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ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

شهرک صنعتی صباحی بیدگلی میزبان نمایندگان وزیر صنعت

گزارش کمیته الیاف انجمن صنایع نساجی ایران

لزوم حضور افراد توانمند، با انگیزه 
و مجرب از همه زیرشاخه های صنعت 
نساجی در هیأت مدیره آتی انجمن 

صنایع نساجی ایران 

نشست اعضای کمیته الیاف انجمن صنایع نساجی ایران عصر روز 
شنبه نهم تیرماه با حضور اعضای این کمیته در محل دبیرخانه 

انجمن تشکیل گردید.
در بخش آغازین این نشست محمدرضا مقدم رییس کمیته مذکور 
طی سخنانی، ضمن اشاره به دستور جلسه در خصوص هماهنگی 
بیشتر واحدهای تولیدی در تعیین نرخ خرید پرک و ایجاد تعادل در 

جمشید بصیری طهرانی
رییس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

نیز  مختلف  طرق  از  و  می باشید  مستحضر  که  همان طور 
اطالع رسانی گردیده است، مجمع عمومی و انتخابات هیات 
مورخ  یکشنبه  روز  در  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره 
اتاق بازرگانی، صنایع،  هفدهم تیرماه سال جاری در محل 
معادن و کشاورزی ایران برگزار خواهد شد که هم از نظر 
حضور اعضای محترم در مجمع عمومی و هم از نظر حضور 

کاندیدهای توانمند و با انگیزه حائز اهمیت می باشد.
نظر به اهمیت انتخابات هیات مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران و لزوم حضور افراد توانمند، با انگیزه و مجرب از همه 
ریسندگی،  الیاف،  از  )اعم  نساجی  صنعت  شاخه های  زیر 
بافندگی، رنگرزی و چاپ و تکمیل، فرش و کفپوش، منسوج 
مدیره،  هیات  در  غیره(  و  خواب  کاالی  پوشاک،  بی بافت، 
در  که  انجمن  محترم  اعضای  از  گذشته  ماه های  در طول 
طول سالیان گذشته همواره با حضور و حمایت مستمر خود 
فراهم  را  انجمن  این  بیشتر  اثرگذاری  و  پیشرفت  موجبات 
نموده اند دعوت گردیده است تا در این موقعیت حساس نیز 
با حضور فعال و موثر خود در انتخابات این دوره، مقدمات 
تقویت و اثرگذاری بیش از پیش این انجمن را فراهم فرمایند.

با تاکید بر ضرورت حضور مدیران فعال و با انگیزه از همه 
زیر شاخه های صنعت نساجی در هیات مدیره آتی انجمن، 
مجددا از اعضای محترم  دعوت می گردد تا ضمن احساس 
به  نسبت  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  قبال  در  مسئولیت 
انتخاب افراد اصلح جهت حضور در هیأت مدیره آتی انجمن 
همت گمارند بسیار امیدواریم با حضور و حمایت بی دریغ  
ایران  انجمن صنایع نساجی  برای  را  شما، روزهای بهتری 

شاهد باشیم.

نشست نمایندگان وزیر صنعت، معدن و تجارت با صاحبان صنایع فرش ماشینی کاشان

ــی  ــری تحلیل ــگاه خب ــگار  پای ــی خبرن ــزارش اختصاص ــه گ ب
صنعــت فــرش ایران)عصرفــرش( معــاون وزیــر صنعــت، معــدن 
ــا  ــت ب ــن نشس ــادی در ای ــع واقتص ــور صنای ــارت  درام و تج
ــر قــول مســاعد رفــع مشــکالت صاحبــان صنایــع در  تاکیــد ب
ایــن شــهرک گفــت:  اگــر ثبــت ســفارش را تاشــنبه بفرســتید 
ــزی  ــک مرک ــما ازبان ــرای ش ــم ارز راب ــاعد می ده ــول مس ق
ــت در  ــن نشس ــدگان ای ــر از برگزارکنن ــا تقدی ــرم. وی، ب بگی
اســتفاده هــر چــه بیشــتر از ظرفیــت شــهرک در تولیــد و رونــق 
ــد و  ــح کــرد: قــول مــی دهــم اگــر الزم، مفی اقتصــادی تصری
ــان  ــرای حــل مشــکالت صاحب ــار ب ــاه دو ب ــاز باشــد هــر م نی
ــه  صنایــع ایــن شــهرک  روزهــای  پنجشــنبه حاضــر شــوم. ب
ــهرک  ــن ش ــدگان ای ــرای تولیدکنن ــل کار ب ــه وی، حداق گفت

ــراری  ــی و اضط ــم اندیش ــت ه نشس
ماشــینی  فــرش  صنایــع  صاحبــان 
ــن  ــور محس ــا حض ــان ب ــه کاش منطق
صالحــی نیــا معــاون وزیــر، گلنــار 
ــدس  ــر و مهن ــاور وزی ــی مش نصرالله
دفتــر  مدیــر کل  افســانه محرابــی 
ــالن  ــاک در س ــاجی و پوش ــع نس صنای
ــی  ــاب تفضل همایش هــای مرحــوم ارب
اتــاق بازرگانــی کاشــان بــا ارائــه 
۷ راهــکار بــرای خــروج از بحــران 
منطقــه  ماشــینی  فــرش  صنایــع 
گــزارش  بــه  برگزارشــد.  کاشــان 

