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ایجاد رگوالتوری در رسته های شغلی دارای مزیت اقتصادی

خواب زمستانی صنایع

افزایش نرخ دالر  رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است که 
تورم  از  داخلی  تورم  کسر  اساس  بر  و  تدریجی  به صورت  باید 

خارجی صورت گیرد.
درباره  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  خسروتاج،  مجتبی 
یافته  افزایش  نیز  صادرات  ارز،  نرخ  افزایش  دنبال  به  آیا  اینکه 

است؟ 
اظهار کرد: از گذشته نیز بارها بر این نکته تاکید کرده ام که نرخ 

دالر به تنهایی نمی تواند باعث توسعه صادرات شود. 
تعهدات  برخی  و  زمان بندی  برنامه  ریزی،  به  صادرات  واقع  در 
در  نمی تواند  کوتاه مدت  در  نرخ دالر  افزایش  و  دارد  نیاز  خاص 

میزان صادرات تاثیر چشم گیری داشته باشد. 
البته ممکن است افزایش  نرخ دالر برای برخی  وی ادامه داد: 
صادرکنندگان افزایش آنی درآمد به همراه داشته باشد اما اینکه 

در کالن تاثیرگذار باشد، بحث دیگری است.
ارز  نرخ  که  زمانی  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
بیشتر  درآمدهای صادراتی  که  می کند، همان طور  پیدا  افزایش 
ادامه در صفحه 2می شود، هزینه هایی که برای تامین مواد اولیه و خرید کاال وجود 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

گرانی دالر باعث تورم می شود یا افزایش صادرات؟

دارد نیز باال می رود. 
که  می دهند  ترجیح  هم  صادرکنندگان  حتی  اساس  همین  بر 
افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و بر اساس تفاوت تورم داخلی 
و خارجی باشد تا بتوان برنامه ریزی راحت تر و اصولی تری صورت 
داد.خسروتاج افزود: هیچ یک از صادرکنندگان از افزایش یکباره 

نرخ ارز استقبال نمی کنند، چراکه برخی کاالهای 

بر  تمرکز  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
و  اختصاصی  طور  به  مزیت دار  رسته های  برای  منابع  اختصاص 
برای  جدید  روش های  از  یکی  آن  کار  و  کسب  فضای  تسهیل 
برای  رگوالتوری  نظام  ایجاد  گفت:  است،  پایدار  اشتغال  ایجاد 
تنظیم فضای کسب و کار رشته های اختصاصی از جمله پوشاک 

مؤثر است.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار 
دارای دو الیه است، اظهار داشت: یک الیه بهبود فضای کسب و 
کار اصالح مجوزها و در الیه بعدی توجه اختصاصی به رشته های 

مزیت دار در کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: تنها اصالح مجوزها در 
به  باید  بلکه  نمی کنند  کار کفایت  و  بهبود فضای کسب  جریان 

تمرکز منابع بر رشته های دارای مزیت توجه کنیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظری اعالم کرد در 
حال حاضر صنایع فعال کشور به صورت نصفه و نیمه در حال 
واحدهای  از  درصد   ۵۰ فقط  که  به طوری  هستند،  فعالیت 

تولیدی کشور با ظرفیتی بیش از ۵۰ درصد فعالیت دارند.
جوازهای  صدور  افزایش  از  همچنین  شریعتمداری  محمد 
تاسیس در کشور خبر داد و افزود: افزایش صدور جوازهای 
تاسیس نشانگر میل به سرمایه گذاری در کشور است و به رغم 
مشکالت موجود اما تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی در 
۹ ماه اول امسال ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال 

افزایش داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد ، وزیر صنعت، معدن و تجارت  در 
مراسم افتتاح یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی نظرآباد 
افزود: به رغم همه محدودیت ها و مشکالت ایجاد شده برای 
توسعه کشور در سال های گذشته صنعت کشور به خصوص 
را  امید، روند روبه رشد خود  تدبیر و  ابتدای دولت  در دوره 
آغاز کرده است، به طوری که رشد منفی ۱۰ درصدی بخش 
مرداد  به  منتهی  ماه  پنج  در  یازدهم،  دولت  از  قبل  صنعت 
امسال به مثبت ۵ درصد رسیده است و روند روبه بهبود خود 
اینکه  به  اشاره  با  را سپری می کند. شریعتمداری همچنین 
یکی از معضالت اساسی واحدهای تولیدی نرخ باالی سود 
باالی ۲۳ درصدی،  نرخ سود  نیز عنوان کرد:  است  بانکی 
بازده در  واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه کرده و نرخ 
واحدها پاسخگویی سود بانک ها نیست و با این شرایط انتظار 
می رود کاهش نرخ بهره متناسب با تورم در شورای پول و 

اعتبار مطرح شود.
راغب  اعتباری  و  مالی  موسسات  کرد:  تاکید  شریعتمداری 
برای  و  هستند  بازده  زود  واحدهای  به  اعتبار  پرداخت  به 
واحدهای صنعتی بزرگ شرایطی را برای تسهیل به طور ویژه 
در نظر ندارند. شریعتمداری بر کاهش نرخ سود تا نزدیکی 
نرخ تورم یا تامین یارانه سود تسهیالت اعطایی به سیستم 
صنعتی به عنوان دو پیشنهاد در این زمینه تاکید کرد و افزود: 
بانکی عالقه مند به  اعتباری و واحدهای  موسسات پولی و 
پرداخت منابع مالی خود برای سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی یا فعالیت های تجاری زودبازده هستند، اما اشتیاق در 
سیستم بانکی برای پرداخت اعتبار به فعالیت های توسعه ای 
و به خصوص صنعتی و معدنی)به سبب بلندمدت تر بودن( 
محدود است که امیدواریم این مشکالت از سر راه واحدهای 

صنعتی برداشته شود.

