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اشاره:
 نشست تخصصى بررسى چالش ها و موانع صنایع نساجى 
ایران به دعوت کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى ایران با حضور 
دفتر  مدیرکل  ایران،  بازرگانى  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس 
نساجى و پوشاك وزارت صمت، مشاور وزیر در امور نساجى 
و پوشاك، نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى و 
رئیس شوراي بانوان بازرگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران، نمایندگان تشکل هاى مختلف صنعت نساجى و پوشاك 
از جمله انجمن صنایع نساجى ایران، اتحادیه تولید و صادرات 
نساجى  متخصصین  جامعه  ایران،  پوشاك  و  نساجى  صنایع 
انجمن  البرز،  استان  نساجى  صنایع  همگن  انجمن  ایران، 
صنایع همگن پوشاك خوزستان و برخى مدیران، تولیدکنندگان 
و  سازمان ها  از  میهمانان  دیگر  و  بخش خصوصى  فعاالن  و 
نهادهاى  دولتى مرتبط با این صنعت در سالن جلسات پارلمان 

بخش خصوصى برگزار شد.
در آغاز این نشست دکتر ابوالفضل روغنى- رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانى ایران- ضمن خوشامدگویى به میهمانان، گفت: نساجى یک 
صنعت بسیار قدیمى و ریشه دار در کشور ماست و جزو صنایع پیشران 
کشور محسوب مى شود. وى سپس اداره جلسه را به مهندس جمشید 

بصیرى- رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران- سپرد. 
اتاق  نکته که کمیسیون صنایع  این  داشت:  ابراز  بصیرى  مهندس 
بازرگانى ایران، اولین نشست خود را پس از انتخابات هیأت رئیسه جدید 
به موضوع صنایع نساجى کشور اختصاص داده، نشان دهنده اهمیت 
این صنایع در اقتصاد کشور است و بدون تردید براى طرح مسائل و 
مشکالت صنایع نساجى و پوشاك، پارلمان بخش خصوصى بهترین 
مکانى است که مى توانیم مطالب خود را به گوش مسئولین ذى ربط 
برسانیم. وى ابراز امیدوارى کرد کمیسیون صنایع اتاق در آینده نیز 

ادامه در صفحه 3همچون گذشته و امروز، به مساعدت هاى خود براى 

گزارشی از برگزاری نشست تخصصی کميسيون صنايع اتاق بازرگانی، صنايع و معدن و کشاورزی ايران

بررسـی چالش ها و موانـع صنايـع نساجـی ايـران 

در بخش آغازين نشست کميته ريسندگی پنبه ای انجمن صنايع نساجی 
ايران که عصر روز  دوشنبه سوم مهرماه ۹۶ در محل دفتر انجمن صنايع 
نساجی ايران برگزار شد آقای مهندس احد کرمانی دبير کميته مذکور 
با اشاره مقدماتی به ضروروت تشکيل اين نشست به موضوع مسائل 
و مشکالت مالياتی ايجاد شده برای واحدهای توليدی پرداخت و اخذ 
ماليات بر ارزش افزوده از توليدکننده معادل ۹ درصد از فروش نخ توليدی 
با توجه به معافيت پنبه از ماليات ارزش افزوده را يکی از بزرگترين 
مشکالت واحدهای ريسندگی در حال حاضر دانست و از اعضای کميته 
خواست تا نسبت به اتخاذ تصميم واحد در اين خصوص اهتمام ورزند  و 
با پايبندی به مصوبات کميته،  زمينه ادامه فعاليت واحدها را فراهم کنند . 
پس از سخنان ايشان ، آقای نيک چی مديرعامل نساجی بابکان نيز 
با اشاره به امتناع خريداران از ارائه کد اقتصادی به مشکالت عديده 
ايجاد شده برای واحدهای توليدی اشاره نمود و معافيت بنکداران پارچه 
از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را ديگر مشکل واحدهای بافندگی 

دانست . 
آقای توکلی از شرکت ساوين نيز با بررسی و اشاره به مشکل عمومی 
واحدهای توليدی درخصوص مشکالت ناشی از امتناع خريداران از ارائه 

کد اقتصادی خواستار اتخاذ تصميم در اين خصوص شدند .
 آقای يراقی نيز با تاکيد بر اخذ ماليات از مصرف کننده نهائی به موضوع 
معافيت برخی از زنجيره های توزيع  از پرداخت ماليات ارزش افزوده 
اشاره نمود و تنها راه اخذ ماليات را اخذ ماليات از مصرف کننده نهائی 
دانست و توضيحاتی درخصوص فلسفه قانون ماليات ارزش افزوده ارائه 

نمود و از عدم اجرای صحيح اين قانون گاليه نمود. 
آقای نجاتی که شرکت تحت مديريت خود را به شدت درگير مشکل 
ايجاد شده از ناحيه سازمان امور مالياتی می داند توليدکننده را در شرايط 
حساس کنونی مسئول وصول ماليات برای دولت دانست و با انتقاد از 
مسائل ريز و درشتی که توسط سازمان امور مالياتی برای واحدهای 

توليدی ايجاد شده است به لزوم اصالح قانون و اخذ ماليات مذکور از 
مصرف کننده نهائی تاکيد کرد . آقای نجاتی معافيت از پرداخت ماليات 
بر ارزش افزوده را ديگر مشکل واحدهای ريسندگی دانست و  اخذ مبالغ 
هنگفت و غيرواقعی بابت ماليات عملکرد و ماليات برارزش افزوده از 
توليدکننده را عامل غيررقابتی شدن توليد نخ در داخل دانست ايشان با 
اشاره به حجم قاچاق و واردات غير کارشناسی در کشور ادامه فعاليت و 

رقابت واحدهای داخل را غيرممکن دانست . 
آقای اقبال مديرعامل شرکت هواباف نيز با تائيد مسائل مطروحه ، راه 
حل موضوع مشترک واحدهای ريسندگی را تهيه نامه مشترک برای 
رئيس سازمان امور مالياتی و پيگيری های مستمر توسط انجمن صنايع 

نساجی ايران دانستند . 
آقای کريمی از پاياجين اصفهان نيز ضمن اشاره به هفته دفاع مقدس، 
صنعتگران را جهادگران عرصه دفاع از توليد داخل در مقابل قاچاق و 
مسائل و مشکالت عديده توليد و اشتغال در کشور دانست و خواستار 
تمرکز جلسه بر موضوع ماليات بر ارزش افزوده شد و تنها راه حل 
اين مسئله را ارائه راهکارهای عملياتی و نرم افزاری برای حل موضوع 

دانستند . 

