
اعضای کميته الياف پلی استر انجمن صنايع 
يازدهم  چهارشنبه  روز  عصر  ايران  نساجی 
صنايع  انجمن  کنفرانس  سالن  در  مردادماه 
خصوص  در  تا  آمدند  هم  گرد  ايران  نساجی 
الياف  توليد  کارخانجات  اوليه  مواد  تأمين 
همفکری   PET پرک  جمله  از  استر  پلی 
پس  نشست  اين  در  نمايند.  تصميم  اتخاذ  و 
دبيرکل  زاده  رئيس  آقای  خوشامدگويی  از 

انجمن، آقای محمدرضا مقدم رئيس کميته الياف پلی استر انجمن 
به مشکالت مربوط به تأمين مواد اوليه واحدها ، باالخص پرک 
PET و تاريخچه ای مختصر از اين موضوع و روند رو به رشد 
قيمت پرک در بازار پرداخت وی با اشاره به تصميمات قبلی اين 
کميته در تعيين قيمت مواد اوليه مذکور به تحليل روند قيمت در 

ماههای اخير پرداخت و با اشاره مؤکد به ضمانت اجرايی مصوبات 
کميته الياف پلی استر توسط اعضای کميته، اتخاذ تصميم براساس 
سياستهای برد-برد برای هر دو گروه مصرف کننده و تأمين کننده 
و  دانست  مدت  بلند  در  کميته  اين  موفقيت آميز  راهبرد  را  پرک 

ابراز اميدواری کرد با حمايت و پايبندی اعضا به 

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنایع نساجـــى ایـــران  سال یازدهم      شماره 382      بیست و دوم مرداد ماه 1396
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گزارش نشست کميته الياف پلی استر انجمن صنايع نساجی ايران
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افسانه محرابى با اشاره به اینکه ایجاد شهرك صنعتى پوشاك، 
دستور  به  و  پوشاك  صنعت  راهبردى  کارگروه  در  بار  نخستین 
اجرایى  برنامه هاى  رأس  در  وتجارت  معدن  صنعت،  وزیرمحترم 
توسعه این صنعت قرار گرفت، گفت: با برگزارى جلسات هفتگى 
پوشاك  شهرك   1 فاز  ایجاد  جهت  الزم  هماهنگى هاى  متعدد، 
شهرك  احداث  کلنگ   1394 بهمن ماه  در  و  گرفت  صورت 
پوشاك در کیلومتر 35 اتوبان خلیج فارس(تهران - قم)، روبروى 
فرودگاه امام با همکارى و هماهنگى شرکت شهرك هاى صنعتى، 
و  تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نمایندگان 

همچنین انجمن صنایع پوشاك ایران در مراسم 

انتقال اسناد مالکيت اراضی شهرک پوشاک از بخش خصوصی به شرکت 
شهرک های صنعتی استان تهران

صبح روز سه شنبه 17 مرداد ماه اولین نمایشگاه بین المللى فرش 
ماشینى، موکت و کفپوش در شهر آفتاب با حضور جمعى از مدیران 
واحدهاى تولید فرش ماشینى و نمایندگانى از اتحادیه ها و اصناف 

مرتبط و همچنین با حضور آقایان مهندس جمشید بصیرى رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران و محمدمهدى رئیس زاده 

دبیرکل این انجمن افتتاح شد.

اولين نمايشگاه بين المللی فرش ماشينی، موکت و کفپوش و ديوارپوشاولين نمايشگاه بين المللی فرش ماشينی، موکت و کفپوش و ديوارپوش
 در شهر آفتاب افتتاح شد در شهر آفتاب افتتاح شد

ادامه در صفحه 2
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مدیر کل صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت:

و  کوچک  صنایع  سازمان  معاون  سلیمانى،  غالمرضا 
شهرك هاى صنعتى در ارتباط با مشکالت واحدهاى کوچک 
یازدهم  دولت  کار  به  آغاز  در  کرد:  اظهار  صنعتى  متوسط  و 
عالوه بر رکود تورمى که اقتصاد کشور به آن مبتال شده بود با 
مشکل عدم ثبات سیاست ها روبرو بودیم و دولت یازدهم باید 
تمام تالشش را به خرج مى داد تا روند مثبتى را در پیش گیرد. 
مطمئنًا اگر مى خواهیم بیکارى را ریشه کن کنیم و به رونق 
برسیم باید تولید را به عنوان اولویت مدنظر قرار دهیم و دولت 

در این حوزه به صورت متمرکز فعال باشد.
وى همچنین در ارتباط با انتظارات از دولت دوازدهم به منظور 
صنعتى،  و  تولیدى  متوسط  و  کوچک  واحدهاى  امور  پیشبرد 
مبتنى  کارها  و  کسب  توسعه  باید  دوازدهم  دولت  کرد:  بیان 
توسعه  و  دهد  قرار  اولویت  در  را  منطقه اى  مزیت هاى  بر 
حاضر  حال  در  بشناسد.  هدف  عنوان  به  را  پایدار  اقتصادى 
کشور  در  سازمان ها  از  یک  هر  که  است  گونه اى  به  شرایط 
ساز خود را کوك مى کنند اما باید بدانیم که درکدام منطقه چه 
ظرفیت هایى در بخش تجارت، صنعت، توریسم و ... وجود دارد 

تا در این جهت حرکت کنیم و به نتیجه برسیم.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى در ادامه، 
به  بیکارى  مقوله  به  باید  دوازدهم  دولت  کرد:  نشان  خاطر 
صورت جدى ورود کند و افزایش درآمد مردم را در دستور کار 
قرار دهد و باید بدانیم که هیچ یک از پیشرفت هاى اقتصادى 