فعالیت ۵۰ درصدی صنایع کشور

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که کشور ویتنام 
بعد از اجرای پروژه بهبود فضای کسب و کار به سرعت رشد جدی 
خصوصی  بخش  فعالیت  که  چرا  است  داشته  صادرات  حوزه  در 

سرمایه گذاری خارجی و صادرات را تسهیل کرد.
منصوری افزود: دقیقاً یکی از گلوگاه هایی که در 

معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی: 

گزارش مرکز بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 
که به تازگی منتشر شده نشان می دهد در نیمه نخست سال ۹۶ تعمیر 
و نصب ماشین آالت و تجهیزات با رشد منفی ۴۹ درصدی روبه رو بوده 
است. تولید پوشاک، سایر وسایل نقلیه، داروها و فرآورده های دارویی و 
تولید منسوجات نیز به ترتیب با رشد منفی ۱۶/۶،  ۱۳، 7/۲ و 7/۱ درصد 
مواجه بوده است. بر اساس این مطالعه، تعمیر و نصب ماشین آالت و 

تجهیزات باالترین رشد منفی را به خود اختصاص داده است.
این گزارش که بر اساس داده های بانک مرکزی تهیه شده تاکید کرده 
است که اصلی ترین دالیل ایجاد رکود، به فرسوده بودن تجهیزات تولید 
باز می گردد و این امر سبب می شود مصرف انرژی و در نهایت قیمت 
تمام شده تولید باال رود. همچنین در این گزارش آمده  است که دشوار 
بودن تامین نقدینگی، عدم استقبال سرمایه گذاری خارجی، رقابت دولت 

و  بی رویه  واردات  تولیدکنندگان بخش خصوصی،  با  و خصولتی ها 
بی مبنای کاالهایی که در داخل تولید می شوند و هزینه های دیگر سربار 

تولید  مثل افزایش قیمت حامل های انرژی و ارز هم در 



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

ما به گونه ای است که افزایش یکباره نرخ ارز اجازه سرمایه گذاری 
در آنها را نخواهد داد.

واردات قطعا گران تر می شود
کشاورزی  محصوالت  حوزه  در  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  وی 
مدت  میان  در  آنها  روی  سرمایه گذاری  که  اقالم هستند  برخی 

جواب می دهد و زمان بر است. 
حال اگر شرایط را اینگونه در نظر بگیریم، چه کسی می داند که 

در پنج یا ۱۰ سال آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود. 
بر این اساس طبیعی است که قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی 

در این حوزه ها از دست خواهد رفت.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر تمام بحث های اقتصادی 
کشور، سیاست های اقتصادی را به گونه ای اعمال کند که اجازه 

بهتری حاکم خواهد  نشود، شرایط  داده  ارز  نرخ  نوسانات شدید 
بود، زیرا به دنبال گرانی دالر، واردات ما نیز قطعا گران تر تمام 

خواهد شد.
برخی  در  است  ممکن  یک سو  از  واردات  گرانی  داد:  ادامه  وی 
میان  رقابت  شود  موجب  دارد  وجود  داخلی  تولید  که  زمینه ها 
تولیدکننده داخلی و خارج از کشور بیشتر شود اما در بخش هایی 
به  تورمی  اثر  ارز می تواند  نرخ  افزایش  نداریم،  داخلی  تولید  که 

همراه داشته باشد.
خسروتاج گفت: بر همین اساس برداشت شخصی من این است 
که افزایش یکباره نرخ ارز، برای هیچ یک از بخش های اقتصادی 
مطلوب نیست و باید همه ما به سمت نوعی ثبات حرکت کنیم و 

جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم.

استرداد  اجرایی  فرایند  تسهیل  منظور  به  مالیاتی  امور  سازمان 
 ۲۶۰/۹۶/۱۴۶ شماره  بخشنامه  به تازگی  ارزش افزوده،  بر  مالیات 
مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ را ابالغ کرده که منجر به افزایش شفافیت در 
مؤدیان  به  یافته  تعدیل  مانده  استرداد  و  پرداختی  اضافه  تعدیل 

مالیات  پرداختی  )اضافه  شده  قطعی  طلب  تهاتر  امکان  و  شده 
فراهم  را  مالیاتی صادرکنندگان  قطعی  بدهی  و  ارزش افزوده(  بر 

می کند.
استرداد  ضرورت  موضوع  ایران،  اتاق  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کمیته  در جلسات  ارزش افزوده صادرات، سال گذشته  بر  مالیات 
ماده ۱۲ و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد 
که متعاقب آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ 
مورخ ۹۵/۰۹/۳۰ را در خصوص اصالح دستورالعمل نحوه استرداد 
موقت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کاال موضوع ماده ۳۴ 

قانون رفع موانع تولید، صادر کرد. 
بخشنامه مذکور در وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران قابل 

دسترسی می باشد.