خبرنــگار  اختصاصــی 

قیمت های بازار به برگزاری مجمع عمومی انجمن در روز یکشنبه 
هفدهم تیرماه اشاره نمود و از اعضا خواست تا با حضور در مجمع 

در تقویت بیش از پیش انجمن سهیم باشند.
به  مقدم  خیر  ضمن  محمدی  بهرام  دکتر  نشست  این  ادامه  در 
حاضرین تاریخچه ای از مشکالت واحد های تولید الیاف در ارتباط 

با تامین مواد اولیه و بخصوص پرک ارائه نمود و 

ــا  ــه ب ــواد اولی ــن م ــدند تامی ــران ش ــش و بح ــار چال ــه دچ ک
هماهنگــی در مجموعــه بــورس کاال بــه میــزان 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

به مناسبت برگزاری مجمع عمومی و 
انتخابات هیأت مدیره انجمن صنایع 

نساجی ایران در هفدهم تیرماه1397  
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پس از آن حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت مقرر 
برای  اخذ مجوز های الزم  به  تولیدی عضو نسبت  شد واحد های 
واردات بطری و پرک اقدام نمایند تا تعادل عرضه و تقاضا مانع 
افزایش قیمت در تامین مواد اولیه واحد ها گردد همچنین مقرر شد 
تا مکاتبات الزم با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لحاظ 
الصدور صورت  نمودن بطری و پرک در لیست کاالهای ممنوع 

پذیرد.
در این نشست همچنین نسبت به تعیین نرخ خرید بطری و پرک 

بشرخ ذیل توافق حاصل گردید:
الف- بطری )کیفیت زیر 200( پرسی 2200-2400 تومان

ب- آسیابی   2400-2600 تومان
ج- هات واش معمولی)باالی هزار( 3100-3200 تومان

د- هات واش )زیر هزار(  3400 تومان
ه- هات واش ) زیر دویست( 3500-3۷00 تومان

و برای پرک های رنگی در اقالم فوق با 300 تومان کاهش نسبت 
به پرک سفید مبنا قرار گیرد.

همچنین در این نشست آقای توحید صفدر نژاد دبیر انجمن بازیافت 
نیز به عنوان میهمان حضور داشتند که پس از بحث و تبادل نظر 

مقرر شد تا تفاهم نامه همکاری مشترکی بین دو تشکل تنظیم 
گردد و همچنین مکاتبات مشترکی با شهرداری تهران، سازمان 
جمع  منشا  در خصوص  وزارت صنعت  و  زیست  محیط  حفاظت 
آوری بطری ها در سطح شهر و کاهش هزینه های مربوطه از طریق 
برنامه ریزی مشترک در ساماندهی جمع آوری و تفکیک زباله ها 

صورت پذیرد.

ادامه از صفحه 1

پایــگاه خبــری تحلیلــی صنعــت فــرش ایران)عصرفــرش( 
ــع در  ــور صنای ــارت  درام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر اینکــه فــرش ماشــینی یــک بخــش 
تاثیرگــذار صنعــت ایــن منطقــه اســت گفــت:  بــا اختیــارات از 
ــی اندیشــیده شــده حــل بحــران  ــی وزارت، تمهیدات ــام عال مق
ــا ســه راهــکار  ــه ب ــن منطق ــرش و نســاجی را در ای صنعــت ف

می کنیــم.  پیگیــری 
محســن صالحــی نیــا، افــزود: اول اینکــه بــرای تولیــد فــرش 
ماشــینی و زنجیــره تولیــد آن حداقــل بــرای تامیــن مــواد اولیــه 
از داخــل هماهنگی هــای الزم در بــورس کاال را تــا هفتــه 

ــم. ــام  می دهی ــده انج آین
ــا  ــز ب ــارج را نی ــه از خ ــواد اولی ــد م ــث خری ــزود:  بح وی اف
توجــه بــه نــوع شــرایط ارزی و کشــور مربوطــه تدبیــر و چــاره 
ــه ســوم بحــث عرضــه و تقاضــا  اندیشــی می کنیــم و در مرحل
را بــا الحــاق یــک تبصــره بــه قانــون بــه تعــادل مــی رســانیم. 
ــع  ــور صنای ــارت  درام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
واقتصــادی، در ادامــه  بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای حــل بحــران 
ــت داده  ــر ارجعی ــت دیگ ــر صنع ــت ب ــک صنع ــت  ی ــچ وق هی
نمی شــود گفــت: مــا اینجــا در ایــن  جمــع صمیمــی دور هــم 
ــه  ــر چ ــی ه ــی  و هم اندیش ــدت، همدل ــا وح ــا ب ــتیم  ت نشس

ــم. ــت کنی ــی و مدیری ــاره اندیش ــکالت را چ ــر مش بهت
انتقــاد و گالیــه بعضــی از  صالحــی نیــا، در پاســخ بــه 
تولیدکننــدگان کــه چــرا وزارت صنعــت ارز را بــرای ثبــت 
ــرای  ــی ب ــراه دارد ول ــی  هم ــودرو و گوش ــفارش واردات خ س
ــه  ــد ن ــا سیاســت گذار بخــش تولی ــدارد گفــت: م ــده ن تولیدکنن
واردکننــده خــودرو و گوشــی هســتیم و البتــه در شــرایط فعلــی 
نیــز محدودیــت ارزی داریــم هیچکــدام از کاالهــای خــودرو و 
ــته  ــه وی، ســال گذش ــه گفت ــدارد. ب ــت ســفارش ن ــل ثب موبای
ــای  ــدآن کااله ــه 12درص ــتیم ک ــارد دالر واردات داش 54 میلی

