
قاچاق و واردات غیرضرورى از موانع رشد اقتصادى بویژه توسعه تولید 
داخلى است و به اذعان بسیارى از تولیدکنندگان پوشاك و منسوجات، 
قاچاق و بخشى از واردات قانونى حرکت چرخ تولید را در این بخش 

کند کرده است.

به اعتقاد صنعتگران خراسان رضوى، از جمله صنایعى که رشد و 
توسعه آن تحت تاثیر واردات بویژه قاچاق قرار گرفته، صنعت نساجى 
واحدهاى  از  برخى  در  تولید  رشد  قاچاق،  اثر  که  طورى  به  است 
بافندگى و تولید پوشاك را متوقف کرده و منجر به تعطیلى برخى 

از آنها شده است.
مهندس شروین بادامچى عضو هیات مدیره شرکت مشهد نخ که 
واحد تولیدى خود را پس از 25 سال تولید تعطیل کرده است به 
خبرنگار ایرنا گفت: قاچاق و واردات قانونى غیرکارشناسى صنعت 
نساجى و پوشاك کشور را ورشکسته کرده است در حالى که این 
صنعت در همه جاى دنیا به سبب تنوع تولید و میزان زیاد مصرف، 

اشتغالزا و توسعه آفرین است.
شروین بادامچى افزود: قاچاق به منزله دادن فرصت هاى اشتغال به 
کشورهاى دیگر و از بین بردن تولید داخلى است و ادامه این روند در 

صنعت نساجى این بخش از تولید را نابود مى کند.
وى اظهار کرد: از سوى دیگر برخى منسوجات به 
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دبیرکل   - رئیس زاده  محمدمهدى 
اعالم  ایران-  نساجى  صنایع  انجمن 
کرد: در جلسه کمیسیون ویژه حمایت 
اجراى  بر  نظارت  و  ملى  تولید  از 
قانون   44 اصل  کلى  سیاست هاى 
ماده  بررسى  هدف  با  که  اساسى 
20 قانون رفع موانع تولید به دعوت 
کمیسیون  رییس   - فوالدگر  حمیدرضا  مهندس  آقاى 
مذکور- برگزار شد، پیشنهاد برگزارى همایش سراسرى و 
جمع بندى نظرات و دیدگاه ها از طریق اتاق بازرگانى ایران 
کمیسیون  و  مجلس  به   20 ماده  فصل الخطاب  به عنوان 

اصل 44 مطرح گردید.
و  نعمت زاده  مهندس  آقاى  صمت  وزیر  از  وى  به گفته 
حضور  جهت  سیف،  دکتر  آقاى  مرکزى  بانک  کل  رئیس 
نعمت  مهندس  آقاى  که  بود  شده  دعوت  جلسه  این  در 
جمهور،  رئیس  آقاى  با  مهم  بسیار  جلسه  به  توجه  با  زاده 
غالمعلى  دکتر  آقاى  بودند،  میهمان  ساعت  نیم  مدت  به 
کامیاب معاون ارزى بانک مرکزى، به نیابت از آقاى دکتر 
سیف مسائلى را عنوان کردند؛ از مجلس هم آقایان دکتر 
محمدرضا پورابراهیمى رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس، 
خانم  سرکار  الرگانى،  موسوى  حجت االسالم  زارع،  دکتر 

جلودارزاده و آقاى مصرى حضور داشتند.
به  مى توان  خصوصى  بخش  میهمانان  از  داد:  ادامه  وى 
نمایندگان دو تشکل یعنى انجمن صنایع نساجى ایران و 
انجمن صنفى کارفرمایان صنعت سیمان (آقایان سیدمحمد 
دبیرکل،  شیخان   عبدالرضا  و  مدیره  هیأت  رییس  اتابک 
مظفر  آقایان  و  ایران  تعاون  اتاق  از  قاسمى  دکتر  آقاى 
علیخانى، معاون فنى و خدمات بازرگانى اتاق ایران و دکتر 
نمایندگى  به  ایران  اتاق  اقتصادى  معاون  داد  اهللا  مرتضى 
از پارلمان بخش خصوصى اشاره کرد. الزم به ذکر است 
ایران،  نساجى  صنایع  انجمن  دبیرکلى  بر  عالوه  بنده  که 
در کسوت مشاور بانکى اتاق بازرگانى ایران نیز در جلسه 

حضور داشتم.
رئیس زاده افزود: اردیبهشت سال1394 ماده20 قانون رفع 
موانع تولید ابالغ شد و تاکنون 6 مرتبه آئین نامه اجرایى 
آن دستخوش تغییرات و اصالحات شده است و براى تولید 
داخلى کشور ثمرى نداشته به همین دلیل هنوز شاکیان و 
معترضان زیادى در بخش خصوصى دارد و صنایع مختلف 
از جمله نساجى، سیمان و... نتوانسته اند بر مبناى این ماده 
قانونى و آئین نامه اجرایى نسبت به تسویه بدهى هاى خود 

با شرایط مناسب اقدام نمایند.
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران ضمن اشاره به شرایط 
مسکن  بخش  زمانى که  مثال  براى  گفت:  کشور  رکودى 
دچار رشد منفى شود و رکود سنگین را تجربه نماید؛ طبعًا 
مصرف سیمان کاهش مى یابد و بر سایر صنایع نیز اثرات 
نیز  نساجى  صنعت  مورد  در  امر  این  داشت،  خواهد  منفى 

گره قاچاق بر تار و پود صنعت نساجی خراسان رضوی 

تالش برای رفع تعارض ماده تالش برای رفع تعارض ماده ۲۰۲۰ قانون  قانون 
رفع موانع توليدرفع موانع توليد
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پنجاه و ششمین مجمع عمومى عادى سالیانه انجمن صنایع نساجى 
ایران با حضور حدنصاب اعضاى این انجمن راس ساعت 18 روز 
یکشنبه مورخ 96/4/25 در طبقه دهم اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 