بدون توجه به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.
سلیمانى با بیان اینکه پرداخت جدى به واحدهاى کوچک و 
متوسط صنعتى مى تواند تا حد بسیار زیادى معضل بیکارى را 
از بین ببرد، اظهار کرد: 95 درصد بنگاه ها، کوچک و متوسط 
بزرگ  بنگاه هاى  با  شبکه اى  صورت  به  متاسفانه  اما  هستند 
پیوند نخورده اند. این مساله باید توسط دولت بازمهندسى شود 
تا اتصال شبکه اى بین بنگاه هاى بزرگ با بنگاه هاى کوچک 

و متوسط صورت گیرد.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى با تاکید 
بر اینکه دولت توسعه بازار در سطح کالن را در دستور کار قرار 
ظرفیت  خصوصى  بخش  به  اعتماد  با  باید  کرد:  عنوان  دهد، 
اقتصادى توسط دولت ایجاد شود و با توجه به اینکه 80 درصد 
و  جامع  نظام  هستند  دولتى  شبه  یا  دولتى  کشور  بنگاه هاى 

مدونى براى ساماندهى بنگاه ها در دستور کار قرار گیرد.
هدفمندى  در  صنعت  بخش  سهم  اینکه  از  انتقاد  با  سلیمانى 
یارانه ها به آن میزان که در بودجه تعریف شده بود تخصیص 
سهم  نتوانست  منابع  کمبود  دلیل  به  دولت  گفت:  نکرد،  پیدا 
بخش صنعت از هدفمندى یارانه ها را بپردازد و همین مساله 

باعث شد تا بخش تولید نیز با کمبود منابع روبرو باشد.
براى  بانکى  سود  نرخ  میزان  بودن  باال  به  همچنین  وى 
واحدهاى کوچک و متوسط انتقاد کرد و افزود:در حالى که باید 
بهره و نرخ سود بانکى براى واحدهاى تولیدى حدود 14 تا 15 
تسهیالت  ارائه  شاهد  متاسفانه  اما  شود  گرفته  نظر  در  درصد 
با نرخ سود 20 تا 24 درصد هستیم که این مساله باعث شده 
واحدهاى صنعتى کماکان با مشکالت عدیده اى روبرو باشند.

پرداخت سهم صنعت از هدفمندی 
يارانه ها در بن بست 

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى: 



 

صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
نهصد و چهل و نهمین نشست هیات مدیره انجمن صنایع 
نساجى ایران با حضور اکثریت اعضا در روز یکشنبه مورخ 
96/05/08 در محل ساختمان انجمن تشکیل و موارد زیر 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 
1- آقاى مهندس شهالیى با اشاره به مقاله مندرج در روزنامه 
دنیاى اقتصاد با عنوان "استراتژى قیمت تمام شده یا توسعه 
بخش  در  شده  تمام  قیمت  فاکتورهاى  تحلیل  به  صنعتى" 
اى  جزوه  تا  خواست  انجمن  از  مجدداً  و  پرداخت  ریسندگى 
تحت عنوان استراتژى قیمت تمام شده یا فاکتورهاى مؤثر بر 
قیمت تمام شده را در کارگروه مربوطه بررسى و مدون نماید.

2- آقاى مهندس بصیرى توضیحاتى را در خصوص سوابق مربوط 
به کانون عالى کارفرمایان و موضوع معرفى نمایندة انجمن صنایع 
نساجى ایران در خصوص جایگزینى آقاى مهندس مروج دراین 
توجه  لزوم  خصوص  در  را  مبسوطى  توضیحات  و  ارائه   کانون 
بیشترهیات مدیره  انجمن به موضوع تبلیغات و سرمایه گذارى 
براى موضوعات و مواردتبلیغاتى ارائه و از هیات مدیره در این 

خصوص ارائه طریق خواستند. 
3- آقاى رئیس زاده به نتایج نشست مورخ 96/05/01 در گمرك 
جمهورى اسالمى ایران با حضور رئیس کل گمرك و خانم ها 
نصرالهى (مشاور محترم وزیر صمت) و محرابى (مدیر کل دفتر 
نساجى و پوشاك وزارت صمت) و آقایان هاکوپیان، مطهرى و 

جعفرى اشاره نمودند.
مورخ  جلسه  از  مبسوطى  گزارش  بصیرى  مهندس  آقاى   -4
96/05/02 با حضور وزیر صمت و معاونین و مدیران ارشد و رئیس 
کل گمرك  و معاونین ایشان به همراه آقایان رئیس زاده و عشقیان 

(از خوشه نساجى یزد) ارائه فرمودند. 
5- آقاى رئیس زاده گزارش مبسوطى از جلسه کمیته پنبه اى 
در مورخ 96/05/02 که با حضور رئیس هیأت مدیره و اعضاى 
کمیته و  آقاى جعفرى یزنى مشاور انجمن در خصوص تأسیس 
تعاونى مرکز قرنطینه و ضدعفونى پنبه وارداتى برگزار شده بود 

ارائه فرمودند. 
6- آقاى رئیس زاده گزارش مبسوطى از جلسه مشترك مورخ 
96/05/04 در دفتر مدیرکل نساجى و پوشاك وزارت صمت با 
حضور آقایان مهندس شهالیى، زینى، نیلفروش زاده و شهرجردى 
راهکارهاى  و  نساجى  صنعت  مشکالت  و  مسائل  خصوص  در 
نیز  مکتوب  صورت  به  موارد  مشروح  فرمودندکه  ارائه  مربوطه 
براى اداره کل  نساجى و پوشاك وزارت صمت ارسال شده است. 
همچنین نامه مکتوب به وزیر صمت براى حضور در جلسه هیأت 
مدیره انجمن نیز مجدداً ارسال شده است و همچنین مقرر شد تا 
جلسات مشترك انجمن صنایع نساجى با اداره کل صنایع نساجى 

و پوشاك مجدداً پیگیرى شود.
7- آقاى رئیس زاده گزارش مبسوطى از پیگیریهاى انجام شده 
درخصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید ارائه  و از روند جدید 

پیگیریهاى مربوطه خبر  دادند. 
8- آقاى دکتر شیبانى بااشاره به مشکالت ایجاد شده براى عدم 
انجام امور مربوط به ثبت تغییرات شرکتهادر سازمان ثبت اسناد  
به دلیل هرگونه بدهى هاى مالیاتى هر یکى از صاحبان امضا و 
مسائل و مشکالت ایجاد شده در این خصوص از جمله مسائل 
و مشکالت بانکى ایجاد شده در این خصوص از انجمن صنایع 

نساجى ایران خواست تا به طور جدى پیگیر این موضوع باشد. 

