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اصالح سازمان تامین اجتماعی و روابط قانون کار، اولویت وزیر جدید کار باشد

گزارش جلسه کمیته منسوجات بی بافت و موکت تافتینگ
 انجمن صنایع نساجي ایران

کاهش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی در دست بررسی است

فرصت سازی از تحریم ها برای توجه به تولیدات غیرنفتی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مالیات بر ارزش افزوده واحدهای 
تولیدی یکی از مهم ترین گرفتاری ها بوده و در دست رسیدگی است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از بررسی کاهش مالیات بر ارزش 
افزوده واحدهای تولیدی خبرداد.

و بخش  در حاشیه شورای گفت وگوی دولت  محمد شریعتمداری 
خصوصی در جمع خبرنگاران، گفت: پیشنهادی را به دبیرخانه شورای 
هماهنگی سران سه قوه تقدیم کردیم تا به صورت میانبر در برخی 
شاخه ها و رشته ها از نظر بخش خصوصی تبعیت و خواسته آن را 

فراهم کنیم. ۷۰ درصد مشکالت واحدهای تولیدی، 

نشست مزبور با حضور اعضای کمیته منسوجات بی بافت و موکت 
تافتینگ انجمن صنایع نساجی ایران عصر روز یکشنبه 13 آبان ماه 9۷ 
در محل دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران تشکیل جلسه داد. در 
بخش آغازین این نشست آقای مهندس نیلفروش زاده دبیرکل انجمن 
صنایع نساجی ایران طی سخنانی ضمن خیر مقدم به حاضرین در این 
نشست شرح مختصری از برنامه های در دست اجرای انجمن ارائه 
فرمودند و پس از آن حاضرین ضمن معرفی خود و شرکت مربوطه 

مواردی را مطرح فرمودند. 
دکتر علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن نیز طی سخنان 

وحدت ملی و تکیه بربخش خصوصی 
می تواند راه عبور از مشکالت باشد

واكنش اتاق بازرگانی تهران به بازگشت تحریم های امریکا:

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خبر داد:

محمود توالیی در گفت  وگو با پایگاه خبری اتاق ایران: 

همزمان با اعالم بازگشت تحریم های امریکا، اتاق بازرگانی تهران 
طی بیانیه ای به این موضوع واکنش نشان داد. متن این بیانیه را می 
خوانید:  13 آبان ماه برابر با 4 نوامبر به همان اندازه که برای ملت ایران 
نمادین و پرمعناست برای جهان نیز اهمیت یافته چراکه دقیقا در همین 
روز ترامپ با رفتاری هنجارشکن و خارج از عرف بین المللی یکی از 
معتبرترین معاهدات جهانی را با بداخالقی زیرپا گذاشت و قدم در مسیر 

