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در کشور ما، در ايران عزيز ما، علی رغم تمام تحريم های خارجی 
و تمام کاستی ها و تحريم های داخلی چنانچه از آنچه داريم خوب 
و به موقع و در محل مناسب استفاده نماييم، بدون دخالت ها و 
رانت ها و فسادها می توانيم وطنمان را، صنعتمان را و صادراتمان 
را با صرف مقداری زمان بيشتر و تالش بيشتر بسازيم و تدريجا 
اقتصاد بدون نفت را محقق نماييم. مسلما برای رهايی از اقتصاد 

بدون نفت بايد به صنايع صادرات محور توجه نمود.
بايد به گسترش برندينگ توجه نمود، برای توسعه صادرات غير 
نفتی نبايد فقط به نسخه های دکتر های پشت ميزنشين وطن اتکا 
نمود ببينيم در قاره آسيا سايرين چه کردند کره جنوبی، مالزی، 
ترکيه چه کردند. در ترکيه برای گسترش صادرات سازمانی به نام 
کواليتی با هدف گذاری ۵۰۰ ميليارد دالر صادرات تا سال ۲۰۲۳ 
صدمين سال جمهوريت تاسيس گرديد که بايد تا آن زمان ۱۰ 
برند جهانی و ۵۰ برند ملی ايجاد نمايد و ۴ نعل به سمت اين 

هدف می تازند غير از مسائل امنيتی که اخيرا ايجاد شده است.
اکثرا برنامه های گسترش صادرات ما جنبه شعاری غيرتخصصی 
تخصصی  نمايشگاه های  اکثر  منفی  عملکرد  آن  نمونه  دارد 

در  اخيرا  که  می باشد  کشورها  ديگر  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
ما  هنوز  انگيز،  غم  دستاوری  با  شد  برگزار  نيز  ايتاليا  رم  شهر 
صادراتی  جوايز  و  مطالبات  سال،   ۱۴ از  پس  که  داريم  صنايعی 
خود را از دولت نگرفته اند. در اينجا الزم می دانم از يک گروه 

از صنايع که دارند با شعار روز صنايع صادرات 

توليد بدون کارخانه؛ نسخه نجات صنايع
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وقتی قاچاق نفس توليد را می گيرد 
که  نيست  پوشيده  هيچ کس  بر  فکری:  مريم 
صنعت نساجی بعد از نفت می تواند منبع خوبی 
نساجی،  واقع  در  باشد.  کشور  به  ارزآوری  برای 
صنعتی اشتغال زا است که در عين تامين نيازهای 
کشور، توان بااليی برای صادرات دارد. اما نکته 
دارد،  وجود  که  ظرفيتی  وجود  با  که  اين جاست 
با  نابرابر  کامال  شرايطی  در  داخلی  صنعتگران 
برندهای خارجی و مهم تر از آن، قاچاق فعاليت 
می کنند. براساس اعالم مسووالن، ساالنه ۲,۵ 
می شود؛  قاچاق  کشور  به  پوشاک  دالر  ميليارد 
اين حجم قاچاق به گفته فعاالن صنعت نساجی، 
توانسته بخش قابل توجهی از بازار پوشاک کشور 

را از آن خود کند. 
آنچه در ادامه می خوانيد، مشروح مناظره خبرگزاری خبرآنالين با 
هيات  اعضای  از  نيلفروش زاده  حسن  و  شيبانی  عليمردان  آقايان 

مديره انجمن صنايع نساجی ايران است.
 آمارهای مختلفی از ميزان قاچاق در صنايع نساجی مطرح می شود. 
به نظر شما، چه اتفاقی عامل اين موضوع بوده که ميزان قاچاق در 

صنعت نساجی تا اين حد باال باشد؟
 شيبانی: بحث ما روی قاچاق، درباره قاچاق کوله بری و چمدانی 
نيست. بحث ما، تريلی تريلی قاچاقی است که از مرزها وارد کشور 
می شود. مشکل ما اين جاست که يک دفعه اعالم می کنند ۱۰ انبار 
کاالی قاچاق در يکی از شهرها پيدا کرده اند. برای من سوال است 
که اين ميزان کاالی قاچاق چگونه وارد می شود؟ من بارها گفته ام 
که يک خودکار را می شود در جيب خود گذاشت و وارد کشور کرد، 
ولی متاسفانه موضوع يک خودکار نيست، موضوع ۱۲ تريلی کاالی 
قاچاق است. به نظر من در صنعت نساجی با هر يک کيلو کاالی 
قاچاقی که وارد کشور شود، حداقل دو شغل را از دست خواهيم داد؛ 

شغلی که امروز بزرگ ترين بحران کشور است. همه ما با هر چه 
در توان داريم، بايد کاری کنيم که جوانان مشغول کار شوند؛ وگرنه 
به کارهای زيرزمينی روی می آورند که هيچ ارزش افزوده ای برای 
کشور ندارد. صنعتگران هميشه گفته اند که هيچ مخالفتی ندارند که 
کااليی وارد کشور شود، اما همان عوارض و مالياتی که از صنعتگر 
به  شرايط  اين  در  شود.  گرفته  هم  ما  از  می شود،  گرفته  خارجی 
شما قول می دهم که کاالهای وارداتی قدرت رقابت با کاالهای 
داخلی را نخواهد داشت. توليدکننده داخلی بايد ۹ درصد ماليات بر 
ارزش افزوده، ۲۵ درصد ماليات بر درآمد و چندين عوارض ديگر 
تحت عناوين مختلف پرداخت کند و اين قيمت تمام شده را باال 
می برد. اين در حالی است که کاالی قاچاق هيچ کدام از اين ماليات 
و عوارض را نمی دهد. ما بايد بگذاريم بين توليد داخلی و کاالی 
ما  باشيم.  داشته  تعادل  و  باشد  داشته  وجود  سالم  رقابت  وارداتی 
اما  بگيريم،  درصد   ۲۳  ،۲۲ بهره  داخلی  توليدکننده  از  نمی توانيم 