گرانی دالر باعث تورم می شود یا افزایش صادرات؟

بخشنامه جدید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان صادر شد

تشکیل کمیته عالی واحدهای تولیدی

بررسی  منظور  به  کمیته ای  کرد  مصوب  اعتبار  و  پول  شورای 
آخرین وضعیت واحدهای تولیدی در کشور و اتخاذ تدابیر مناسب  
به منظور ایجاد رونق در این واحدها در ایام پایانی سال و افزایش 

تولید تشکیل شود.

امور  در  رییس جمهور  دستیار  رییس جمهور،  اقتصادی  معاون 
اقتصادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی 
در این کمیته عضو بوده و ضمن بررسی تدابیر الزم  برای تحقق 
اتخاذ  برای  هفته  دو  مدت  ظرف  را  خود  پیشنهادات  مهم،  این 

تصمیم به شورای پول و اعتبار ارائه خواهند کرد.
اقدامات  و  بازار  در  ارز  نرخ  تحوالت  گزارش  جهان صنعت،  به 
بانک مرکزی در این خصوص بحث طوالنی این جلسه شورای 

پول و اعتبار بود.
طی این جلسه اقدامات بانک مرکزی به منظور ایجاد آرامش در 
برای  نیز  تدابیری  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ارز  بازار 
طی  شد.  اندیشیده  آتی  روزهای  در  ارز  نرخ  کاهش  روند  تداوم 
این جلسه که با حضور حداکثری اعضای شورا تشکیل شد، لزوم 
همراهی سیاست ها و تدابیر در حوزه های مختلف حاکمیت مورد 

تاکید قرار گرفت.

ایجاد رگوالتوری در رسته های شغلی دارای مزیت اقتصادی
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی:

کشور ما وجود دارد لزوم توجه به سرمایه گذاری خارجی، توسعه 
بخش خصوصی و موضوع صادرات است و در این حوزه ها قطعًا 
طریق  از  باید  کار  و  کسب  فضای  بهبود  بنابراین  داریم،  ضعف 
توجه به رشته های دارای مزیت نیز دنبال شود که منتج به رشد 
با تمرکز منابع و  اگر  افزود:  پایدار شود. وی  اقتصادی و اشتغال 
کار  و  بهبود فضای کسب  رشته های تخصصی،  بر  اولویت بندی 
در  اگر  مثال  عنوان  به  می رسیم  پاسخ  به  پیگیری شود سریع تر 
صنعت داروسازی و پوشاک دارای مزیت هستیم باید قوانین مرتبط 

با آن تسهیل شده و با تمرکز منابع بر روی این رشته ها مواد اولیه و 
موضوع صادرات آنان را پیگیری کنیم. منصوری با اشاره به اینکه 
توجه به رشته های شغلی مزیت دار اخیراً در کشورهای مختلف به 
طور جدی تری دنبال می شود، گفت: موضوع دیگر توجه به نظام 
رگوالتوری در کشور است که کمتر در ایران به آن توجه می شود. 
به عنوان مثال اگر در بخش پوشاک یک نهاد رگوالتور  وجود 
داشته باشد، قطعاً نظرات دولت و بخش خصوصی تجمیع شده و 

در نهایت منجر به تنظیم روابط در این بخش می شود.

خالصه مذاکرات نهصد و شصت و هفتــم 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  انجمن صنایع  مدیره  هیات  نشست 967 
در روز یکشنبه مورخ  96/11/01 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و 

تبادل نظر نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
میهمانان: خانم ها مهندس افسانه محرابی و مهندس سیمین خاشعی از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقایان: چیت ساز و آقابیک از انجمن 
صنایع همگن نساجی استان البرز و ارغائی و چایچی از گسترش صنایع 

بلوچ 
مورخ  انجمن  مدیره  هیات  نشست ۹۶۶  مذاکرات  ۱ - خالصه 

۹۶/۱۰/۰۳  قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید . 
۲- گزارشی از پیگیری های انجام شده درخصوص عریضه فعالین 
صنعت نساجی توسط رئیس هیات مدیره ارائه شد و مکاتبه با آقای 
کرباسیان درخصوص بخشنامه ۳۰/۹۶/۱۲8 مورخ ۹۶/۹/۲۹ قرائت 

گردید که مکاتبه مذکور پیوست می باشد. 
گزارش مربوط به مکاتبه انجام شده با مقام معظم رهبری درخصوص 
مشاغل سخت و زیان آور - که به پیشنهاد و پیگیری آقای علی گیوه 
چی تهیه شده بود و از طریق حجت االسالم گلپایگانی برای معظم له 

