
دکتر عیسی منصوری در نشست 130 سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور که در مجموعه فرهنگی تالش برگزار شد شرایط 
با اشاره به مصوبات  را توضیح داد و  اشتغال در سال های گذشته 
اشتغال برای سال ٩٦ گفت: امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی ، تولید 
و اشتغال نام گذاری شده و برای توسعه اشتغال نیاز به حمایت دولت 
از بخش خصوصی است. باید دست بخش خصوصی را گرفت و آنان 

را به جلو راهبری کرد.
دکتر منصوری با بیان این که بر اساس برنامه ششم توسعه باید 
ساالنه ٩٨0 هزار شغل ایجاد کنیم تا نرخ بیکاری کاهش یابد، گفت: 
سیاست های کارکردی در کشور تا حدی افقی است و این در حالی 

است که باید فضای کسب و کار بهبود یابد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد : تولید و اشتغال باید با هم دیده شود. سیاست های اشتغال 
در سال ٩٦ مبتنی بر در نظر گرفتن حوزه ها و رسته های شغلی است.

مسوول  عنوان  به  کار  وزارت  که  این  بیان  با  منصوری  دکتر 
اشتغال در کشور است گفت: وزارت کار هماهنگی  ارکستراسیون 
بین دستگاه ها را برای توسعه اشتغال شروع کرده است و مشخص 
کرده چه رسته های شغلی می تواند در اولویت باشد. معاون توسعه 
کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد : 
هم اکنون به دنبال ظرفیت هایی هستیم که بتوانند اشتغال باالیی 

را رقم بزنند. 
وی با اشاره به سهم 1٤ میلیارد دالری پوشاک در اقتصاد ایران گفت: 
در صورتی که روی رسته پوشاک سرمایه گذاری کنیم بهره وری ملی 
افزایش می یابد. وی تاکید کرد : همه رسته های شغلی نظیر پوشاک و 
یا فناوری اطالعات در صورتی می توانند کیک اقتصاد ایران را بزرگ 

کنند که به بازارهای جهانی اتصال یابند.
منصوری با بیان اینکه در سال های ٢00٨ و ٢011 به ترتیب ٩٦ و 
٨٨ درصد بنگاه های کشور به شبکه صنعتی مربوطه و به ویژه شبکه 
جهانی مربوطه متصل نبودند ) به دلیل تحریم و سوء مدیریت(گفت: 
در صورتی که کاالیی را تولید کنیم اما با برند جهانی اتصال نباشد به 

شکل منفرد کسی آن را از ما نمی خرد.

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
بر رونق تولید در سال جاری، گفت: بازسازی و نوسازی واحدهای 
صنعتی و تولیدی به صورت جدی در اولویت کاری این وزارتخانه 

قرار دارد.
افسانه محرابی در حاشیه نشست بررسی مشکالت صنایع نساجی 
به همین منظور  اظهار کرد:  با خبرنگاران  کاشان در گفت و گو 
کارگروه رونق تولید پیشنهاد کرده است امسال سقف تسهیالت 
برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی کوچک، متوسط 

و بزرگ نسبت به سال قبل، افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، وی با بیان این که با توجه به شرایط واحدهای 
است،  متفاوت  تسهیالت  این  شرایط  بزرگ  و  متوسط  کوچک، 
گذشته  سال  در  واحدها  این  برای  تسهیالت  این  سقف  افزود: 
اعالم  از تصویب،  امسال رقم آن پس  بود که  ریال  میلیارد   30

خواهد شد.
وی هم چنین اجرای طرح کد شناسه پوشاک را یادآور شد و افزود: 
براساس ماده 11 آئین نامه موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، کد شناسه اجرا و رهگیری می شود. محرابی خاطرنشان 
کرد: کد شناسه در پوشاک به ترتیب دارای پنج اولویت پوشاک، 
کفش، منسوجات خانگی، پارچه و سایر تجهیزات مانند کمربند 
است. مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه مراحل اداری کد شناسه پایان یافته است، تصریح 
کرد: این کد از ابتدای مرداد امسال به کاالها الصاق و عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.
بر روی کاالها  اجرای طرح کد شناسه  با  محرابی گفت: گرچه 

کار  شفافیت  اما  نمی شود  جلوگیری  کامل  بطور  کاال  قاچاق  از 
کننده،  مصرف  دست  به  کاال  رسیدن  زمان  تا  تولید  مرحله  از 
 70 اینکه  به  باتوجه  افزود:  وی  می یابد.  شفافیت  و  رهگیری 
دارد  قرار  کاشان  منطقه  در  کشور  ماشینی  فرش  درصد صنعت 
وی  می شود.  ایجاد  شهرستان  این  در  فرش  صادرات  کارگروه 
در جهان  ماشینی  فرش  پنجم  رتبه  ایران  اکنون  داد: هم  ادامه 
را به خود اختصاص داده است که با معرفی این کاال در سطح 
بین المللی، می توان به بازار فروش بیشتر در جهان دست یافت. 
در این نشست که با حضور معاون استاندار و فرماندار کاشان در 
سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد، صاحبان صنایع 
نساجی و پوشاک این شهرستان مسائل و مشکالت خود را بیان 
کردند. بیش از یک هزار واحد صنعتی تولیدی کوچک و بزرگ در 
شهرستان کاشان فعالیت می کنند که عمده آنها در زمینه فرش 

ماشینی و منسوجات است.
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گزارش عملکرد پيگيری های ماده 20 
ذخيره  حساب  بدهکاران  موضوع  و 