گزارشی از نشست کميته ريسندگی سيستم پنبه ای انجمن صنايع نساجي ايران

هماهنگـی، يکپارچگی و اتحاد شـرط الزم برای خروج از بحـران 

ادامه در صفحه 2

يزدانی با اشاره به پايش 
طرح های باالی   ۵۱درصد 
پيشرفت فيزيکی از وجود 
اشتغال  با  طرح  ۱۳هزار 
کشور  در  نفر  ۴۴۴هزار 

خبرداد:
يزدانی به موضوع پرداخت 
به  توليد  رونق  تسهيالت 
و  کرد  اشاره  صنعتگران 
گفت: تا کنون بيش از ۲۵ 
توليد  رونق  تسهيالت طرح  گرفتن  برای  بنگاه  و ۶۵۳  هزار 
که ۳۰ هزار ميليارد تومان اعتبار برای آن پيش بينی شده در 

سامانه بهين ياب ثبت نام کرده اند.
با  اما  وی گفت: قبول داريم نرخ تسهيالت ۱۸ درصد است 
راکد  که  کوچک  بنگاه   ۱۸۶ قبل  سال  در  تسهيالت  همين 
بوده اند در شهرک های صنعتی در حوزه صادرات فعال شدند.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران 
خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست امسال بيش از ۱۲۰ 
درصد رشد واگذاری زمين و بيش از ۲۰ درصد رشد در زمينه 

تعداد انعقاد قراردادها در شهرک های صنعتی داشته ايم.
صنعتی  شهرک های  ايجاد  زمينه  در  اينکه  بيان  با  يزدانی 
زمينه  اين  در  گفت:  هستيم  آن  کردن  تخصصی  دنبال  به 
اخيرا دولت چهار شهرک تخصصی به تصويب رسانده و در 

استان های مختلف کشور فعال می شود.
با  قرارداد   ۵۲۱ و  ۷۰هزار  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
منعقد  کشور  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  سرمايه گذاران 

شده است.
تسهيالت  تخصيص  بر  تجارت  و  معدن  وزيرصنعت،  معاون 
کرده  نام  ثبت  توليدی  واحدهای  کليه  به  توليد  رونق  طرح 
در سامانه ی بهين ياب به شرط برخورداری از بازار تقاضای 
اثربخشی  تسهيالت  اين  گفت:  و  کرد  تأکيد  آنان،  توليدات 
خاص خود را دارند و می توانند به رونق توليد و توسعه صنعتی 

کمک کنند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران 
با  دارند  ارزی  تعهدات  که  توليدی  واحدهای  مديران  افزود: 
موجود  فرصت  از  بايد  اولويت بندی  و  برنامه ريزی  مديريت 
به  تعيين شده  مدت  تعهدات خود ظرف  به  و  بهره مند شده 
با  بايد  اين صورت،  غير  در  کنند  عمل  مبدأ  روز  نرخ  همان 

قيمت روز ارز بدهی خود را پرداخت کنند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران 
در رابطه با فسخ قراردادهای واگذاری زمين که به بهره برداری 
به  اشتغال  و  توليد  برای  صنعتی  زمين  گفت:  نرسيده اند 
توليدکنندگان واگذار می شود و به طور مثال اگر يک زمين 
پس از گذشت ساليان متمادی به بهره برداری نرسد و فقط 
بلکه  نيست  مالی  منابع  از  بهينه  استفاده  شود،  ديوارکشی 
نخستين اقدام بايد راه اندازی خط توليد و بهره برداری باشد 

پس از آن ديوارکشی و احداث سايت اداری انجام شود.

۱۳ هزار طرح صنعتی با پيشرفت فيزيکی 
باالی ۵۰ درصد 

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی:

بخش اول
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ادامه از صفحه 1

الگوی حمايتی ترکيـه از بنگاه ها
سيـدجالل ابراهيمـی / مديـر مرکـز مطالعات ايـران و ترکيه

را  ايران  ايجاد صندوق ضمانت وام در  ترکيه در  الگويی  اجرای 
 (SME) می توان بستر توسعه بنگاه های توليدی در حوزه اس ام ای
دانست. همچنين پرداخت فاکتوری الگوی ديگری برای خريد دين 
و پرداخت وجوه است که عامل گشايش زمانی و بازگشت سرمايه به 
صندوق شرکت هاست و اين روش نيز امروز در ترکيه موفقيت آميز 

