوق دهد. نظام هاى مالياتى 
قادرند در حل و تخفيف مسائل و مشكالت كوتاه مدت و بلندمدت 
اقتصادى و اجتماعى كشورها، كمك هاى بسيارى انجام دهند. اما 
نظام مالياتى ايران، باوجود پيشرفت هاى دهه اخير نسبت به قبل 
از آن، هنوز به عنوان يك منبع درآمد براى دولت ها عمل مى كند و 
ساير جنبه هاى آن، ازجمله هدايت اقتصاد، موردتوجه نبوده است. 
ايرادهاى  كشور  مالياتى  «نظام  است:  معتقد  كاشان  اتاق  رئيس 
اساسى دارد؛ بايد به جاى ماليات كلى، ماليات جز به جز بگيرد؛ در 

اين صورت موديان ماليات به پنج برابر افزايش پيدا مى كند.»

از  يكى  نساجى  صنايع  گفت:  بافت  رضا  شركت  مديرعامل 
اين  از  مسئولين  حمايت  صورت  در  كه  است  اشتغال زا  صنايع 

صنايع ميزان بيكارى كاهش چشمگيرى پيدا مى كند .
به گزارش ايسنا منطقه قزوين فلك فرسايى مديرعامل شركت 
رضا بافت در مراسم بازديد اعضاى كميسيون صنعت مجلس 
نساجى  صنعت  كرد:  تصريح  كارخانه،  اين  از  اسالمى  شوراى 
يكى از صنايع آسيب پذير كشور است كه سال گذشته به علت 
افزايش قاچاق صنايع نساجى با مشكالت زيادى روبه رو شدند 
و برخى از كارخانه هاى نساجى تعطيل شد. فرسايى خاطرنشان 
اين  زيرمجموعه  به عنوان  نفر  هزار   25 حاضر  حال  در  كرد: 
گره  ماشينى،ماششين هاى  فرش  پرده،  پتو،  توليدات  در  واحد 
از  يكى  كرد:  تصريح  وى  هستند.  فعاليت  به  مشغول  باف 
مشكالت ما تأمين مواد اوليه است كه با آتش گرفتن يكى از 
پتروشيمى ها اين مشكل بيشتر شده و ما به اجبار مواد اوليه را از 

خارج از كشور وارد مى كنيم.
سبب  موضوع  اين  شد:  يادآور  بافت  رضا  شركت  مديرعامل 
افزايش قيمت تمام شده مى شود كه ما را در رقابت با هندوستان 
و چين ناتوان مى كند، در زمان واردات نيز سود باالى گمرك و 

ماليات نقدى ارزش افزوده بر مشكالت ما اضافه مى كند .

وى تصريح كرد: اين هزينه ها باعث افزايش قيمت 28 درصدى 
مواد اوليه مى شود، با اين شرايط صادرات ممكن نيست و در 
اولين قدم سنگ بزرگى پيش پاى ما وجود دارد . فلك فرسايى 
اعالم كرد: در اين كارخانه هم اكنون 35 ميليارد تومان در انبار 
كاال وجود دارد كه 9 درصد ماليات ارزش افزوده به صورت نقدى 
پرداخت شده است و بانك ها در ارائه تسهيالت سختگيرى هاى 
از  مسئوالن  حمايت  خواستار  وى  دارند.  را  خودشان  خاص 
واحدهاى توليدى شد و گفت: هزينه هاى ما به دليل افزايش 
قيمت ارز 4 برابر شده است درحالى كه براى ما امكان پرداخت 

وجود ندارد.

خبر

 

تنها كانال رسمى انجمن صنايع نساجى ايران در

https://telegram.me/aiti1395

+ Join

حمايت مسئوالن از صنايع، بيکاری را کاهش می دهد

به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت تعاون،كار 
نشست  دومين  در  منصورى  عيسى  دكتر  اجتماعى  ورفاه 
ارزش  زنجيره  به  واتصال  پوشاك  صنعت  توسعه  تخصصى 
جهانى گفت: اقتصاد صنعت زمانى رشد مى كند كه اتصال به 