ارسال شده است ارائه شد. 
۳- مقرر شد تا نشست دوم با کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در بهمن ماه سالجاری برنامه ریزی و پیگیری 

شود. 
۴-  آقایان چیت ساز و آقابیک به نمایندگی از انجمن صنایع همگن 
نساجی استان البرز طبق دعوت قبلی در جلسه حضور یافتند و 
توضیحاتی را در خصوص این انجمن ارائه فرمودند و ابراز امیدواری 
نمودند که با پیگیری های به عمل آمده تاسیس شهرک نساجی و 
پوشاک و همچنین راه اندازی خوشه های صنعت در حوزه نساجی و 

پوشاک در این استان بزودی اجرایی شوند. 
۵- آقایان ارغائی و چایچی که به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع 
بلوچ که برای ارائه توضیحاتی درخصوص توانمندی های این شرکت 
برای ضدعفونی پنبه وارداتی به جلسه دعوت شده بودند توضیحاتی را 
درخصوص معرفی بیشتر این شرکت و خدمات قابل ارائه به واحدهای 

نساجی برای گندزدایی پنبه های وارداتی ارائه فرمودند. 
۶- سرکار خانم مهندس محرابی مدیرکل دفتر صنایع نساجی 
و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت که بعنوان میهمان در 
جلسه حضور داشتند طی سخنانی به پیگیریهای مکرر این اداره کل 
درخصوص حل مشکالت مربوط به تامین پنبه مورد نیاز واحدهای 
ریسندگی پرداختند و از هیات مدیره انجمن در این خصوص راهکار 
عملیاتی خواستند که در نهایت مقرر شد  سرکار خانم محرابی پیگیر 
مذاکرات خود با رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران باشند تا 
نسبت به تاسیس مرکز قرنطینه تحت مدیریت گمرکات اقدام گردد . 
7- آقای لباف طی سخنانی به مشکالت عدیده ایجاد شده برای 
واحدهای صنایع نساجی درحوزه صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی 
پرداخت و از تامین مواداولیه با ده الی پانزده درصد باالتر از نرخ جهانی 
انتقاد نمود. ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به حذف 
ارز مبادله ای برای خرید ماشین آالت نساجی و چیپس پلی استر اشاره 
نمودند و از عدم حضور نماینده وزارت صنعت در جلسات شورای رقابت 
انتقاد نمودند و تالش های انجام شده در جهت حذف سایت بهین یاب 
و خروج عرضه مواداولیه از بورس کاال را مهمترین خطرات پیش روی 

واحدهای نساجی دانستند. 
8- آقای مهندس حمیدی طی سخنانی به موضوع قاچاق و واردات 
غیر کارشناسی و غیر ضروری و کاالهای لوکس خارجی پرداختند و 
تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه را یکطرفه و به زیان مملکت دانستند 
و به برخی از مسائل و مشکالت گریبانگیر واحدهای نساجی از جمله 

مالیات بر ارزش افزوده و نرخ باالی بهره های بانکی پرداختند. 
۹- جلسه در ساعت ۱7:۳۰ با جمع بندی پایانی آقایان دکتر شیبانی 
و مهندس بصیری و سپاس و تشکر ویژه از میهمانان جلسه با ذکر 

صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. 
غایبین: محمود زینی، محمدرضا مقدم، مهندس شروین بادامچی، 
مهندس محمدجعفر شهالیی نژاد، دکتر بهروز محمدی، مهندس علی 
فرهی، مهندس عباس مقصودی، مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی، 

مهندس محسن آهنگریان 

2



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

ادامه از صفحه 1
خواب زمستانی صنایع

آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی ابالغ شد

وضعیت پیش آمده موثر بوده است.
1۵ تا 2۰ درصد واحدهای صنعتی راكد هستند

در این زمینه محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت چندی پیش گفت 
که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد واحدهای صنعتی داخلی دچار رکود هستند. 
البته وی تاکید دارد که آمار واحدهای راکد همواره ثابت نیست و بسته 
به شرایط، گاهی تعدادی از واحدها به چرخه تولید بازگشته و گاهی از 
چرخه خارج می شوند. منظور صالحی نیا از واحدهای صنعتی دارای رکود، 
واحدهایی هستند که با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت تولید کار می کنند. 
با این حال بر اساس آمارها، از میان 8۵ هزار واحد فعال صنعتی کشور، 
واحدهایی هستند که با کمتر از نصف یا کمی بیشتر از نصف ظرفیت 
کار می کنند و اوضاع مالی چندان مناسبی هم ندارند و بدون ایجاد یک 
چتر حمایتی مستحکم آنها نیز دیر یا زود به سرنوشت واحدهای دارای 

رکود )تولید با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت( مواجه می شوند.
دولت ها  استراتژی حمایت از تولید ندارند

در عین حال مرتضی رجبی قائم مقام کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمایی ایران بر این باور است که دولت ها در زمینه هدایت درست 
تولید، برای خود استراتژی تعریف نکرده اند و صرفا دنباله رو سیاست های 
غلط و ناکارآمد یکدیگر شده اند.وی افزود: به عبارت دیگر آنها نگاه 
بلند مدت به چرخه تولید و نوسانات اقتصادی تاثیرگذار روی آنها ندارند.از 