خدشه وار کردن بر صلح و ثبات جهانی برداشته است.
آغاز دوباره تحریم های امریکا در جامعه جهانی به معنای خط بطالن 
کشیدن برتالش چند ساله کشورهای طرفدار صلح و دوستی برای ایجاد 
توافقی جهانی به منظور ساختن دنیای عاری از دشمنی تلقی می شود 
و رفتار ترامپ یعنی حرکت در مسیر بازگشت به مدار کینه ها و رسیدن 
به روزهایی که در آن هیچ خط قرمزی برای رعایت اخالق وجود ندارد. 
بدیهی است نه تنها شهروندان ایرانی بلکه مردم جهان به این رویکرد 
روی خوشی نشان نخواهند داد و واضح است که حتی این نوع رفتار 
در امریکا نیز طرفداری به غیر از رئیس جمهور هنجارشکن این کشور 
ندارد. با وجود این رفتار سراسر کینه توزانه امریکا، متانت و دیپلماسی 
ایران موجب شده تا رهبران جهان برخالف تمام روال های گذشته 
نه در همراهی با امریکا که در هم مسیری با ایران راهکارهایی برای 
همکارهای مشترک و بدون انگ تحریم ارائه دهند. اروپا، کشورهای 
شرق آسیا، روسیه، هند و بسیاری دیگر از کشورها در سراسر جهان خود 
را متعهد به خواسته های ترامپ نمی بینند و این بهترین فرصت برای 
اجماع سازی جهانی علیه او و در راستای نیازهای ایران است. در حال 
حاضر اروپا با ارائه بسته پیشنهادی به ایران اعالم همکاری کرده است. 
به همین جهت بخش خصوصی ایران در کنار دولت و حاکمیت خود 
را موظف می داند مقدمات اجرای این بسته را به بهترین شکل ممکن 
و به نفع اقتصاد ملی فراهم آورد. بخش خصوصی برای خود مسولیت؛ 
ارتقاء سطح دانش مذاکرات، توسعه منطق همکاری با شرکای خارجی، 
تالش در جهت امید در جامعه و بهبود اعتماد اجتماعی، حفظ اشتغال و 
تالش برای افزایش آن، باقی ماندن در سنگر حراست از اندوخته های 
اقتصاد ملی، حرکت در مسیر اقتصاد سالم و ضد فساد و در یک کالم 
حضور در جبهه توسعه اقتصاد ایران را تعریف کرده است. همزمان نیاز 
است دولت در اقداماتی فراگیر و ساختارمند در اصالح جدی مشکالت 
اقتصاد ایران مانند بهبود فضای نامساعد کسب وکار، اصالح روندهای 
زائد و بروکراتیک مخل کسب و کار، اصالح فرآیندهای حاکم برنظام 
مالیاتی،گمرکی، تامین اجتماعی و بانکی را فراهم آورد و ضمن برخورد 
جدی با مفسدان اقتصادی راهکارهایی عملیاتی و اجرایی برای حذف 
هر نوع رانت و زمینه فسادخیز در اقتصاد کشور را ایجاد کند. در نتیجه 
آنچه رخ خواهد داد توسعه روابط مبتنی برسرمایه گذاری های مشترک، 
افزایش سطح گفت وگوهای  تجاری و عقد قراردادهای منجر به تبادل 
کاال، بهره مندی هرچه بیشتر صنایع کشور از تکنولوژی های روزآمد 
مستقر دراروپا، افزایش سطح همکارهای بانکی و مالی با اروپا و در 
نهایت توسعه منطق گفت وگوی سازنده اقتصادی به جای تخاصم از 
طریق تحریم ها خواهد بود. امروز نیاز است ضمن تکریم رفتار منطقی 
اروپا از آنها بخواهیم به عهد خود با ایران پایبند بمانند و در توسعه 
همکارهای مشترک با ایران شجاع باشند. به طور حتم در سایه وحدت 
عمومی درکشور، درایت مقام معظم رهبری در هدایت مسیر اقتصاد 
و جامعه ایران، قدرت و قوت دولت در جهت رفتارهای اصالحی و 
شجاعانه و حضور موثر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد می توان 
از مانع تحریم های امریکا عبور کرد و یکبار دیگر نشان داد که هیچ 
منطقی باالتر از گفت وگو و هیچ ارزش اخالقی معتبرتر از وفای به 

عهد وجود ندارد. 

محمـود توالیـی رئیس کمیسـیون مالیـات، کار و تأمین اجتماعی 
اتـاق ایـران در گفت وگـو بـا »پایگاه خبـری اتاق ایـران« انتخاب 
محمـد شـریعتمداری را به عنـوان وزیـر جدیـد کار، تعـاون و رفاه 
اجتماعـی ازآن رو بااهمیـت و به عنـوان یک فرصـت تلقی می کند 
که معتقد اسـت با توجه به سـوابق شـریعتمداری و آشـنایی کامل 
او بـا حـوزه کسـب وکار، می تـوان انتظـار اصالحـات جـدی را در 

روابـط کار در دوره جدید داشـته باشـیم.
توالیـی اما تأکیـد می کند که به رغـم اظهارنظرهـای متفاوتی که 