بازارجهانى هدايت شده، حفظ شود
تاكيد  پايدار(تكاپو)  واشتغال  كار  و  كسب  توسعه  طرح  بر  وى 
كرد و گفت :جريانى با محوريت بخش خصوصى نيز در اين 
زمينه آغاز به كار كرده است. معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال 
وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعى ادامه داد : ما رسته هاى باالى 
از  يكى  و  كرديم  شناسايى  دركشور  را  اشتغال  و  ثروت  توليد 
اين رسته ها صنعت پوشاك است. دكترمنصورى افزود : تقويت 
قوانين  و  سياست ها  بهسازى  و  اصالح  سازى،  توانمندى  و 
ومقررات براى تسهيل كارصنعتگران درحوزه پوشاك در دستور 
كار ما قراردارد. وى به تجربه موفق كشورهاى تركيه ،ويتنام و 
بنگالدش درصنعت پوشاك اشاره كرد و گفت مى توان با بومى 
سازى قواعد آنان را براى موفقيت در صنعت پوشاك كشور به 
كاربرد. معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون،كارورفاه 
اجتماعى گفت : سعى كرده ايم ازتجربيات موفق بين المللى 
درصنعت پوشاك استفاده كنيم و درزمينه هايى نيز عقد قرارداد 

داشته و موفق بوده ايم. 

صنعت پوشاک بخش قابل توجه 
توسعه کسب و کاراست

اطالعيــه
فايل مصاحبه تلويزيونى آقاى مهندس 

مروج رئيس هيات مديره انجمن در 
شبكه خبر در سايت انجمن صنايع 

نساجى ايران به نشانى 
www.aiti.ir

قابل دسترسى مى باشد.

مديرعامل شرکت رضا بافت:

معاون توسعه کارآفرينی واشتغال در دومين نشست تخصصی 
توسعه صنعت پوشاک واتصال به زنجيره ارزش جهانی: 

شعار و عمل دولت در حوزه ماليات متناقض است
محمود تواليی، رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی کاشان:
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محمدمهدى رييس زاده در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا بانك ها، 
و  پول  شوراى  سود  نرخ  مصوبه 
اعتبار را اجرايى نمى كنند، اظهار 
داشت: «بانك ها به دنبال جذب 
منابع، آن هم در رقم هاى درشت 
بانك ها  اساس،  اين  بر  هستند. 
طريق  از  جداگانه  صورت  به 
سرمايه گذاريشان  شركت هاى 

جذب منبع مى كنند.»
براى  نيست.  طرف  بانك  با  مشترى  عبارتى،  «به  افزود:  وى 
انتقال  امكان  و  نيست  جالب  درصد   15 سود  نرخ  نيز  متقاضى 
منابع به جاى ديگرى وجود دارد. به همين دليل بانك ها وعده 
سود بيشتر مى دهند و متقاضيان با شركت زيرمجموعه بانك ها در 

بخش سرمايه گذارى و بنگاه دارى طرف مى شوند.»
مشاور بانكى اتاق بازرگانى ايران تصريح كرد: «بانك ها اين منابع 
را به كار مى گيرند كه سود بيشترى خلق مى كند، بنابراين بانك 
و  نزنيد  دست  پولتان  به  اگر  شرايط  سرى  يك  تحت  مى گويد 

برداشت نكنيد، به شما 20 تا 22 درصد سود مى دهيم.»
وى افزود: «طرف مقابل ظاهرا بانك نيست. از ديد ديگر، مى توان 
گفت كه آن شركت يا زيرمجموعه مى تواند سود بيشترى خلق 
كند و بخشى از سود اين سهم را در اختيار مشترى مى گذارد. به 
اين شكل، از ديدگاه خودشان به كار صورت قانونى مى دهند تا با 

منابعى در اختيار گرفته شده، بتوانند كار كنند.»
شرعى  كاله  يك  كار  اين  قانونى  ديدگاه  گفت: «از  زاده  رييس 
سود  نرخ  براى  سقف  و  كف  اعتبار  و  پول  شوراى  وقتى  است. 
طور  به  كرد،  تخطى  نرخ ها  اين  از  نبايد  مى كند  اعالم  و  تعيين 