این رو وقتی بحرانی دامنه دار پیش می آید، این تولیدکنندگان هستند که 
باید به دولت راه خروج از رکود را نشان دهند  در حالی که منطق حمایت 
از تولید، عکس این را می گوید. رجبی افزود: به هر حال این دولت ها 
هستند که با سیاست های اشتباه اقتصادی و سیاست خارجی نادرست، 
حامیان تولید را فراری می  دهند و این گونه اقتصاد در دست بخش های 
نامولد قرار می گیرد و تولیدکنندگان به حال خود رها می شوند. دولت ها 
نظام  در  آنها  دادن  مشارکت  و  بخش خصوصی  همفکری  با  باید 
تصمیم گیری ها ، به تولید یاری برسانند، چرا که مطالبه اصلی مردم هم 

رونق اشتغال است. 
رجبی بر لزوم آرامش اقتصادی هم تاکید دارد و می افزاید: قطعا فضای 
اقتصادی کشور نیاز به آرامش بلند مدت دارد ، اما حاال التهاب جای آن را 
گرفته و این روند باید اصالح شود. البته دولت باید دیپلماسی اقتصادی 
خود را هم تقویت کند تا ارتباطات بهتری با جهان داشته باشیم و بتوانیم 

تکنولوژی و علم مورد نیاز خود را وارد کنیم. 
به نظر می رسد همه عوامل از واردات گسترده گرفته تا فشار سیستم 
بانکی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، دست به دست هم داده  و 
باعث شده اند کارخانه های قدیمی بسیاری مانند کاشی ایرانا، دست از 
تولید و سازندگی بکشند و کارگران را به امید بیمه بیکاری و یافتن شغل 

جایگزین، به امان خدا رها کنند.

تخریب برندهای پوشاک ایرانی با 
برخوردهای نامتعارف

دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک گفت: 
متأسفانه تولیدکنندگانی که ازنظر برندینگ ارتقا پیدا می کنند 
خیلی سریع با برخورد سازمان هایی مانند اداره مالیات، وزارت 
سازمان ها  این  و  می شوند  روبرو  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
هرکدام به نوعی این تولیدکنندگان را محدود می کنند، بنابراین 
ارتقا برند  تا زمانی که این مشکالت وجود دارد نمی توان به 

پوشاک در کشور امیدوار بود.
مشکل  مهم ترین  اکنون  اینکه  بابیان  قدیری  جاللی  سعید 
پوشاک  معمواًل  کرد:  تصریح  است،  قاچاق  پوشاک  صنعت 
یا  و  می شود  ذخیره  انبار  در  که  )جنسی  استوک  به صورت 

دست دوم است( از مبادی غیرقانونی وارد کشور می شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، وی افزود: این موضوع کل 
زنجیره تولید پوشاک اعم از تولید پارچه، نخ و صنایع وابسته 
را تحت تأثیر قرار می دهد و باوجوداینکه محمدرضا نعمت زاده، 
برای  را  دستورالعملی  تجارت  و  معدن  صنعت،  پیشین  وزیر 
ثبت نمایندگی های خارجی در ایران ابالغ کردند، هرچند این 

ابالغیه در حال اجرا است اما تاکنون نهایی نشده است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: 
نیز  عالوه بر این، اجرای دستورالعمل کدهای شناسایی کاال 
به کندی صورت می گیرد و معدود واردکنندگانی که واهمه ای از 
دستورالعمل ها داشتند اکنون فعالیت خود را گسترده تر کرده اند.

جاللی قدیری اظهار کرد: در حال حاضر  تعداد تولیدکنندگان 
که  است  مورد  هزار   ۲۰ صنفی  تولیدکننده  و   ۱۵۰۰ صنعتی 
این تولیدکنندگان در حوزه های مختلف صنعت پوشاک فعالیت 

دارند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک تصریح 
کرد: محصوالتی که تولیدکنندگان پوشاک کشور تولید می کند 
ازنظر قیمت و کیفیت قابلیت رقابت با محصوالت خارجی را 
البته برخی مشکالت ازجمله تأمین نقدینگی در حوزه  دارند؛ 

صنعت پوشاک وجود دارد.
برند معتبر  به  برای رسیدن  این پرسش که  به  پاسخ  وی در 
جهانی در حوزه پوشاک تولیدکنندگان نیاز به چه زیرساخت هایی 
ازجمله  مختلفی  شاخه های  موضوع  این  کرد:  تصریح  داریم، 
فرهنگ سازی را دربرمی گیرد.متأسفانه برخی از تولیدکنندگان 
روی  را  خارجی  برندهای  به  اجبار  محصوالت  فروش  برای 
عمده  که  درحالیست  این  و  می کنند  نصب  خود  محصوالت 
تولید داخل  بازار وجود دارد ممکن است،  محصوالتی که در 

باشد اما با برندهای خارجی به بازار عرضه می شود.
جاللی قدیری ادامه داد: برای برندسازی  نیاز به سرمایه وجود 
دارد امروزه دیگر تولید کار سختی نیست و موضوع مهم کنونی 
برندهای  برای  ایران  بازار  در  متأسفانه  که  است  برندینگ 
خارجی هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد اما زمانی که اسمی از 