غائبین آقایان
مصطفى حکیمى، دکتر بهروز محمدى، مهندس رضا حمیدى، 
آهنگریان،  محسن  بیدگلى،  سجادى  جواد  سید  لقمان،  علیرضا 

غالمرضا علیمردانى. شروین بادامچى، دکتر محمدعلى عامرى
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انتقال اسناد مالکيت اراضی شهرک پوشاک از بخش خصوصی به شرکت 
شهرک های صنعتی استان تهران

ویدیویى توسط ریاست جمهورى به زمین زده شد.
به  اراضى  مالکیت  اسناد  انتقال  بر  تأکید  با  وى  شاتا،  گزارش  به 
مساحت بیش از 45 هکتار موسوم به اراضى آیش قلعه فشافویه 
از بخش خصوصى به شرکت شهرك هاى صنعتى استان تهران، 
از  گروهى  تجمع  به  منجر  که  شهرکى  چنین  ایجاد  کرد:  عنوان 
متخصصان و فعاالن یک رشته به صورت متمرکز مى گردد بسیار 
حائز اهمیت بوده و با انتقال تجارب، وجود دانشگاه هاى مد و ارتقاى 
کیفیت محصوالت، با کاهش هزینه هاى تولید به دلیل دسترسى 

آسان به مواد اولیه و فروش محصول رو به رو خواهیم شد.
مراکز  ایجاد  و  جانبى  هزینه هاى  و  واسطه گرى  کاهش  محرابى 
نمایشگاهى و تسهیالت بیشتر براى خریداران عمده را از مزایاى 
این شهرك دانست و افزود: در شهرك پوشاك عرضه مستقیم 
به  توجه  با  که  شد  خواهد  انجام  تولیدکنندگان  توسط  تولیدات 
راهکارهاى  از  یکى  پوشاك،  رسمى  غیر  واردات  گسترده   حجم 
مقابله براى کاهش واردات قانونى و غیر قانونى، ایجاد شهرك 
آن،  ظرفیت  افزایش  و  داخل  تولید  از  حمایت  با  و  بوده  پوشاك 

تولید و قیمت تمام شده را رقابت پذیر خواهد ساخت.
مدیر کل صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از  جلوگیرى  مد،  و  طراحى  دانشگاه هاى  وجود  تجارب  انتقال 

به  تولید  هزینه هاى  کاهش  جانبى  هزینه هاى  و  واسطه گرى ها 
ترویج  محصوالت،  عرضه  اولیه،  مواد  به  آسان  دسترسى  دلیل 
زندگى،  سبک  و  فرهنگ  با  متناسب  مدل هاى  و  مد  اشاعه  و 
ساماندهى صنعت و صنف پوشاك و در نهایت مبارزه با قاچاق 
و  کرد  عنوان  شهرك ها  این  دستاوردهاى  جمله  از  را  پوشـاك 
گفت: در حال حاضر پیگیرى اخذ مجوز ها و استعالم هاى مربوطه 
از اداره کل حفاظت محیط زیست، معاونت بهبود تولیدات دامى 
شهرسازى،  و  راه  کل  اداره  راهدارى  کشاورزى،  جهاد  سازمان 
شرکت گاز، شرکت برق منطقه اى، شرکت توزیع برق و شرکت 
آب منطقه اى استان تهران در دستور کار قرار گرفته و با شناسایى 
به  اراضى  در  شهرك  توسعه  کارشناسى  بینى  پیش  مالکین 
قرار  مدیره  هیأت  کار  دستور  در  و  بررسى  مورد  وسعت90هکتار 

خواهد گرفت.
محرابى افزود: تاکنون اقدامات آغاز طراحى فاز 2 شهرك صنعتى 
پوشاك مبتنى بر انتخاب و عقد قرار داد با شرکت مهندسى مشاور 
انجام   ،500,1 توپوگرافى  نقشه  تهیه  شهرك،  طراحى  جهت 
مطالعات مکانیک خاك و مطالعات مرحله دوم سیویل (که شامل 
پالن هندسى،پالن پاکئومترى، پروفیل هاى طولى، مقاطع عرضى 

تیپ وگزارش طرح هندسى بوده) انجام گرفته است.

مجتبى صفایى در خصوص تاسیس مرکز تجارى ترکیه در ایران 
دغدغه  همواره  داخلى  مشابه  کاالى  واردات  کرد:درباره  اظهار 
وجود دارد و واردات غیرقانونى آن نیز تبدیل به معضلى براى 
کشور شده است و درباره واردات غیر قانونى کاال همه مسئوالن 

تأکید خاصى بر جلوگیرى از ورود آنها به کشور دارند.  
به  کاال  قانونى  غیر  واردات  به  اشاره  با  ایران  اصناف  سخنگوى 
کشور ادامه داد: در کشور منعى براى جذب سرمایه گذار خارجى 
نداریم و اولویت هاى آن را نیز دولت  تعیین مى کند تا از نظام 
داخلى حمایت شود.  وى تصریح کرد: اگرکاالیى ارزان تر در اختیار 
مصرف کننده قرار گیرد یا به نحوى سیر تولید و توزیع تسریع یابد، 
ایرادى ندارد، اما اولویت با کاالهاى داخلى است و در صورتى که 