طبيعى اين كار درست نيست.»
وى عنوان كرد: «البته همه بانك ها اين كار را نمى كنند، ولى در 
جذب رقم هاى درشت، اين اتفاق بيشتر مى افتد تا منابع به جاى 

ديگرى نرود.»
بودن  «دستورى  شد:  متذكر  ايران  بازرگانى  اتاق  بانكى  مشاور 
نرخ سود، چه در بخش سپرده ها و چه در بخش تسهيالت، ايجاد 
اشكال مى كند و باعث مى شود چنين تخلفاتى صورت بگيرد. در 
راه هاى  و  ترفندها  رقابت،  براى  بانكى  سيستم  يا  بانك ها  واقع 
منابع  جذب  براى  است،  قانونى  خودشان  نظر  به  كه  مختلفى 

مشترك به كار مى گيرند.»
رييس زاده اظهار كرد: «در مورد سود تسهيالت نيز همين طور 
است. قرار بود كه نرخ سود 18درصد بيشتر نباشد، ولى در حال 
حاضر اتفاقى كه در بانك ها افتاده، اين است كه وقتى 100 واحد 
با نرخ 18 درصد به شما تسهيالت بدهند، به مشترى مى گويند 
را  درصد   80 و  شده  بلوكه  بانك  در  منابعشان  درصد   20 كه 
شما  از  را  واحد   100 سود  كه  درحالى  كنيد.  برداشت  مى توانيد 
مى گيرند. اين منابعى كه بلوكه شده، نرخ سود را تبديل به 21 

درصد و بيشتر مى كند كه اين نيز خالف است.»
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خبر
و  بود  صادرات  ملى  سالروز  بيستمين  مهرماه   29
از  جمهور  محترم  رياست  حضور  با  مراسمى  در 
الياف  آمد.  بعمل  تقدير  كشورى  نمونه  صادركنندگان 
پلى استر ساينادليجان به مديريت دكتر بهروز محمدى 
يكى از شركت هاى منتخب امسال در بخش صنعت 
با  نيوز  نساجى  اختصاصى  مصاحبه  كه  بود  نساجى 

ايشان در همين خصوص را ذيال مى خوانيد:
الزم به ذكر است اين مجموعه فعاليت هاى صادراتى 
خود را از ابتداى سال 1390 آغاز نمود و در كمتر از 
دو سال در سال 1392 براى اولين بار به عنوان صادر 
كننده نمونه كشورى انتخاب گرديد و در سال 1395 
نيز براى دومين بار موفق به كسب اين عنوان گرديد.

صنايع  فعلى  مشكالت  و  چالش ها  شما،  عقيده  به   - الف 
نساجى كشور چيست؟

 عدم سياست گذارى منسجم در اين بخش و عدم مشاركت واقعى 
فعاالن صنعت نساجى در تعيين سياستهاى كالن اين بخش.

 قاچاق گسترده محصوالت نساجى به كشور.
 مستهلك شدن صنايع نساجى ايران و تهديد بالقوه اين موضوع 

براى صنايع.
 مشكالت تامين مواد اوليه براى صنايع باال دستى اين حوزه.

 مشكالت تامين سرمايه در گردش و باال بودن بهره هاى بانكى 
در كشور در مقايسه با رقبا در كشورهاى ديگر اين تفاوت نرخ در 

مقايسه با بسيارى از كشورها بيش از سه برابر ميباشد.
 نرخ ارز و سياست هاى حمايتى نادرست از نرخ ارز در كل كشور 

در مقايسه با ظرفيت هاى اقتصادى موجود.
 بوروكراسى خارج از عرف در بانكها، ادارات و به طور كلى در 

بين تمامى متوليان اقتصاد و صنعت ايران.
تعيين  با  رابطه  در  منسجم  و  صحيح  كارشناسى  انجام  عدم   
اوليه  مواد  با  رابطه  در  باالخص  صادراتى  و  وارداتى  تعرفه هاى 
كه در داخل امكان ايجاد ارزش افزوده قابل توجه براى اينگونه 

مواد وجود دارد.
 عدم حمايت از سرمايه گذارى در اين صنايع باالخص نوسازى 

و به روز سازى صنايع مستهلك شده.
 عدم وجود حمايت هاى صادراتى در اين صنعت در مقايسه با 

كشورهاى رقيب.
كشور  ديپلماسى  بدنه  در  مكفى  اقتصادى  توان  وجود  عدم   
جهت  هدف،  كشورهاى  در  مناسب  فضاهاى  ايجاد  با  رابطه  در 

صادرات محصوالت صنايع نساجى.