بوده است.
به گزارش پايگاه خبری گسترش، ترکيه در يک برنامه تنظيمی که 
در آن به انضباط مالی تاکيد شده درصدد ايجاد اشتغال است. اين امر 
غيرممکن است مگر اينکه رشد سريع اقتصادی انجام شود. بينالی 
يلدرم نخست وزير ترکيه که پيشينه مديريت در حوزه حمل ونقل 
دريايی در استانبول، اتوبوس های دريايی و ترانسپورت دريايی بين 
استانبول و حوزه دريايی مرمره و جزاير آن منطقه (آداالر) و همچنين 
پيشينه وزارت راه و ترابری را دارد برنامه اقتصادی خود را اين گونه 
با توليد بيشتر در زمينه های مختلف  اعالم کرد: ما می خواهيم 
کشاورزی، دامپروری، صنعتی زمينه را برای افزايش صادرات فراهم 
کنيم و طبيعی است که با افزايش حجم توليد، ايجاد اشتغال نسبی 
انجام می شود و به اين ترتيب کاهش کسری تراز پرداختی پديد 
می آيد. يکی از مشکالت بنگاه های کوچک و متوسط استفاده از منابع 
مالی است دولت با ايجاد صندوق ضمانت وام اين مشکل را برطرف 
کرد. در حوزه اس ام ای(SME) (اقتصاد متوسط و کوچک، صاحبان 
کارخانه ها، توليدی ها) صادرکنندگان وقتی سررسيد پرداخت ها فرا 
می رسيد در بسياری مواقع با توجه به شرايط نمی توانستند پرداخت ها 
را به موقع انجام دهند دولت با ايجاد صندوق ضمانت وام، بانک ها 
را از پرداخت ها مطمئن و نسبت به استمهال و ارائه زمان و ايجاد 
شرايط برای ادامه کار در حوزه اقتصاد متوسط و خرد ترغيب کرد. 
امری که در ايران در شرايط خاص می تواند گره گشای توليد و ادامه 
راه و حرکت اقتصادی بسياری از بنگاه های توليدی، صادراتی و... 
باشد دولت ترکيه با راه اندازی صندوق ضمانت وام شرايط را برای 
امکان بهره مندی بنگاه های متوسط و کوچک فراهم کرد و نه تنها از 
توقف آنها جلوگيری کرد بلکه با ورود به موقع در حوزه عملکرد توليد 
و عرضه به افزايش توليد و توان بخشی سرمايه ای اقدام کرد دولت با 
تزريق دوباره وام يا افزايش وام و ارائه مهلت بدون پرداخت جرائم و 
بهره اضافه ۳۲۶ هزار واحد را با پرداخت ۲۰۱ ميليارد لير ترک فعال 
کرد.  حرکت ضمانت وام و ايجاد فاکتورينگ که در حال توسعه 
ازسوی بخش خصوصی و بانک های خصوصی و دولتی است و با 
بازپرداخت مبالغ پيش فاکتورها و فاکتورهای فروش، توليدکنندگان 
را امکان می دهد که نسبت به فروش وعده دار و همچنين نسيه 
فانيانس اقدام کنند و همچنين خريداران نيز با خريد زمان دار با 
استفاده از فاکتورينگ نسبت به واريز اسناد زمان دار اقدام کنند.با 
توجه به اينکه رقم صادرات ترکيه  ۱۵۷ ميليارد دالر است ولی هنوز 
نرخ بيکاری دو رقمی است ميزان سرمايه گذاری در ترکيه ۲ سال 
پيش رقمی برابر ۴ ميليارد دالر (۳/۹ ميليارد دالر) و در گذشته رقمی 
برابر ۶/۲ميليارد دالر بود از اين رو گفته می شود ميزان صادرات در 
سال جاری ۹ درصد افزايش يافته است. بايد اعالم کرد که رقم 
اعالم شده صادرات که ازسوی بينالی يلدرم که با ۹ درصد امکان 
افزايش اعالم شده ۱۰ميليارد و ۲ ميليون دالر با رقم اعالم شده 
آقای اردوغان که در روزنامه استار انتشاريافت و او رقم صادراتی 
را  ۱۵۲ ميليارد دالر در نشست اعضای روسای استانی اعالم کرد 
متفاوت است. اين در حالی است که تنها صادرات خودروی ترکيه 

۲۷ ميليارد دالر است.

آقای کالهدوزان از يکتا فالح سپاهان نيز عالوه بر اشاره به موضوع 
کد اقتصادی و ماليات ارزش افزوده در صنايع ريسندگی به مسائل و 
مشکالت عديده واحد تحت مديريت خود اشاره نمود و مواردی را 
درخصوص مشکالت ايجاد شده در اجرای ناقص قانون و عدم اجرای 

همگن آن در واحدهای مختلف مطرح نمود . 
آقای دکتر کاردان با اشاره به تنوع مسائل و مشکالت واحدهای توليدی 
از حاضرين خواست با تمرکز بر دستور جلسه موضوع را پيگيری کنند 

که بتوان به نتيجه مطلوب رسيد . 
کاردان با اشاره به موضوع اخذ ماليات ارزش افزوده از محصول نخ 
ريسندگی ها بدون درنظر گرفتن معافيت پنبه از ماليات بر ارزش افزوده 
خواستار پيگيری اين موضوع شد دکتر کاردان در بخش ديگر از سخنان 
خود به تعرفه ده درصدی واردات پنبه اشاره نمود و با تحليل قيمت تمام 
شده کاالی توليد داخل به موضوع حمايت های جدی دولت ازبکستان  
از پنبه کاران و ريسندگان آن کشور اشاره نمود و ازبکستان را رقيب 
اصلی صنعت نساجی کشور دانست ايشان در بخش پايانی سخنان 
خود به موضوع فاکتور و کد اقتصادی اشاره نمود و به تحليل مسائل 
و مشکالت متعدد واحدهای توليدی در اين خصوص پرداخت ايشان 
حل موضوع تعرفه و ماليات بر ارزش افزوده را نيازمند حمايت دولت و 
پيگيری انجمن دانست و مورد سوم يعنی موضوع صدور فاکتور رسمی 
و کد اقتصادی را نيازمند همکاری و اتحاد اعضای کميته ريسندگی 

دانست . 
مهندس شروين بادامچی نيز ضمن تقدير از حضور پررنگ و موثر 
اعضای کميته در اين نشست به اصالحات قانون ماليات های مستقيم 
و موضوع جريمه های کيفری در نظر گرفته شده برای مديران واحدها 

اشاره نمود . 
بادامچی با اشاره به تعطيلی واحد شاديلون بدليل مسائل و مشکالت 
ايجاد شده به لزوم قانونمندی و اجرای قانون اشاره نمود و عدم توجه 
اصناف به اجرای قانون مالياتی بر اساس توافق با اتحاديه و صنف را 
مهمترين مشکل شرکتهای توليدی دانست بادامچی با اشاره به قاچاق 
نخ از مناطق آزاد و عرضه آزادانه در فضای مجازی و بازارهای کشور، 
عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و تعرفه های قانونی توسط 
قاچاقچيان را مهمترين عامل غير رقابتی شدن توليد داخل دانست. 
ايشان همچنين توضيحاتی را درخصوص ارسال ليست امتناع برای 
خريدارانی که از ارائه کد اقتصادی امتناع می ورزند ارائه و عدم دريافت 