کاالیى تولید داخلى نداشت آن موقع باید اقدام به واردات شود.
صفایى با بیان اینکه اصناف در حوزه پوشاك معتقد به حمایت 
از تولید داخلى هستند گفت: اگر مانعى ایجاد کنیم که پوشاك 
کشورهاى دیگر حق حضور در بازار ما را نداشته باشند در این 
صورت ممکن است آنها نیز اجازه صادرات کاالهاى ایرانى را 
به کشور خود ندهند. وى افزود: درصورتى که مجموعه اى اقدام 
به واردات قانونى کاال به کشور داشته باشد و لطمه اى نیز به 

تولید داخلى نزند نباید به آن خرده گرفت، زیرا مى تواند اجناس 
را به قیمت  مناسب ترى  به دست مصرف کننده برساند. صفایى 
تأکید کرد: مردم ما نیز باید به این باور برسند که خرید کاالى 
ایرانى فرصت شغلى براى ما ایجاد و بزه هاى اجتماعى را تقلیل 
مى دهد اما استفاده از کاالى خارجى با از بین بردن فرصت هاى 
تولید داخلى میزان آسیب هاى اجتماعى را در کشور باال مى برد.
نظر  مورد  کاالى  باید  نیز  ما  کنند هاى  تولید  افزود:  وى 
تکلیف  مصرف کنندگان  به  و  کنند  تولید  را  مصرف کنندگان 
نکنند که باید کاالى تولید شده را حتمًا  خریدارى کنند، زیرا با 
این رویکرد نمى توانیم حرفى براى گفتن داشته باشیم. صفایى 
در  و  است  پیوسته   wto به  افغانستان  حاضر  حال  در  گفت: 
مى پیوندد.  جهانى  تجارت  سازمان  به  نیز  عراق  نزدیک  آینده 
این امر به معنى گرفته شدن بازارهاى ایران است و اگر فکر 
جدى نشود وضعیت اقتصادى ما در آینده نزدیک دچار چالش 
کنترل  داشت:براى  اظهار  ایران  اصناف  سخنگوى  مى شود. 
واردات پوشاك باید از ابزار قانونى تعرفه واردات اقدام کرد و در 
تعیین این تعرفه نظر تولید کننده و کارشناس داخلى لحاظ شود، 

اما مانعى نمى توان ایجاد کرد.

نظر اتاق اصناف درباره فروشگاه بزرگ ترکيه در تهران

از  ایران  اتاق  اجتماعى  تامین  و  کار  مالیات،  کمیسیون  رئیس 
تمدید فرصت ارسال فهرست معامالت فصل بهار 1396 تا پایان 
مهلت ارسال اطالعات فصل تابستان (15 آبان 1396) خبر داد.
محمود توالیى، رئیس کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعى 
اتاق ایران با اعالم این خبر به پایگاه خبرى اتاق ایران گفت: با 
توجه به برخى مشکالت، تعدادى از مودیان مالیاتى که موفق 
به ارسال فهرست معاالت فصل بهار خود نشده بودند، خواستار 
با  خوشبختانه  که  شدند  اطالعات  این  ارسال  مهلت  تمدید 
دارایى  و  اقتصاد  امور  وزیر  موافقت  و  شده  انجام  پیگیرى هاى 
به استناد تبصره 3 ماده 10 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون 
مالیات هاى مستقیم، فرصت ارسال فهرست معامالت فصل بهار 

1396 تا پایان مهلت ارسال اطالعات فصل تابستان یعنى 15 
آبان 1396 تمدید شد. مودیانى که از صورتحساب نوع اول، دوم و 
سوم موضوع ماده (8) آیین نامه شماره 230761 مورخ 1394/12/4 
و اصالحى شماره 50967/م مورخ 1396/2/12 ماده (95) قانون 
براى فروش کاال یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایى استفاده 
مى کنند، مى توانند اطالعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت 
مجموع ارسال کنند. در خصوص معامالت اعم ازخرید یا فروش 
کاال یا خدمت که تا میزان 5 درصد حد نصاب معامالت کوچک 
هستند،  مناقصات  برگزارى  قانون   (3) ماده   (1) تبصره  موضوع 
مشموالن ماده (9) مى توانند فهرست معامالت مذکور را به صورت 

مجموع ارسال کنند. 

فرصت ارسال فهرست معامالت فصل بهار فرصت ارسال فهرست معامالت فصل بهار ۱۳۹۶۱۳۹۶ تمديد شد تمديد شد  
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران خبر داد:
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ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

گزارش نشست کميته الياف پلی استر انجمن صنايع نساجی ايران

اولين نمايشگاه بين المللی فرش ماشينی و کفپوش در شهر آفتاب افتتاح شداولين نمايشگاه بين المللی فرش ماشينی و کفپوش در شهر آفتاب افتتاح شد
اولین نمایشگاه فرش ماشینى و کفپوش شهر آفتاب از روز سه شنبه 
17 مرداد ماه لغایت جمعه 20 مرداد ماه در محل نمایشگاهى شهر 