قاچاقچی کاال را از جايی وارد کند که بهره اش ۳ 

متن سخنرانى مهندس رضا حميدى عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران در همايش روز ملى صادرات در شهر مشهد

نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل  رئيس زاده-  محمدمهدى 
اختصاصى  جلسه  برگزارى  به  اشاره  ضمن  ايران- 
رضا  دكتر   ، صمت-  وزير  نعمت زاده-  محمدرضا  مهندس 
رحمانى- قائم مقام وزير در امور توليد - ، مهندس محسن 
صالحى نيا - معاون وزير- ، مديركل دفتر صنايع نساجى 
و پوشاك وزارت صمت- مهندس افسانه محرابى- ، گلنار 
پوشاك،  نساجى،  امور  در  صمت  وزير  مشاور  نصراللهى- 
چرم و كفش با اعضاى هيئت مديره اين تشكل كارفرمايى، 
عنوان داشت: در اين جلسه وزير ابراز اميدوارى نمود كه با 
همكارى انجمن صنايع نساجى ايران بتوان صنعت نساجى 

را به جايگاه شايسته خود رساند.
وى سپس به بيان موارد مطرح شده با وزير صمت پرداخت 
و گفت: نخستين نكته مربوط به تهيه و تأمين مواد اوليه 
مواد  از  عمده اى  بخش  بود.  نساجى  واحدهاى  نياز  مورد 
اوليه نساجى را پنبه، ويسكوز و پشم و مقدار اندكى بامبو 
تشكيل مى دهد (كه البته در كشور ما بهره گيرى از الياف 
بامبو رواج چندانى ندارد) ميزان توليد پنبه در كشور نسبت 
به تقاضاى موجود در بازار بسيار كمتر است ضمن اين كه 
توليد  مناسب  فنى  و  كيفى  نظر  از  كشور  توليدى  پنبه 
نخ هاى ظريف نيست؛ در اين زمينه پيشنهاد كاهش تعرفه 

واردات مواد اوليه را با وزير صنعت در ميان گذاشتيم.
به گفته دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران، تعرفه واردات 
شده  تمام  قيمت  بنابراين  است  صفر  تركيه  در  اوليه  مواد 
باالى محصوالت ايرانى از همين نقطه شروع مى  شود؛ اين 
درخواست بايد به كميسيون ماده يك ارجاع داده شود كه 

تعرفه پنبه و مواد اوليه مور نياز اصالح شود.
مختلف  كشورهاى  از  اوليه  مواد  تهيه  تنوع  به  رئيس زاده 
تاجيكستان  ا زبكستان،  پنبه هاى  گفت:  و  كرد  اشاره  نيز 
و  است  كشاورزى  جهاد  وزارت  تأييد  مورد  تركمنستان  و 
پنبه كشورى مانند هند كه بزرگ ترين توليدكننده پنبه در 
دنيا به شمار مى آيد را قبول ندارد و معتقد است پنبه ساير 
كشورها بايد قرنطينه و گندزدايى شوند. در اين زمينه، وزير 
صنعت در جهت تسهيل واردات پنبه آمادگى خود را مبنى 
بر برگزارى جلسه با وزارت جهاد كشاورزى و سازمان حفظ 

نباتات اعالم نمود
بود  ديگرى  نكته  گمركات،  در  قرنطينه   سيستم  استقرار 

و  گرفت  قرار  رئيس زاده  اشاره  مورد  كه 

جلسه دو ساعته وزير صنعت با انجمن جلسه دو ساعته وزير صنعت با انجمن 
صنايع نساجی ايرانصنايع نساجی ايران

ادامه در صفحه 2



 

خبر

ادامه از صفحه 1

گفت: انجمن صنايع نساجى ايران با همكارى وزارت صنعت 
تا  است  كشور  گمركات  در  قرنطينه  سيستم  استقرار  به دنبال 
در  را  خود  محموله هاى  دنيا،  نقطه  هر  از  پنبه  واردكنندگان 

قرنطينه هاى مستقر، گندزدايى نمايند.
بخشى  كرد:  تصريح  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
مجتمع هاى  توليد  مصنوعى  الياف  را  نساجى  اوليه  مواد  از 
پتروشيمى تشكيل مى دهد كه طى دو ماه اخير عرضه اندك 
در  نساجى  گريد  پروپيلن  پلى  بخش  در  خصوص  به  خوراك 
ديگر  سوى  از  و  شده  قيمت ها  هفتگى  افزايش  باعث  بورس 
مجتمع هاى  در  توليد  وجود  بيانگر  دالل ها  آزادانه  فعاليت 
پتروشيمى است ؛ اين موضوع در جلسه با وزير صنعت مطرح 
و مقرر شد ميزان نياز واحدهاى مختلف نساجى به مواد اوليه 
پتروشيمى را اعالم كنيم و عرضه كم فعلى در بورس با دستور 
ايشان به ميزان عرضه مورد نياز صنعت نساجى افزايش يابد. 

 ضرورت نوسازى صنايع نساجى از صندوق توسعه 
ملى

بحث  صنعت،  وزير  با  مشترك  جلسه  در  گفت:  رئيس زاده 
شد  مطرح  نيز  نساجى  واحدهاى  ظرفيت    گسترش  و  توسعه 
كه ايشان جهت فاينانس پروژه ها قول مساعد داد و پيشنهاد 
سرمايه گذارى مشترك صنعتگران ايرانى با شركت هاى مطرح 
خارجى را مطرح نمود به اين ترتيب كه خريد ماشين آالت و 
تجهيزات از چند كمپانى صورت گيرد منوط به اين كه طرف 
خارجى به سرمايه گذارى در واحدهاى نساجى ايران بپردازد و 

حجم توليد و كيفيت محصوالت را ارتقا دهد.