ليست امتناع توسط ادارات مالياتی را غيرقانونی دانست . 
در ادامه اين نشست آقای دکتر مالاحمدی با اشاره به قانون اخذ ماليات 
از مصرف کننده و تغيير موضوع مجلس نسبت به اين قانون، قانون 
ماليات ارزش افزوده را يکی از منابع درآمدی دولت در بودجه دانست و 
تنها راه حل موضوع را تغيير قانون يا سوق دادن ماليات بر ارزش افزوده 
به ماليات بر مصرف يعنی اخذ اين ماليات از مصرف کننده نهائی دانست 
و به فشارها و سخت گيريهای سازمان امور مالياتی درخصوص اخذ 

ماليات از واحدهای توليدی اشاره نمود. 
مالاحمدی شناسنامه دارترين افراد جامعه را توليدکنندگان دانست که 
در معرض تيغ تيز سازمان ها و نهادهای دولتی قرار دارند و فشارهای 

ناشی از اين موضوع منجر به تعطيلی بيست و پنج درصد از واحدهای 
توليدی شده است . 

مالاحمدی با اشاره به  لزوم دعوت از دولتمردان برای حضور در چنين 
جلساتی خواستار پيگيری متمرکز بر روی هدايت اخذ ماليات ارزش 

افزوده از مصرف کننده نهائی شد . 
دکتر کاردان در ادامه نشست با اشاره به طومار تهيه شده انجمن صنايع 
نساجی ايران در طرح مشکالت واحدهای نساجی به استراتژی های 
انجمن برای سالجاری در اين خصوص اشاره نمود و با قرائت نامه 
ارسالی به مقام معظم رهبری که رونوشت آن برای روسای قوا و 
مسئولين و دست اندرکاران اقتصادی و صنعتی کشور ارسال شده است. 
از کميته ريسندگی پنبه ای خواست تا تمرکز خود را بر مسائل تخصصی 

اين کميته معطوف کند تا نتيجه مطلوب حاصل شود . 
انجمن  پيگيری های  گزارش  به  نيز طی سخنانی  رييس زاده  آقای 
صنايع نساجی ايران درخصوص کاهش تعرفه پنبه وادراتی و همچنين 
تخصيص ضريب صفر مالياتی به پنبه بعنوان مواداوليه مصرفی واحدهای 
ريسندگی به لزوم پيگيری های بيشتر و ارتباط موثر با نمايندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر ارائه اليحه از طرف دولت درخصوص 
موارد مذکور و همچنين لزوم به تصويب رسيدن قانون ماليات بر مصرف 
تاکيد کرد و در نهايت پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا نامه ای 
به امضای انجمن صنايع نساجی ايران خطاب به سازمان امور مالياتی 
تهيه شود و طی آن مسائل و مشکالت مربوط به اين سازمان منعکس 
گردد. همچنين مقرر شد تا جلسات کميته ريسندگی بطور مستمر و موثر 
تشکيل شود تا ضمن تبادل اطالعات، دستاوردها و نتايج پيگيری های 
انجام شده درخصوص هماهنگی بيشتر واحدهای ريسندگی اقدام گردد . 
دکتر عامری نيز با اشاره به تشکيل فراکسيون حمايت از صنعت نساجی 
در مجلس شورای اسالمی از واحدهای مختلف خواست تا از حمايت 
نمايندگان مجلس در مناطق خود برای تقويت اين فراکسيون کمک 

بگيرند . 
آقای مهندس وحيد حريری نيز طی سخنانی ضمن تاکيد بر لزوم 
پيگيری های بيشتر انجمن صنايع نساجی و ساير تشکل ها برای حل 
مسائل و مشکالت مبتالبه اين صنعت به بحران های موجود در حوزه 
کار و توليد و اشتغال اشاره نمود و با ابراز تاسف و نگرانی از وضعيت فعلی 
واحدهای توليدی که بجای فروش و صادرات بايد به فکر مسائل و 
مشکالتی باشند که دولت و سازمانهای زيرمجموعه برای واحدها ايجاد 
نموده اند، ابراز اميدواری نمود که تداوم پيگيری ها منجر به اتفاقات خوب 
برای صنعت شود و با تقويت ارتباطات فيمابين اعضای کميته ريسندگی 
و تقويت ارتباطات انجمن و تشکل ها با مسئولين مربوطه در دولت و 

مجلس شاهد گشايشی در کار فعاليت اين صنعت باشيم . 
مهندس بصيری رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران نيز 
درپايان اين نشست در سخنان کوتاهی مطالبی را به اطالع حاضرين در 
جلسه رساند و با ارائه تاريخچه ای از حضور خود در انجمن به خدمات 
و فعاليت های انجمن در طول ساليان گذشته و لزوم اتحاد و يکپارچگی 
اعضای کميته و لزوم پايبندی بر مصوبات جلسات تاکيد نمود و صداقت 

و اتحاد را شرط موفقيت دانست. 