آفتاب و با حضور شرکتهاى تولیدکننده فرش ماشینى برگزار شد.
روبان افتتاح این نمایشگاه صبح روز سه شنبه با حضور آقاى فاضلى 
رئیس اتاق اصناف قیچى شد و این نمایشگاه رسماً آغاز بکار نمود.
عظیم دستفال- مدیرعامل شرکت بانیان فرداى روشن  و مجرى 
و  کف پوش  ها  موکت،  ماشینى،  فرش  بین المللى  نمایشگاه  اولین 
فرش  فعاالن  و  صنعتگران  استقبال  آفتاب  شهر  در  دیوارپوش ها 
ماشینى و کف پوش از برگزارى این نمایشگاه را چشمگیر توصیف 
کرد و ابراز داشت: به دلیل کمبود فضاى نمایشگاهى موفق به جذب 
مشارکت کنندگان  از  تعدادى  اگرچه  نشدیم  خارجى  شرکت هاى 
نمایشگاه  این  در  هستند؛  ایران  در  نمایندگى  داراى  که  خارجى 
حضور داشتند. به گفته دستفال، فضاى اختصاص داده شده به این 
نمایشگاه حدود 18 هزار متر مربع و متراژ غرفه هاى واگذار شده 9 
هزار متر مربع بود. وى در پاسخ به انتخاب زمان برگزارى نمایشگاه 
و نزدیکى آن به زمان برپایى نمایشگاه فرش ماشینى در شهریورماه 
گفت: دنیاى امروز، دنیاى رقابت است و اگر این رقابت به صورت 
سالم انجام شود، برگزارى دو نمایشگاه مشکلى به وجود نخواهد 
آمد ضمن این که در سال هاى آینده، زمان برگزارى این نمایشگاه 
تغییر خواهد کرد و به نیمه دوم سال موکول مى شود تا تداخلى با 
هیچ یک از نمایشگاه هاى مرتبط با صنعت نساجى از جمله فرش 

ماشینى و کف پوش نداشته باشد.
دستفال به امکانات مرکز نمایشگاهى شهرآفتاب اشاره کرد و گفت: 

ایستگاه مترو داخل مرکز نمایشگاه مستقر است و بازدیدکنندگان 
سقف  شد.  خواهند  سالن ها  وارد  روى،  پیاده  دقیقه  چند  از  پس 
تهران،  نمایشگاه  برخالف  و  است  متر   32 نمایشگاه  سالن هاى 
سالن بدون ستون است و هیچ گونه مانعى براى بازدیدکنندگان و 

غرفه داران به وجود نمى آورد.
شهر آفتاب مجهز به بانک، سیستم هاى گرمایشى و سرمایشى، 
و  است  اقامتى  مرکز  و  مجهز  رستوران  بهداشتى،  سرویس هاى 

به طور کلى از استانداردهاى یک نمایشگاه بهره مند است.
این فعال نمایشگاهى از همکارى و مساعدت اتحادیه فرش ماشینى 
و موکت تهران و به خصوص آقاى کمالیان-رئیس اتحادیه- جهت 
برگزارى موفق و پربار این نمایشگاه قدردانى نمود و ابراز امیدوارى 
بتواند  آینده  سال  در  نمایشگاه  برگزارى  تاریخ  تغییر  با  تا  نمود 
مشارکت و همکارى انجمن صنایع نساجى ایران را نیز جلب نماید.     
جهت  مناسبى  گزینه  را  آفتاب  شهر  نمایشگاهى  مجموعه  وى، 
جمله  از  مختلف  صنایع  مطرح  و  معتبر  نمایشگاه هاى  برگزارى 
نساجى دانست و گفت: ترافیک سرسام آورى که در ایام برگزارى 
بسیار  مى آید  وجود  به  چمران  بزرگراه  در  مختلف  نمایشگاه هاى 
طاقت فرساست به همین دلیل شرکت سهامى نمایشگاه ها تصمیم 
گرفت بخشى از نمایشگاه ها را به مراکز دیگرى منتقل کند که در 
این میان شهر آفتاب در مقایسه با ، مصلى تهران، مرکز نمایشگاهى 
حجاب و بوستان گفت وگو، به دلیل دسترسى به مراکز حمل و نقل 
عمومى، فضاى گسترده، امکانات و تسهیالت رفاهى گزینه بسیار 

مناسبى محسوب مى شود. 

نايب رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق تهران می گويد 
مردان اقتصادی دولت دوازدهم بايد خروج کامل از رکود و حل 

معضل بيکاری را در اولويت کاری خود قرار دهند.
احمد کيميايی اسدی می گويد:« تيم اقتصادی دولت دوازدهم 
و وزرای اقتصادی دولت بايد در کنار هم و هماهنگ اولويت 
کاری خود را خروج کامل از رکود کنونی قرار دهند؛ بعد از 
گذشت بيش از ۳ سال از رکود و باتوجه به اينکه تورم کشور 
به زير ۱۰ درصد رسيده است زمان آن فرارسيده که دولت 
با شتاب بيشتری به فکر بازگرداندن رونق به کسب و کارها 

و توليد باشد.»
سرمايه  حجم  کاهش  شاهد  اينکه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
گذاری های داخلی و خارجی هستيم، گفت:« وقتی سرمايه 
گذاری انجام نشود اشتغال جديد را هم شاهد نخواهيم بود 
و اين در شرايطی است که يکی از بزرگ ترين دغدغه های 
کشور و مسئوالن عالی رتبه در حال حاضر اشتغال زايی و 
داشت  توجه  بايد  البته  است.  کشور  بيکاران  باالی  جمعيت 
که کاهش سرمايه گذاری ارتباط مستقيمی با رکود دارد اگر 
سرمايه  رشد  با  آن  از  بعد  باشيم  شاهد  را  اقتصادی  رونق 

گذاری های داخلی و خارجی هم رو به رو می شويم.»
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينکه بايد طرح 
ضربتی برای خروج از رکود در اولويت دولت دوازدهم قرار بگيرد، 
گفت:« البته خروج از رکود نيازمند اقدامات اوليه و الزاماتی است 
که به اعتقاد من بايد هرچه زودتر شروع شوند که شامل اصالح 
نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری،ساختارهای اداری، تامين 