 مبارزه جدى و قاطعانه با قاچاق منسوجات و پوشاك
وزير  دستورالعمل  يادآورى  با  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
در  پوشاك  خارجى  برندهاى  فعاليت  ثبت  زمينه  در  صنعت 
اجرايى  هنوز  دستورالعمل  اين  ظاهراً  داشت:  اذعان  كشور، 
نشده است و هر چه زودتر بايد شاهد تحقق دستورالعمل وزير 

در اين زمينه باشيم.

 صنعت نساجى و ماليات
با  مشترك  جلسه  مهم  بخش هاى  از  ديگر  يكى  رئيس زاده 
گفت:  و  برشمرد  ماليات  به  مربوط  مسائل  را  صنعت  وزير 
متأسفانه تفسير نادرستى از تبصره 3 ماده 147 اصالحيه قانون 

ماليات هاى مستقيم توسط سازمان امور مالياتى كشور صورت 
گرفته است به عبارت ديگر واحدهاى توليدى كه فروش نسيه 
مى كنند  خود  اوليه  مواد  تهيه  خرج  را  نسيه  چك هاى  دارند، 
حساب  به  بايد  نسيه  چك هاى  نادرست  تفسير  اين  طبق  اما 
چك هاى  بخواهد  توليدكننده  اگر  و  شود  واريز  توليدكننده 
قابل  هزينه  به عنوان  نمايد  اوليه  مواد  تهيه  صرف  را  مذكور 
قبول مورد پذيرش سازمان امور مالياتى قرار نخواهد گرفت. 
دفتر  به  را  مرتبط  بخشنامه هاى  شد  قرار  نيز  زمينه  اين  در 
وزير صنعت ارسال نماييم تا در جلسه مشتركى با آقاى تقوى 
نژاد- رئيس كل سازمان امور مالياتى- مطرح و مشكالت آن 
حل و فصل شود. همچنين در زمينه فاكتور امتناع نيز مقرر 
شد موضوع در جلسه مشترك مزبور مطرح و راهكارى براى 

آن انديشيده شود.

 توسعه ساخت ماشين آالت نساجى در كشور
دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران ابراز داشت: وزير صنعت 
نساجى  ماشين آالت  سازندگان  با  مذاكراتى  تا  نمود  توصيه 
توليد  بخش  در  خريد،  حجم  افزايش  ازاى  در  تا  شود  انجام 
ماشين آالت با سازندگان ايرانى همكارى و تعامل داشته باشند 
به اين ترتيب ماشين سازى در كشور تقويت خواهد شد. ايشان 
از اقدام مبنا در مورد توليد انواع توربين به عنوان نمونه موفق 

اين همكارى مشترك با شركت هاى خارجى ياد كرد.

 حذف قانون ضد دامپينگ الياف پلى استر ايران در تركيه
وى بيان داشت: همان طور كه دولت تركيه به سرعت قانون 
ضد دامپينگ را در مورد الياف پلى استر وارداتى ايران اجرايى 
نمود بايد اين تدابير به نفع توليدكنندگان ايرانى نيز وضع شود 
حدف  موضوع  تركيه  به  سفر  طى  بود  قرار  وزير  به گفته  كه 
سيف گارد ( Safe guard ) از يكسرى موارد به خصوص 
پلى استر و اكرليك به طور دائم با همتاى ترك مطرح شود كه 
ديگرى  زمان  به  و  لغو  سفر  اين  فعًال  امنيتى  مسائل  به دليل 

موكول شده است.
در  آينده  ماه  طى  صنعت  وزير  حضور  به  پايان  در  رئيس زاده 
دبيرخانه انجمن صنايع نساجى ايران و تداوم ارتباطات مستمر 
صنعتگران  مشكالت  و  مسائل  رفع  مورد  در  وى  با  موثر  و 

نساجى اشاره كرد. 
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محور به گوشه ای رانده می شوند ياد کنيم که نبايد فراموش شوند 
يا مورد کم توجهی قرار گيرند، آنها صنايعی هستند که با توليدات 
با کيفيت مطلوب خود برای رقابت با کاالی وارداتی و جلوگيری 
مسير  در  ما  ارزهای  تا  می نمايند  تالش  کشور  ارزهای  خروج  از 

بهتری به مصرف برسند.
دولتمردان به اين دسته از صنايع نيز بايد کمک شايسته بنمايند، 
و  کاال  برخی  عظيم  واردات  که  باندهايی  می شود  شنيده  گاها 
مانع  مختلف  طرق  به  دارند  خود  انحصار  در  را  ضروری  اقالم 
ايجاد يا گسترش صنايع رقابتی می گردند من همين امروز شنيدم 
در حاليکه در ميهن مان امکان توليد اينورتور خانگی تبديل برق 
با  اينورتور   ۳۰۰۰۰۰ ورود  مجوزهای  می باشد  منازل  خورشيدی 
است  شده  درخواست  چين  کشور  از  زياد  احتمال  به  صفر  تعرفه 
حوله  توليد  کارخانه  بزرگترين  برای  يا  دالر  ميليارد   ۲ ارزش  به 
کشور که در مشهد در دست ساخت است و جلوی ورود ساليانه 
بيش از ۱۵ ميليون دالر حوله ترک و غير را می گيرد ده ها مانع 
توسعه  برای  صنايع،  حفظ  برای  می شود.  غيره  و  بانکی  تراشی 