ــود. ــی ب ــی نهای مصرف

*نبض كارگران نساجی در كاشان  كند می زند
بیــدگل  آران و  نماینــده مــردم شهرســتان های کاشــان و 
ــرش ماشــینی  ــت ف ــر مشــکالت صنع ــرد:  اگ ــح ک ــز تصری نی
ــکاری  ــزرگ بی ــدی و ب ــود مشــکل ج ــیدگی نش ــاجی رس ونس

بــرای 20 هــزار نیــروی کاری صنعــت فــرش در ایــن منطقــه 
اتفــاق خواهــد افتــاد. دکتــر ســید جــواد ســاداتی نــژاد، خطــاب 
بــه مدیــر کل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صمــت 
ــد  ــد می زن ــان  کن ــاجی در کاش ــران نس ــض کارگ ــت: نب گف

ــر و چــاره اندیشــی شــما اســت. ــه تدبی ــگاه آنهــا ب ن

*تهیه صد در صدی مواد اولیه این منطقه  وارداتی است
رییــس اتــاق کاشــان نیــز در ادامــه ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
اینکــه  مــا منطقــه ای هســتیم کــه صــد در صــد مــواد اولیــه 
ایــن منطقــه وارداتــی اســت گفــت: اگــر ورود ایــن مــواد اولیــه 
متوقــف شــود صاحبــان صنایــع فــرش ماشــینی بــا مشــکالت 

ــوند.  ــرو می ش ــدی روب ج
محمــود توالئــی، بــا تشــریح پتانســیل ها و ظرفیت هــای 
ایــن منطقــه و شــرایط موجــود ناشــی از بحــران ارزی، کمبــود 
مــواد اولیــه و نبــود نقدینگــی واحدهــای تولیــد فــرش ماشــینی 
بویــژه مشــکالت بیمــه بیــن کارگــر و کارفرمــا گفــت: نگذاریــد 
دعــوای کارفرمــا و کارگــر اتفــاق بیفتــد مشــکالت بیمــه تامیــن 
اجتماعــی، ســختی کار و ســایر تســهیالت کارگــری را برطــرف 

کنیــد.

ــل ارز  ــی  اپ ــی وگوش ــورلت آمریکای ــرای ش ــه ب *چگون
ــدارد؟ ــود ن ــده ارز وج ــرای تولیدكنن ــی ب ــود دارد ول وج

صــادق کاظمــی، مدیرعامــل گــروه صنعتــی بوذرجمهــر هــم در 
پایــان پــس از دیگــر صاحبــان صنایــع کــه مســائل و مشــکالت 
ــرای  ــم چطــور ب ــر ارز نداری ــت:  اگ ــد گف ــود را بازگوکردن موج
واردات شــورلت آمریکایــی وگوشــی  اپــل داریــم؟ تولیــد واجــب 

تــر اســت یــا شــورلت آمریکایــی و گوشــی اپــل ؟
شــایان ذکــر اســت: نشســت هــم اندیشــی و اضطــراری 
ــا حضــور  ــه کاشــان ب ــع فــرش ماشــینی منطق ــان صنای صاحب
محســن صالحــی نیــا معــاون وزیــر، مهنــدس گلنــار نصراللهــی 
ــر  ــر کل دفت ــی مدی ــانه محراب ــدس افس ــر و مهن ــاور وزی مش
ــوم  ــای  مرح ــالن همایش ه ــاک در س ــاجی و پوش ــع نس صنای
ــه  ــه ۷ مصوب ــا ارائ ــان ب ــی کاش ــاق بازرگان ــی ات ــاب تفضل ارب
بــرای خــروج از بحــران صنایــع فــرش ماشــینی منطقــه کاشــان 

ــد. برگزارش

نشست نمایندگان وزیر صنعت، معدن و تجارت با صاحبان صنایع فرش ماشینی کاشان
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گزارش کمیته الیاف انجمن صنایع نساجی ایران