و کشاورزى ایران برگزار شد .
در آغاز این مجمع محمدمهدى رییس زاده دبیرکل انجمن پشت 
ازمجمع  خوشآمدگویى  و  خیرمقدم  ضمن  و  گرفت  قرار  تریبون 
خواست تا طبق اساسنامه براى رسمیت جلسه نسبت به انتخاب 
هیات رئیسه همکارى فرمائید که پس از پیشنهاد و اخذ راى آقایان 
مهندس جمشید بصیرى بعنوان رئیس مجمع و آقاى دکتر علیمردان 
شیبانى به عنوان نایب رئیس و آقایان دکتر محمدعلى عامرى و احد 
کرمانى بعنوان ناظر و محمدمهدى رئیس زاده بعنوان منشى هیات 

رئیسه انتخاب شدند . 
مهندس بصیرى رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران طى 
سخنانى ضمن خیرمقدم به حاضرین در مجمع ، به سوابق حضور و 
همکارى خود در انجمن صنایع نساجى ایران اشاره نمود و با اشاره 

به حضور 24 ساله خود در انجمن به شرایط دشوار واحدهاى تولیدى 
و صنعتى در سالهاى اخیر اشاره نمود و برون رفت از شرایط کنونى 

را بسیار سخت و دشوار دانست . 
مهندس بصیرى با اشاره به سنگینى بار مسئولیت و اعتماد خانواده 
بزرگ نساجى ، به تالش هاى انجام شده در طول ماههاى گذشته 

براى یافتن راه برون رفت از شرایط کنونى اشاره نمود . 
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران با اشاره به اصول 
اقتصاد  به  بیشتر  توجه  لزوم  به  بین المللى  عرصه  در  آزاد  تجارت 
رقابتى در عرصه بین المللى پرداخت وى با نقد سیاست هاى دولت 
درخصوص نرخ ارز در طول دوران سازندگى و ضربات جبران ناپذیر 
آزادسازى یکباره نرخ ارز و تبعات آن بر اقتصاد، به لزوم بازنگرى در 
سیاست هاى کالن اقتصاد مبتنى بر رقابت و تجارت آزاد تاکید نمود.
وى با تاکید براینکه بسیارى از صنایع کشور مزیت نسبى و ارزش 
افزوده مناسبى ندارند و باید تعطیل شوند و صنایع پرمزیت و با ارزش 

افزوده جایگزین آن شود به مزیت نسبى و ارزش 

گزارشی از پنجاه و ششمين مجمع عمومی عادی انجمن صنايع نساجی ايران



 

ادامه از صفحه 1خبر

صورت قانونى وارد کشور مى شوند اما با دور زدن قانون و ورود از 
مناطقى که مى توان بدون پرداخت مالیات و عوارض مسیر را طى 
کرد، با قیمت ارزانتر و بدون فاکتور فروش در بازار عرضه مى شوند و 

تولید داخلى را دچار مشکل مى کنند.
عضو هیات مدیره کارخانجات مشهد نخ گفت: اکنون نخ هاى وارداتى 
به کشور در بازار 9 درصد ارزانتر از نخ هاى تولید داخل به فروش 
مى رسد و این مساله باعث مى شود کارخانجاتى مانند مشهد نخ نتوانند 

محصول خود را به فروش برسانند و تولیدشان متوقف مى گردد.
بادامچى افزود: از سوى دیگر بخش تولید کشور ناگزیر به پرداخت 
9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است در حالى که این مالیات باید از 
مصرف کننده نهایى اخذ شود، و این مساله قیمت تمام شده تولید را 

بیشتر و قدرت رقابت با نمونه هاى وارداتى را کمتر مى کند.
وى اظهار کرد: قاچاق در حوزه صنعت نساجى و بخصوص در پوشاك، 
پتو و پارچه این صنعت را با مشکل مواجه کرده است، به طورى که 
این نوع کاالها با قیمت ارزانتر و بدون پرداخت مالیات و هزینه هاى 
دیگر، در بازار به فروش مى رسند لذا ادامه این روند تولیدکنندگان این 
بخش را از ادامه کار ناامید مى کند.این صنعتگر با اشاره به مواردى که 
قیمت تمام شده تولید را افزایش مى دهد، گفت: مالیات، قاچاق، نبود 
برند و به روز نبودن خط تولید باعث افزایش قیمت تمام شده کاال و 

عدم فروش مناسب در بازار مى شود.
وى با تاکید بر یکسان سازى شرایط اخذ مالیات در بخش بازرگانى و 
تولید افزود: بخش تولید به دلیل نظارت شدید که بر روى آن متمرکز 
شده، فرار مالیاتى ندارد اما بخش بازرگانى و اصناف به راحتى از 
پرداخت مالیات سرباز مى زنند لذا باید دولت تدبیرى بیاندیشد که همه 

ملزم به رعایت قانون و پرداخت مالیات به شکل برابر باشند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى 
نیز به عنوان یکى از متولیان بخش تولید در این باره گفت: حدود 
360 واحد تولیدى در زمینه نساجى، پوشاك و چرم در این استان با 
سرمایه گذارى پنج هزار و 185 میلیارد ریال و اشتغالزایى 17 هزار نفر 
فعال هستند. ابراهیم ناصرى در اظهار نظرى عجیب! افزود: 
هرچند قاچاق پوشاك یا منسوجات تولیدکنندگان این بخش را آزار 
مى دهد اما مشکل همه واحدهاى تولیدى بخش صنعت نساجى، 
قاچاق نیست بلکه مشکل واحدى مانند مشهد نخ که اعالم تعطیلى 

کرد، نداشتن توان رقابت با کاالى وارداتى مشابه تولید خود بود.
وى بیان کرد: در برخى واحدهاى نساجى قیمت تمام شده تولید بیش 
از قیمت کاالى مشابهى است که از کشور هاى دیگر وارد بازار مى شود 
و این مولفه باعث عدم فروش مناسب، عدم رقابت با تولیدات مشابه 
در بازار و در نتیجه فعالیت کمتر از ظرفیت واحد تولیدى مى شود.  
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى افزود: از سوى 
دیگر به واحدهاى نساجى توصیه شد که روى کاهش قیمت تمام 
شده کاالى تولیدى خود کار بیشترى کنند و از هزینه هاى اضافى 
بکاهند. [الزم به یادآورى است که مدیران واحدهاى تولیدى نساجى 
بخصوص کارخانجات مشهد نخ بارها از باال بودن فاکتورهاى موثر 
بر قیمت تمام شده در کشور سخن گفته اند و اخذ 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده از تولیدکننده را یکى از مهمترین عوامل غیررقابتى 
بودن تولید داخل دانسته اند و این درحالى است که کاالهاى قاچاق با 
عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه هاى گمرکى به مراتب 