ارزی
یکی دیگر از جلسات مورد اشاره دبیرکل 
انجمن صنایع نساجی ایران در بهار٩5 با 
اسالمی  شورای  مجلس  نظارت  معاونت 
آقای  دستور  طبق  گفت:  زمینه  این  در  زاده  رئیس  بود. 
در  مجلس  وظیفه  به  توجه  با  و  مجلس-  رئیس  الریجانی- 
زمینه نظارت بر اجرای قوانین، بخش معاونت نظارت موظف 
نمایندگان دستگاه های  با  تا جلسات مفصل و متعددی  است 
اجرایی، قوه قضائیه و اتاق های بازرگانی در مورد عملکرد مواد 
مصوبه مجلس برگزار نماید که این جلسات از قانون رفع موانع 

تولید آغاز شده است.
وی افزود: در جلسه با معاونت نظارت، گزارش عملکرد ماده 
٢0 و موضوع بدهکاران حساب ذخیره ارزی مطرح شد که مواد 
٢0 تا ٢٤ مورد بررسی قرار گرفت که ایرادات وارده بر ماده ٢0، 

منجر به تشکیل کارگروهی شد. 
حضور در جلسه اداره کل ساماندهی امور ناظرین مجلس در 
فعالیت های  از  دیگر  یکی   ٢0 ماده  اجرایی  نامه  آیین   مورد 

دبیرخانه انجمن نساجی در اردیبهشت ماه بود. 
که  رسیدیم  راهکار   3 به  مذکور  جلسه  در  گفت:  وی 
راهکار  بود.  خواهد  مجلس  رئیس  برعهده  آن  تصمیم گیری 
اول در مورد اصالح قانون است. صدر ماده ٢0 با تبصره یک 
آن متعارض است؛ به این معنا که صدر ماده ٢0 تعیین نرخ 
روز  نرخ  را  اساس  یک،  تبصره  اما  گذاشته  دولت  برعهده  را 
تناقض،  این  رفع  راه های  از  یکی  می داند.  اعتبار  گشایش 

استعالم از مجلس است که البته زمان بر می باشد.
به گفته رئیس زاده، طبق فرمول موجود از سال ٩1، بدهی های 
ارزی به ریال و براساس نرخ ارز مرجع محاسبه می شود از آن 
تاریخ به بعد هم با تبدیل وام ارزی به وام ریالی سالیانه 15 
درصد سود، وام ریالی محاسبه می گردد )تا تاریخ روز تصفیه( 
پیشنهاد ما این بود که اگر قرار به باقی ماندن 15 درصد است 
در این صورت از سال٩1 تا ٩٦ تنفس بدون بهره به واحدهای 
فعال بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. راهکار بعدی این بود 
تنفسی  مقابل  در  و  یابد  تقلیل  درصد   10 به  درصد   15 که 

اختصاص نیابد.
روش  دو  شد:  متذکر  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  دبیرکل 
بانکی وجود دارد. یک روش محاسبه سود روزشمار  محاسبه 
به عبارت  مبنا عمل می  شود،  این  بر  است که در حال حاضر 
بهتر، فرد هیچ قسطی را پرداخت نکرده و تمام بدهی هایش 
معوق شده به همین دلیل در این فرمول قرار می گیرد اما اگر 
فردی در طول دوره پرداخت هایی داشته باشد و بخش هایی از 
بدهی اش معوق باقی مانده فرمولی که سود دوره تقسیط نام 

دارد عماًل حدود نصف سود روزشمار می شود.  

نوسازی و بازسازی ماشين آالت گردبافی
ملی  مرکز  نمایندگان  با  مالقات  رئیس زاده، 

نوسازی واحدهای صنعتی اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است 

سهم 14 میلیارد دالری پوشاك در اقتصاد ایران 

فعالیت های انجمن صنایع نساجی ایران 
در اردیبهشت 

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت: 

معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون: 

ادامه در صفحه 2

بخش دوم در گفتگوی اختصاصی با نساجی نیوز

ادامه در صفحه 3



صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
صنایع  انجمن  مدیره  هيات  نشست  چهلمين  و  نهصد 
یکشنبه  روز  در  اعضا  اكثریت  حضور  با  ایران  نساجي 
و  تشکيل  انجمن  محل ساختمان  در  مورخ 96/02/24 

موارد زیر مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 
1- در خصوص موضوع استعفای آقای مهندس مروج از ریاست 
هیأت مدیره که هفته قبل مورد موافقت قرار گرفته بود و در 
با حضور  از عضویت هیأت مدیره  استعفای مشارالیه  خصوص 
حاضرین در نشست بحث و تبادل نظر شد و به شرح مستخرجه 
سیدرضا  آقای  ترتیب  این  به  گرفت.  قرار  اعضا  موافقت  مورد 
به  علیمردانی  آقای  و  مدیره  هیأت  اصلی  عنوان  به  الجوردی 

عنوان عضو علی البدل پنجم قبولی خود را اعالم نمودند. 
٢- چارت سازمانی  اولیه که در مورخ ٩٦/٢/٢٤ به تائید کارگروهی 
مرکب از آقایان مهندس بصیری ریاست هیأت مدیره، محمود 
زینی خزانه دار، مهندس مقصودی عضو هیأت مدیره، مهندس 
شهالیی عضو هیأت مدیره دکتر عامری عضو هیأت مدیره و 
محمدمهدی رئیس زاده دبیرکل  پس از طی سه نشست قبلی 
رسیده بود به استحضار اعضای محترم هیأت مدیره رسید و مقرر 
گردید تا هفته آتی نقطه نظرات نهایی اعضا به دبیرخانه ارسال تا 