گزارشی از نشست کميته ريسندگی سيستم پنبه ای انجمن صنايع نساجي ايران

هماهنگـی، يکپارچگی و اتحاد شـرط الزم برای خروج از بحـران 
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ادامه از صفحه 1

تشکیل چنین نشست هایى ادامه دهد و خواسته هاى به حق ما را به سمع 
و نظر مسئولین محترم برساند. مهندس بصیرى با بیان این مطلب که 
خوشبختانه نشست حاضر به فاصله کوتاهى نسبت به نمایشگاه نساجى، 
پوشاك و فرش ماشینى تهران تشکیل شده، افزود: تعدادى از حاضرین 
جلسه امروز در نمایشگاه هاى مذکور حضور داشته اند و همین فاصله 

زمانى کوتاه، اهمیت و ضرورت نشست امروز را دو چندان مى کند.  
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران تصریح کرد: امروز گرد 
هم جمع  شده ایم که از مشکالت، چالش ها و موانع صنعتى صحبت 
کنیم که هر چه در کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه جهان، 
مورد عنایت و توجه دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان واقع شده است، 
متأسفانه در کشور ما (به خصوص در سال هاى اخیر) مورد بى توجهى و 

بى مهرى مسئولین و متولیان امر قرار گرفته است.
وى افزود: صنعتى که توانسته مسیر توسعه یافتگى کشورهاى توسعه 
یافته جهان را هموار کند و امروز سردمدار تولید ملى، اشتغال و صادرات 
در کشورهاى در حال توسعه و نوظهور جهان و یارى بخش آنها در مسیر 
توسعه و رشد اقتصادى باشد. صنعتى که از آن صحبت مى کنم، صنعت 

اشتغال زا، سودآور، عظیم و گسترده نساجى و پوشاك است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران خطاب به میهمانان 
عنوان داشت: اما چاره کار چیست؟ و براى استفاده از این ظرفیت ها و 

رونق صنایع نساجى در کشور چه باید کرد؟ 
مهندس بصیرى تأکید کرد: همزمان با آغاز کار کابینه دوازدهم، هیأت 
مدیره انجمن صنایع نساجى ایران با 56 سال سابقه فعالیت در زمینه 
صنایع نساجى و دارا بودن بیشترین کمیته هاى تخصصى در کلیه 
رشته هاى مرتبط با این صنایع و همکارى با مجرب ترین متخصصین و 
دانشگاهیان مرتبط و کارآفرینان عرصه نساجى، مشکالت موجود صنایع 
نساجى و پوشاك کشور را طى جلسات طوالنى مورد بررسى قرار داده 
و چکیده اى از مهم ترین این مشکالت و خواسته هاى فعاالن نساجى را 
تهیه و در قالب طومار، به امضاى بسیارى از صاحبان صنایع نساجى و 

متولیان این عرصه رسانده است.
وى ادامه داد: آنچه در این بیانیه در قالب خواسته هاى صاحبان صنایع 
نساجى و پوشاك مطرح شده، تنها چند مورد مهم از بین ده ها مشکلى 
است که متأسفانه صنعت نساجى کشور در سنوات گذشته گرفتار آنها 
شده و بارها در جلسات هیأت رئیسه انجمن صنایع نساجى ایران و 

مطبوعات و جراید مطرح شده اند.
به گفته مهندس بصیرى، درخواست هاى ذکر شده در این طومار، 
پرداخت پول و تسهیالت از طرف دولت نیست بلکه در یک جمله، 
فراهم کردن و تسهیل شرایط کسب و کار و تولید براى فعاالن صنعت 
نساجى است که این مهم جز از دولت و مجلس، از هیچ گروه، ارگان و 

تشکل دیگرى ساخته نیست.
این پیشکسوت صنعت، کمبود شدید پنبه را معضل اصلى این روزهاى 
فعاالن صنایع نساجى دانست و افزود: در سال هاى اخیر به دالیل 
مختلف، در کشور ما پنبه با کیفیت مناسب و میزان کافى تولید نمى شود 
و حداکثر 55 هزار تولید حجم تولید پنبه در کشور ما مى باشد، اما به 
رغم این نیاز شدید متأسفانه مشکالت و محدودیت هایى براى واردات 
پنبه اِعمال شده و مضاف بر آن روى پنبه وارداتى نیز 10 درصد تعرفه 

اعمال مى گردد.
به گفته وى، خواسته مشخص فعاالن صنعت نساجى ،کاهش تعرفه 
پنبه ( و البته سایر مواد اولیه) به صفر درصد است، این امر یکى از 
عظیم ترین معضالت صنعت نساجى ایران است و اگر چاره اى براى آن 

اندیشیده نشود به زودى به بحران تبدیل خواهد شد.
«مالیات بر ارزش افزوده» مورد دیگرى بود که رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنایع نساجى ایران، به عنوان معضل صنعت نساجى از آن یاد 
کرد و گفت: هنوز تولیدکنندگان قدم از قدم برنداشته باید این 9 درصد را 
به حساب سازمان امور مالیاتى واریز کنند در حالى که طبق این قانون، 
ارزش افزوده باید از حلقه پایینى مصرف کننده نهایى و نه از بخش تولید 
گرفته شود، لذا خواسته دیگر ما، اجراى کامل و صحیح قانون مالیات بر 

ارزش افزوده تا انتهاى زنجیره تولید (یعنى مصرف کننده نهایى) است در 
غیر این صورت، عدم اجراى این قانون براى صنایع نساجى و پوشاك تا 

زمان انجام اصالحات الزم، پیشنهاد مى  شود.
مهندس بصیرى سپس بیان داشت: یک محاسبه ساده نشان مى دهد 
تولیدکنندگان ایرانى از نظر هزینه هاى تولید حداقل 22 تا 19 درصد 
عقب تر از تولیدکننده رقیب در ترکیه هستند. در مقایسه با کشورى 
مانند ازبکستان نیز با توجه به کاهش صادرات پنبه توسط این کشور و 
اختصاص پنبه تولیدى با 17 درصد تخفیف ویژه به تولیدکنندگان داخلى 
خود،  تولیدکننده ایرانى 10+9+17 درصد یعنى 36 درصد عقب تر از 

تولیدکننده ترکیه هستند! 
وى اذعان داشت: اگر به تمام موارد مذکور، هزینه هاى ناشى از عدم 
عضویت در سازمان جهانى تجارت و نبودن در بازارهاى بین المللى 
براى  رقابت  امکان  شرایطى  چنین  در  است  طبیهى  بیفزاییم،  را 
تولیدکنندگان ایرانى نه در بازار جهانى و نه حتى در بازار داخلى وجود 