ارزان تر از کاالى داخلى در بازار عرضه مى شوند.]
اخیر  سالهاى  طى  کشور  در  نساجى  صنعت  کرد:  اظهار  ناصرى 
تحوالت مطلوبى را پشت سر گذاشته و ماشین آالت و فناورى آن 
براساس قانونى که چند سال قبل در کشور به اجرا درآمد، به روز 
شد.وى ادامه داد: قاچاق یا واردات موجب خوابیدن صنعت نساجى 
نشده و واحدهایى هستند که با ارتقاى کیفیت محصوالت و مدیریت 
هزینه هاى خود، تولید خود را حفظ کرده اند.اگر دولت به جاى حمایت 
از واحدهاى داراى مشکل و بدحساب، از واحدهاى خوش حساب و 
داراى تولید مطلوب حمایت و قدردانى کند و آنها را به عنوان الگو 
معرفى نماید، سایر واحدها به جاى بهانه کردن قاچاق و واردات، سعى 

در ارتقاى سطح تولید خود و به دست آوردن بازارهاى جدید خواهند 
داشت. [الزم به توضیح است که بسیارى از مدیران واحدهاى نمونه 
ملى و استانى و یا واحدهاى صادرکننده نمونه ملى و استانى همواره از 
فرصت سخنرانى خود در مراسم هاى بزرگداشتى که به همین منظور 
برگزار مى شود به گله مندى از دولت و شرایط نامناسب فضاى کسب 

و کار و تولید در کشور مى پردازند.]
ناصرى افزود: دولت براى رفع مشکل صنایع، بیشتر تسهیالت و 
حمایت هاى خود را معطوف به واحدهاى داراى مشکل مى کند در 
حالى که باید بخشى از مشوق ها به واحدهاى تولیدى موفق اختصاص 

یابد.
معاون بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى نیز گفت: صنعت نساجى همواره به عنوان مزیت نسبى در 
استان مطرح بوده و بخش قابل توجهى از کاالهاى قاچاق نیز به 
منسوجات و پوشاك اختصاص دارد. على باخرد افزود: به همین 
منظور از سال گذشته برخورد با قاچاق کاال، منسوجات و پوشاك در 
اولویت قرار گرفت که قدم اول شناسایى برندهاى واقعى از غیرواقعى 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  با  کرد:  اظهار  وى  بود.  استان  در  پوشاك 
ساماندهى برندهاى خارجى که طى سال گذشته انجام شد، هم اکنون 

90 درصد تابلوهاى معرف کاالها در شهر مشهد برند واقعى است.
وى گفت: امسال براساس برنامه ریزى انجام گرفته مقرر شده است، 
20 درصد از برندهایى که به عنوان برند هاى خارجى پوشاك در استان 
توزیع مى شوند، توسط تولیدکنندگان این استان با حفظ نام برند تولید 
شوند. [الزم به توضیح است که اجراى دستورالعمل مذکور در سطح 
ملى و حتى در استانى مانند تهران نیز با مشکالت عدیده مواجه بوده 
است و به دالیل مختلف اجراى آن به تعویق افتاده است و بسیارى 
اجراى آن را دور از ذهن مى گمارند.] معاون سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوى افزود: به همین منظور از صاحبان چند واحد 
تولیدى توانمند در عرصه پوشاك و چند واحد توزیع کننده پوشاك 
دعوت به عمل آمده تا با همفکرى یکدیگر الزامات تولید کاالى داراى 

برند را تبیین و به واحدهاى تولیدى آموزش دهند.
باخرد اظهار کرد: اکنون 2 واحد تولیدى در عرصه پوشاك قراردادهاى 
خود را با شرکت هاى صاحب برند بسته اند به طورى که نخستین 
قرارداد با یک شرکت برند خارجى در عرصه پوشاك منعقد شده است.
وى گفت: 2 واحد تولیدى مزبور طرح هاى اولیه خود را از شرکت هاى 
صاحب برند خارجى گرفته اند و طرحها را در داخل استان اجرایى 
به  شده  یاد  برند   2 امسال  پایان  تا  قطع  طور  به  و  کرد  خواهند 
واردات  ممنوعیت  امسال  افزود:  وى  رسید.  خواهد  بهره بردارى 
پوشاك توسط این استان به وزارتخانه پیشنهاد شد و وزیر صنعت 

پیگیرى هایى را در این زمینه انجام داد.
باخرد اظهار کرد: با پیگیرى هاى وزارتخانه از سه هفته قبل تاکنون 
واحدهایى  تنها  و  شده  ممنوع  کامل  صورت  به  پوشاك  واردات 
مى توانند پوشاك وارد کنند که برند ثبت شده مرکز امور اصناف و 

بازرگانان ایران را داشته و کد شناسایى برند دریافت کرده باشد.
وى گفت: سال گذشته 2 واحد تولیدى در زمینه قاچاق پتو به واحد 
بازرسى سازمان صنعت مراجعه کردند که در این راستا برخورد قانونى 
الزم با قاچاق پتو انجام گرفت. وى افزود: در زمینه قاچاق، کارگروه 
حمایت از تولید در سازمان صنعت خراسان رضوى طى سال گذشته 
12 جلسه داشته که منجر به 86 مصوبه شد و 80 درصد این مصوبات 
اجرایى شده که عمده این مصوبات مربوط به قاچاق منسوجات و 
پوشاك بوده است. معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوى اظهار کرد: در سال گذشته 117 پرونده 
مربوط به قاچاق در حوزه اقالم نساجى، پتو و پوشاك با ارزش 72 
میلیارد ریال در این استان تشکیل شد که در مقایسه با سال 94 از 
نظر تعداد 116 درصد و از نظر ارزش 190 درصد افزایش داشته است.
[البته الزم به توضیح اضافه نیست که على رغم این آمارها واحدهاى 
نساجى و پوشاك و پتوى این استان به شدت تحت فشار بوده و بعضا 

در آستانه تعطیلى قرار گرفته اند.]