پذير  رقابت  صنايع  توسعه  و  حفظ  برای  محور،  صادرات  صنايع 
امروز  که  می باشد  مناسب  نرخ  با  بانکی  تسهيالت  به  مبرم  نياز 
دالر  يک  حتی  نمی توانند  يا  نمی خواهند  يا  ما  بانک های  اکثر 
کمک نمايند، در چنين زمانی ارزش توليد بدون کارخانه مشخص 
صنايع  دهنده  نجات  پديده  يک  کارخانه  بدون  توليد  می شود، 
در  و  کار  حال  در  متوقف،  نيمه  متوقف،  واحدهای  برای  کشور 
با  سرمايه  صاحب  و  توليدکننده  بخش  دو  می باشد.  احداث  حال 
تخصص در توزيع، با ياوری يکديگر چرخ صنعت را به حرکت 
درخواهند آورد و صنعت را از دست اين بانک ها نجات خواهند داد.
رشد  برای  هم  و  واردات  کاهش  برای  هم  کارخانه،  بدون  توليد 
صادرات بهترين درمان می باشد و در صورتی که بسترها را برای 
حرکت قانونمند توليد بدون کارخانه هموار نماييم ثروتی به مراتب 

بيش از نفت و تمام نشدنی به دست خواهد آمد.
جوايز  اخذ  به  موفق  بسيار  تالش  با  که  واحدهايی  از  پايان  در 
صادراتی شده اند آن هم در چنين ايامی که صادرات ناجی ميهن 

می باشد تشکر نموده به آنها تبريک عرض می کنم.

توليد بدون کارخانه؛ نسخه نجات صنايع

بررسى هاى انجام شده طى يك دهه گذشته در بازه زمانى 1384 
تا 1394 نشان مى دهد همواره تراز تجارى ايران با تركيه منفى 

بوده است.
ميليون  تركيه 205  به  ايران  از  صادرات  ارزش  سال 1384  .در 
 1386 سال  در  دالر،  ميليون   326 معادل   1385 سال  در  دالر، 
معادل 563 ميليون دالر، در سال 1387 معادل 530 ميليون دالر، 
در سال 1388 معادل 589 ميليون دالر، در سال 1389 معادل 
دالر،  ميليون  معادل 1433  سال 1390  در  دالر،  ميليون   1056
در سال1391 معادل 1477 ميليون دالر، در سال 1392 معادل 
1640 ميليون دالر، در سال 1393 معادل 1930 ميليون دالر و 

در سال 1394 معادل 1315 ميليون دالر بوده است.
اين در حالى است كه ارزش واردات از تركيه به ايران در سال 
 886 معادل   1385 سال  در  دالر،  ميليون   867 معادل   1384
ميليون دالر، در سال 1386 معادل 1246 ميليون دالر، در سال 
معادل 2006  سال 1388  در  دالر،  ميليون  معادل 1504   1387
ميليون دالر، در سال 1389 معادل 2646 ميليون دالر، در سال 
معادل 3770  سال 1391  در  دالر،  ميليون  معادل 3075   1390
ميليون دالر، در سال 1392 معادل 3624 ميليون دالر، در سال 
1393 معادل 3779 ميليون دالر و در سال گذشته معادل 2995 

ميليون دالر بوده است.
همچنين بررسى ها حاكى از اين است كه در سال 1385 نسبت 
به سال قبلش وضعيت تجارى ايران و تركيه با رشد 59 درصدى 
همراه بوده است. پس از آن به ترتيب وضعيت تجارى ايران و 
تركيه در سال هاى 1386 با رشد 73 درصدى، در سال 1387 با 
درصدى،  رشد 11  با  سال 1388  در  درصدى،  شش  منفى  رشد 
در سال 1389 با رشد 79 درصدى، در سال 1390 با رشد 36 
درصدى، در سال 1391 با رشد سه درصدى، در سال 1392 با 
رشد 11 درصدى، در سال 1393 با رشد 18 درصدى و در سال 

گذشته با رشد منفى 32 درصدى همراه بوده است.

جزئيات تجارت ۱۰ ساله ايران و ترکيه

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی 
ايران منتشر کرد:
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دولت  كنونى  شرايط  به  توجه  با 
بنگاه هاى  و  واحدها  روى  فشار  نبايد 
متوسط  و  كوچك  صنايع  و  اقتصادى 

را افزايش دهد.
ايران  نساجى  صنايع  انجمن  كل  دبير 
مى گويد دولت در شرايطى كه واحدها و 
توليدى ها با ركود سخت دست به گريبان 

هستند نبايد فشارهاى مالياتى را افزايش دهد و بايد به دنبال 
اخذ ماليات از نهادها و اصنافى باشد كه فرارهاى مالياتى دارند.
محمد مهدى رئيس زاده با اشاره به اينكه در ايران درآمدهاى دولت 
از محل فروش نفت است و يا بخش ماليات، گفت:« هرچقدر
اقتصاد  شفافيت  به  شود  پررنگ تر  كشور  در  ماليات  بخش 
كه  كرد  خواهد  كمك  نفتى  درآمدهاى  به  وابستگى  عدم  و 
اين اتفاق مهمى است و در تمام جهان هم اصل كلى براين 
اما  شود  تأمين  ماليات  طريق  از  كشور  درآمدهاى  كه  است 
مهم روش اخذ ماليات است. آن چه ما در ايران شاهديم اين 
از  و  كار  انتهاى  از  اينكه  جاى  به  ماليات  دريافت  كه  است 
مصرف كننده شروع شود از وسط حلقه و توليد شروع مى شود و 
سياست گذارى ها به اين شكل است كه سراغ توزيع نرفته اند.»
او در ادامه با اشاره به اينكه دولت در بودجه سال آينده به دنبال 
افزايش درآمدهاى مالياتى است، گفت:« توجه داشته باشيد كه 
توليدكننده ها در كشور تعدادشان محدود است و االن بيشترين 
فشار دريافت ماليات روى اين بخش است، مجموعاً حدود 80 
هزار واحد توليدى در كشور وجود دارد در شرايطى كه ما حدود 
4 ميليون صنف رسمى در كشور داريم و دو ميليون صنفى هم 
بدون مجوز و به صورت غيررسمى كار مى كنند و دولت بايد به 