به تصویب نهایی برسد. 
3- گزارش اولیه مالی حاوی درآمدهای وصولی و هزینه های 
انجمن از  ٩5/1/1  لغایت ٩5/1٢/30 و واحدهای استیجاری 

انجمن به استحضار اعضا رسید.
تشکل های  نمایندگان  مشترک  جلسه  گزارش  مشروح   -٤
نساجی و پوشاک کشور در قالب کمیته مشترک مورخ 17/٩٦/٢ 
و گزارش مورخ ٩٦/٢/1٩ که با حضور آقایان مهندس بصیری، 
دکتر صدق امیز، مهندس سلیمانی، دکتر تیرگر، مهندس عمید 
و سرکارخانم نغمه پذیرا در مرکز پژوهش های اتحادیه صنف 

پوشاک تهران برگزار شده بود  به استحضار رسید. 
5- طبق قرار قبلی آقای دکتر لطیفی ریاست محترم دانشکده 
مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جلسه حضور یافتند 
و توضیحات مبسوطی را در خصوص برگزاری دوره تحصیالت 
تکمیلی در سطح دوره کارشناسی ارشد )مدیریت اجرائی مهندسی 

نساجی ( MBA با دانشگاه مدآرت فرانسه ارائه نمودند.
با  مدیره  ماه هیأت  بهمن  به نشست  اشاره  با  لباف  آقای   -٦
حضور آقای شمس زاده و طرح موضوع شکایت از واحدهای 
پتروشیمی و همچنین پیگیری های انجمن در خصوص پایش 
میزان عرضه مواد اولیه در بورس کاال، به کاهش میزان عرضه 

)از فروردین ماه سال جاری ( در بورس کاال خبر دادند.
7- آقای مهندس مقصودی طی سخنانی با اشاره به موضوع 
موج چهارم در صنعت از انجمن خواست تا نسبت به بررسی و 
مطالعه ای در خصوص روند توسعه و پیشرفت صنایع نساجی در 
دنیای امروز و چشم انداز آن در سالهای آتی برنامه ریزی نماید 
تا تصویری از آینده صنعت نساجی در کشور را به ذینفعان این 

صنعت ارائه دهد. 
لطیفی  مسعود  دکتر  شد  مقرر  زینی  آقای  پیشنهاد  به   -٨
پیشنهادی را از طرف دانشکده در خصوص روند تغییرات فنی و 
تکنولوژیکی  صنایع نساجی و گرایشات و رویکردهای جدید آن 
در دنیای امروز تدوین و ارائه فرمایند تا در انجمن بررسی و مورد 

تصمیم گیری قرار گیرد. 

غائبين آقایان
دکتر  زاده،  نیلفروش  حسن  مهندس  مروج،  محمد  مهندس 
بهروز محمدی، محمدرضا مقدم، محسن آهنگریان، مهندس 

شروین بادامچی.

ماشین آالت  بازسازی  و  نوسازی  »بررسی  موضوع  با  رقابت 
اقدامات  از  دیگر  یکی  را  ایران«  نساجی  صنایع  در  گردبافی 
دبیرخانه انجمن برشمرد و گفت: در این جلسه مسائل مختلفی 
بخش  و  نساجی  صنایع  از  کاملی  اطالعات  و  شد  مطرح 
ماشین آالت گردبافی در اختیار دو نماینده مرکز ملی رقابت قرار 

داده شد. 

چالـــش هميشگی صنعت نســـاجی و واحدهای 
پتروشيمی!

اولیه صنعت  مواد  تأمین  مورد  در  بارها  انجمن  داد:  ادامه  وی 
می آید(  شمار  به  پتروشیمی  دستی  پایین  صنعت  )که  نساجی 
این  به  است  داشته  پتروشیمی  تولیدکنندگان  با  چالش هایی 
ترتیب که آنها عرضه مواد اولیه را در بورس کاهش می دهند 
و همواره خواستار خروج عرضه این قبیل محصوالت از بورس 
هستند که انجمن صنایع نساجی ایران مخالف صد درصد این 

موضوع است.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به برگزاری جلسه مشترک 
از  تعدادی  شهیدتندگویان،  پتروشیمی  مجتمع  مدیران  با 
 ... و  نساجی  در صنعت  پتروشیمی  اولیه  مواد  مصرف کنندگان 
پرداخت و گفت: سال گذشته تولید مجتمع شهید تندگویان به 
دلیل بروز نقص فنی در کمپرسور، متوقف شد و کمبود جدی 
مواد اولیه را در بازار به وجود آورد لذا صنعتگران نساجی مجبور 
اولیه نیز مقوله ای  به واردات مواد موردنیاز شدند. واردات مواد 
زمان بر است و سه ماه به طول می انجامد تا محصول وارد کشور 
شود. وی اضافه کرد: پس از رفع نقص کمپرسور، تولید جریان 
پیدا کرد و بازار با انباشتگی مواد اولیه در فروردین ماه روبرو شد 
اما در مجموع میزان عرضه آنان در سال ٩5 در مقایسه با سال 