برندهای ایرانی برده می شود تولیدکننده را پشیمان می کنند.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد 
اصل ۱۳8 قانون اساسی، آیین  نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و 
جلوگیری از تعطیلی کارخانه  های کشور را تصویب کرد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دولت، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران آیین  نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از 
تعطیل کارخانه  های کشور در ۲7 ماده را تصویب و ابالغ کرده است. 
 www.aiti.ir متن کامل این آئین نامه در وب سایت انجمن به نشانی

قابل دسترسی می باشد ذیاًل بخش هایی از این آئین نامه را می خوانید.
ماده ۱- در هر یک از موارد مذکور در مواد )۲( و )۳( قانون حمایت 
صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور -مصوب ۱۳۴۳- که 
در این آیین نامه به اختصار »قانون« نامیده می شود، هیات حمایت از 
صنایع که در این آیین نامه به اختصار »هیات« نامیده می شود، می تواند 

با رعایت مقررات این آیین نامه تصمیم الزم را اتخاذ نماید.
ماده ۲- اتخاذ تصمیم هیات منوط به وصول مدارک زیر است:

الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب - در مورد صدور قرار تامین رونوشت قرار.

ج - در مورد فوت یا حجر اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درخصوص تعطیل کارخانه.

د - در موارد مذکور در ماده )۳( قانون، اعالم دستگاه یا سازمان یا 
موسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجراییه از طرف مقام 

صالح باشد.
این  )الف( و )ب(  بندهای  از موارد مذکور در  تبصره - در هر یک 
از  از طرف یکی  ماده، آغاز رسیدگی هیات منوط به احاله موضوع 
وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت 

یا جهاد کشاورزی به هیات است.
ماده ۳- پس از وصول مدارک موضوع ماده )۲( این آیین نامه، تشخیص 
اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیات است، مگر در مورد 
بند )ج( ماده )۲( این آیین نامه که موکول به اعالم وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی است.
ماده ۴- پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا 
عدم آن، هیات مراتب را به وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و صنعت، معدن و تجارت اعالم خواهد نمود. چنانچه تصمیم هیات 
مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان 
الزم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطالع وزارتخانه های 
مذکور می رسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، 
معدن و تجارت در صورتی که درمورد تصمیم هیات نظری داشته باشند، 
می توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعالم تصمیم هیات، نظر 
خود را به آن هیات اعالم نمایند. چنانچه از طرف وزرای یاد شده ظرف 
مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیات اعالم نشود، تصمیم هیات 
قطعی خواهد بود. در صورتی که وزرای یاد شده نسبت به تصمیم هیات 
ظرف آن مدت اعالم نظر کنند، هیات موظف است ظرف سه روز پس 

از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی 
خود را اتخاذ نماید.

ماده ۵- در صورتی که تصمیم قطعی هیات مبنی بر لزوم اداره موقت 
کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره )کد( کارگاهی مراتب 
به دستگاه های ذی ربط اعالم می شود. پس از آن هیات تصمیم مزبور 
را پس از دریافت تنخواه گردان مذکور در ماده )۴( این آیین نامه و تعیین 
مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعالم خواهد 
نمود. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیات باید 
نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه به 

 هیات معرفی نمایند.
ماده ۱۰- کارخانه های مشمول قانون طبق اصول بازرگانی اداره خواهند 
شد و هیات برای اداره امور کارخانه های مذکور و همچنین استفاده 
از اعتبارات دارای هرگونه اختیار قانونی است. هیات می تواند در مواقع 
ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع 
نواقص قسمت هایی از کارخانه های مشمول قانون از محل اعتباراتی 
که در اختیار دارد در آن کارخانه ها سرمایه گذاری نموده و نسبت به 
استهالک آنها قبل از تحویل کارخانه )موضوع ماده )۱۰( قانون( اقدام 

نماید.
ماده ۱۵- جلسات هیات حداقل هفته یی یک بار تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶- رییس هیات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد 
بود.

ماده ۲۴- هیات موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ شروع اداره موقت 
کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی-فنی و اجتماعی کارخانه 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کند و ضمن آن مشخص نماید 
که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می کند 
مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار 
خالف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیات نیز به تشخیص 
وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت 

گزارش هیات را در هیات وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند.
ماده ۲۵- درخصوص موضوع ماده )۲۴( این آیین نامه، اگر هیات وزیران 
ادامه فعالیت کارخانه را خالف مصلحت تشخیص دهد هیات باید 
تاسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده 
نیروی انتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از 
طرف هیات وزیران تعیین می شود، تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده 
تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسوول حفاظت آنها بوده و امین محسوب 

می شود.
ماده ۲۶- نحوه تحویل تاسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده )۲۵( این 
آیین نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه )موضوع 
مواد )۹ و ۱۰( قانون( به ترتیب مقرر در مواد )۵( و )8( این آیین نامه است.