گره قاچاق بر تار و پود صنعت نساجی خراسان رضوی 

دولت  اقتصادى  مجموعه  و  خصوصى  بخش  کارشناسان  نگاه 
به کاهش نرخ سود بانکى در سال جدید است. به نظر مى رسد 
کاهش نرخ سود بانکى به عنوان یکى از الزامات مهم تحقق رشد 
8 درصدى اقتصاد از سوى تمام متصدیان اقتصادى کشور درك 
شده است. در سال هاى تصدى گرى دولت یازدهم چند بار براى 
 ،95 سال  در  اول  وهله  در  شد.  تالش  بانکى  سود  نرخ  کاهش 
دولت موفق شد بانک ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکى کند 
و در دو مقطع به میزان 2درصد نرخ سود بانکى کاهش پیدا کرد 
اما در پایان سال به دلیل انتشار اوراق دولتى براى تعدیل بازار 
بدهى دولت و سود باالى این اوراق، بانک ها براى رقابت سودها 

را دوباره باال بردند.
اهمیت کاهش نرخ سود بانکى تااندازه اى زیاد است که به نظر 
سود  نرخ  دستورى  شیوه  به  حتى  باید  دوازدهم  دولت  در  من، 
هیچ  حاضر  حال  در  داد.  کاهش  را  بانکى  تسهیالت  و  سپرده 
توجیه پذیر  موجود  سودهاى  نرخ  با  اقتصادى  و  تولیدى  فعالیت 
نیست. تمام کارهاى اقتصادى مولد و سالم درنهایت و در بهترین 
هم  مالیات  باید  درحالى که  مى رسد  درصد   15 سود  به  وضعیت 
این  است.  مالیات  از  معاف  بانکى  سپرده هاى  اما  کند  پرداخت 
رونق  مقدمات  از  یکى  است.  شده  همه  سردرگمى  باعث  چرخه 
با  باید  دوازدهم  دولت  و  است  بانکى  سود  کاهش  کسب وکار 

جدیت این مسئله را پیگیرى کند. 
روند تسهیالت دهى که در سال گذشته یک ماه زودتر متوقف شد 
از اوایل خردادماه امسال به حالت سابق بازگشته است. بانک ها 
تسهیالت دهى را آغاز کردند اما قوانینى که خود بانک ها در نظر 
دارند، کار را براى تسهیالت گیرندگان دشوار کرده است. ازنظر 
که  زمانى  اما  است  درصد   18 تسهیالت  سود  اسمى  و  رسمى 
قرارداد با بانک را مطالعه مى کنید مى بینید که باید بر اساس مفاد 
قرارداد بیش از 20 درصد سود بپردازید و البته این در شرایطى که 
بانک به سپرده هایش بیش از 22 درصد سود مى دهد، تسهیالت 
بانک  در  محاسباتى  نمى گذارد.  شما  اختیار  در  ارزان تر  هرگز  را 
تسهیالت  از  بخشى  یا  مى شود  گرفته  وثایقى  مى شود،  اعمال 
گیرنده  از  سود  درصد  از 18  بیش  عمل  در  تا  مى کنند  بلوکه  را 
تسهیالت  این  که  است  حالى  در  این  کند.  دریافت  تسهیالت 
به کار تولید نمى آید. تولیدچگونه باید چرخش را بگرداند و این 

تسهیالت را بازگرداند؟
ایجاد  ظرفیت  تولید  از  بخش  یک  به عنوان  نساجى  واحدهاى 
اشتغال قابل توجهى را دارند. ازنظر آمارى این واحدها بیشتر باالى 
100 نفر کارگر دارند و این باعث شده در دسته بندى واحدهاى 
بزرگ قرار بگیرند تا کوچک و متوسط. تسهیالتى که براى این 
دسته از کارخانه ها از سوى دولت در نظر گرفته مى شود دردى را 
دوا نمى کند و از سوى دیگر همان تسهیالت کم هم به این دلیل 
که کارخانه ها نساجى کوچک و متوسط در نظر گرفته نمى شوند، 
داده نمى شود. ظرفیت نساجى و وضعیت فعلى آن نشان مى دهد 
که دولت باید به طور خاص براى این صنعت اشتغال زا تسهیالت 

با سود پایین تر و شرایط مناسب تر در نظر بگیرد.

گره سود بانکى 
احمد کيميايی اسدی، فعال صنعت نساجی:
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گزارشی از پنجاه و ششمين مجمع عمومی عادی انجمن صنايع نساجی ايران

افزوده و اشتغال آفرینى صنایع نساجى و پوشاك در کشور اشاره نمود 
و با انتقاد از شرایط کنونى واحدهاى نساجى و تعطیلى بسیارى از 
واحدها در سالهاى اخیر به موضوع قاچاق کاال و هزینه هاى تحمیلى 
به تولیدکنندگان اعم از مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه هاى مربوط 

به تامین مواداولیه پرداخت . 
مهندس بصیرى با اشاره به اینکه متاسفانه در شرایطى هستیم که 
مسئولین محترم دولتى بسیار بیش از ما با مشکالت آشنا هستند 
ولى متاسفانه در اجرا وعمل هیچ گامى در جهت حمایت از تولید 
برنمى دارند، گفت: حرکت به سمت اصالح وضع کنونى و بهبود 