در رابطـه بـا اقدامـات وزیـر کار در شـرایط فعلـی 

دکتر علیمردان شیبانی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در برنامه رادیویی 
رهیافت اعالم کرد: خوشبختانه با وجود جوانان توانمند و کم  نظیری 

که در کشور ما وجود دارند به نوعی از تحریم های خارجی گذر کرده ایم.
وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه ها، قطعات و لوازم مورد نیاز را که 
از  با بهره گیری  آنها وجود نداشت؛  امکان واردات  به دلیل تحریم ، 
مهندسی معکوس در داخل کشور تولید کردند اما واقعیت این است 
که تحریم های داخلی، بیشترین آسیب را بر پیکر تولید و صنعت 
کشور وارد کرده اند. دکتر شیبانی تصریح کرد: یکی از تولیدکنندگان 
بخش خصوصی برای واردات قطعه  مورد نیاز، مبلغ قطعه را دو مرتبه 
به آلمان ارسال کرد اما به دلیل تحریم، این مبالغ بازگشت داده شد. 
در نهایت شرکت آلمانی اعالم کرد مبلغ به حساب این شرکت در 
کشور چین واریز شود و چندین هفته پیش از دریافت پول، قطعه 
متأسفانه  اما  کرد  ارسال  خمینی)ره(  امام  بین المللی  فرودگاه  به  را 

ادامه در صفحه 2بروکراسی های نادرست بین بانک و گمرک باعث 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

از استقبال اعضای کمیته مواردی  ابراز خشنودی  مبسوطی ضمن 
را درخصوص اهمیت حضور و همراهی اعضای این کمیته مطرح 

فرمودند. 
از اظهار نظر حاضرین آقای محسن آهنچی مرکز به سمت  پس 
ریاست کمیته و آقای ایرانی به سمت دبیری بخش موکت و آقای 

صالح موبد به سمت دبیر بخش منسوجات بی بافت انتخاب شدند.
پس از بحث و تبادل نظر درخصوص نرخ پایه صادراتی انواع موکت 
نمدی و تافتینگ در نهایت نرخ 6۰ سنت برای موکت نمدی و 1/5 

-1/2۰ دالر برای موکت تافتینگ به تصویب کمیته مذکور رسید. 
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خالصه مذاکرات  نهصد  و  نود و نهمین  
نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 

نساجي ایــران
نشست 999 هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
انجمن  محل  در   97/08/06 مورخ  یکشنبه  روز  در 
صنایع نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد 
ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ 

تصمیم به عمل آمد.
1- خالصـه مذاکرات نشسـت 998 هیئت مدیـره انجمن مورخ 
9۷/۰۷/29 قرائـت و بـه امضـای حاضریـن در نشسـت مذکـور 

رسید. 
2 -  مصـوب شـد آگهـی تبریک به مناسـبت رای اعتمـاد وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت و وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی و 

وزیـر اقتصـاد ودارایی در روزنامـه دنیای اقتصـاد درج گردد. 
3- مصـوب شـد تا به مناسـبت هزارمین جلسـه هیئـت مدیره 
انجمـن، ضیافت شـام در محـل اتاق بازرگانی، صنایـع، معادن و 
کشـاورزی ایـران برنامـه ریزی گـردد که پس از بحـث و تبادل 
نظـر و اخذ پیشـنهادات اعضـای محترم هیئت مدیره مقرر شـد 
تـا هماهنگـی هـای اجرایی بـرای اطـالع رسـانی و دعـوت از 
میهمانـان پـس از قطعـی شـدن زمان جلسـه توسـط مهندس 
امامـی رئـوف پیگیـری گـردد و گـزارش آن در جلسـه آتـی به 
اطـالع هیئـت مدیـره محترم برسـد. همچنین پیشـنهاد گردید 
کـه هزینه هـای ایـن مراسـم بـا همـت عالـی اعضـای محترم 