نخواهد داشت و به دنبال آن ، قاچاق یا واردات صورت خواهد گرفت.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران سپس به بیان نقل 
قول هایى از وزیر صنعت پرداخت که اعالم کرده «بازار پوشاك را مفت 
و مجانى در اختیار خارجى ها گذاشته ایم.» و « در شهر تهران فقط 250 
برند معروف با مجوز رسمى به عرضه کفش و پوشاك مى پردازند در 
حالى که 23 هزار واحد توزیعى، کفش و پوشاك مى فروشند! که بخش 

عمده آن قاچاق و البته بى کیفیت هستند» 
وى سپس اظهار داشت: سوال اینجاست که چرا جلوى آنها گرفته 
نمى شود؟ تابلوى آنها پایین آورده نمى شود؟ در تکمیل سخنان وزیر 
باید گفت تا زمانى که تولید داخلى در حوزه نساجى و پوشاك یا هر 
کاالى دیگرى ارزان تولید نشود و هزینه هاى تولید کاهش پیدا نکند و 
منسوجات و پوشاك ارزان در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد، برخورد 
با پدیده قاچاق از طریق برخوردهاى قهرى و کنترلى به تنهایى  جوابگو 
نخواهد بود بلکه اتخاذ تدابیر الزم براى کاهش قیمت تمام شده تولید 
داخل از یک طرف و مقابله با پدیده قاچاق از طرف دیگر، دو ابزارى 

هستند که باید همزمان با همدیگر به مرحله اجرا گذاشته شوند.
مهندس بصیرى در ادامه به عدم تخصیص ارز مبادله اى به ماشین آالت 
صنعت نساجى به رغم ابالغ قبلى آن از سوى دولت نیز اشاره کرد و 
گفت: طبق ابالغیه مورخ 12 دى 1395، معاون اول رئیس جمهور در 
ارتباط با ساماندهى بازار ارز، بانک مرکزى را موظف به اختصاص ارز 
مبادله اى جهت واردات ماشین آالت خطوط تولید نمود اما متأسفانه شاهد 
عدم اجراى این دستور هستیم، حتى در جلسه 14 شهریور 1396 که 
در حضور وزیر محترم صنعت بودیم، ایشان موضوع را مجدداً با  آقاى 
سیف- رئیس کل بانک مرکزى- مطرح کردند و قرار شد مراتب ظرف 
یک هفته مورد پیگیرى قرار گیرد اما هنوز هیچ پاسخى به فعاالن 
صنعت نساجى داده نشده است! لذا از مسئوالن وزارت صمت و بانک 
مرکزى درخواست مى کنیم هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف این 

مصوبه اقدام نمایند. 
فراوان  رنج  بر  مبنى  اقتصاد  وزیر  با  صمت  وزیر  مذاکره  به  وى 
تولیدکنندگان در زمینه اجراى قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیگیرى 

این مورد تا رسیدن به نتیجه مطلوب نیز اشاره کرد. 
رئیس  اشاره  مورد  که  نساجى  فعاالن صنایع  خواسته هاى  دیگر   از 
هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران قرار گرفت، متوقف نمودن 
اجراى نادرست قانون مشاغل سخت و زیان آور در شرایط حساس و 
بحرانى کنونى صنایع نساجى است، زیرا در هیچ یک از کشورهاى مهم 
تولیدکننده نساجى در جهان، چنین قانونى وجود ندارد و تداوم اجراى آن 
در کشور جز افزایش هزینه هاى تولیدکنندگان کشور در قیاس با رقیبان 

خارجى و کاهش قدرت رقابت پذیرى ما، نتیجه دیگرى ندارد. 
به گفته مهندس بصیرى، کاهش نرخ سود تسهیالت بانکى متناسب 
با کاهش نرخ تورم و تسهیل فرایند ارائه تسهیالت بانکى به صنایع 
نساجى، یکى دیگر از مسائل اساسى این صنعت به شمار مى آید که 
خوشبختانه گام اول در این مسیر با کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى 

برداشته شده و منتظر گام بعدى دولت براى کاهش واقعى (و نه اسمى) 
سود تسهیالت هستیم.

وى، برقرارى مجدد مشوق هاى صادراتى به منظور توسعه صادرات 
صنایع نساجى و پوشاك را از دیگر خواسته هاى صاحبان صنایع نساجى 
دانست تا انگیزه هاى الزم براى حرکت به سمت تولید صادرات  محور 
(که نیاز امروز تولید و صنعت کشور براى توسعه بازارهاى هدف است) 

را پیدا کنند. 
«طرح تولید پوشاك در مناطق روستایى» مورد دیگرى بود که رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران به آن اشاره کرد و گفت: این 
طرح با حضور آقایان دکتر شریعتمدارى (وزیر صمت)، دکتر نوبخت 
(رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مهندس یزدانى( معاون وزیر صمت) 
و برخى استانداران و مسئولین ، امضاء شد و طبق این طرح براى هر 
استان، حدود 68 میلیارد تومان و در مجموع 2 هزار و 100 میلیارد تومان 
براى 31 استان کشور بودجه اختصاص پیدا خواهد کرد. این نگرانى 
به صورت جدى وجود دارد که این طرح نیز به سرنوشت بنگاه هاى 
زودبازده در دولت آقاى احمدى نژاد تبدیل شود و بدون این که اشتغالى 
ایجاد شود، منابع اختصاص یافته به سوله و تجهیزات بالاستفاده تبدیل 

یا حیف و میل شوند! 
وى تأکید کرد: این نکته را مدنظر داشته باشید که با رقم 2 هزار و 100 
میلیارد تومان مى توان حداقل 40 کارخانه ریسندگى پنبه اى در کشور 
احداث کرد که توان تولید 280 هزار تن پنبه را دارد و براى حداقل 
20 هزار نفر شغل ایجاد مى کند لذا امیدوارم مسئوالن محترم پیش از 
اجراى چنین طرحى، بررسى هاى کارشناسى و مشاوره هاى الزم را از 
متخصصین صنعت و تشکل هاى نساجى و پوشاك دریافت کنند تا طرح 