دنبال سامان دهى اين ها باشد.»
دبير كل انجمن صنايع نساجى ايران همچنين مى گويد:« اگر
كه  است  شعارهايى  اجراى  دنبال  به  مالياتى  امور  سازمان 
مى دهد و به دنبال گسترده تر كردن چتر مالياتى است بايد در 
عمل هم اين را نشان دهد. اتفاقى كه در عمل هم اكنون شاهد 
آن هستيم فشار روى واحدهاى توليدى است كه شناخته شده 
و مشخص هستند و يك دفتر دارند؛ واحدهايى كه معموًال 
اشتغال زايى بااليى هم ايجاد مى كنند و هرروز با فشارهاى 

مالياتى روبه رو مى شوند.»
محمدمهدى رئيس زاده با بيان اينكه در شرايط كنونى واحدها 
تعطيلى  باعث  مالياتى  فشارهاى  و  هستند  مواجه  ركود  با 
شرايط  به  توجه  با  مى گويد:«  مى شود،  بيشترى  واحدهاى 
كنونى دولت نبايد فشار روى واحدها و بنگاه هاى اقتصادى 
نبايد  مسئوالن  دهد،  افزايش  را  متوسط  و  كوچك  صنايع  و 
بگويند كه چون پارسال ماليات شما مثًال 100 واحد بوده است 
در  اقتصادى  ازنظر  درحالى كه  بدهيد  واحد  بايد 120  امسال 
بسيارى از واحدها شرايط بدتر و وخيم تر شده است. سازمان 
امور مالياتى نبايد اعالم كند كه چون با كسرى بودجه مواجه 
هستيم و مى خواهيم كسرى را جبران كنيم اين سهم شما 
مى شود. وقتى بنگاه و فروشگاه در ركود هستند و فروش راكد 
است دولت به بنگاه ها بايد فرصت بدهد تا ضرر و زيان هايشان 

جبران شود و نه اينكه فشارها را بيشتر كنند.»
دبير كل انجمن صنايع نساجى ايران در پاسخ به اينكه مصوبه 
و  مالياتى  معافيت هاى  شدن  ممنوع  براى  مجلس  جديد 
تخفيف هاى مالياتى چه تأثيرى خواهد داشت، مى گويد:« اين 
مصوبه بى تأثير نخواهد بود ولى مهم اين است كه در عمل 

ببينيم چگونه اجرايى مى شود.»

دولت نبايد فشار مالياتی
بر توليدکنندگان را افزايش دهد

ادامه از صفحه 1

درصد هم نيست. ما تا زمانی که نتوانيم قيمت تمام شده را منطقی 
کنيم، نه می توانيم صادرات داشته باشيم و نه می توانيم بازار داخل 

را داشته باشيم.
 نيلفروش زاده: ما بايد قاچاق را تعريف کنيم و ببينيم به چه قاچاق 
می گوييم. هر چه که از شبکه پولی کشور پنهان بماند و حقوق 
و عوارض دولت را به درستی نپردازد و ماليات را پرداخت نکند، 
که  قاچاقی  کاالی  حجم  حاضر  حال  در  دارد.  را  قاچاق  تعريف 
وارد کشور می شود و فرار مالياتی و فرار حقوق و عوارض گمرکی 
بسيار باالست. ما اگر قاچاق را به درستی تعريف کنيم، خودبه خود 
داستان حل می شود. ما نمی توانيم به اين بهانه که کاالی داخلی 
کيفيت ندارد يا قيمت تمام شده اش باالست، قاچاق کنيم. البته يک 
شاخص هايی در اين خصوص اهميت دارد، اما غالب نيست. برای 
مثال، صحبت از کيفيت و قيمت تمام شده می شود. ما نبايد فضا را 
برای افراد سودجو باز بگذاريم که حقوق و عوارض دولت و ماليات 
را ندهند و شناسايی نشوند، اين درصدها آن قدر فاصله ايجاد می کند 

که توليدکننده داخلی به هيچ وجه نمی تواند رقابت کند.
 نظام جامع اطالعاتی در اين قضيه چقدر کمک می کند؟

ما بايد صالحيت کار افراد را در سيستم تعريف کنيم. بايد مشخص 
شود که چارچوب کاری افراد چيست. اگر ما کاری کنيم و فضايی 
باز کنيم که افراد غيرمربوط در يک کاری وارد شوند، اين قابل 
را  عمليات  بايد  که  کنترلی  شبکه  ترتيب،  اين  به  نيست.  کنترل 
سيستماتيک چک کند، اطالعات افراد را دارد. برای مثال، کارت 
را  فرد  شخصيتی  اطالعات  همه  کد،  اين  و  دارد  کد  يک  ملی 

می تواند روی سيستم های کنترلی نشان دهد.
وقتی می بينيم که کاال به نام يک شخصی وارد کشور می شود که 
اصال صالحيت اين کار را ندارد و حتی به آن صنعت ربطی ندارد، 

بنابراين بايد جلوی آن واردات گرفته شود.
 شيبانی: صنعتگران هميشه گفته اند که هيچ مخالفتی با واردات 
همان  اما  ندارند.  دارد،  وجود  آن  رابطه  در  کمبود  که  کاالهايی 
عوارض و مالياتی که توليدکننده خارجی می دهد، از صنعتگر داخلی 
کاالهای  می دهم  قول  شما  به  شرايط  اين  در  شود.  گرفته  هم 

خارجی قدرت رقابت با کاالهای داخلی را نخواهد داشت.
متاسفانه گروهی هستند که از شما آدرس می گيرند و می گويند به 
ما بگو کجا کاال را برای شما بياوريم. فقط الزم است کاال را انتخاب 

کنيد. درد ما اين جاست.
اگر بين توليد داخلی و کاالی وارداتی تعادل باشد، آن زمان به طور 
قطع کاالهای داخلی قدرت رقابت خواهند داشت. شما نمی توانيد 
از من بهره ۲۲، ۲۳ درصد بگيريد، ولی قاچاقچی کاالی خود را از 
جايی وارد کند که بهره اش ۳ درصد هم نيست. نمی شود از پنبه ای 
که ماده اوليه صنعت نساجی است، ۱۰ نوع عوارض گمرکی گرفت 
و بعد صنعتگر ما با توليدکننده ای رقابت کند که کيلويی يک سنت 