هیئت مدیـره تامیـن گردد. 
4- مصـوب شـد تـا در مکاتبـه ای موضـوع مشـکالت پیمـان 
سـپاری ارزی برای واحدهای صادرکننده نسـاجی با دو پیشنهاد 
بـه شـرح ذیل کـه ارز حاصل از صادرات به سـامانه سـنا عودت 
گـردد و یـا اینکـه ۷۰% ارز حاصـل از صـادرات بـه سـامانه نیما 

برگـردد به اطالع مسـئولین مربوطه رسـانده شـود. 
5- گـزارش کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل مـورخ 9۷/8/1 ارائه 

گردید. 
6- گزارش مالی مهرماه توسط خزانه دار انجمن ارائه گردید . 

بررسـی  درخصـوص  تجـارت  توسـعه  سـازمان  مکاتبـه   -۷
نمایشـگاه های معتبـر بین المللـی جهت اخـذ تحفیفـات ویژه و 
ارائه سوبسـید توسـط شرکت سهامی نمایشـگاه های بین المللی 

بـه اطـالع هیئـت مدیـره محترم رسـید. 
8- گـزارش اقدامـات انجـام شـده در ارتبـاط بـا حـذف مابـه 
التفـاوت نرخ ارز برای ماشـین آالت و مواد اولیه گشـایش اعتبار 

یافتـه قبـل از تاریـخ 9۷/5/16 ارائـه گردید. 
9- درخصـوص انتخـاب دبیـرکل مجـدداً بحـث و تبـادل نظر 
شـد و پـس از رای گیـری در ایـن خصـوص، مهنـدس حسـن 
نیلفـروش زاده بـا اتفـاق آرا بـه سـمت دبیرکلی انجمـن انتخاب 

گردیدند. 
1۰- جلسـه در سـاعت 18/3۰بـا ذکـر صلـوات بـر محمـدوال 

محمـد خاتمـه یافت.

سـجادی  سـیدجواد  مهنـدس  آقایـان:   غایبیـن 
مقـدم  محمدرضـا  و  بیدگلـی 

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان 
گفت: صنایع مرتبط با نساجی به ازای هر واحد 4۷ نفر اشتغال، رتبه 

نخست کارآفرینی صنعتی استان را به خود اختصاص داده است. 
رشید یزدان فر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنایع نساجی استان 
سمنان باالترین نرخ اشتغال در بخش صنعت به نسبت شاخص واحد، 
بر نیروی کار، را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: در این 

صنایع به ازای هر واحد تولیدی 4۷ نفر مشغول به کار هستند که این 
امر نشان دهنده نقش ویژه نساجی در اشتغال صنعتی استان سمنان 
است.به گزارش مهر،  وی با بیان اینکه در مجموع شاخص های 
اشتغال، دو گروه صنایع فلزی و شیمیایی 65درصد اشتغال کل صنایع 
استان را تشکیل می دهند، افزود: دیگر بخش با اهمیت در صنعت 
استان، صنایع فلزی و شیمیایی هستند که نزدیک به دو سوم تمام 

اشتغال صنعتی استان را به خود اختصاص داده اند.

ضرورت رعایت شعار سال برای بهبود اشتغال زایی
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، با 
بیان اینکه  از نظر میزان سرمایه گذاری انجام شده، دو گروه صنایع 
فلزی وشیمیایی، ۷6درصد صنایع استان را تشکیل می دهند همچنین 
بیش از یک سوم پروانه های بهره برداری درگروه کاالیی محصوالت 
شیمیایی وسلولزی است، تاکید کرد: صنایع کانی و غیرفلزی با 19 
درصد اشتغال در رتبه بعدی میزان اشتغال زایی در بین صنایع استان 

را به خود اختصاص داده است.