٩٤، از کاهش ٩0 هزار تنی حکایت می کند. 
در  تندگویان  پتروشیمی  مجتمع  مسئوالن  رئیس زاده،  گفته  به 
پلی استر  چیپس  واردات  تعرفه  افزایش  خواهان  مذکور،  جلسه 
گرید نساجی به دلیل انباشتگی مواد اولیه شدند اما وزارت صنعت 
و انجمن صنایع نساجی معتقد بود تا زمانی که ثبات مشخصی در 
زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی به وجود نیاید، 
هیچ گونه افزایشی در تعرفه واردات چیپس پلی استر ایجاد نشود. 
این فعال صنعت نساجی اذعان داشت: در نهایت مقرر شد روند 
نظارت  مورد  ماه  چند  تندگویان طی  شهید  پتروشیمی  فعالیت 
نیاز صنعتگران  به  مناسب  پاسخگویی  در صورت  و  گیرد  قرار 

نساجی، در مورد افزایش تعرفه مذاکراتی صورت گیرد. 

جلسه با مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  با مسئوالن ستاد  در جلسه  حضور 
یکی دیگر از مواردی بود که مورد اشاره دبیرکل انجمن صنایع 
نساجی ایران قرار گرفت. وی در این باره گفت: پوشاک به عنوان 
نظر  تبادل  و  بحث  مورد  ستاد  این  مشمول  کاالهای  از  یکی 
از  حمایت  سازمان  نمایندگان  که  جلسه  این  در  گرفت.  قرار 
مصرف کننده، بسیج اصناف، وزارت صنعت، اتحادیه پوشاک و 
تمام دستگاه های مرتبط با موضوع قاچاق کاال حضور داشتند؛ با 
رفع چند مشکل عمده، شاهد توسعه صنعت پوشاک خواهیم بود.

رئیس زاده افزود: جلسه کمیته موضوع ماده 1٢ معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری در مورد تبصره 3 ماده 1٤7 قانون مالیات ها 

برگزار شد. 
دارای چک های  و  نسیه  فروش های  کلیه  باید  ماده  این  طبق 
وعده دار )تا باالی 5 میلیون تومان( را واحد تولیدی به حساب 
خود واریز نماید و سپس برای خرید مواد اولیه و... از چک های 
برای  بسیاری  مشکالت  موضوع  این  که  کند  استفاده  خودش 
مالیاتی  امور  به طوری که سازمان  آورد  به وجود  تولیدکنندگان 

کشور نیز مشکالت ناشی از اجرای ماده مذکور را پذیرفت.  به 
گفته وی، پس از بحث و بررسی این موضوع، اصالح تبصره 3 
از طریق تفسیر موسع معاونت حقوقی ریاست ج.ا.ا  ماده 1٤7 

مورد توجه قرار گرفت. 

جلسه بانکی انجمن صنایع نساجی ایران
ایران در ادامه مصاحبه خود به  دبیرکل انجمن صنایع نساجی 
بیان مذاکرات صورت گرفته با مدیران بانک مرکزی در زمینه 
نحوه رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته پرداخت و گفت: 
در  اعتبار  گشایش  که  دارند  وجود  ارزی  بدهکار  زیادی  تعداد 
شوک  به دلیل  که  داده  بودند  انجام   ٩1 سال  از  پیش  سنوات 
آن  پول  کل  و  رسانده اند  فروش  به  کرده اند،  وارد  کاال  ارزی، 
را پرداخت کرده اند اما بانک به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز آنها را 
این جلسه مفصل مقرر شد موضوع جهت  بدهکار می داند. در 
اصالح به صحن اصلی شورای گفت وگو یا کمیته ماده 1٢ ارجاع 

داده شود.   

ارز مبادله ای برای ماشين آالت نساجی
ارز آن متقاضی ) و  به گفته وی، موضوع ماشین آالتی که نوع 
نه مبادله ای( هستند در جلسه ای با آقای رحمانی- معاون وزیر 
صنعت- مورد بحث قرار گرفت که به اعتقاد ایشان، ماشین آالت 
باید آخرین مقطعی باشد که تابع ارز آزاد می شوند و باید نوع ارز 
ماشین آالت ) چون کاالی سرمایه ای است( تا آخرین لحظه به 

نرخ مبادله ای باقی بماند. 

تشکيل فدراسيون صنایع نساجی و پوشاک ایران
رئیس زاده ضمن اشاره به دعوت از تمام تشکل های فعال صنایع 
نساجی و پوشاک ایران ازتشکیل کارگروه سه نفره )نمایندگان 
اتحادیه  و  کشوری  پوشاک  اتحادیه  نساجی،  صنایع  انجمن 
تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران( جهت تدوین 

اساسنامه فدراسیون صنایع نساجی و پوشاک خبر داد.

و  ماشينی  فرش  نمایشگاه  برگزاری  مشکل  رفع 
كف پوش

در شهر  ماشینی و کف پوش  نمایشگاه فرش  برگزاری  به  وی 
نمایشگاه  با  آن  برگزاری  زمان  نزدیکی  و  ماه(  مرداد   ( آفتاب 
فرش ماشینی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
نیز اشاره کرد که پس از انتقادات فراوان انجمن، تذکرات الزم 
از سوی آقای مودودی- قائم مقام سازمان توسعه تجارت- به 
مدیران نمایشگاه شهر آفتاب جهت اصالح تقویم نمایشگاهی 

خود داده شد. 