عوارض پرداخت می کند و تازه جايزه هم به او می دهند.
ما فقط نبايد قوه مجريه را نشانه بگيريم، قوه مقننه و قوه قضاييه هم 

بايد به اين مسايل توجه داشته باشند.
 نيلفروش زاده: شما وقتی پوشاک خريد می کنيد، يک وزنی دارد. 
اين وزن مواد اوليه است. تاثير مواداوليه در قيمت تمام شده حدود 
۷۵ درصد است. حاال ما اگر ۱۰ درصد تعرفه بابت مواداوليه بگيريم، 
واردکننده ای که در چين و پاکستان توليد می کنند و اين تعرفه را 
نمی پردازند، سودشان باال می رود. يعنی ما پوشاک را با ۱۰ درصد 

قيمت باالتر خريداری می کنيم.
در اين شرايط، متوجه می شويد که صنعتگر ما به سختی قيمت تمام 
شده خود را پايين می آورد. پس صنعتگر داخلی معجزه می کند که 
کااليی را توليد می کند که بتواند در کنار کاالهای وارداتی رقابت 
تحريم،  مشکالت  با  داخلی  توليدکننده  حال،  عين  در  حاال  کند. 

بهره وری پايين، روز کار بسيار کم و... روبه رو است.
 شيبانی: مثالی می زنم. شما ببينيد در يک هفته ای که دوشنبه و 
چهار شنبه اش تعطيل است، چه باليی سر توليدکننده می آيد. شما 

بگوييد يک توليدکننده چگونه می تواند کارخانه خود را تنظيم کند. 
توليدکننده روز سه شنبه تا بيايد سيستم ها و ماشين آالت را گرم کند، 
به روز تعطيل چهارشنبه می خورد. اين ها عواملی است که قيمت 
تمام شده را باال می برد. ما تا زمانی که نتوانيم قيمت تمام شده 
را مانند کشورهای ديگر دنيا منطقی کنيم، نه می توانيم صادرات 
کنيم، نه می توانيم بازار داخلی را داشته باشيم. در اين شرايط، حق 
مصرف کننده است که کاالی چينی را انتخاب کند که ارزان تر است.

 يک نکته ای که در اين ميان وجود دارد، اين است که توليدکنندگان 
در به روز کردن ماشين آالت و تجهيزات خود تعلل می کنند.

اصال اين طور نيست. من به جرات می گويم بخش خصوصی در 
حد خاموش کردن يک چراغ اضافی کوتاهی نخواهد کرد، چون 
بايد آخر ماه حقوق بدهد. اين پول از جايی هم نمی آيد، مگر از 
دسترنج خود کارگران و فکر مدير. چطور يک مدير به اين مسايل 
فکر نمی کند؟ بهره وری در جايی پايين است که بخش خصوصی 
در آن نقشی نداشته است. ما وقتی تحريم شديم، به صنعتگر داخلی 
خيلی لطمه خورد؛ برخالف گفته دولتمردان قبلی که اعتقاد داشتند 
تحريم ها کاغذپاره ای بيش نيست. من همه جا گفته ام که تحريم ها 
از يک ورق فوالد آب ديده سنگين تر بود. ما تحريم شديم، لوازم 
يدکی نتوانستيم وارد کنيم. مواد اوليه را نتوانستيم وارد کنيم. بايد 
از ۱۰ جا دور می زديم تا کاال را وارد کنيم. اسم نمی برم، اما يکی 
از دوستان من دچار آن چنان مشکلی شده که خدا بايد به او کمک 
کند؛ به خاطر اين که بابت خريد مواد اوليه ناچار بوده پول خود را 
از طريق واسطه پرداخت کند. صحبت يک دالر و دو دالر نيست. 
توليدکننده  دست  اين ها  است.  رفته  فرد  اين  پول  دالر  ميليون ها 

داخلی نبوده است.
کردن،  صادر  آيين نامه  و  نوشتن  دستورالعمل  و  نشستن  اتاق  در 
دردی از صنعتگر دوا نمی کنند. دست آدم بايد زير کوره داغ برود تا 
بفهمد داغی يعنی چه. اين که ما بگوييم ماليات بر ارزش افزوده را 
از مصرف کننده نهايی بگيريم، چگونه ممکن است؟ مصرف کننده 
نهايی می رود کاالی چينی و قاچاق می خرد. مشکل ما اين جاست.

کاالی  خريد  برای  انگيزه  چرا  می کنيد  فکر  شما   نيلفروش زاده: 
بپردازيد،  افزوده  ارزش  بر  ماليات  وقتی  شما  دارد؟  وجود  خارجی 
دنبال اين هستيد که اين ماليات را بگيريد و تفاوتش را به دارايی 
بپردازيد. شما وقتی ماليات را بپردازيد و جايی نداشته باشيد ماليات 
را بگيريد، معضل به وجود می آيد. يکی از داليلی که ما می گوييم 
مقررات اجرا نمی شود، اين است. کسی که ماليات ارزش افزوده 
نمی پردازد، بايد در سيستم ها نشان داده شود. اين نوع مسايل را 
بايد دقت کرد. ما روی پارامترهايی که بحث می کنيم، مثل قيمت 
تمام شده و عدم اجرای مقررات دولتی، در کار اجرا اثر خود را نشان 
می دهد. برای حل اين مشکل بايد وحدت ملی به صورت قاطع 
در سيستم حاکميت به وجود آيد. و در مقررات نوشتن بايد از افراد 