اجتماعی، ماليات و... می شود.»
او در ادامه از اصالح نظام بانکی کشور به عنوان «جراحی 
به  نياز  کشور  بانکی  سيستم  گفت:«  و  کرد  ياد  بزرگ» 
با  و  دردآور  اتفاق  اين  است  ممکن  که  اگرچه  دارد  جراحی 
خون ريزی بسيار همراه باشد ولی موضوعی است که برای 
رفع چالش های اقتصادی کشور حياتی به نظر می رسد. شما 
در نظر بگيريد در کشوری که تورم به زير ۱۰ درصد رسيده 
است چرا بايد سود بانکی باالی ۲۰ درصد باشد؟ اين اتفاق 
باعث  و  داشته  دنبال  به  را  بسياری  چالش های  اکنون  هم 
شده توجيه اقتصادی سرمايه گذاری و راه اندازی واحدهای 
صرفه  کسی  برای  ديگر  برود؛  بين  از  کشور  در  توليدی 
اقتصادی ندارد که به دنبال توليد و سرمايه گذاری باشد و 
در مقابل خيلی راحت پول خود را در بانک سپرده می کند و 
سود می گيرد، بدون اينکه هيچ دردسری را تحمل کند، خب 

با اين شرايط چه کسی به دنبال توليد می رود.» 
کيميايی با بيان اينکه سود باالی بانکی، فرهنگ غلطی را در 
حال شکل دادن در جامعه است، گفت:« سودهای بانکی باال 
شرايطی را به وجود آورده است که ديگر فرهنگ کار، تالش 
و کارآفرينی در حال از بين رفتن است، همه به دنبال اين 
هستند که پول را در بانک سپرده کنند و سود آن را بگيرند و 

اين به مفهوم ترويج فرهنگ تنبلی در جامعه است.» 
تهران  اتاق  کار  و  کسب  تسهيل  کميسيون  رئيس  نايب 
اهميت  به  خود  صحبت های  از  ديگری  بخش  در  همچنين 
پايبندی وزاری آينده کشور به خصوص وزاری اقتصادی به 
اسناد باالدستی اشاره کرده و می گويد:« اجرای برنامه های 
تدوين شده در برنامه ششم توسعه کشور و رسيدن به اهداف 
چشم انداز ۱۴۰۴ بايد در برنامه کاری وزرا قرار گيرد، اسناد 
دولت  بايد  و  اند  شده  تنظيم  جمعی  خرد  با  که  باالدستی 
مردان به آن پايبند باشند؛ ما در کشور ديگر برای آزمون و 

خطا فرصت نداريم.»

نظام بانکی کشور نيازمند يک جراحی است 
نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران: 

مصوبات کميته، شاهد اثرگذاری بيشتر تصميمات کميته باشند و در 
ادامه از بهرام محمدی نائب رئيس کميته خواست تا موارد مورد نظر 

را مطرح کند تا بتوان به جمع بندی مطلوب رسيد.
بهرام محمدی با اشاره به افزايش عوارض صادرات پرک از ۱۵ 
درصد به ۷۰ درصد و پيگيريهای انجمن صنايع نساجی ايران در 
مواد  تأمين  جهت  در  را  مصوبه  اين  شدن  اجرايی  خصوص،  اين 
اوليه واحدهای داخلی و باالنس عرضه و تقاضا بسيار مؤثر دانست. 
محمدی با طرح اين سؤال که چرا صنعت الياف پلی استر امروز در 
مقايسه با سالهای قبل، سودآوری خود را از دست داده است؟ به 
رقابت ناسالم فعالين اين صنعت در خريد و حتی فروش اشاره نمود 
و خروج اين صنعت از زيان را مستلزم کاهش هزينه های مربوط به 
خريد مواد اوليه و تنظيم عوامل بهره وری و مديريت و همچنين 
عرضه محصول نهايی با قيمت مناسب دانست. وی افزايش قيمت 
پرک در ماههای اخير را کم سابقه دانست و پيشنهاد داد که باالنس 
عرضه و تقاضا در دستور کار کميته قرار گيرد و کنسيرسيومی با 
که  شود  تشکيل  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  حمايت  و  همت 
واردات پرک را مديريت کند. محمدی با اشاره به سوابق مذاکرات 
کميته الياف پلی استر در خصوص طرح تأسيس کنسرسيوم خريد 
دليل  به  مذکور  مذاکرات  بودن  ناموفق  و  داخل  از  پرک  تأمين  و 
تأسيس  مختلف،  شرکتهای  خريد  سياست های  همخوانی  عدم 
اين کنسرسيوم برای خريدهای خارجی و واردات را راه حلی برای 
بحران فعلی دانست. پيشنهاد دوم آقای محمدی به کميته الياف، 
بود  نهائی  محصوالت  قيمت  افزايش  در  يکپارچگی  و  هماهنگی 
که از اعضای کميته خواست در اين خصوص بحث و تبادل نظر 
نموده و اتخاذ تصميم نمايند. پس از بيانات آقای محمدی موضوع 
سخت گيری های سازمان حفاظت از محيط زيست در واردات بطری 
و همچنين قيمت تمام شده محموله های وارداتی مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت.
ملک پور از ظريف مصور با اشاره به افزايش ظرفيت توليد خود 
در آينده ای نزديک به لزوم واردات بطری برای بحث تعادل بين 
عرضه و تقاضا اشاره نمود و قيمت ها را در بازار فعلی غيرمنصفانه 
دانست و افزايش قيمت محصول نهايی اين صنعت را مستلزم اتفاق 