شرایط نیازمند تالش و اقدام عملى مناسب است.
وى با اشاره به حضور تورگوت اوزال در سالهاى نه چندان دور در 
همین اتاق بازرگانى به پاسخ ایشان به سوال مهندس محسن خلیلى 
درخصوص برنامه هاى ترکیه براى توسعه و پیشرفت این کشور اشاره 
نمود که توجه به صنعت نساجى و پوشاك را مهمترین راهبرد کشور 
ترکیه براى توسعه و پیشرفت دانست و طولى نکشید که شاهد رشد 
اقتصادى مثال زدنى ترك ها در اقتصاد و اثر گذارى آنها در نساجى 

و پوشاك شدیم . 
براى  گمرکى  معافیت هاى  اعمال  و  واردات  تعرفه  کاهش  ایشان 
قیمت،  ارزان  تسهیالت  اعطاى  ومواداولیه،  ماشین آالت  واردات 
کاهش حق بیمه کارفرمایان، اجراى صحیح قانون مالیات برارزش 
افزوده،تسهیل محیط کسب و کار و اعطاى مشوق هاى صادراتى را 
از جمله راههاى حمایت از صنعت نساجى دانست و نقش انجمن 
صنایع نساجى ایران را در پیگیرى هاى مرتبط با این موضوع قابل 
توجه دانست و از اعضاى محترم انجمن خواست تا هیات مدیره 

انجمن را در این مسیر راهنمائى فرمایند . 
مشکالت  اولویت  تا  خواست  مجمع  اعضاى  از  بصیرى  جمشید 
وخواست هاى خود را براى هیات مدیره انجمن تببین کنند تا امکان 

پیگیرى آن فراهم شود . 
ایشان با اشاره به سرعت چشم گیر ترکیه در کسب بازارهاى نساجى 
و پوشاك منطقه، زمان را براى رقابت در عرصه بین المللى بسیار 
حائز اهمیت دانست و از اعضاى انجمن خواست تا در این خصوص 

از فرصت نهایت استفاده را ببرند. 
رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به تشکیل انجمن ها و تشکلهاى 
همگن در سایر استانها بر لزوم توجه انجمن به همه زیر شاخه هاى 
صنعت نساجى و پوشاك و تقویت اعضاى انجمن تاکید فرمودند 
با  بتوانند  کشور  سراسر  انجمن هاى  که  نمودند  امیدوارى  ابراز  و 
همکارى یکدیگر تشکل واحد و فراگیر تشکیل دهند تا تحت لواى 
پرچم واحد بتوانند مسائل و مشکالت این صنعت را پیگیرى کنند و 
با فعالسازى کمیته هاى تخصصى و تدوین آمار و اطالعات حقوق از 

دست رفته واحدهاى نساجى را احقاق نمایند.
پس از سخنان مهندس بصیرى، محمدمهدى رئیس زاده دبیرکل 
انجمن پشت تریبون قرار گرفت و طبق دستور جلسه گزارش عملکرد 
دبیرخانه انجمن را به اطالع اعضاى محترم رساندند و نظر به اینکه 
گزارش مکتوب ایشان در وب سایت انجمن و دفترچه هاى توزیع 
شده در مجمع مندرج بود به طور اختصار مى توان به فعالیت هاى 

ذیل اشاره نمود:
- استقرار سیستم اتوماسیون ادارى فراگستر

- انتشار بولتن رشته ها و بافته ها و مجله دنیاى نساجى
- به روز رسانى مستمر و تولید محتوا براى وب سایت هاى انجمن 

و راه اندازى کانال تلگرام
- فعالیت هاى امور بین الملل انجمن در سال گذشته و تفاهم هاى 

انجام شده با تشکل هاى مشابه در عرصه بین المللى
- اعزام هیات هایى به ایتماى آسیایى و ایتمه هند و عقد تفاهم 

نامه هاى همکارى
- تدوین جزوه استراتژى توسعه صادراتى صنایع نساجى و پوشاك و 

جزوه مالیات ها و صنعت
- اجرایى شدن مصوبه شورایعالى فنى درخصوص مشاغل سخت 

و زیان آور
و  پنبه  ویژه  به  اولیه  مواد  تامین  براى  متعدد  جلسات  برگزارى   -

موضوع قرنطینه و گندزدایى پنبه هاى وارداتى
- برگزارى جلسات و اخذ مصوبات مربوط به واردات PET براى 

واحدهاى تولیدکننده
- پیگیرى هاى متعدد درخصوص مسائل و مشکالت مالیاتى اعضا

- پیگیرى هاى متعدد درخصوص آیین نامه هاى اجرایى ماده 20 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

- جلسات و نشست هاى متعدد با مستولین وزارت صنعت، معدن 
و تجارت

- پیگیرى هاى مربوط به حسابرسى کارشناسان تامین اجتماعى که 
به بازرسى یک ساله دفاتر منجر شده

- پیگیرى هاى مربوط به عرضه مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجى 
در بورس پتروشیمى

- پیگیرى مربوط به تخصیص ارز مبادله اى براى واردات ماشین 
آالت صنایع نساجى

- جلسات متعدد با وزارتخانه ها و نهادها و سازمان ها و کارگروه هاى 
مختلف

دار  خزانه  زینى  آقاى  حضور  عدم  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیس زاده 
انجمن در مجمع به دلیل مسافرت خارج از کشور، گزارش خزانه 
دارى انجمن را که نسخه اى از آن در وب سایت انجمن موجود 

است ارائه فرمودند.
پس از سخنان آقاى رئیس زاده جناب آقاى مروستى بازرس انجمن 
پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تسلیت درگذشت مریم میرزاخانى 
ریاضیدان برجسته ایرانى، گزارش بازرسى خود را قرائت فرمودند 
و ترازنامه و صورت درآمد و هزینه و صورت جریان نقد به همراه 
یادداشت هاى پیوست را تایید فرمودند و مقایسه اى را درخصوص 
سرفصل حساب هاى سال 95 و 94 ارائه فرمودند که پس از ارائه 
توضیحات رئیس مجمع، کلیه گزارشات ارائه شده اعم از مالى و 

خزانه دارى، بازرس مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
در ادامه برنامه هاى مجمع آقاى مروستى براى بیست و ششمین 
سال متوالى به عنوان بازرس اصلى و آقاى خرمى از الیاف شکوهیه 
قم به عنوان بازرس على البدل انتخاب شد و روزنامه اطالعات به 

عنوان روزنامه رسمى انجمن براى سال جارى انتخاب گردید.
در بخش دوم برنامه که به پاس تجلیل از سال ها تالش و خدمات 
مهندس محمد مروج حسینى در سمت ریاست هیات مدیره انجمن 
صنایع نساجى ایران برنامه ریزى شده بود و میهمانان بسیارى نیز 
علیمردان  دکتر  بصیرى،  جمشید  مهندس  آقایان  داشتند.  حضور 
شیبانى و دکتر مسعود لطیفى در بزرگداشت ایشان سخنرانى فرمودند 
که شرح کامل ان را در شماره آتى خواهید خواند. پس از پایان برنامه 

حاضرین در ضیافت شام انجمن حضور یافتند.

اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 پس از 5 سال به سطح سال 
1390 رسید. رشد اقتصادى 12,5 درصدى در سال گذشته توانست 

عقب ماندگى هاى سال هاى 1391 تا 1394 را جبران کند.
نشان  را  اقتصاد  کیک  اندازه  که  داخلى  ناخالص  تولید  میزان 
مى دهد در سال 1395 بیشتر از سطح سال 1390 قرار گرفت. 
تا  کرد  رشد  سال   5 از  پس  باالخره  ایران  اقتصاد  قد  بنابراین 
امیدوارى ها براى ادامه این روند در نیمه دوم دهه 90 افزایش 
یابد. طبق گزارش بانک مرکزى میزان تولید ناخالص داخلى در 
میلیارد  هزار  معادل 669  سال 90  ثابت  قیمت  به  سال 1395 
داخلى  ناخالص  تولید  میزان  سال 1390  در  است.  بوده  تومان 
کشور 636 هزار میلیارد تومان بود. در سال هاى 1391 تا 1394، 
هرگز میزان تولید به سطح سال 90 نرسیده بود تا اقتصاد عقبگرد 
را تجربه کرده باشد. شاخص رشد اقتصادى برآیند تولید ناخالص 
بخش هاى  مى دهد.  نشان  را  مختلف  بخش هاى  در  داخلى 
کشاورزى، صنایع و معادن، نفت و خدمات، 4 گروه اصلى تشکیل 
دهنده شاخص رشد به شمار مى روند که هر کدام در زیرگروه 
خود بخش هاى متنوعى جاى داده اند. شاخص رشد اقتصادى در 
سال هاى گذشته از دهه 90 شمسى شرایط مساعدى را تجربه 
نکرده است. تنها در سال گذشته بود که شاخص رشد اقتصادى 
دهنده  نشان  رسمى  آمارهاى  است.  داده  نشان  را  باالیى  رقم 
رشد اقتصادى 12,5 درصدى در سال 1395 است. این نرخ رشد 
باال امید تازه اى براى بازگشت به دوران رونق به فضاى اقتصاد 
بخشیده اما سهم باالى نفت در این رشد، همچنان نگرانى ها را از 
عدم تحرك سایر بخش هاى اقتصاد، زنده نگه داشته است. رشد 
اقتصادى بدون احتساب نفت در سال گذشته 3,3 درصد بوده که 
نشان مى دهد رونق اقتصادى در بخش هاى غیرنفتى هنوز حاصل 
نشده است. طبق گزارش بانک مرکزى، نرخ رشد اقتصادى در 
سال 94 در محدوده زیر صفر قرار داشته است. با این حساب 
رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در این سال منفى3,1 درصد و 
رشد با احتساب نفت منفى1,6 درصد بوده است. شاخص رشد 
در سال هاى 1391 و 1392 نیز در محدوده زیر صفر قرار داشت 
تا نشان دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران در این سال ها باشد. 
تنها در سال هاى 90، 93 و البته 95 نرخ رشد مثبت طى دهه 90 
تجربه شده است. اقتصاد ایران پس از عبور از این دوره هاى پر 
تالطم، انتظار دارند این بار روند رشد تداوم داشته باشد تا بتوان 
رشد پایدار را در اقتصاد تجربه کرد. باالترین نرخ رشد در سال 
1395 اتفاق افتاده است. قبل از این سال، نرخ رشد اقتصادى 
در  اقتصاد  دستاورد  باالترین  و 93  سال هاى 90  در  3درصدى 
این دهه بوده است. برنامه هاى 5 ساله توسعه اى رشد 8 درصدى 
را مورد هدف قرار داده اند و برنامه ششم هم چنین رویکردى را 
دنبال کرده است اما رسیدن به این میزان رشد، آن هم به صورت 
پایدار، به یک آرزو براى اقتصاد ایران بدل شده است. باز شدن 
زنجیر تحریم از پاى اقتصاد ایران و آغاز حرکت اقتصاد در سال 
 96 سال  در  رونق  که  است  کرده  ایجاد  را  چشم انداز  این   95
خود را نشان دهد. آن چه مورد تاکید اقتصاددانان قرار گرفته، 
این است که براى رشد پایدار در اقتصاد باید موانع کسب و کار 
در داخل نیز رفع شود. برآوردها و دیدگاه هاى کارشناسى نشان 
مى دهد که آزادشدن ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران با لغو تحریم 
ها، امکان رونق نسبى و رسیدن به رشد اقتصادى 4 درصدى 
را فراهم خواهد کرد اما براى تداوم این روند در سال هاى بعد 
نیاز است تا راه هاى جذب سرمایه داخلى و خارجى هموار شود و 
سرمایه گذارى هاى جدید در اقتصاد مى تواند ضامن حرکت رو 

به رشد و رونق باشد.