سریع القلم،  محمود  اعتقاد  به 
وضعیت فعلی که گرفتار آن هستیم، 
نه مربوط به امروز و دیروز، بلکه 
نتیجه یک دوره ای طوالنی است. 
در حال حاضر، حل این وضعیت 
بیش از هر چیز به یک خانه تکانی 
چندین  طی  دارد.  نیاز  فکری 
متاسفانه  کشور،  در  تحول  سال 
نتوانسته  ایم سیستم سازی را در کشور پیاده کنیم. مفهوم »توسعه« در 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محور تغییرات 
در تمامی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. در طول 
سال های گذشته با تاکید بر این مفهوم، نظریه های مختلفی از سوی 
پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی مطرح شده است. محمود سریع القلم 
استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حوزه 
توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران از جمله صاحب نظرانی 
است که دغدغه توسعه و پیشرفت ایران در آرا و نظراتش مشهود 
است. او در حاشیه تازه ترین نشست از سلسله نشست های »گفت وگو 
و توسعه« تحت عنوان »چالش ها و موانع توسعه حکمرانی خوب در 
ایران«، در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« در پاسخ به این 
سوال که عامل اصلی ضعف توسعه در ایران چیست بیان کرد: کشور 
ما، کشور افراد است و نه سیستم ها. الفاظی مانند رویه، قاعده، قانون، 
آیین نامه و چارچوب در توسعه یافتگی کشورها مقدس هستند. اصوالً، 
سیستم ها هستند که توسعه را هدایت می کنند نه افراد. اما در پیشبرد 
بسیاری از امور در جامعه ما، در نهایت باید رضایت افراد را جلب کنیم 
تا آنکه طبق مقررات و آیین نامه ها عمل کنیم. سریع القلم در تشریح 
شرایط حاکم بر فضای توسعه در کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تعیین 
اولویت های توسعه می گوید: باید قبل از هر چیز مشخص کنیم که 
تهدید ما کیست یا چیست و چه عواملی باعث شده تا در این شرایط 
احساس تهدید کنیم. تهدید امروز ما تهدید اقتصادی است و کشورها 
با اقتصاد به ما فشار می آورند. او در عین حال به ضرورت نگاه جامع 
به توسعه اشاره می کند و می گوید: فرض بگیریم شما یک شخص 
حرفه ای و مشغول تحصیل در رشته دکتری هستید؛ آیا شما در این 
مقطع مادرتان را فراموش می کنید؟ یا در کنار حرفه اصلی، به خانواده 
هم توجه می کنید؟ منظور این است که اقتصاد و توسعه اقتصادی 
اهمیت دارد، اما نه به این معنا که ما سایر ابعاد توسعه را فراموش کنیم. 
بنابراین ایران امروز نیازمند توجه همه جانبه به توسعه است. سریع القلم 
معتقد است وضعیت فعلی که گرفتار آن هستیم، نه مربوط به امروز 
و دیروز، بلکه نتیجه یک دوره ای طوالنی است. در حال حاضر، حل 
این وضعیت بیش از هر چیز به یک خانه تکانی فکری نیاز دارد تا 
بتوانیم آن را مدیریت کنیم. او با ذکر یک مثال می گوید: در آلمان، 
ساعت پنج بعدازظهر همه محل کار خود را ترک می  کنند تا بروند و 
زندگی کنند. لزومی ندارد مانند ایران تا 12 شب جلسه بگذارند. جلسات 
فراوان به معنای ناهماهنگی و معرف فقدان رویه و قاعده است. طی 
چندین سال تحول در کشور، متاسفانه نتوانسته  ایم سیستم سازی را در 
کشور پیاده کنیم. سریع القلم در پاسخ به سوالی درباره جایگاه دولت 
در میان عوامل پیش برنده توسعه در ایران، به ضعف تاثیرگذاری نهاد 
دولت اشاره می کند و می گوید: در شرایط کنونی تاثیرگذاری دولت در 
موفقیت کشور، آنقدری نیست؛ اگر خیلی باشد، بین 5 تا 10 درصد 
است نه بیشتر. متاسفانه دولت در کشور ما در دو مساله اقتصاد و 
سیاست خارجی تقریبا کاره ای نیست. چون نه از نظر حقوقی و نه 
قانونی، کاری از دست دولت برنمی آید. سریع القلم معتقد است برای 
اینکه بتوانیم مسیر توسعه را با موفقیت بپیماییم، باید ابتدا نقاط ضعف 
را به درستی شناسایی کرده و ریشه بیماری را درک کنیم. نمی توان 
مدام مشکالت را در کشور تکرار کرد و بدون تمرکز بر نواقص اصلی، 

انتظار داشت در رفع چالش ها موفق عمل کنیم.

محمود سریع القلم در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران:

توسعه در ایران نیازمند سیستم است، 
نه افراد
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تولیــدی کــه نیــاز دارنــد اســت. معــاون وزیــر صنعــت، معــدن 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــع واقتصــادی، ب ــور صنای و تجــارت  درام
ــود  ــد کاالی خ ــا تولی ــه ب ــی داد ک ــد؛ کس ــه را بای ــواد اولی م
ارزش افــزوده ایجــاد می کنــد گفــت: راهــکار دیگــر مــا بــرای 
حــل مشــکالت تولیــد صنعــت فــرش ماشــینی در ایــن منطقــه 
ــه از  ــا عرض ــا ب ــش تقاض ــی بخ ــران هماهنگ ــروج از بح و خ
ــا،  ــون اســت. صالحــی نی ــه قان ــک تبصــره ب محــل الحــاق ی
ــک را  ــه ی ــروه دو ب ــاف از گ ــی واردات الی ــروه کاالی ــر گ تغیی
ــد  ــز بای ــکل ارز نی ــوص مش ــت: در خص ــرد و گف ــز تاکیدک نی
راهــکار ویــژه ارائــه کــرد کــه هــر تولیدکننــده  توجــه داشــته 
ــد  ــوری می خواه ــه کش ــرایطی و از چ ــه ش ــا چ ــه ب ــد ک باش
واردات الیــاف را داشــته باشــد بــه طــور مثــال اگــر کشــور چیــن 
ــد و  ــور هن ــورد کش ــم، در م ــی نداری ــد محدودیت ــه باش و ترکی
ــا شــرایط ارز  ترکیــه محدودیــت نســبی اســت و در مــورد اروپ
بســیار شــدید اســت. ســید جــواد ســاداتی نــژاد نماینــده کاشــان 
ــا  ــن شــهرک ب ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی ــن نشســت ب هــم در ای
واحدهــای تولیــدی خــود نــرخ بیــکاری را تــک رقمــی کــرده 
ــش  ــر و زحمتک ــر ایثارگ ــه قش ــن منطق ــان ای ــت و مردم اس