نساجی ؛ رتبه نخست اشتغال صنعتی استان سمنان را دارد

صورتجلسه

شد ترخیص این قطعه حدود دو ماه به طول بینجامد!  عضو هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: وجود چنین قوانین 
و مقررات دست و پاگیری، سد راه پیشرفت و حرکت رو به جلوی 
تولیدکنندگان می شود. در شرایط تحریم، وظیفه دولتمردان، تسهیل 
امور است نه این که با خودتحریمی، مشکالت تولیدکنندگان را افزایش 
دهند! به گفته وی، صدها بخشنامه و آئین نامه توسط دستگاه های 
مختلف دولتی تحت عنوان زیبای »حمایت از تولیدات داخلی« صادر 
می شوند اما کدامیک از این قوانین به راستی، حامی تولید و تولیدکننده 
هستند؟ دکتر شیبانی، ضمن بیان این مطلب که قوانین ضد تولید باید 
برداشته شوند؛ افزود: درد ما )تولیدکنندگان داخلی( تحریم های خارجی 
نیست زیرا به شیوه های مختلف از این تحریم ها، عبور می کنیم؛ مشکل 
اصلی ما تحریم های داخلی است. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران 
خاطرنشان کرد: به ظاهر شعار حمایت از بخش خصوصی توسط هیئت 
حاکمه و دولتمردان سر داده می شود اما اغلب تصمیمات کالن در مورد 
بخش خصوصی ) موتور محرک اقتصاد کشور( در اتاق های در بسته آن 
هم توسط مسئوالن دولتی اخذ می گردد! وی سپس در پاسخ به این 

سوال که آیا زمان مناسب برای اعالم عدم وابستگی به نفت رسیده یا 
خیر گفت: برخالف این گفته که صادرات نفت ایران به دلیل تحریم  
متوقف خواهد شد؛ معتقدم به هر حال دنیا نیازمند منابع نفتی است و 
ایران یکی از بزرگ ترین تأمین کنندگان نفت و مواد پتروشیمی به 
شمار می  آید؛ از سوی دیگر صنایع کشور می توانند با اتکا به صادرات 
سالم و مبتنی بر ارزش افزوده، جایگزین خوبی برای صادرات نفتی 
شوند اما نباید فراموش کرد که صادرات، کار ساده ای نیست و نیازمند 
برنامه ریزی های دقیق و منطقی است. عضو هیئت مدیره انجمن 
صنایع نساجی ایران اذعان داشت: در قراردادهای اروپایی، طرف مقابل 
باید اطمینان داشته باشد که کاال در موعد مقرر به دستش خواهد رسید 
آیا در شرایط فعلی می توان اطمینان کامل داشت که تا هفته آینده، مواد 
اولیه مورد نیاز را از مجتمع های پتروشیمی دریافت خواهیم کرد تا به 
تولید و صادرات بپردازیم؟!!! آیا مطمئن هستیم که یک قانون ضد تولید 
و ضد صادرات وضع نمی شود؟!! دکتر شیبانی در پایان ابراز امیدواری 
کرد که دولتمردان و هیئت حاکمه به صنایع کشور و فعاالن بخش 

خصوصی بهای بیشتری بدهند. 
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کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در
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فرصت سازی از تحریم ها برای توجه به تولیدات غیرنفتی

سرمایه در گردش است که باید آن را تسهیل کنیم و نظام بانکی باید 
پای این کار بیاید. صیانت از اشتغال موجود در گرو انجام این هدف 
است. وی با بیان این که ما در زمینه اشتغال مکلف به صیانت از 
اشتغال موجود بوده و با روش هایی تحت عنوان اشتغال فراگیر در 
نقاط روستایی و بخش های کمتر از 1۰ هزار نفر در حال انجام این 
کار هستیم خاطرنشان کرد: این کار غیرمتمرکز است و در سطوح 
استانی با نظارت استانداران انجام می شود. تاکنون 45۰۰ میلیارد تومان 
از منابع مربوط به این بخش پرداخت و 65۰۰ میلیارد تومان از این 
منابع با افرادی که طرح های مصوب در سطوح استان دارند، قرارداد 