ماده ۲7- آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی 
کارخانه های کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۹8۵ مورخ ۱۳۴۴/۴/۹ و 

اصالحات بعدی آن لغو می شود.
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رکود 7۰ درصدی صنعت نساجی اصفهان را تهدید می کند
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان با بیان اینکه 
داده شد،  نساجی  بهبود وضعیت صنعت  برای  بسیاری  وعده های 
اما متأسفانه هیچ کدام از این قول ها اجرایی نشد، گفت: رکود 7۰ 
درصدی صنعت نساجی اصفهان را تهدید می کند. وی با بیان اینکه 
واحد  و ۳۰۰  استان ۲ هزار  پروانه  دارای  واحد صنعتی  از 8 هزار 
به صنعت نساجی اختصاص دارد و در کنار ۶ هزار و ۱۴۵ واحد 
کارگاهی کوچک ۱۰7 هزار اشتغال در اصفهان ایجاد کرده است، 
گفت: در شرایط کنونی اغلب این واحدها زیر ۵۰ درصد ظرفیت 
مشغول فعالیت هستند. مظفر چلمقانی  اظهار داشت: انجمن صنایع 
نساجی قدیمی ترین و معتبرترین تشکل صنفی است و سابقه ۲۰ 
ساله دارد. صنعت نساجی کشور پشتوانه ۲۰ دانشگاه و ۱۴ هزار 

نیروی تحصیلکرده در این رشته است.
وی با بیان اینکه صنعت نساجی یکی از 7 صنعت استراتژیک کشور 
است که تنها ۵ درصد هزینه سرمایه گذاری صنعتی در این بخش 
صرف می شود، افزود: صنعت نساجی ۱۲ درصد اشتغال کشور را به 
خود اختصاص داده است و این صنعت از نظر اشتغال زایی در رده 
برترین صنایع قرار داشته و کمتر صنعتی نظیر نساجی ایجاد اشتغال 

می کند.
استان  از 8 هزار واحد صنعتی موجود در  بیان کرد:  ادامه  وی در 
واحد  واحد شناسنامه دار و ۶ هزار  اصفهان، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ 
کارگاهی کوچک نساجی بدون شناسنامه در استان مشغول فعالیت 
هستند که ۱۰۰ هزار نیروی انسانی را به کار گرفته اند، در مجموع 
۱۳۰ هزار نفر در صنعت نساجی استان مشغول به کار هستند که 
با احتساب خانواده آنها ۵۰۰ هزار نفر از طریق این صنعت ارتزاق 

می کنند. 
سایه ركود همچنان بر سر نساجی اصفهان

چلمقانی با تأکید بر اینکه استان اصفهان قطب صنعت نساجی کشور 
است، گفت: متأسفانه رکودی بی سابقه بر صنعت نساجی اصفهان 
سایه افکنده که سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه های بزرگ شده و 
اکنون درصد باالیی از کارخانه ها و کارگاه های نساجی استان بازار 
خود را از دست داده اند. وی با انتقاد از اینکه وعده های بسیاری برای 
بهبود وضعیت صنعت نساجی داده شد، اما متأسفانه هیچ کدام از این 
قول ها اجرایی نشده است، اظهار داشت: رکود همچنان گریبان گیر 
نساجی استان اصفهان است، نه تنها رکود بلکه کمبود مواداولیه، 
کمبود نقدینگی، باال بودن نرخ بهره بانکی و افزایش مالیات کمر 
صنایع نساجی را خم کرده است. در سراسر دنیا زمانی که صنعتی 
با رکود روبه رو است تمام متولیان و متصدیان صنعتی با همکاری 
یکدیگر به یاری صنعت دچار رکود می شوند، بانک ها در اعطای 
تسهیالت به این صنایع همکاری بیشتری می کنند و حتی قوانین را 
در راستای حمایت از صنایع با تغییراتی اجرایی می سازند، اما متأسفانه 
واردات  این مسائل رعایت نمی شود. وی  از  بسیاری  ما  در کشور 
بی رویه انواع محصوالت تولیدی نساجی از دیگر کشورها را در حال 
حاضر عمده ترین مشکالت موجود در این بخش برشمرد و بیان 
کرد: ورود محصوالت ساخته شده در خارج همچون پارچه، پوشاک 
از ترکیه، تایوان، هند و چین به صورت قاچاق سبب ایجاد مشکالت 
بسیاری در این صنعت شده و قاچاق کمر کارخانه ها را شکسته است.