مذکور به سرنوشت طرح بنگاه هاى زودبازده دچار نشود.
بخش دیگر سخنرانى مهندس بصیرى به بیان مثال هایى از حمایت 
برخى کشورها از صنایع نساجى و پوشاك اختصاص داشت. وى در این 
زمینه گفت: ترکیه قبل از انقالب اسالمى ایران، صنایع قابل اعتنایى 
نداشت اما از دهه1980 با مدل برندینگ در کنار طراحى و تولید، امروز 
به پنجمین تأمین کننده بزرگ پوشاك جهان و دومین تأمین کننده بزرگ 
اتحادیه اروپا تبدیل شده است که 80 درصد از صادرات پوشاك این 

اتحادیه را به خود اختصاص مى دهد.
وى ادامه داد: دولت ترکیه از زمان ریاست جمهورى تورگوت اوزل 
به  پوشاك)  ویژه  (به  نساجى  تولیدکنندگان صنایع  از  توان  تمام  با 
شیوه هاى مختلف حمایت کرده و مى کند و اثر این حمایت ها را امروز 
در فروشگاه هاى متعدد کشور خود مى بینیم. امروز تولیدکنندگان پوشاك 
ترکیه تحت حمایت دولت خود، در بزرگ ترین پاساژ ها، مراکز تجارى، 
مغازه ها و فروشگاه هاى کشور ما مشغول فروش منسوجات تولید ترکیه 

هستند.
وى ابراز امیدوارى نمود نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، دولت و 
کابینه دوازدهم به خصوص مسئولین مرتبط با بخش تولید و صنعت 
کشور با عنایت و توجه ویژه به مشکالت مذکور و تصمیم گیرى و 
ارائه راه حل هاى عاجل و فورى براى آنها، زمینه را براى خروج صنایع 
نساجى کشور از وضعیت فعلى و به دنبال آن رونق تولید و اشتغال در 

کشور را فراهم آورند. 
بخش دوم این نشست را در شماره آتى بولتن خبرى رشته ها و 

بافته ها خواهید خواند.

گزارشی از برگزاری نشست تخصصی کميسيون صنايع اتاق بازرگانی، صنايع و معدن و کشاورزی ايران

بررسـی چالش ها و موانـع صنايـع نساجـی ايـران 
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥
کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

واحد داورى و حل اختالف 
انجمن صنایع نساجى ایران 

صنايع  انجمن  اساسنامه  مفاد  طبق  که  آنجا  از 
بين واحدهای اختالف  داوری و حل  ايران،  نساجی 
عضو اين انجمن جزء اختيارات اين انجمن تعريف 
شده است بدين وسيله به اطالع می رساند که اعضای 
جهت  را  خود  اختالف  حل  موارد  می توانند  محترم 
داوری به انجمن صنايع نساجی ايران ارجاع فرمايند.
همچنين به اعضای محترم توصيه می گردد تا در متن 
قراردادهای منعقده، در بند حل اختالف، انجمن صنايع 
نساجی ايران را به عنوان داور مرضی الطرفين لحاظ 

فرمايند.

همکاری با شرکت های ترکيه ای برای بهبود وضعيت، مقدمه ای 
برای حضور در بازارهای صادراتی است چراکه با بضاعت پس از 
تحريم قادر به رقابت با اين کشور و ديگر توليدکنندگان پوشاک 

در جهان نبوديم.
و  کار  تعاون،  وزير  اشتغال  و  کارآفرينی  توسعه  معاون  (توضيح: 
رفاه اجتماعی از ۲۰ ميليون يورو سفارش صنعت پوشاک با برند 
خارجی و نشان ساخت ايران خبر داده است. احمد کيميايی اسدی 

فعال صنعت نساجی از پيامدهای خوب اين اقدام می گويد.)
انتقال تکنولوژی، ورود ماشين آالت پيشرفته و کم کردن فرصت 
با  پوشاک  توليد  پيامدهای  جمله  از  ايران  به  پوشاک  قاچاق 
برندهای خارجی و نشان ساخت ايران در کشورمان است. قاچاق 
کشورهای  گسترده  مرزهای  از  پوشاک  و  منسوجات  قابل توجه 
بخش  اين  در  اشتغال زايی  و  پوشاک  صنعت  ايران  به  همسايه 
توليد پوشاک در  برند و  با صاحبان  اما قرارداد  را تهديد می کند 
ايران دست کم به اشتغال کارگر ايرانی کمک می کند و از حجم 

قاچاق می کاهد. 
چند برند ترکيه ای در مناطق ويژه اقتصادی کشور که امتيازات 
مستقر  شده  گرفته  نظر  در  توليد  برای  آن  در  معافيت هايی  و 
شدند و فرايند ورود ماشين آالت جديد به ايران انجام شده است. 
اميدواريم اين شرکت ها بتوانند با مشارکت طرف ايرانی محصولی 
را توليد کنند که به نياز بازار داخل پاسخ دهد نيم نگاهی هم به 

صادرات داشته باشد.
به گزارش اتاق تهران، واردات کاالی آماده با ماشين آالت يا مواد 
برندهای  با  ايرانی در مشارکت  نگرانی های طرف  از  اوليه يکی 
توليد  در  ايرانی  کارگر  که  دارد  وجود  اين خطر  و  است  خارجی 
نهايت محصول  در  و  نباشد  از محصول مشترک سهيم  بخشی 

که  روندی  يعنی  برسد  فروش  به  ايران  بازار  در  ترکيه  ساخت 
پيش ازاين رايج بود. رفع اين نگرانی به هوشمندی مسئوالن در 
بهانه  به  تا  است  وابسته  ايرانی  طرف  و  اقتصادی  ويژه  مناطق 
وارد  تکميل شده  پوشاک  پارچه  واردات  يا  ماشين آالت  استقرار 
نشود چراکه هدف از همکاری با برندهای خارجی اشتغال کارگر 

ايرانی است.
قرارداد با برندهای معتبر جهانی گام اول در ارتقای وضعيت صنايع 
پوشاک است. ما سابقه خوبی در توليد پوشاک داريم اما به دليل 
رقيب  توليدی  واحدهای  در  تکنولوژی  نشدن  به روز  و  تحريم ها 
ديرينه و سنتی ما يعنی ترکيه گوی سبقت را ربوده است و امروز 
به اولين صادرکنندگان پوشاک به اتحاديه اروپا تبديل شده است. 
همکاری با شرکت های اين کشور برای بهبود وضعيت، مقدمه ای 
برای حضور در بازارهای صادراتی است چراکه با بضاعت پس از 
تحريم قادر به رقابت با اين کشور و ديگر توليدکنندگان پوشاک 

در جهان نبوديم.