توليد ايران در نقطه سال  ۱۳۹۰
گزارش پايگاه خبری اتاق ايران از وضعيت رشد اقتصاد 

در نيمه اول دهه ۹۰ :
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

  

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش رقم 
تسهیالت اعطایى در نظر گرفته شده براى واحدهاى کوچک و 
اجازه  گفت:  جارى  سال  در  تومان  میلیارد  هزار   20 به  متوسط 
نمى دهیم واحد تولیدى در دولت تدبیرو امید به دلیل مشکالت 

سرمایه در گردش تعطیل یا نیمه تعطیل شود.
به گزارش نسیم آنالین، رضا رحمانى در تبریز افزود: وقتى توسعه 
کنونى  وضعیت  شاهد  نکند،  پیروى  قاعده اى  از  کشور  صنعتى 
نظر  در  بدون  کشور  تمامى  در  صنایع  از  بسیارى  و  بود  خواهیم 

گرفتن ظرفیت و مقیاس تولید، مستقر شده اند.
معدنى  و  صنعتى  راهبردهاى  یازدهم  دولت  در  داد:  ادامه  وى 
تدوین و آمایش هاى سرزمینى انجام شده و مزیت هاى منطقه اى 
مراعات شد و با امضاى وزیر صنعت و معدن به هیات دولت جهت 

تصویب ارسال شده است.

ششم،  برنامه  قانون  در  کرد:  اظهار  رحمانى 
وزارت صنعت  و معدن موظف شده است شش 
ماه بعد از ابالغ برنامه ها، استراتژى و اولویت 

صنعتى را به تصویب هیات وزیران برساند.
چهارم  ماه  در  استراتژى  این  گفت:  وى 
وزیر  امضاى  با  شده  تدوین  برنامه  اجراى 
صنعت، معدن و تجارت به دولت اعالم شده 

جدید  دولت  شروع  از  قبل  تا  هستیم  امر  این  پیگیرى  حال  در  و 
داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم  شود.  مصوب 
امروز تولید به عنوان محور فعالیت هاى اقتصادى کشور و شاه بیت 
اقتصاد مقاومتى حمایت از تولید است. وى اضافه کرد: سال گذشته 
هفت پروژه اقتصاد مقاومتى در دستور کار وزارت صنعت قرار داشت 

که این رقم در سال جارى به 44 پروژه رسیده است.

اجازه نمی دهيم واحدهای توليدی تعطيل شوند 

مورخ  نهم  و  سى  جلسه  در  مقاومتى  اقتصاد  فرماندهى  ستاد 
اجراى  راستاى  در  و  وزیران  محترم  هیات   1396/4/26
مشکالت  رفع  منظور  به  مقاومتى  اقتصاد  کلى  سیاست هاى 
اجتماعى  تامین  سازمان  با  خصوصى  بخش  اقتصادى  فعاالن 
و مساعدت در جهت بهبود فضاى کسب و کار، امنیت سرمایه 
گذارى و ایجاد اشتغال در اجراى مواد 39 و 101 قانون تامین 
سازمان تامین اجتماعى لیست حقوق  اجتماعى مصوب نمود: 
دستمزد ارسالى کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از 
تاریخ دریافت مورد رسیدگى قرار داده و در صورتى که از لحاظ 
(مدت  کار  یا  حقوق  یا  دستمزد  میزان  یا  شدگان  بیمه  تعداد 
اشتغال) نقص یا اختالفى مشاهده نمایند، مراتب را به کارفرما 
ابالغ و ما به التفاوت را وصول نماید. رسیدگى به بازرسى از 
دفاتر و مدارك کارفرمایان صرفا محدود به آن بخش از دفاتر 
مى باشد که مرتبط با حقوق و مزایاى کارکنان و پیمان هاست. 
عدم  بر  مبنى  گارکاه  کارکنان  از  هریک  شکایت  صورت  در 
پرداخت حق بیمه در مدت همکارى با استناد به ماده 37 قانون 
تامین اجتماعى و نظر بازرسى با مندرجات دفاتر قانونى، حق 

بیمه فرد یا افراد شاکى را مورد مطالبه قرار دهد.
در موارد عدم ارائه پیمان ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده 
قانونى  دفاتر  مندرجات  بازرسى  اجتماعى،  تامین  قانون   38
توسط بازرس مالك مطالبات سازمان تامین اجتماعى خواهد 
بود. بازرسى مندرجات دفاتر قانونى صرفا در بازه یکسال ماقبل 
است.  امکانپذیر  کارفرمایان  ارسالى  لیست  آخرین  ارائه  از 

بدینوسیله موارد فوق براى اجرا ابالغ مى گردد.»

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت:

عضو جدید

شرکت پدیده عمارت کاشان

مدیرعامل: حاج محمد خداوردى
سابقه فعالیت شرکت: 15 سال

محل کارخانه: کاشان
زمینه فعالیت: تولید انواع فرش ماشینى

عمارت  پدیده  شرکت  عضویت  ایران  نساجی  صنایع  انجمـن 
کاشان را به مدیران آن واحـد به ویژه جناب آقاى حاج محمد خداوردى 
تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت پدیده عمارت 

کاشان را آرزومند است. 

مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد شيوه 
بازرسی دفاتر توسط سازمان تامين اجتماعی 

و  مردم  خرید  قدرت  کاهش  با  که  معنى  این  به  دارد  مصداق 
تشدید رکود اقتصادى، عرضه از تقاضا پیشى مى گیرد و در کنار 
قاچاق و واردات بى رویه، آسیب هاى بسیارى را به این صنعت 

وارد مى کند.
ویژه  کمیسیون  اعضاى  مذکور،  جلسه  در  شد:  یادآور  وى 
حمایت از تولید ملى و نظارت بر اجراى سیاست هاى کلى اصل 
44، پیشنهاد افزودن دو ماده و دو تبصره به قانون رفع موانع 
تولید را در صحن علنى مجلس مطرح کردند که یک فوریت 

آن رأى آورده است.
به گفته رئیس  زاده، آئین  نامه اجرایى در اختیار دولت است در 
تالش  بنابراین  است  مجلس  نیازمند  قانون،  اصالح  حالى که 
مى شود حتى االمکان با آئین نامه مشکل این ماده رفع شود به 
همین دلیل در جلسه فوق از وزیر صنعت دعوت به عمل آمده 
بود زیرا آقاى نعمت زاده از طرفداران تولید و صنعت به شمار 