واردات  تداوم  با  اصفهان  نساجی  پود  و  تار  شدن  تنیده 
منسوجات خارجی

اصفهان  استان  نساجی  کارخانجات  اینکه  خصوص  در  چلمقانی 
بی کیفیت  کاالهای  واردات  و  کنونی  اقتصادی  شرایط  دلیل  به 
کشورهای بیگانه با ظرفیت زیر۵۰  درصد فعالیت می کنند، گفت: 
برخی از افراد با استفاده از رانت، اقدام به واردات بی رویه منسوجات 
کرده اند که این امر نه تنها سبب خمیدگی کمر کارخانه های نساجی 
استان شده، بلکه با افزایش و تداوم واردات منسوجات خارجی تار و 
پود نساجی اصفهان در آینده رشته خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه 
جلوگیری از ورود پوشاک به اصفهان در رونق دوباره صنعت نساجی 
استان اصفهان نقش به سزایی دارد، اظهار داشت: فعاالن صنعت 

نساجی اصفهان انتظار دارند مسئوالن با جلوگیری از واردات و قاچاق 
بی رویه کاالهای نساجی به صنعت نساجی کمک کنند تا این صنعت 

به موقعیت و جایگاه گذشته خود برسند.
آشفتگی بازار منسوجات در داخل با واردات نخ و پارچه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان افزود: 
با وجود تأمین بخشی از نیاز واحدهای تولیدی با مواداولیه داخلی 
بر  عالوه  می شود،  تأمین  واردات  با  مواداولیه  از  درصد   7۰ هنوز 
واردات مواداولیه خارجی به کشور، واردات بی رویه و غیر کارشناسی 
محصوالت نساجی مانند نخ و پارچه نیز از دیگر کشورها وضعیت 
فعلی بازار منسوجات در داخل را آشفته کرده است. وی کشورهای 
کننده  وارد  کشورهای  عمده  از  را  کره  و  پاکستان  ترکیه،  چین، 
محصوالت نساجی به کشور خواند و بیان کرد: در میان کشورهای 
واردکننده محصوالت نساجی، چین رتبه نخست میزان واردات به 
کشور را به خود اختصاص داده، اما محصوالت چینی در مقایسه 
با منسوجات داخلی با وجود پایین بودن قیمت، کیفیت قابل رقابتی 
با تولیدات داخلی ندارند. وی در مورد این موضوع که قیمت باالی 
انرژی و مواداولیه مورد نیاز واحدهای نساجی در داخل سبب افزایش 
واحدهای  گفت:  است،  شده  داخلی  محصوالت  شده  تمام  قیمت 
تولیدی داخلی با مدنظر قرار دادن کیفیت باال در تولیدات خود در 
مقایسه با اجناس وارداتی، بازار فروش محصوالت در داخل را در 
اظهار  داده اند. وی  از دست  تولیدات بی کیفیت خارجی  با  مقایسه 
داشت: حذف تعرفه گمرکی انواع مواداولیه و قطعات نساجی یکی از 
راه های رونق این صنعت است، با ورود موادخام و اولیه و همچنین 
حمایت از تولید داخل می توان چرخ های صنعت نساجی کشور را به 

چرخش درآورد.
ضربه مهلک مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از قاچاق به صنعت 

نساجی
به  قاچاق  از  بیشتر  ارزش افزوده  بر  مالیات  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ما در زمان  این شرایط  صنعت نساجی ضربه زده است، گفت: در 
رونق تولید هم در رکود بودیم و در حال حاضر انبارهای کارخانه ها 
پر از محصول انباشته  است. چلمقانی اظهار داشت: اکنون صنایع 
نساجی با مشکالت زیادی دست وپنجه نرم می کند، اما همچنان 
این بخش هستیم، مشکالت  در  فراوانی  شاهد سخت گیری های 
مالیاتی همچنان پابرجاست و بانک ها نیز همکاری الزم را ندارند. 
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی وضعیت نساجی استان اصفهان 
مناسب نیست، افزود: بنگاه های دارایی و بانک ها هر روز مشکلی 
را برای صنعتگران ایجاد می کنند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنایع نساجی استان اصفهان بیان کرد: مسئوالن و افرادی که با این 
هنر ارتزاق می کنند باید برای رونق بخشیدن به آن تالش بیشتری 
کنند، مسائل مالیاتی صنعتگران نساجی استان باید حل و فصل شود، 
صنعت نساجی نیازمند حمایت جدی مسئوالن است، چنانچه به این 

مسئله توجه شود، خدمت بزرگی به تولید داخلی خواهد شد

عضو جدید

مدیرعامل: احمد مهتدی تبریزی 
سابقه فعالیت: ۱۳ سال

محل كارخانه: مشهد
مجموعه  تولید  زمینه  فعالیت: 
نوارهای  انواع  از  کاملی  نسبتاً 

تزیینی 
ایران  نساجی  صنایع  انجمن 
تولیدی  شرکت  عضویت 
به  را  آریا  گالبتون  نوارهای  

مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای  احمد مهتدی تبریزی 
ایشان و  افزون  خوش آمد عرض نموده و موفقیت روز 

شرکت تولیدی نوارهای  گالبتون آریا را آرزومند است. 

شركت تولیدی نوارهای  گالبتون آریا

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

جناب آقای محسن آهنگریان
مدیرعامل محترم  شركت نفیس نخ و عضو محترم 

هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای 

بازماندگان صبر مسالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

دواردهمین نمایشگاه بین المللی

نساجـی صنعـت 
96 بهمــن   29 تا   26
ساعات بازدید: 15 تا 22

اصفهان، پل شهرستان، محل برگزاری نمایشگاه های بین اللملی

12th International Exhibition of
Textile Industry

15-18 February.2018
Opening Hours: 3-10 p.M
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