نظر و پايبندی همه توليدکنندگان اين صنف دانست.
پس از بحث و تبادل نظر و به پيشنهاد محمدرضا مقدم رييس کميته 
مذکور مقرر شد تا حصول نتيجه قطعی برای تأسيس کنسرسيوم، 
واردات  شرايط  در  تسهيل  به  مربوط  موضوع  پيگير  مذکور  کميته 
بطری PET جهت برقراری توازن در عرضه و تقاضای بازار باشد 
و به هر نحوی اعم از پيگيری های مربوط به اخذ مجوزهای الزم و 
مصوبات حمايتی از تأمين مواد اوليه از خارج از کشور و کاهش تعرفه 
واردات به منظور ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا اقداماتی صورت گيرد.
و  مسائل  و  مستقيم  مالياتهای  قانون  اصالحيه  موضوع  همچنين 
ارزش  ماليات  بحث  خصوص  به  موضوع  اين  با  مرتبط  مشکالت 
افزوده و بحث ثبت و ارسال گزارشات خريد و فروش فصلی براساس 
کد اقتصادی های معتبر مورد تبادل نظر قرار گرفت که در نهايت 
مقرر  شد انجمن صنايع نساجی پيگير لحاظ نمودن ضريب صفر 
مالياتی برای تأمين مواد اوليه پرک و بطری PET مورد مصرف 
واحدهای توليد الياف باشد. پيرو مذاکرات وتجربيات گذشته کميته 
محصوالت  و  پرک  اوليه  مواد  روی  گذاری  نرخ  درخصوص  الياف 
نهايی پس از بحث و توافق نظر و تحليل روند قيمتی موارد ذيل 
مورد تصويب و توافق کميته قرار گرفت: قيمت پايه برای الياف ساليد 
خودرنگ ۳۵۰۰ تومان، برای الياف سبز ايزوگامی۳۲۵۰ تومان، برای 
الياف هالو   ۴۴۰۰ تومان با شرايط فروش نقدی مورد تصويب قرار 
گرفت. در خصوص قيمت پرک نيز موارد زير مطرح و مورد توافق 
قرار گرفت. پرک زير دويست تحويلی درب کارخانه ۲۸۵۰ تومان و 
پرک زير هزار ۲۶۰۰ تومان (کرايه با خريدار) و پرک زير دوهزار به 
قيمت ۲۵۵۰ تومان (کرايه با خريدار)  و بطری تحويلی درب کارخانه 
۱۸۵۰ تومان ، و آسيابی سفيد ۲۰۵۰ تومان تصويب شد. بديهی است 

قيمت ها برای موارد رنگی ۲۵۰ تومان کمتر از اين قيمت می باشد.
به اين صورت که به طور ميانگين کليه محصوالت نهايی يکصد 
تومان در کيلو افزايش قيمت و مواد اوليه يکصد تومان در کيلو 
کاهش قيمت يافت. تاريخ اجرای مصوبه هم شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۴ 
مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد که آقای محمدی به نمايندگی 
ازکميته الياف بادبيرخانه انجمن صنايع نساجی درخصوص پيگيری 

مصوبات بخش اول نشست همکاری فرمايند.
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

  

عنوان  به  (کاج)  اشتغال  کارانه  طرح 
دولت  اشتغالزاى  طرح هاى  از  یکى 
ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که سه 
طرح «کارورزى ویژه فارغ التحصیالن 
آموزى در  بیکار»، «مهارت  دانشگاهى 
بیمه اى  و «مشوق  واقعى»  کار  محیط 

کارفرمایى» را شامل مى شود.
فارغ  افراد  کارورزى،  طرح  اساس  بر 
التحصیل دانشگاهى پس از ثبت نام در 
از  صالحیت،  احراز  و  کارورزى  سامانه 
سوى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
براى  اقتصادى  و  تولیدى  واحدهاى  به 
تا  مى شوند  معرفى  کارورزى  دوره  طى 
در دوره 4 تا 6 ماهه با یک سوم حداقل 

دستمزد در یک بنگاه اقتصادى مشغول به کار شوند. اما دولت 
براى ترغیب کارفرمایان به جذب این افراد پس از اتمام دوره 
کارورزى مشوق بیمه اى براى کارفرمایان در نظر گرفته است. 
بـر همیـن اسـاس وزارت کار در راسـتاى اجـراى مـاده 71 
قانـون برنامه ششـم توسـعه و بند 6 جدول تبصـره 14 قانون 
بودجـه 96 کل کشـور معافیـت کارفرمایـان از پرداخـت حق 
بیمـه سـهم کارفرمـا در قبال بـه کارگیرى نیـروى کار جدید 
از بیـن دانـش آموختـگان دانشـگاهى جوان را در دسـتور کار 

داد.  قرار 
سوى  از  که  جوانان  اشتغال  کارانه  طرح  جزئیات  اساس  بر 
معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینى وزارت کار تدوین و تهیه 
اجراى  براى  شده  تعریف  چارچوب هاى  مطابق  است،  شده 
طریق  از  است،  مقرر  کارفرما  سهم  بیمه اى  معافیت  برنامه 
برقرارى این مشوق، نسبت به ایجاد اشتغال براى 400 هزار 

نفر از دانش آموختگان جوان در سال جارى اقدام شود.

مشموالن طرح مشوق هاى بیمه اى کارفرمایان
در اجراى طرح مشوق هاى کارفرمایان از پرداخت حق بیمه 
التحصیل  فارغ  جوانان  بکارگیرى  ازاى  در  کارفرما  سهم 
بخش  اقتصادى  فعال  بنگاه هاى  کارفرمایان  دانشگاهى، 
در  اجتماعى  تامین  کارگاهى  کد  داراى  تعاونى  و  خصوصى 
صورت جذب و بکارگیرى جوانان دانش آموخته دانشگاهى از 
بین گروه هدف این طرح براى مدت یکسال از پرداخت حق 
بیمه تامین اجتماعى سهم کارفرما معاف مى شوند و این سهم 

توسط دولت پرداخت مى شود.
به  نسبت  پذیرنده،  واحد  عنوان  به  که  کارفرمایانى  همچنین 
دوره  طى  گواهى  داراى  دانشگاهى  التحصیالن  فارغ  جذب 
کارورزى را جذب کنند بابت همان کارورزان و در چارچوب 
آیین نامه اجرایى ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه به مدت 
برخوردار  کارفرما  سهم  بیمه  حق  معافیت  مزایاى  از  سال   2

مى شوند. 
تمام کارگاه هاى خصوصى و تعاونى فعال یا کارگاه هاى داراى 
مجوز فعالیت از مراجع رسمى کشور تحت پوشش طرح مشوق 
بیمه اى سهم کارفرما قرار مى گیرند و کارفرمایان واجد شرایط 
کاریابى  مراکز  طریق  از  نیاز  مورد  کار  نیروى  تامین  از  پس 
اجتماعى»  رفاه  و  کار  تعاون،  «اداره  یا  فعالیت  مجوز  داراى 
سوى  از  جدید  کار  نیروى  گمارى  کار  به  تاییدیه  کسب  و 
اداره مذکور و ارائه مدارك مورد نیاز به اداره تامین اجتماعى 
شهرستان محل فعالیت کارگاه، مشمول برقرارى معافیت بیمه 

سهم کارفرما قرار مى گیرند.