تنظیم شده است.
شریعتمداری افزود: یکی از مهم ترین مشکالت بر سر راه سرعت 
این کار، وثایقی است که بانک ها مطالبه می کنند اما صندوق ضمانت 
حمایت روستاییان و سایر صندوق ها می توانند به عنوان واسط با شرایط 
سهل  تر این امر را فراهم کنند. استانداران برای تسهیل این امر با چهار 
بانک جلسات جداگانه ای را برگزار خواهند کرد تا وام ها با سرعت 
بیشتری پرداخت و منجر به اشتغال واقعی شود؛ عالوه بر این طرح 

اشتغال فراگیر در سطح کشور در حال اجرا است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سایر طرح های اشتغال 
فراگیر که شامل شش طرح است و هر کدام در جای خود عملکرد 
نسبتا مناسب و خوبی داشته، با قوت دنبال خواهد شد. ایجاد اشتغال از 

طریق میانبرها برای حل مشکالت با همکاری تمام دستگاه ها ایجاد 
می شود و در صیانت از اشتغال موجود باید یک سری اقدامات پایه ای 
صورت گیرد. وی گفت: قانون گذار 32 میلیارد تومان را برای نرخ سود 
تسهیالت اعطایی در زمینه منابع پیش بینی و از طریق بودجه عمومی 
تصویب کرده تا در اختیار استان ها قرا گیرد. باید نرخ سود برای این 
واحدهای تولیدی را کاهش دهیم زیرا امروز نرخ بازده در کشور باال 
نیست، بنابراین حتما باید نرخ سود کاهش یابد. اگر این نرخ به صورت 
استانی تخصیص پیدا کند و به واحدهای تولیدی پرداخت شود، منابع 
اولیه با قیمت تمام شده پایین تری در اختیار مردم قرار می گیرد. کاهش 
نرخ مالیات به طور عام از واحدهای حقوقی هم مورد توافق ما بوده 
و باید بتوانیم آن را عملیاتی کنیم. این موارد مهم ترین روش ها برای 

صیانت از اشتغال است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اتکای دولت به 
شرکای اجتماعی در مسائل اجتماعی از مهم ترین برنامه های ماست، 
تصریح کرد: باید شرایط تسهیل گری ایجاد شود که بتواند شرکای 
اجتماعی را بیشتر مداخله دهد. مردم عالقه مند هستند که ما تسهیالت 
ایجاد کنیم و آنها موضوعات مربوط به کودکان کار، زنان سرپرست 
خانوار و معتادان را خودشان پوشش دهند. ارائه خدمات اجتماعی به 
مردم توسط شرکای اجتماعی از مهم ترین عناوین در دستور کار ما 

است.

کاهش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی در دست بررسی است
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خبر داد:
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با گذشت بیش از 3 سال از تصویب ماده 5۷ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر مجوز 
شناسایی  مجوزهای  کل  درصد   38 تنها  زدایی،  مقررات  و 
مجوزهای  تسهیل صدور  و  مقررات  زدایی  هیئت  در   شده، 
کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته  است. همچنین از زمان 
اجرای این قانون فقط مجوزهای ۷ دستگاه از 3۷ دستگاه 
اصلی صادرکننده مجوزها، در این هیئت بررسی شده است. 
البته در شرایطی تنها 38 درصد کل مجوزها شناسایی شده 
صورت  3ماه  ظرف  اتفاق  این  بود  قرار  قانون  براساس   که 
پذیرد. یکي از مهمترین راهکارهای بهبود محیط کسب و 
کار، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار 
است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها باعث شده 
هزینه ایجاد و اداره کسب و کارها افزایش یابد. بر این اساس 
مجلس شورای اسالمی با اصالح و تکمیل ماده )۷( قانون 
اجرای سیاست های کلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، 
صدور  تسهیل  و  زدایي  »مقررات  عنوان  با  عالی  هیئتي 
مجوزهای کسب و کار« را مامور ساماندهي مجوزها و حذف 