تالش برای ارتباط بيشتر صنعت و دانشگاه
نساجی  صنایع  انجمن  مشترک  جلسه  برگزاری  به  رئیس زاده 
ایران با آقایان دکتر پیروی و صدیقی - مسئوالن دانشگاه آزاد 
همکاری  افزایش  راستای  در   - امام)ره(  یادگار  واحد  اسالمی 
انجمن با مراکز دانشگاهی در راستای تقویت بنیه علمی و فنی 

متخصصین و فعاالن صنعت نساجی نیز اشاره کرد.    

هيئت  جلسه  در  برجسته  اقتصاددان  یک  حضور 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

وی در ادامه به حضور آقای دکتر فرشاد مومنی- اقتصاد دان 
مطرح و استاد دانشگاه- در جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع 
باید وضعیت  اعتقاد دکتر مومنی  به  ایران پرداخت که  نساجی 
فوق العاده بحران اقتصادی در کشور اعالم شود تا بتوان از این 

گذر عبور کرد. 

فعالیت های انجمن صنایع نساجی ایران در اردیبهشت 
ادامه از صفحه 1
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خبر
ادامه از صفحه 1

غالمعلی رخصت از فعالین صنایع نساجی گفت: قانون مالیات بر 
ارزش افزوده که از تولید اخذ می شود ضد اشتغال است و تولید 

کننده را با مشکل روبرو می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: ارزش افزوده در 
تمام دنیا از مصرف کننده نهایی گرفته می شود اما در کشور ما از 
تولید گرفته می شود، درحالی که کسی که قصد استفاده از کاال را 

دارد باید مالیات ارزش افزوده آن را بپردازد.
ما  شرکت  کرد:  تصریح  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  عضو 
بزرگترین شرکت صادراتی استان خراسان بوده و در سال گذشته 
صادر کننده نمونه کشور شدیم، اما امسال از فروردین ماه به خاطر 

تبعات ارزش افزوده موفق به شروع کار نشده ایم.
وی تاکید کرد: مدیران کشور باید قانون ارزش افزوده را اصالح 
افزوده  ارزش  قانون  برای  باید  نیز  مجلس  نمایندگان  و  کنند 

راهکاری بیاندیشند و این قانون را از دامن تولید بردارند.
رخصت با بیان اینکه اشتغال باالترین عبادت و نیاز ما است ابراز 
کرد: امنیت ما در گروی اشتغال است و امری حیاتی محسوب 

می شود.
وی بیان کرد: ارزش افزوده، گاهی دو یا سه مرتبه از تولید کننده 
برای  برای مثال در صنعت نساجی یک مرتبه  گرفته می شود. 
نخ، بار دیگر برای پارچه و در نهایت برای دوخت نهایی تولید 
کننده باید مالیات ارزش افزوده پرداخت کند و این موضوع باعث 

می شود حدود ٢7 درصد به قیمت کاال افزوده شود.
عضو انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: یکی از دالیلی که 
اکنون قیمت البسه ایرانی از کشورهایی نظیر ترکیه گران تر شده، 

به خاطر همین قانون غلط ارزش افزوده است.
وی با اشاره به تعطیلی کارخانه مشهد نخ و بیکاری کارگران آن 
گفت: اگر وضع به همین صورت پیش رود و دولت راهکاری برای 
ارزش افزوده اعمال نکند تا دو سال دیگر تمام واحدی تولیدی 

از بین می رود ولی اگر این قانون از گردن تولید برداشته شود، 
اشتغال کشور رونق می گیرد، قیمت تمام شده کاال در کشور ارزان 

می شود و کاالهای قاچاق ورود پیدا نمی کنند.
رخصت با اشاره به اینکه٩0 درصد کارخانجات نساجی کشور با 
ظرفیت 30 درصد مشغول به کار هستند اظهار کرد: 70 درصد 
ظرفیت به خاطر ارزش افزوده از دست رفته است. به بیان دیگر 
70 درصد ظرفیت تولید در کل کشور در صنعت نساجی بخاطر 
قیمت تمام شده تعطیل شده و یکی از فاکتورهای مهم قیمت 
تمام شده، مالیات ارزش افزوده ای است که از تولیدکننده اخذ 

می شود.
وی افزود: در حال حاضر بازار در دست دالالن بدون شناسنامه 
افتاده است و کار از صورت قانونی و شفاف به زیرزمینی منتقل 

می شود.
وی تصریح کرد: با این وضع، تمام زیر ساخت های تولید در کشور 
تولید خارج شود  از چرخه  تولیدی که  کارخانه  و  نابود می شود 
دوباره رونق گرفتنش به راحتی ممکن نیست و نیاز به میلیارد ها 

تومان هزینه دارد.

بیفتد  اتفاق  اقتصادی  برقرار شود رشد  اتصال  اگر  تاکید کرد:  وی 
سرمایه گذاری خارجی نیز تحقق می یابد. وی ادامه داد: هم اکنون 
اتصال با برندها در رسته پوشاک انجام شده که این اتصال می تواند 
بخش بزرگی از نیاز 1٤ میلیاردی پوشاک کشور که بخش عمده 
آن توسط قاچاق است را کاهش می دهد . این مقام مسئول گفت: 
همچنین در حوزه فناوری اطالعات باید با کشورهای کره جنوبی، 
هند و آلمان متعامل شویم تا چتر حمایتی برای این رسته شغلی 

ایجاد کنیم.
منصوری گفت: رسته های شغلی در استان ها مشخص شده است 
که اقتصاد کشور را می توان از طریق همین رسته ها بزرگ کرد. وی 

با اشاره به طرح کارورزی که از سوی وزارت کار پیگیری می شود، 
گفت: این طرح در هشت استان کشور پایلوت شده است که بر اساس 
آن فارغ التحصیالن می توانند جذب بازار کار شوند که دستمزد آنها 
اندازه یک سوم حداقل حقوق از سوی دولت پرداخت می شود  به 

همچنین سهم بیمه کارفرما را هم تقبل می کنیم. 
وی با اشاره به اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: باید کشورها 
و نیازهای شغلی آنها شناسایی شود تا بتوانیم نیروی کار را برای اعزام 

آماده کنیم. 
با مکانیزم  نیروی کار  اعزام  دکتر منصوری گفت: در صورتی که 

درست انجام شود روی تولید ناخالص ملی هم تاثیر دارد.