۳ پيامد همکاری با برندهای خارجی پوشاک در ايران 

سود واردات پارچه چادر مشکی در جيب خارجی ها

احمد کيميايی اسدی، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران: 

دبير انجمن صنفی کارفرمايان نساجی استان اصفهان انتقاد کرد: 

دبير انجمن صنفی کارفرمايان نساجی استان اصفهان با انتقاد 
از اينکه کشورهای خارجی از توليد پارچه چادری سود خوبی 
حاصل می کنند، گفت: سود واردات پارچه چادر مشکی، مانع از 

توليد آن در کشور شده است.
بيشتر  نساجی  صنعت  در  امروز  اينکه  به  اشاره  با  چلمقانی  مظفر 
واردکننده هستيم، اظهار داشت: با سودده بودن صنعت نساجی به دليل 
بی توجهی در ارائه مواد اوليه به کارخانه ها امروز واردات مصنوعات 

نساجی با قوت بيشتری در کشور انجام می شود.
 دبير انجمن صنفی کارفرمايان نساجی استان اصفهان با ابراز تاسف 
از اينکه با پتانسيل باالی صنعت نساجی در کشور به جای صادرات؛ 
بيشتر واردکننده مصنوعات قاچاق به کشور هستيم، تصريح کرد: 

کشورهای ترکيه، چين و هندوستان رقبای نساجی ايران هستند.
با مارک خارجی توسط توليدکنندگان  فروش اجناس داخلی 

ايرانی
 وی در خصوص گرايش مردم به خريد مصنوعات نساجی وارداتی، 
گفت: متاسفانه اين موضوع ريشه فرهنگی دارد، چرا که در حال حاضر 
برخی از توليدکنندگان داخل، با مارک خارجی اجناس خود را به فروش 
می رسانند در حالی که همين اجناس با مارک داخلی در کشور خريدار 

ندارد.
اينکه مقرر شده بود، توليد پارچه چادری به  با اشاره به   چلمقانی 
عنوان پارچه ملی ايرانی در کشور صورت بگيرد، افزود: زمان زيادی 
از اين رخداد گذشته است و تاکنون هيچگونه بسترسازی و حمايت از 

توليدکنندگان برای توليد اين نوع پارچه صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: همچنان اين کشورهای خارجی هستند که از توليد 

پارچه چادری سود خوبی حاصل می کنند.
 دبير انجمن صنفی کارفرمايان نساجی استان اصفهان بيان داشت: 
اصفهان از ديرباز قطب صنعت نساجی ايران بوده و توليد انواع پارچه 

در اين استان انجام می گيرد، اما توليد پارچه چادرمشکی که ساليانه به 
ميزان زيادی به کشور وارد می شود و با قيمتی بسيار نازل تر از پارچه 
داخلی به دست مصرف کننده می رسد، برای توليدکنندگان مقرون به 

صرفه نيست و مصرف کنندگان هم اقبالی به آن ندارند.
جلوگيری از قاچاق، اولين گام پيش از توليد پارچه چادر مشکی 

در کشور
 وی تصريح کرد: اولين گام پيش از توليد پارچه چادر مشکی در داخل 
کشور، جلوگيری از قاچاق اين نوع پارچه و واردات آن به داخل کشور 
است و سپس ياری دولت به توليدکنندگان در راستای توليد پارچه چادر 

مشکی و کاهش هزينه های توليد است.
 چلمقانی گفت: دولتمردان بايد متوجه باشند که با عدم واردات پارچه 
چادر مشکی به کشور و توليد آن در داخل چه ميزان شکوفايی اقتصادی 

حاصل می شود و چه تعداد از جوانان به اشتغال گماشته می شوند.
وی با بيان اينکه کارخانه هايی در کشور برای توليد پارچه چادری 
اظهار  ادامه دهند،  توليد خود  به  نتوانستند  اما هرگز  احداث شدند، 
داشت: افزايش هزينه های منابع انرژی، ثابت نبودن نرخ ارز، ماليات 
بر ارزش افزوده و اعطای وام های پربهره و ديگر موانع باعث شدند 
تا فعاالن صنعت نساجی در سال های اخير نتوانند به فعاليت خود به 
خوبی ادامه دهند و بسياری از کارخانجات معتبر در اين زمينه به مرحله 

ورشکستگی رسيدند.
دبير انجمن صنفی کارفرمايان نساجی استان اصفهان حمايت دولت 
از صنعت نساجی داخلی را بسياری ضروری دانست و افزود: رونق 
کارخانه های نساجی که محصوالتشان به راحتی می تواند مهم ترين 
کاالهای صادراتی غيرنفتی کشور باشد، بايد بيش از پيش مدنظر 
مسئوالن و دولتمردان قرار بگيرد، چراکه با کمی توجه به اين صنعت 
می توان آن را از لبه پرتگاه نابودی به قله رشد و ترقی کشاند و از خروج 

ارز از کشور نيز جلوگيری کرد

۱- استراتژی های صادراتی 
صنايع نساجی و پوشاک ايران

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی 
ايران منتشر کرد: 

براى کسب اطالعات بیشتر
 26200196 - داخلى 117

۲- ماليات ها و صنعت

تنها کانال رسمى انجمن صنایع نساجى ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران
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