حرفه ای و متخصص کمک گرفت و مشورت کرد.
 شيبانی: يک زمانی استدالل می شود که تعرفه روی کااليی که 
در کشور است، می گذارم که مردم کاالهای داخلی را بخرند. حتی 
اين هم جای بحث دارد. ولی کل توليد پنبه ما در بهترين سال ۶۰ 
هزار تن نبوده است. امسال فکر می کنم ۳۰، ۴۰ هزار تن بوده است. 
در اين شرايط، پنبه را بايد از همه جای دنيا بتوانيم وارد کنيم. اما 
گفته اند فقط از ازبکستان واردات پنبه داشته باشيد و ورود پنبه از 
جاهای ديگر ممنوع است. از سوی ديگر، نساجی يکی از صنايعی 
است که ارزش افزوده بااليی دارد. شما از يک کيلو پنبه ۸، ۹ هزار 
تومانی می توانيد يک کيلو لباس دو ميليون تومانی توليد کنيد. در 
کدام صنعتی چنين ارزش افزوده ای وجود دارد؟ همه اين ها ايجاد 
اشتغال کرده است. من اگر جای دولتمردان بودم، دستور می دادم 
هر کسی می خواهد وارد يک سالن توليد کارخانه بشود، وضو بگيرد. 
چون يک چنين تقدسی در اين محيط ها وجود دارد. به نظر من، 
کشور  صنعت  که  نمی گذارند  مشکالت  همه  با  امروز  که  آنهايی 

لطمه بخورد، افراد عاشقی هستند.

وقتی قاچاق نفس توليد را می گيرد 
دبير كل انجمن صنايع نساجى ايران
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تبريك

در اولين جلسه هيئت مديره جديد اتحاديه توليد و 
صادرات نساجى و پوشاك ،آقايان مهرداد زكى پور 
به عنوان رييس هيئت مديره،وحيد حريرى به عنوان 
نايب رئيس اول هيئت مديره،بهرام حوالى شهريارى 
به عنوان نايب رئيس دوم هيئت مديره و امين مقدم به 
عنوان خزانه دار سكان هدايت اين تشكل را برعهده 

گرفتند.
مديره  هيئت  انتخابات  كه  است  ياداورى  به  الزم 
ايران  بازرگانى  اتاق  در  ماه  اتحاديه،17آذر  جديد 
برگزار شده بود و طى آن آقايان مجيد  نامى،بهرام 
حوالى شهريارى،على فرهى،شاهرخ جعفرى،منصور 
صادقى  پور،احمد  زكى  مقدم،مهرداد  الياسى،امين 
محمود  و  انصاريان  على  حريرى،  قهرودى،وحيد 
ضرابى به عنوان اعضاى اصلى و حامد فرد اسماعيل 
پور و سينا شاه بختى به عنوان اعضاى على البدل 

انتخاب شده بودند.
انجمن صنايع نساجى ايران ضمن تبريك به منتخبين 
عزيزان  اين  براى  افزون  روز  موفقيت  مديره  هيات 

مسالت مى نمايد.

تنها كانال رسمى انجمن صنايع نساجى ايران در

https://telegram.me/aiti1395

+ Join

بهره برداری از پورتال جديد 
انجمن صنايع نساجی ايران

www.aiti.ir
نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد. 

در  افزوده  ارزش  باالترين  با  صنعتي 
ارزآوري  قدرت  نساجي،  صنايع  بين 
شگرف، ممتاز در ايجاد اشتغال پايدار، 
دوستدار محيط زيست و با بازار مصرف 
در  دالر  ميليارد   ۱۲ درحدود  ساالنه 
ساالنه  داخلي  مصرف  سرانه  و  كشور 

۱۴۰ دالر.
در  مصرف  بازار  اين  از  قاچاق  سهم 
سال بالغ بر حدود ۲,۵ ميليارد دالر و 
سهم واردات از مبادي رسمي و كاالي 

همراه مسافر نيز حدود يك ميليارد دالر تخمين زده مي شود.
در  دالر  ميليون   ۸۰ به  زحمت  به  محصول  اين  ساالنه  صادرات 
سال مي رسد، يعني حدود ۱۰ درصد از صادرات صنعت نساجي و 
پوشاك، درحالي كه سهم صادرات پوشاك در كشورهاي پيشرفته 
و  ويتنام  بنگالدش،  تركيه،  هند،  چين،  ازقبيل  صنعت  اين  در 
پاكستان بين۵۰ تا ۸۰درصد است و اين نشان دهنده فاصله عميق 
و عقب افتادگي اين رشته صنعتي در ايران و در بين كشورهاي 
در  آمده  دست  به  شرايط  از  بايد  كه  است  رشته  اين  در  مطرح 

پسابرجام براي جبران اين عقب افتادگي نهايت بهره را ببريم.
بين  در  و  كشور  در  رشته  اين  در  خوبي  تحركات  اخيرا  البته   
آمده كه چشم انداز  نهادهاي متولي دولتي و خصوصي به وجود 
و  ويژه  گروه  كار  تشكيل  مي كند.   اميدوار كننده  را  رشته  اين 
دايمي جهت توسعه پوشاك در وزارت صمت، آغاز احداث شهرك 
پوشاك، تدوين سند توسعه پوشاك و تشكيل انجمن تخصصي 
صنايع پوشاك از اين قبيل تحركات است كه نشان دهنده عزم 
دولت و همچنين توليدكنندگان بخش خصوصي جهت توسعه هر 

چه بيشتر اين صنعت است.
در برنامه راهبردي توسعه وزارت صمت نيز، رشته صنعتي پوشاك 
اين صنعت اعالم و جهت  رشته هاي منتخب  به عنوان يكي از 
صادراتي  اهداف  در  همچنين  است.  شده  تاكيد  آن  از  حمايت 
دالر  ميليارد   ۳ بر  بالغ  رقمي   ۱۴۰۴ سال  براي  نساجي  صنعت 
براي صنعت نساجي و پوشاك هدف گذاري شده كه بنا بر اعالم 
يك  بر  بالغ  پوشاك  صادراتي  سهم  پوشاك،  و  نساجي  مديركل 

ميليارد دالر در نظر گرفته شده است.