ــع  ــان صنای ــکالت  صاحب ــه مش ــت: در صورتیک ــتند گف هس
فــرش ماشــینی در شــهرک رســیدگی نشــود  نیروهــای زیــادی 
ــت اقتصــادی  ــکار خواهندشــد و وضعی ــت کارگــری بی از جمعی
ــدار  ــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار خواهدگرفــت. فرمان منطقــه ب
ــی  ــهرک صنعت ــل ش ــر عام ــدگل، مدی ــتان آران و بی شهرس
ــدگان  ــی تولیدکنن ــی، مدیرعامــل شــرکت تعاون صباحــی بیدگل
ــرش  ــده ف ــک تولیدکنن ــتان و ی ــن شهرس ــینی ای ــرش ماش ف
ماشــینی بــا اشــاره بــه مســایل و مشــکالت موجــود درخواســت 
هــای خــود را بــرای نماینــدگان وزیــر صنعــت، معــدن و 

ــد.  تجــارت مطــرح نمودن
شــایان ذکــر اســت: نشســت هــم اندیشــی و اضطــراری 
نماینــدگان وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت، بــا حضــور محســن 
ــار  ــدس گلن ــم مهن ــرکار خان ــر،  س ــاون وزی ــا مع ــی نی صالح
ــم  ــرکار خان ــاجی و س ــور نس ــر در ام ــاور وزی ــی مش نصرالله
ــاجی  ــع نس ــر صنای ــر کل دفت ــی مدی ــانه محراب ــدس افس مهن
ــه الســالم شــهرک  ــن علی ــر المومنی و پوشــاک در مســجد امی
بیــدگل   و  آران  در شهرســتان  بیدگلــی  صنعتــی صباحــی 

ــد.  برگزارش

 منطقه آزاد ماکو قطب تولید پوشاک، 
کیف و کفش

کاالی  صادرات  عمده  مقصد   ۵
ایرانی کجاست؟

غالمرضا سلیمانی در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به 
عزم مسووالن منطقه آزاد ماکو برای اشتغال زایی و توسعه تولید 
افزود: سازمان منطقه آزاد ماکو در این راستا از واحدهای صنعتی 
خصوصی، سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت می کند. به گزارش 
خبرگزاری اقتصاد ایران، سلیمانی گفت: دستگاه های اجرایی و 
خدماتی منطقه برای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و مقابله 
با تحریم های دشمنان باید منعطف باشند تا واحدهای تولیدی در 

این زمان سخت دچار مشکل نشوند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: آزادراه تبریز - بازرگان 
و اتصال ماکو به راه آهن سراسری کشور، 2 طرح عمرانی مهم 
سلیمانی  می رود.  شمار  به  زیرساختی  حوزه  در  سازمان  این 
کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مشکل ۷0 درصد 
از واحدهای تولیدی دانست و افزود: باید به خلق ارزش افزوده 
در بخش صنعت و معدن توجه داشته باشیم و قیمت تمام شده 
تولید را کاهش دهیم. در ادامه این مراسم از واحد های تولیدی 
نمونه ماکو تجلیل شد و همچنین دکتر سلیمانی از واحدهای 
فعال شهرک صنعتی ماکو بازدید کرد.منطقه آزاد ماکو به لحاظ 
محدوده جغرافیائی شامل شهرستان های ماکو، شوط، پلدشت و 
شهر مرزی بازرگان بوده و در منتهی الیه شمال غرب کشور واقع 
شده است. مساحت این منطقه حدود پنج هزار کیلومترمربع و 
جمعیت آن بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 1395، حدود 200 هزار نفر است. منطقه آزاد ماکو به عنوان 
بزرگترین منطقه آزاد کشور دارای 140 کیلومتر مرز مشترک با 
کشور جمهوری آذربایجان و 130 کیلومتر مرز مشترک با کشور 

ترکیه است.

آمار تجارت خارجی کشور نشان می دهد، از 5 کشور عمده مقصد 
کاالهای ایرانی،  صادرات به کره با افت 15 درصدی روبرو است. 
براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور 
عمده صادراتی مشخص شد. به گزارش مشرق،  بر این اساس، 
چین اولین مقصد کاالهای صادراتی بوده که عمدتا محصوالت 
پتروشیمی و مواد خام به این کشور می رود و در سه ماهه نخست 
سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دالر صادرات وجود 
داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد 

رشد نشان می دهد. 
رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دالر 
صادرات کاال وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
43/5۷ درصد به لحاظ ارزش رشد دارد. عراق به عنوان سومین 
مقصد صادراتی کاالهای ایرانی شناخته می شود که در سه ماهه 
سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کاال به ارزش یک 
میلیارد و ۷69 میلیون دالر بوده و نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 10 درصد رشد یافته است. دیگر همسایه ما یعنی افغانستان 
چهارمین مقصد کاالهای صادراتی بوده که بالغ بر ۷88 میلیون 
دالر ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21/95 
درصد به لحاظ ارزش دالری افزایش دارد. پس از آن، پنجمین 
کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 
درصدی به لحاظ ارزش روبه رو بوده است، بالغ بر ۷48 میلیون 

دالر کاال به کره صادر شد. 
در مجموع جمع کل صادرات کاال که در سه ماهه نخست سال 
جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دالر بوده که نسبت به همین 
مدت در سال 96 به لحاظ دالری 15/58 درصد افزایش نشان 

می دهد.