مجوزهای اضافي و دست و پاگیر کرد. 
عالوه براین ها پایگاه اطالع رساني مجوزهای کسب و کار 
که قرار بود یگانه مرجع قانوني برای کسب اطالع از مدارک 
و زمان و هزینه های اخذ هر مجوز باشد، به ویژه به دلیل 
عدم نظام مندی در تفکیک دستگاه های اصلي و تابعه، دارای 
عدم  اصلي  علل  از  یکي  است.  متعددی  نواقص  و  ایرادات 
توفیق نهادهای متولي ساماندهي مجوزهای کسب وکار و 
به ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگي 
های نهادهایي بازمي گردد که باید در این فرایند، همکاری 
کنند.  مهمترین دلیل تأثیرگذاری راهکار تسهیل و تسریع 
بار مقرراتي  صدور مجوزها بر محیط کسب و کار، کاهش 
حاکم بر فعالیت های اقتصادی است که مي تواند به شروع به 
کار واحدهای جدید و رونق کسب وکارها کمک کند. درواقع 
در نظر گرفتن مجوزهای متعدد برای هر فعالیت اقتصادی 
که طبعا همراه با هزینه های اداری و صرف وقت قابل توجه 
است، مشکالت جدی برای کسب و کارها و فعاالن اقتصادی 
ایجاد می کند. عالوه براین به اعتقاد کارشناسان تعدد مجوزها 
و دست و پاگیر بودن و اطاله در صدور آن ها، زمینه بروز فاسد 
را همراه دارد. در واقع، پیچیدگي نظام مجوزها، آشکارترین 
نشانه بوروکراسي ناکارآمد و ناسالم در هر کشور است. ماده5۷ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
که سه سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: »تمامی مراجعی 
که مجوز کسب و کار صادر می  کنند موظفند نوع، شرایط و 
فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به 
همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک  ماه پس از ابالغ 
این قانون، تهیه و به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به صورت 
باالترین  یا  تام االختیار  نماینده  تأیید  از  پس  و  الکترونیکی 
مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیئت هر ماه حداقل 
یک  بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف 
است حداکثر تا مدت 3ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و 
مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، 
آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و 
هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب 
و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت 
آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین 
زمان ممکن صورت پذیرد.« اما بررسی های انجام شده نشان 
می دهد که این ماده قانونی و اجرای آن عمال متوقف مانده 

است.

مجوزها و قوانین مازاد حذف نشد
ادامه از صفحه 1

وجـود دارد، »تأمیـن اجتماعـی« بایـد اولویت اول وزیـر جدید کار 
باشد.

بـه اعتقـاد او، تأمیـن اجتماعـی به عنوان سـازمانی کـه کارکرد آن 
کمـک بـه روابـط کارگـر و کارفرماسـت، بایـد متعلـق بـه این دو 
باشـد و دولـت صرفـاً ناظر بـر آن؛ اما با سـازمان تامیـن اجتماعی 
ماننـد دیگـر مجموعه هـای دولتـی رفتار مـی شـود و مدیریت آن  
کامـاًل دولتـی بـوده و بروکراسـی های اداری موجود درآن چه بسـا 

بیشـتر از دیگـر مجموعه هـای دولتی اسـت. 
بـه گفتـه توالیـی عملکرد فعلـی سـازمان تأمین اجتماعی پاشـنه 
آشـیل بسـیاری از مشـکالتی اسـت که در حال حاضر در کشـور 
وجـود دارد و در صورتـی کـه هدایـت ایـن مجموعـه به درسـتی 
انجـام شـود، در مواقـع بحرانـی نیـز می تـوان شـاهد بـود کـه 
خـود سـازمان تأمیـن اجتماعـی به عنـوان کنترل کننـده، بـه حـل 

مشـکالت موجـود به ویـژه میـان کارگـر و کارفرمـا بپـردازد. 
توالیـی افزود: متأسـفانه طی سـال های گذشـته دولت هـا به جای 
اینکـه اقـدام بـه ایجـاد فضـای اعتمـاد در میـان روابـط کارگـر و 
کارفرمـا داشـته باشـند، نوعـی تقابل را در فضای اشـتغال کشـور 
ایجـاد کرده انـد کـه نتیجـه آن هـم نااطمینانـی اسـت کـه امـروز 