كه  پيش بيني  اين  تحقق  صورت  در 
البته دست نيافتني هم نيست، صادرات 
اين بخش تا ده سال آينده تا ۱۲ برابر 
فرض  چنانچه  يافت.  خواهد  افزايش 
كنيم در سال ۱۴۰۴، جمعيت كشور به 
و  رسيد  خواهد  نفر  ميليون   ۹۰ حدود 
آن  در  پوشاك  مصرف  سرانه  چنانچه 
بگيريم  نظر  دالردر   ۱۵۰ نيز  را  سال 
داخلي  بازار  يك  با   ۱۴۰۴ سال  در  لذا 
دالر  ميليارد   ۱۳,۵ ارزش  به  پوشاك 
مواجه خواهيم بود و چنانچه فرض كنيم تا آن سال معضل قاچاق 
سال  ده   ظرف  لذا  باشد  شده  مرتفع  نيز  كشور  داخل  به  پوشاك 
و براي تامين نيازهاي داخلي و همچنين تامين هدف صادراتي 
يك ميليارد دالري، بايد ارزش توليدات داخلي از ۸,۵ ميليارد دالر 
فعلي به حدود ۱۵ ميليارد دالر يعني تقريبا دوبرابر افزايش يابد. 
تحقق اين حجم از توليد مستلزم برنامه ريزي دقيق جهت توسعه 
اين رشته صنعتي به لحاظ كيفي و كمي است. به همين منظور 
اولويت  به عنوان  مي بايد  پوشاك  برجام،  پسا  دوران  در  كه  است 
جذب  شود.  برخوردار  ويژه  حمايت هاي  از  نساجي  صنعت  اول 
ايجادي  طرح هاي  مالي  منابع  تامين  براي  خارجي  سرمايه گذار 
و توسعه يي و تشكيل شركت هاي توليدي، صادراتي مشترك با 
علمي  سطح  ارتقاي  بر  عالوه  مي تواند  خارجي  معتبر  برند هاي 
داخلي  توليدكنندگان  به  شاياني  كمك  كيفيت،  افزايش  و  توليد 
و  سياست گذاري  بكند.  بين المللي  بازار هاي  در  حضور  جهت 
حمايت دولت در جهت ايجاد واحدهاي صنعتي بزرگ توليد كننده 
پوشاك در كشور، كمك شاياني در ايجاد برندهاي ملي پوشاك و 

كاهش قيمت تمام شده اين محصول خواهد داشت.
لغو كامل تحريم بانك هاي كشور و امكان استفاده از تسهيالت 
نقدينگي  تامين  در  را  داخلي  توليدكنندگان  مي تواند  نيز  يوزانس 
مورد نياز و تامين مواد اوليه با كيفيت ياري كند. در بعد داخلي 
نيز، پوشاك به عنوان صنعتي پاك و بدون آاليندگي و همچنين 
داراي قدرت شگرف در اشتغال زايي مي تواند كمك شاياني به حل 

معضل بيكاري در كشور بكند.

پوشاك: ارزش آفرين، ارزآور و اشتغال زا

بر اساس داده های رسمی، صادرات پنبه و محصوالت پنبه ای 
کننده  صادر  ترين  چين-بزرگ  به  هند  از  پارچه  و  نخ  نظير 
منسوجات و پوشاک جهان- در سال ۱۷-۲۰۱۶ به ۴۱۶/۱۴ 
به  صادرات  ميزان  که  حالی  در  کرد  پيدا  افت  دالر  ميليون 
ميليون   ۶۱۳/۱۶ به  جاری  مالی  سال  اول  نيمه  در  بنگالدش 
دالر رسيد. احتمال دارد بنگالدش برای نخستين بار به جای 
چين به عنوان بزرگ ترين وارد کننده چنين کاالهايی در نظر 

گرفته شود.
از سال ۱۲-۲۰۱۱ که ميزان خريد پنبه و محصوالت پنبه ای 
زيادی  زمان  بود  بنگالدش  برابر  چهار  حدود  هند  از  چين 
سال ها  برای  پنبه ای  محصوالت  و  پنبه  واقع  در  نمی گذرد. 
بزرگ ترين بخش صادراتی هند به چين به شمار می رفتند و 
تا همين اواخر حدود ۲۶-۱۹درصد کل موجودی پنبه هند به 
چين فرستاده می شد. با اين وجود در نيمه اول سال مالی جاری 
صادرات کاالهای فوق به چين تنها ۱۰/۵ درصد کل کاالهای 

صادراتی هند را تشکيل داد.
در سال های اخير با احداث کارخانه هايی در بنگالدش، ظرفيت 
در  سرعت  به  بنگالدش  و  است  يافته  افزايش  پوشاک  توليد 
حال تبديل شدن به قطب پوشاک منطقه است که هزينه های 
پايين، دسترسی به نيروی کار تقريبا ماهر، قوانين کاری آسان 

و از همه مهم تر دسترسی بدون گمرکی به بعضی از بازارهای 
سودآور نظير اروپا و آمريکا به دليل قرار گرفتن آن در زمره 

کشورهای توسعه نيافته از داليل آن است.
صادرکنندگان هندی برای فرستادن منسوجات و پوشاک خود 
به اياالت متحده آمريکا ناچارند ۳۲-۱۴ درصد گمرک پرداخت 
شرکت های  از  بعضی  اخير،  سال های  در  موضوع  اين  کنند. 
هندی را تشويق کرده تا فروشگاه هايی را در بنگالدش تاسيس 

کنند.

احتمال پيشی گرفتن بنگالدش از چين در واردات پنبه از هند

هيئت رئيسه اتحاديه توليد و صادرات 
نساجى و پوشاك معرفى شدند
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