مى آیند و بانک مرکزى نیز دیدگاه هاى خاص خود را دارد.
دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران اضافه کرد: پس از بحث 
اشکاالت  و  نقطه نظرات  پیشنهادات،  ارائه  و  فراوان  بررسى  و 
و  مجلس  نمایندگان  خصوصى،  بخش  نمایندگان  توسط 
بین  تعارضى  که  پذیرفتند  جلسه  در  حاضر  دولتى  مسئوالن 
صدر ماده با تبصره یک آن وجود دارد و هر چه سریع تر باید 
آن  اصالح  یا  استفساریه  طریق  از  مجلس  توسط  تعارض  این 
ماده برطرف شود تا دیگر جاى ابهامى باقى نماند اما از طریق 
آئین نامه (در صورت توجه به دیدگاه هاى اتاق ایران که منبعث 
مى توان  نیز  است)،  خصوصى  بخش  تشکل هاى  نظرات  از 

تعارض موجود را حل کرد.
وى اذعان داشت: دفاعیات وزیر صنعت پس از شنیدن نظرات 
تشکل هاى بخش خصوصى و اتاق ایران، بسیار قابل توجه بود. 
ایشان به عنوان یک کارشناس کامًال موافق نظرات ما هستند 
ارز،  قیمت  ناگهانى  افزایش  با  که  مسأله  این  به  پاسخ  در  و 
ارزش دارایى و ماشین آالت تولیدکنندگان و صنعتگران بخش 
خصوصى به همان نسبت افزایش یافته است؛ پس دلیلى ندارد 
که بخش خصوصى بگوید قادر به بازپرداخت بدهى هاى خود 
زیرا  است  نادرست  کامًال  تفکر  این  که  کردند  اعالم  نیستیم؛ 
اوًال تکنولوژى دائما در حال تغییر و تحول است و ماشین آالت 
باید به طور مداوم تحت بازسازى و نوسازى قرار بگیرند؛ دوم 
این که ماشین آالت تولیدى، آپارتمان شمال شهر تهران نیستند 
که فکر کنیم قیمت آن به مرور زمان افزایش مى یابد؛ در این 
جلسه آقاى اتابک- رئیس هیأت مدیره انجمن سیمان- عنوان 
کرد که در صورت تداوم این روند، کارخانه هاى ما آماده تحویل 

به بانک ها خواهند بود!

مجلس  اقتصادى  کمیسیون  رئیس  پیشنهاد  به  رئیس زاده 
مناسب  بسیار  پیشنهاد  پورابراهیمى  آقاى  گفت:  و  کرد  اشاره 
و منطقى مطرح کردند که براساس آن به جاى اصالح قانون 
و آئین نامه، اتاق ایران تمام تشکل هاى صنفى و صنعتى را در 
قالب برگزارى یک همایش، دور همدیگر جمع کند و فعاالن 
بخش خصوصى به این سوال پاسخ دهند که چگونه در شرایط 
دشوار فعلى، به عنوان یک بدهکار قادر به بازپرداخت بدهى هاى 
بانکى خود خواهند بود تا به این ترتیب مجلس برمبناى شرایط 
آئین نامه هاى  و  قوانین  اصالح  به  مختلف،  صنایع  واقع بینانه 

مرتبط بپردازد.
تمام  میان  فراوان  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  وى،  گفته  به 
حاضرین جلسه، تعارض ماده 20 قانون رفع موانع تولید کامًال 
با  همایشى  ایران  اتاق   ، گردید  مقرر  و  شد  محرز  و  مشخص 
حضور تمام تشکل ها برگزار نماید و آخرین اصالحات قانونى به 
اطالع فعاالن بخش خصوصى رسیده شود؛ سپس جمع بندى 
نظرات و دیدگاه ها از طریق پارلمان بخش خصوصى به عنوان 
پیشنهاد نهایى و فصل الخطاب ماده 20 به مجلس و کمیسیون 

اصل 44 ارائه شود.
رئیس زاده در مورد دلیل دعوت از نمایندگان صنعت نساجى و 
سیمان در این جلسه مهم گفت: صنعت سیمان یکى از صنایع 
نیز  نساجى  صنعت  و  مى آید  شمار  به  کشور  اثرگذار  و  بزرگ 
تکثر و اشتغالزایى قابل توجهى به همراه دارد به همین دلیل از 
نمایندگان این دو صنعت مهم دعوت به عمل آمده  بود، ضمن 
این که صنعت نساجى به دلیل کم توجهى هاى صورت گرفته 
در شرایط مناسبى به سر نمى برد و شاهد کاهش ظرفیت تولید 
صنعت  اهمیت  بنابراین  هستیم  تولیدى  کارخانه هاى  توقف  و 
از  که  بوده  زیاد  آن قدر  جلسه  برگزارکنندگان  براى  نساجى 
انجمن صنایع نساجى دعوت به عمل آمد و شنواى نقطه نظرات 

و دیدگاه هاى این تشکل شدند.
دبیرکل انجمن صنایع نساجى به تبصره 3 ماده 20 قانون رفع 
موانع تولید نیز اشاره کرد و گفت: این تبصره به نوسانات نرخ 
ارز و هجینگ آن اختصاص دارد که البته تاکنون اجرایى نشده 
است اما به گفته مسئوالن بانک مرکزى، شاهد اجراى آن پس 

از استقرار نظام تک نرخى خواهیم بود.
جمهورى  راه آهن  بین  قرارداد  امضاى  به  پایان  در  رئیس زاده 
اسالمى ایران با ایتالیا در زمینه قطارهاى پرسرعت اشاره کرد 
که تأمین سرمایه این پروژه معظم توسط طرف ایتالیایى انجام 
خواهد شد که ارزش آن در سطح قرارداد توتال مى باشد. ضمن 
اصفهان  به  قم  پرسرعت،  قطارهاى  این  مسیر  اولین  این که 

خواهد بود و سپس به تهران مشهد مى رسد.

ادامه از صفحه 1
بخش خصوصی منابع کافی برای سرمايه گذاری نداردبخش خصوصی منابع کافی برای سرمايه گذاری ندارد  
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