بزودی محقق می شود؛
شهرک صنعتی صباحی بیدگلی میزبان نمایندگان وزیر صنعت

رئیس اتاق ایران در همایش روز ملی صنعت و معدن واسطه ها در تولید ثروت 
جای بخش خصوصی را گرفته اند

غالمحسین شافعی در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به 
محدود شدن روزانه میدان حضور و مشارکت بخش خصوص در 
اقتصاد، منبع خلق ثروت را فروش منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: 
اگر بخش خصوص می توانست در اقتصاد نقش آفرین باشد به طور 
نوآوری و خالقیت به جای فروش منابع طبیعی می توانست  حتم 
منبع تولید ثروت باشد. همایش روز ملی صنعت و معدن با حضور 
اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان  معاون 
این وزارتخانه، رئیس اتاق ایران و رئیس خانه صنعت و معدن و 
جمعی از فعاالن صنعتی و تولیدی کشور، در سالن اجالس سران 
برگزار شد. غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این مراسم از 
مشکالت و دغدغه هایی گفت که این روزها، فعاالن اقتصادی با 

آنها دست به گریبان هستند. 
غیر  واقعیت  یک  امروز  نامطلوب  شرایط  که  داشت  تأکید  وی 
این شرایط  نیست که نمی توانیم  این معنا  به  اما  قابل انکار است 
را تغییر دهیم؛ ناامیدی نسبت به حل مشکالت توجیه ندارد. وی 
یادآور شد: به رغم نبود دیدگاه های بلندمدت و راهبردی در برخی 
دولت ها و تعلل در فراهم کردن امکانات و زیرساخت های اقتصادی، 
اگر اراده قوی وجود داشته باشد می توانیم از این مسائل عبور کنیم. 
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به ایجاد توهمی بی جا 
در مورد اینکه اقتصاد کشور می تواند بی نیاز از بخش خصوصی رو 
به جلو حرکت کند، گفت: در همه سال های گذشته مرتب دایره 
حضور بخش خصوصی محدود و محدودتر شد و درعین حال بدون 

برنامه ریزی برای توسعه صنعتی، دولت با گسترش نقش خود در 
در  شد.  تبدیل  بخش خصوصی  برای  قدرتمند  رقیبی  به  اقتصاد 
اینکه خالقیت، موتور اصلی خلق ثروت در کشور  نتیجه به جای 
باشد، واسطه ها و فروش منابع طبیعی به منبع اصلی تولید ثروت 
مبدل شد. شافعی از تولد اقتصادی شکننده به دلیل بی توجهی به 
بخش خصوصی انتقاد و تأکید کرد: گاهی به اشتباه علت العلل همه 
مشکالت و کمبودهای امروز را تحریم های خارجی اعالم می کنیم. 
این یک اشتباه محض است. در حال حاضر سهم صنعت و معدن از 
تولید ناخالص داخلی فقط 13 درصد است و سهم صادراتی صنعت 
کشور در گستره جهانی تنها 0/2 درصد بوده که به هیچ وجه قابل 
تولیدات صنعتی  از رشد  اعالم کرد: 92 درصد  نیست. وی  دفاع 
کشور به بازار داخل اختصاص دارد و سهم ناچیزی وارد بازارهای 
روی  نمی توان  دیگر  ایران،  اتاق  رئیس  باور  به  می شود.  خارجی 
البته  داد.  ادامه  را  راه  آن  و  کرد  پافشاری  گذشته  روش های 
بهبود  به  قادر  آنها،  اصلی  ریشه  و  مشکالت  دامنه  درک  بدون 
وضعیت کشور نیستیم. شافعی تصریح کرد: در شرایط غیرعادی، 
تصمیم گیری بر اساس وضعیت عادی اشتباه است. امروز به همت 
جهادی نیاز داریم و باید تصمیمات گذشته را بازنگری کنیم. رئیس 
پارلمان بخش خصوصی همچنین ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی 
را راهی منطقی و تجربه ای موفق برای بهبود وضعیت اقتصادی 
ایران دانست و در ادامه دو دستوری که معاون اول رئیس جمهور 
در مورد سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ابالغ کرد 
روی  مستقیم  به  طور  ابالغیه ها  این  افزود:  وی  دانست.  مؤثر  را 
روند فعالیت بخش خصوصی اثرگذار بود. وی البته از بی توجهی 
در  رئیس جمهور  اول  معاون  ابالغیه  به  دستگاه ها  و  سازمان ها 
اتخاذ تصمیم و  از  از نظرات بخش خصوصی قبل  استفاده  مورد 