سهم 14 میلیارد دالری پوشاك در اقتصاد ایران 

کیفیت  و  کمی  تولید  ازنظر  ریسندگی  بخش  در   ٩٦ سال  در 
این صنعت  فعال در  بهتری می رسیم. شرکت های  به وضعیت 
اقدام  جدید  ریسندگی  آالت  ماشین   و  تجهیزات  خرید  برای 
که  است  رسیده  نتیجه  این  به  نساجی  از  بخش  این  کردند. 
کند.  تولید  مرغوب  نخ  نمی تواند  ماشین آالت  فعلی  سطح  با 
سال  در  بنابراین  ندارد  مناسبی  کشش  قدیمی  تجهیزات 
و  است  شده  سرمایه گذاری  ماشین آالت  خرید  برای  گذشته 
جاری  سال  در  جدید  تجهیزات  از  بهره برداری  با  امیدواریم 

متحول شود. ریسندگی کشور 
درزمینه بهبود وضعیت بافندگی و فرایندهای تکمیلی پوشاک، 
هرچه  باید  دولت  است.  نشده  برداشته  الزم  قدم های  هنوز 
از این بخش تسهیالت الزم را در اختیار  زودتر برای حمایت 
بخش خصوصی قرار دهد. رکود گسترده ای که بر این صنعت 
حاکم است و البته تورم زیر ٨ درصد ایجاب می کند که دولت 
تسهیالت را با نرخ های پایین تر در اختیار تولیدکنندگان بخش 
تا امکان جبران عقب ماندگی ها فراهم شود.  نساجی قرار دهد 
بخش بافندگی صنعت نساجی ظرفیت ایجاد اشتغال را دارد و 
تسهیالت ارزان قیمت می تواند عالوه بر ساماندهی این بخش 

به کاهش نرخ بیکاری منجر شود.
ساماندهی  در  که  است  اولویت هایی  دیگر  از  قاچاق  با  مبارزه 
صنعت نساجی و پوشاک مطرح شده است. آمارها نشان می دهد 
که باوجود تالش های گمرک هنوز واردات غیررسمی پوشاک از 
در  را  پوشاک  میزان  واردکنندگان  انجام می شود.  مبادی رسمی 
اظهارنامه ها کمتر ازآنچه در واقعیت وارد می کنند، اعالم می کنند. 
از سوی دیگر با دور زدن قانون و به منظور پرداخت عوارض کمتر، 
با اظهار نادرست در مورد محموله وارداتی، با پرداخت تعرفه کمتر 

اقدام به واردات محصوالت نساجی می کنند.
به نظر من گمرک در این زمینه گام های خوبی برداشته است 
آینده ای  در  اوضاع  بهبود  به  را  داخلی  تولیدکنندگان  این  و 
مجهز  حاضر  حال  در  ایران  گمرک  می کند.  امیدوار  نزدیک 
خالءهای  کانتینرهاست.  بررسی  برای  خوبی  اسکنرهای  به 
قانونی و مواردی که امکان دور زدن قانون در آن وجود دارد 
اقدامات  این  به  توجه  با  است.  شناسایی شده  گمرک  توسط 
و  هستیم  بازار  از  قاچاق  سهم  شدن  کوچک  شاهد  روزبه روز 
مجلس  و  شود  انجام  مستمر  به طور  پیگیری ها  این  امیدواریم 
و قوه قضاییه برای مقابله با فساد گسترده در این زمینه وارد 
ترتیب  هر  به  باید  دوازدهم  دولت  استقرار  از  پس  شوند.  کار 
عمده ای  تغییرات  به  کنیم.  دنبال  را  اقتصاد  در  نسبی  رونق 
باوجود  داریم.  امید  می کند  ایجاد  بانکی  نظام  در  دولت  که 
تورم کنترل شده و زیر ٨ درصد، نیازمند تسهیالت ارزان قیمت 
سرمایه گذاران  کند،  پیدا  افزایش  سپرده ها  سود  اگر  هستیم. 
ایران  اقتصاد  ندارند.  تولید  در  سرمایه شان  به کارگیری  رغبتی 
سود  کاهش  و  بانکی  نظام  شادابی  با  و  است  محور  بانک 

تولید می رسیم. بهتری در  به شرایط  تسهیالت 

نساجی در سال 96 جان می گیرد 

قانون ارزش افزوده کارخانه ها را خانه خراب کرد/دولت فکر چاره باشد 

1- استراتژی های صادراتی 
صنایع نساجی و پوشاک ایران

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی 
ایران منتشر کرد: 

برای کسب اطالعات بیشتر
 26200196 - داخلی 117

2- مالیات ها و صنعت

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 

طرح و اجرا: فاطمه قیاسوند

تلفن: 26200196

فکس: 26206905

کدپستی: 1915654773

 