میزان معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه
تامین  بازرسى  و  بیمه  لیست  داراى  کارگاه هاى  کارفرمایان 
بیمه  تعداد  بیشترین  بر  مازاد  کار  نیروى  ازاى  به  اجتماعى 
ارسالى  حقوق  و  مزد  صورت  طبق  گذشته،  سال  شدگان 
جدید  کارگاه هاى  کارفرمایان  و  اجتماعى  تامین  سازمان  به 
به  ارسالى  لیست  در  مندرج  کارکنان  تعداد  ازاء  به  التاسیس 
بازرسى  یا  ماهه  سه  زمانى  بازه  در  اجتماعى  تامین  سازمان 
تحصیلى  مدارك  داراى  اوال  که  سازمان  توسط  شده  انجام 
لیسانس یا باالتر باشند و ثانیا در گروه سنى 25 تا 34 سال 
باشند، از پرداخت 100 درصد حق بیمه سهم کارفرما ماهانه 
معادل دو میلیون و یکصد و سى و نه هزار ریال (2139000 
ریال) به ازاى هر یک از جوانان استخدام شده در کارگاه معاف 
مى شوند. در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالى کارفرما 
و نتیجه بازرسى تامین اجتماعى هر کدام که بیشتر باشد معیار 

عمل قرار خواهد گرفت
بر اساس این طرح، کارفرمایانى که نیروى جدید را به جاى 
در  باالتر  یا  لیسانس  تحصیلى  مدرك  با  شاغل  کار  نیروى 
مشمول  کرده اند،  کار  ترك  یا  مستعفى  اخراج،  که  کارگاه 
شدگان  بیمه  تعداد  چنانچه  و  شد  نخواهند  بیمه اى  معافیت 
کاهش  کارفرما  سهم  بیمه  معافیت  برقرارى  از  پس  کارگاه 
یابد و فرد یا افرادى که طبق تاییدیه اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى یا نماینده آن به عنوان نیروى کار جدید در کارگاه 
شوند،  حذف  کارفرما  ارسالى  مزد  صورت  از  شده اند  شاغل 
معافیت  شمول  از  جدید  کار  نیروى  کاهش  نسبت  به  کارگاه 

سهم کارفرما خارج خواهد شد.

مشوق هاى  از  استفاده  و  کار  نیروى  جذب  مراحل 
بیمه اى

بیکار  دانشگاهى  التحصیالن  فارغ  جذب  براى  کارفرمایان 
مشوق هاى  طرح  مزایاى  از  استفاده  و  کارورز  عنوان  تحت 

بیمه اى سهم کارفرما مراحل زیر را باید انجام دهند:
- مراجعه کارفرما به کاریابى داراى مجوز از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى محل و 

جذب نیروى کار جوان دانش آموخته دانشگاهى
- ارسال لییست بیمه کارگاه به تامین اجتماعى محل فعالیت

- صدور تاییدیه بکارگیرى دانش آموخته دانشگاهى توسط بنگاه 
از سوى اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى محل فعالیت بنگاه

- برقرارى معافیت از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعى سهم 
کارفرما توسط شعبه تامین اجتماعى محل فعالیت

عضو جدید

شرکت پشمبافى آسیا
مدیرعامل: محمدرضا احمدپور

سابقه فعالیت شرکت: 34 سال
محل کارخانه: کرمان

زمینه فعالیت: تولید پارچه و نخ فاستونى
عضویت  ایران  نساجى  صنایع  انجمـن 

آقاى  جناب  ویژه  به  واحـد  آن  مدیران  به  را  آسیا  پشمبافى  شرکت 
ایشان و  محمدرضا احمدپور تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون 

شرکت پشمبافى آسیا را آرزومند است.

تبریک

تسلیت

رئیس  نایب  شیبانى  علیمردان  دکتر  آقاى  جناب 
محترم هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران 

اتاق  محترم  ریاست  حکم  با  حضرتعالى  انتصاب  احتراماً 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران به عضویت در 
کارگروه هم اندیشى (حل و عقد) اتاق ایران را تبریک عرض 

نموده و توفیق بیش از پیش حضرتعالى را مسألت داریم . 
انجمن صنایع نساجى ایران

جناب آقاى علیرضا موبد
مدیریت محترم شرکت صنعتى الیى ساز

درگذشت والده گرامیتان را خدمت حضرتعالى و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و براى آن مرحومه علو درجات 

و براى بازماندگان صبر و شکیبایى مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

و  صادراتى  کاالهاى  فهرست  استاندارد،  ملى  سازمان 
وارداتى مشمول استاندارد اجبارى را براى اجرا از روز 15 
مرداد منتشر کرد. این سازمان با اعمال آخرین اصالحات از 
جمله تغییرات مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات 
مشمول  وارداتى  و  صادراتى  کاالهاى  فهرست  سال 96، 
استاندارد اجبارى را انتشار داد. فهرست کاالهاى مشمول 
 www.isiri.gov.ir استاندارد اجبارى بر روى سامانه

قابل دسترسى است.

انتشار فهرست کاالهای صادراتی و 
وارداتی مشمول استاندارد اجباری 

جزئيات مشوق های بيمه ای کارفرمايانجزئيات مشوق های بيمه ای کارفرمايان
 برای جذب فارغ التحصيالن بيکار برای جذب فارغ التحصيالن بيکار  
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