سیاست گذاری های اقتصادی، انتقاد کرد.
رئیس اتاق ایران همچنین به اقدامات اخیر دولت در راستای اجرای 
عنوان سال و حمایت از تولید داخلی، اشاره و آنچه تاکنون در این 
عرصه صورت گرفته را ناکارآمد عنوان کرد. شافعی گفت: آنچه به 
از  تنها محدود به حمایت  انجام می شود،  تولید  از  عنوان حمایت 
تقاضاست. درحالی که تقویت بنیه های تولیدی، ارائه تسهیالت الزم 
و رقابت پذیری تولید تنها با حمایت از عرضه نهایی، عملی می شود 

و این گونه قادر خواهیم بود از تولید به طور واقعی حمایت کنیم.
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جناب آقای مهندس جمشید بصیری
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

و  را خدمت حضرتعالی  محترمه  مادر همسر  درگذشت  احتراما 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات 

و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.
هیئت مدیره و دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
+ Join

چتر مالیاتی در کشور گسترش یابد

تبـریک
تقدیر از واحدهای گروه نساجی و 

پوشاک در روز ملی صنعت

وقتی از بخش خصوصی حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟

اجتماعی  تامین  و  کار  مالیات،  کمیسیون  رئیس  توالیی  محمود 
اتاق بازرگانی ایران معتقد است مالیات حق حقه حاکمیت است و 
باید پرداخت شود ولی این پرداخت باید بدون تبعیض و با عدالت 
همراه باشد. دومین جلسه کمیسیون مالیاتی اتاق کاشان با حضور 
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی، 
رئیس و نمایندگان اتاق در هیات حل اختالف مالیاتی اتاق کاشان، 
و  وبیدگل  آران  کاشان،  شهرستان  سه  دادگستری  نمایندگان 

نمایندگان سازمان مالیاتی در محل این اتاق برگزار شد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران 
در این جلسه با تاکید بر گسترده تر شدن چتر مالیات اظهار داشت: 
باید  و  است  حاکمیت  حقه  حق  مالیات  که  است  این  اتاق  نگاه 
پرداخت شود ولی این پرداخت باید بدون تبعیض و با عدالت همراه 

باشد.

ملی  روز  مراسم  دوره  دومین  و  بیست  با  همزمان 
صنعت و معدن و با حضور معاون اول رییس جمهور، 
وزرا و نمایندگان مجلس و جمع كثیری از مدیران 
و كارآفرینان بخش خصوصی از واحدهای منتخب 

صنعتی تقدیر به عمل آمد.
انجمن صنایع نساجی ایران انتخاب شركت های مان 
ریس، نساجی خوی، فرش ستاره افشار و جوراب 
مهیار در گروه صنایع نساجی و پوشاک را به مدیریت 
و پرسنل این شركت ها تبریک عرض نموده موفقیت 
بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال مسالت دارد.

محسن جالل پور رئیس پیشین اتاق ایران در یادداشتی به مقایسه جایگاه 
بخش خصوصی در اقتصاد ایران و اقتصاد ترکیه پرداخته است.که ذیاًل 

می خوانید:
گفته بودم که بخش خصوصی در سخنان رئیس جمهور حکم چرخ زاپاس 
را دارد و اشاره کرده بودم که هروقت ایشان این بخش را موتور محرک 

اقتصاد ببیند نه چرخ زاپاس، می توانیم به آینده کشور امیدوار باشیم.
یکی از دوستان پرسید مگر »رئیس جمهور ترکیه چه نگاهی به بخش 

خصوصی دارد که رئیس جمهور ما ندارد؟«
به طور مشخص یاد خاطره ای افتادم که بازگو کردنش می تواند بهترین 

پاسخ به پرسش دوست قدیمی  و سیاسی ام باشد.
در سفری که در سال 1394 همراه با رؤسای اتاق های شهرستان ها 
به ترکیه داشتم، آقای »حصار چیکلی اوغلو« رئیس اتاق بازرگانی این 
کشور خاطره ای تعریف کرد که فهمیدم آنها که ترکیه را در مسیر توسعه 
قرار دادند،چه افکار بلندی داشتند. آز آقای حصار چیکلی اوغلو پرسیدم 

سیاستمداران ترکیه به بخش خصوصی چه نگاهی دارند؟
گفت: نخستین روزهای حضور من در هیأت رئیسه اتاق ترکیه مصادف 
شد با قدرت گرفتن تورگوت اوزال. یک روز خواست به دیدارش بروم و 
گفت: تحوالت مهمی در راه است و باید به دولت کمک کنید.پرسید برای 
شروع چه کنیم؟  گفتم: تنها راه این است که دولت کنار برود و میدان را 

به بخش خصوصی بدهد. گفت: از کجا باید شروع کنیم؟
گفتم: از همین جا. مگر نمی خواهید برای استقرار وزارتخانه ها ساختمانی 
بزرگ بسازید؟ بدهید بخش خصوصی تکمیلش کند. تورگوت اوزال برای 
این که در بخش خصوصی اطمینان ایجاد کند، ساختمان نیمه کاره و 
بسیار بزرگ دولتی را به اتاق بازرگانی به قیمت 100 میلیون دالر واگذار 