بر اساس سند چشم انداز ایران که جایگاه اول اقتصادی، علمی 
و فناوری را درسطح منطقه ترسیم کرده است و نظر به قدمت، 
نقش باالی اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعتی، ارزش 
افزوده باال و توان بالقوه و بالفعل صادراتی، چشم انداز صنعت 
جایگاه  به  دستیابی  بر   1٤0٤ سال  افق  در  پوشاک  و  نساجی 
سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاه جهان با 
تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری همراه با توسعه 

فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید تاکید دارد.
عوامل  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  تعادل،  روزنامه  گزارش  به 
درونی و بیرونی نساجی و پوشاک )قوت ها، ضعف ها، فرصت ها 
و تهدیدها( و هدف گذاری های این صنعت تا افق سال 1٤0٤ 
راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک به شرح ذیل باید 

تعیین می شود:
بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیر نمودن صنعت نساجی 
و پوشاک، تنوع بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک 
و  تقویت  رقابتی،  مزیت های  بر  مبتنی  بیشتر  افزوده  ارزش  با 
و  بازسازی  توانمند،  و  منسجم  صنعتی  خوشه های  تکمیل 
مدیریت  تولید،  فناوری  ارتقای سطح  و  تولید  نوسازی خطوط 
در  مشارکت  و  خارجی  سرمایه گذاری  توسعه  تامین،  زنجیره 
زنجیره عرضه جهانی، ارتقا و توسعه زیرساخت های نرم، ارتقای 
طراحی مد ملی و بهبود کیفیت محصوالت، ساماندهی واردات 
ایجاد  مالی،  تامین  ابزارهای  توسعه  قاچاق،  پدیده  با  مبارزه  و 

نشان تجاری در سطح منطقه ای و بین المللی.

جایگاه صنعت نساجی در ایران
براساس این سند، صنعت نساجی در زمره بزرگ ترین، مهم ترین 
و قدیمی ترین صنایع جهان است که به دلیل اشتغال زایی باال 
مورد  بسیار  فوق العاده،  اجتماعی  و  اقتصادی  صنعتی،  نقش  و 
توجه اغلب کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد. مزایای 
تولید  آوری،  ارز  باال،  اشتغال زایی  قدرت  جملــه  از  آن  متنوع 
ثروت ملی، نیاز به سرمایه گذاری کمتر نسبت به سایر صنایع 
و ارزش افزوده باال، موجب شده است که بسیاری از کشورها 
صنعتی شدن خود را صرفًا از صنایع نساجی و پوشاک آغاز کنند 
و کماکان نیز در بخش های دانش بنیان و با ارزش افزوده باال 

پیشرو باشند.
از جمله سیاست های موفق در پیشرفت این صنعت که تقریبًا 
ویتنام  ترکیه،  هند،  چین،  قبیل  )از  پیشرو  کشورهای  همه  در 
که  است  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  درآمده،  اجرا  به   ) و... 
و  تولید  هزینه های  کردن  رقابتی  اول  درجه  در  آن،  پیش نیاز 
سپس تسهیل فضای مناسب کسب و کار و عقد قراردادهای 
تامین  و  صادراتی  هدف  بازارهای  با  ترجیحی  و  آزاد  تجاری 

زیرساخت ها، تسهیالت مالی و مشوق های صادراتی است.
عالوه بر این، دسترسی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان و ماهر، 
تخفیف های  و  متنوع  مشوق های  دولت ها،  همه جانبه  حمایت 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  مشوق های  جمله  از  مالیاتی، 
در این صنعت به شمار می رود. طبق گزارش سازمان تجارت 
به  در سال ٢01٤ میالدی صادرات کاالهای صنعتی  جهانی، 
مربوط  آن  درصد   ٦/5 که  بوده  دالر  میلیارد   1٢٢٦1 میزان 
درصد  هشت  )با  جهان  پوشاک  و  نساجی  صنایع  صادرات  به 
رشد نسبت به سال قبل( به میزان 7٩7 میلیارد دالر است که 
نشان دهنده رشد صنعت نساجی و پوشاک به میزان چهار برابر 

رشد کل تجارت جهانی است.
هم اکنون بالغ بر ٩٨1٨ واحد صنعتی با اخذ پروانه بهره برداری 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنایع نساجی و پوشاک 
بنگاه های  از کل  تعداد 11 درصد  این  فعال هستند که  کشور 
سرمایه گذاری  میزان  می دهد.  تشکیل  را  کشور  صنعتی  فعال 

در  موجود  اعداد  طبق  واحدها  این  در  گرفته  صورت  ثابت 
کل  از  درصد   5 و  ریال  میلیارد  هزار   7٨ حدود  در  پروانه ها 

سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور است.
صنعتی  شغل  هزار   300 حدود  بر  بالغ  صنعتی  واحدهای  این 
اشتغال صنعتی  از  درصد   1٢ حدود  در  و  کرده  ایجاد  مستقیم 
از  اینکه 5 درصد  با وجود  به خود اختصاص داده اند.  را  کشور 
سرمایه گذاری صنعتی کشور در صنایع نساجی انجام شده است.