نساجى  صادراتى  بازارهاى  وضعيت  از  شما  ارزيابى   - ب 
كشور چيست؟

بطور كلى جايگاه ايران در بازارهاى نساجى جهان به عنوان صادر 
كننده، بيشتر متمركز بر صادرات مواد اوليه اى ميباشد كه هنوز 
امكان ايجاد ارزش افزوده براى اين مواد در داخل كشور وجود 
دارد و عمال صنعت نساجى ايران در رابطه با محصوالت نهائى كه 
بايد به دست مصرف كننده برسد نقش صادراتى ندارد و به نظر 
با توجه به مزاياى كشور ايران در رابطه با مواد اوليه پتروشيمى 

براى صنايع توليد اقالم مورد نياز صنايع نساجى، انرژى و هزينه 
نيروى كار به نظر در ابتدا بايد بر اين بخش از صنايع نساجى نظير 
نيازهاى  تامين  بر  عالوه  و  شده  متمركز  نخ  و  الياف  انواع  توليد 

داخل به صورت گسترده وارد بازارهاى جهانى شد.  

ج - پيشنهادات و راهكارهاى شما براى توسعه و افزايش سهم
صادرات صنايع نساجى چيست؟

 ايجاد كميته مشترك در مركز توسعه صادرات كشور متشكل 
مديران  نساجى،  صنعت  تخصصى  انجمن هاى  نمايندگان  از 
تصميم ساز در مركز توسعه صادرات ايران، وزارت صنعت، معدن 
سياست  تعيين  سپردن  و  داراى  و  اقتصاد  وزارت  و  تجارت  و 

گذاريهاى صادراتى به اين كميته.
 ايجاد كانالها و خطوط اعتبارى براى صادركنندگان و تعيين نرخ 
بهره براى اين خطوط اعتبارى مطابق با نرخهاى در نظر گرفته 

شده در كشورهاى رقيب.
 ايجاد آرامش و ثبات در زمينه تامين مواد اوليه اين صنايع و 

جلوگيرى از هر گونه التهاب در اين رابطه.
 جلوگيرى از خروج مواد اوليه اى كه در اين صنعت امكان ايجاد 
وجود  شده  حاصل  محصول  صادرات  و  آنها  براى  افزوده  ارزش 

دارد با در نظر گرفتن تعرفه هاى صادراتى متناسب.
 تعيين تعرفه هاى مناسب در رابطه با محصوالت نساجى كه به 
واسطه حمايتهاى نا متعارف دولت هاى كشورهاى صادركننده به 
كشور وارد ميشود براى يك دوره مشخص تا زمانيكه زمينه هاى 

توليد و حمايتها از توليد داخلى مشابه رقبا مهيا گردد.
 يكسان سازى نرخ ارز و تعيين نرخ آن متناسب با علم اقتصاد و 

پارامترهاى اقتصادى كشور به صورت واقعى.
 تعيين پاداش هاى صادراتى به صورت پلكانى و بر اساس ميزان 
صادرات به گونه اى كه انگيزه هاى الزم براى صادرات بيشتر به 

وجود آيد.
به  كشور  گمركات  و  بنادر  نقل،  و  حمل  سيستم هاى  ارتقاء   
گونه اى كه عالوه بر تسريع فرآيندهاى صادراتى شاهد كاهش 

هزينه هاى سربار صادرات در رابطه با اين موارد باشيم.
 ارتقاء ارتباطات بين المللى بانكى و كاهش هزينه هاى بانكى در 
رابطه با نقل و انتقاالت مرتبط با صادرات و تبديل ارزهاى حاصل 

از صادرات با نرخ واقعى و بدون كارمزد.

کميته مشترک توسعه صادرات تشکيل شود

 بانک ها به دنبال خلق سود بيشتر
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