محمود توالیی افزود: اوضاع دادرسی کشور اوضاع خوبی نیست 
به همین دلیل وزیر اقتصاد سال جاری را سال رسیدگی دادرسی 
بلکه  نیست  مالیات  پرداخت  اصل  در  دعواها  داد.  قرار  مالیاتی 
مودیان  بر سهم خود در پرداخت مالیات مشکل دارند. این هیئت ها 
انصاف  آنچه  رعایت  نهایت  در  و  پرونده ها  بررسی مشکالت  با 
است مالیات را تعیین خواهد کرد. محمود توالیی گفت: طی چند 
را  نفت  به  ها  وابستگی  دولت  تا  شده  باعث  رکود  گذشته  سال 
کاهش و مالیات را 300 در صد افزایش دهد و این سهم مالیاتی در 
استان ها و بعد شهرستان ها عملیاتی شد در حالی که درآمد بنگاه ها 
کاهش و هیچگونه افزایشی نداشته است. این فشار خود باعث باال 
گرفتن دعاوی مالیاتی شد، در صورتی که قرار قانون گسترش چتر 
مالیاتی بود و افرادی که از مالیات فرار می کردند شناسایی شوند. 

و  کسب  حوزه  در  مالیاتی  دادرسی  اینکه  به  اشاره  با  توالیی 
در  مالیاتی  دادرسی  دنیا  اکثر  در  گفت:  است،  تغییر  نیازمند  کار 
خارج از اداره دارایی برگزار می شود. اتاق کاشان در این راستا با 
تشکیل  با  و  پیگیری می کند  را  مالیاتی  دادرسی  جدیت موضوع 
این جلسات و حضور نمایندگان دارایی تالش دارد تا رای ها  با 
الزم  رسیدگی های  عدم  دلیل  به  گفت:  وی  شود.  داده  انصاف 
هیات های 251  بر  جاری عالوه  ابتدای سال  از  مودیان  نگاه  از 
مکرر تهران، در تمامی استان ها هم این هیات ها تشکیل شده تا 
مودیانی که متقاضی طرح پرونده در هیات هستند ادله کافی برای 

اثبات ادعای خود داشته باشند.

کرد اما قرارداد اجاره ای تنظیم شد که بر اساس آن وزارت خانه های 
اقتصادی موظف  شدند به این ساختمان نقل مکان کنند و بابت اقامت در 

آن،به اتاق بازرگانی ترکیه اجاره بپردازند. 
در  ترکیه  اقتصادی  وزارت خانه های  اوغلو،  چیکلی  آقای  گفته  به 
حقیقت مستأجر اتحادیه اتاق ها و مبادالت کاالیی ترکیه هستند و 
وزرای اقتصادی نیز به واسطه این ارتباط،همواره در دسترس مستقیم 
تشکل های بخش خصوصی قرار دارند. تورگوت اوزال چه فکر بلندی 
در سر داشت و عجب نقشه ای کشید. دو بال توسعه را همسایه کرد.

در حالی که مردمی ترین سیاستمداران ما در ایران فکر می کنند بخش 
خصوصی در ایران به قدری ضعیف و نحیف است که قادر به ایفای نقش 
در اقتصاد کشور نیست. بی تعارف بگویم حتی تکنوکرات های ما هم درک 
درستی از بخش خصوصی نداشته و ندارند اگر نه به بهانه ضعف بخش 
خصوصی، پای غریبه ها را به اقتصاد باز نمی کردند. صحبت های آقای 
چیکلی اوغلو به همین جا ختم نشد. او خاطره ای هم از نورسلطان نظر 
بایف تعریف کرد؛»وقتی  اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و قزاقستان 
مستقل شد، رئیس اتاق بازرگانی این کشور که دوست قدیمی ام بود، 
دعوتم کرد تا به دیدار نورسلطان نظر بایف برویم. یک روز به اتفاق، به 

دیدار رئیس جمهور قزاقستان رفتیم. 
جلسه مفصلی داشتیم و یکی از پرسش ها این بود که چرا بخش خصوصی 
مهم است؟ توضیح دادم که بخش خصوصی یک پایه توسعه است و اگر 
دولت می توانست توفیقی داشته باشد،دولت شوروی باید موفق ترین دولت 
می شد.درباره اوزال برایش گفتم و کارهای بی نظیری که کرده بود؛ از 
جمله تجمیع بخش خصوصی و دولتی ترکیه در دو ساختمان یکسان و 
شبیه به هم. طوری که وزیر دولتی برای حل مشکل بخش خصوصی 
همواره در دسترس بخش خصوصی باشد. گفتم هروقت بخواهم به 
رئیس جمهور یا نخست وزیریا هرکدام از وزرای کشورم پیامی برسانم،نیم 
ساعت بیشتر طول نمی کشد. نظربایف خیلی از صحبت هایم را یادداشت 
کرد و در نهایت به  رئیس اتاق قزاقستان گفت، مسیر ما هم همین است. 
همان که اوزال و ترکیه رفتند.« نمی دانم حصار چیکلی اوغلو اخیرا به 
قزاقستان سفر کرده یا نه اما من و جدول رتبه بندی جهانی کسب وکارها 
شهادت می دهیم که قزاقستان آنقدرخوب عمل کرده که در رتبه جهانی 

سهولت کسب وکار حتی از ترکیه هم پیش افتاده است.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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