از  درصد   1٢ تا  توانسته  کم،  نسبتا  سرمایه گذاری  مقدار  این 
امر ظرفیت  این  اختصاص دهد که  به خود  را  اشتغال صنعتی 
می سازد.  نمایان  خوبی  به  اشتغال  ایجاد  در  را  نساجی  صنایع 
این میزان اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی بوده و با توجه 
آخرین  طبق  بر  صنفی،  و  کوچک  واحدهای  زیاد  تعداد  به 
 )13٩0 سال  ایران،  آمار  )مرکز  مسکن  و  نفوس  سرشماری 
میزان شاغلین در صنعت نساجی، پوشاک و چرم کشور ٦٤7 

هزار نفر )٢1 درصد از کل صنعت( است.
بر اساس آمارهای موجود، متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد 
اشتغال برای یک نفر در صنایع نساجی حدود ٢5 درصد متوسط 
هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است. با توجه 
به اشتغال زایی باالی صنعتی، سهم این صنعت از تولید ناخالص 
صنایع  از  افزوده  ارزش  کلی،  به طور  است.  توجه  قابل  داخلی 
باالدستی به طرف پایین دستی افزایش پیدا می کند که در مورد 
زنجیره  پایینی  حلقه های  به طرف  چه  هر  هم  نساجی  صنایع 
تامین حرکت کنیم، میزان ارزش افزوده افزایش می یابد که در 

مورد پوشاک آماده تا ٩0درصد نیز می رسد.
طبق داده های مصرف فردی مرکز آمار در سال 13٩0 و گزارش 
موسسه تامسون رویترز، مصرف ساالنه انواع محصوالت صنایع 
نساجی، پوشاک و چرم کشور در حدود ٢0 میلیارد دالر تخمین 
مرکزی  بانک  آمار  آخرین  به  استناد  با  می شود. همچنین  زده 
ریال  میلیون  پوشاک خانوار شهری 1٢  ایران، مصرف ساالنه 
است و مصرف کل بازار داخلی کنونی پوشاک کشور بیش از 

300 هزار میلیارد ریال در سال برآورد می شود.
به  پوشاک  و  منسوجات  جهانی  مصرف  سرانه  است  بدیهی 
پایین  دالیل  از  یکی  که  است  اعالمی  اعداد  از  بیشتر  مراتب 
بودن آن در کشور، کاهش قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی 
کشور است. ده کشور برتر صادرکننده نساجی، پوشاک و کفش 
جهان به ترتیب چین، ایتالیا، آلمان، هند، ایاالت متحده امریکا، 

ترکیه، بنگالدش، ویتنام، بلژیک و فرانسه محسوب می شوند.
عنوان  به  که  نفری  میلیارد   1/35 جمعیت  با  چین  کنار  در 
کارخانه دنیا از آن نام برده می شود، نزدیک به 50 کشور جهان 
زمینه صادرات  در  دالر  میلیارد  یک  باالی  ساالنه  با صادرات 

پوشاک فعال هستند.
تجاری  نشان  و  نام  فروش  این سند حجم  براساس  همچنین 
صادرات  کل  از  جهان  کفش  و  پوشاک  اروپا(  و  )امریکا  مهم 
که  به طوری  است.  بیشتر  صادرکننده  بزرگ  کشورهای 
کشورهای با درآمد باال )درآمد سرانه باالی 1٢.٦1٦ دالر( ٤3 
بین  سرانه  )درآمد  باال  به  متوسط  درآمد  با  کشورهای  درصد، 
٤.0٨٦ تا 1٢.٦1٦ دالر( ٤0 درصد، کشورهای با درآمد متوسط 
و  13درصد  دالر(  تا 0٨٦.٤  بین1035  سرانه  )درآمد  پایین  به 
دالر(   1035 از  کمتر  سرانه  )درآمد  پایین  درآمد  با  کشورهای 

٤ درصد از صادرات نساجی و پوشاک جهان را بر عهده دارند.
پوشاک مربوط  از سوی دیگربیش ٨0 درصد صادرات جهانی 
به  توجه  با  باالست.  به  متوسط  و  باال  درآمد  با  کشورهای  به 
نیروی  وضعیت  و  پوشاک  و  نساجی  صنایع  جهانی  وضعیت 
کار و گروه اقتصادی کشور )درآمد متوسط باال( ایران پتانسیل 
صادرات بیش از 1٢ میلیارد دالر منسوجات، پوشاک، کفش و 

چرم را دارد.

دورنمای سند نساجی در  1404
وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر كرد: 

قابل توجه اعضای محترم 
 انجمن صنايع نساجی ايران

مجمع عمومی عادی ساليانه 
انجمن صنایع نساجي ایران روز 
دوشنبه مورخ 1396/04/25 در 
طبقه دهم اتاق بازرگانی، صنایع، 

 معادن و كشاورزی ایران 
برگزار خواهد شد.

مجموعه نرم افزارهای یکپارچه

021-42623

فراگستـــر

بلند  الياف  ریسندگی  كميته  نشست  اولين 
دوشنبه  روز  ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
انجمن  دبيرخانه  محل  در   96/03/01 مورخ 
صنایع نساجی ایران و با حضور هيات رئيسه 
و  بحث  از  پس  و  شد  تشکيل  كارگروه  این 
جناب  نشست،  این  در  حاضرین  نظر  تبادل 
كارگروه  رئيس  عنوان  به  زینالو  علی  آقای 
حسين  و  مقدم  محمدعلی  آقایان  جناب  و 
نصيریانی به عنوان نائب رئيس و جناب آقای 
محمد مطهری به عنوان دبيركارگروه انتخاب 

شدند.

اولين نشست 
كميته تخصصی ريسندگی الياف بلند

خبر
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