فضـای کسـب وکار کشـور را متأثـر کرده اسـت. 
او توضیـح می دهـد: متأسـفانه در حـال حاضـر بـا توجه بـه روابط 
حاکـم بـر فضـای کار، کارفرماهـا تـالش  می کننـد تـا در قبـال 
کارگـران حداقل هـا را لحـاظ کننـد و به همان نسـبت هم فضای 
کارگـری در تنـش اسـت. در ایـن میـان اصالحـات روابـط کار به 
دالیـل متعـدد در دوره هـای گذشـته بـه تعویـق افتاده کـه نتیجه 
آن هـم امـروز در 1۰ الـی 12 میلیـون بیکاری که در کشـور وجود 

دارد می بینیـم.
 رئیـس کمیسـیون مالیـات، کار و تأمیـن اجتماعـی اتـاق ایران با 
تاکیـد بـر ضـرورت توجه بـه کارآفرینـی گفـت: متأسـفانه قانون 
کار فراتـر از شـرع و قوانیـن جهانـی اسـت و با ایجـاد محدودیت، 
فرصتـی را بـرای کارآفرینی و کسـب وکار مولد نمی دهـد. معتقدم 

نرخ سـود سـپرده باال بـه دلیل افزایـش هزینه بانـک، افزایش نرخ 
سـود تسـهیالت بانکـی را به همـراه دارد و در شـرایط رکود تورمی 
و البته تشـدید مشـکل تامین نقدینگی، نرخ باالتر سـود تسـهیالت 

بـرای تولیدکننده قابل هضم نیسـت.
 زمزمه افزایش نرخ سـود بانکی مدت هاسـت که آغاز شـده اسـت. 
دلیـل عمـده تشـدید تمایل بانک هـا بـه افزایش نرخ سـود بانکی 
و انجام غیررسـمی آن افزایش سـوددهی بازارهـای موازی و تمایل 

سـپرده گذاران به خروج سـرمایه از حسـاب های بانکی  اسـت.
در پنـج سـال گذشـته همـواره ایـن شـبکه بانکـی بود که سـودی 
بیـش از تـورم موجـود در اقتصـاد به سـرمایه ها اختصاص مـی داد. 
مـردم بـه دلیل سـود بـاال و خطـر پذیری پایین سـپرده گـذاری در 
بانـک را بـه هـر سـرمایه گـذاری ترجیـح مـی دادند امـا تحوالت 

اقتصـادی اخیـر در بازارهـای ارز و سـکه ایـن معادله را تغییـر داد.
در هشـت مـاه گذشـته سـوددهی بانک هـا از دیگـر بازارهـا عقـب 
مانـد و همیـن مسـئله به خروج سـرمایه از بانک هـا و ورود به دیگر 

بازارها منجر شـد.
بانـک هـا بـه ویـژه بانک هـای خصوصـی که به طـور معمـول در 
افزایـش نرخ سـود پیش قدم می شـوند تالش کردنـد با درصدهای 
بـاال مشـتریان را از خـروج سـپرده هـا منصـرف کنند امـا در عمل 
دسـت کـم در بانـک هـای دولتـی توفیقـی در ایـن زمینـه حاصل 
نشـد و نقدینگـی بـه بازارهـای دیگر کـه به طـور عمـده بازارهای 
سـفته بازی و داللی اسـت سـرازیر شد. در چنین شـرایطی تکاپوی 

بانک هـا بـرای حفـظ و جـذب سـپرده ها شـدت گرفت.

اگـر دولـت مردانه پـای اصـالح روابط قانـون کار بایسـتد و اقدام 
بـه رفـع محدودیت هـا به ویـژه در حـوزه قوانیـن کسـب وکارهای 
کوچـک کنـد، حداقـل 4 الـی 5 میلیـون جـوان تحصیلکـرده این 
فرصـت را پیـدا می کنند تا وارد بـازار کار خدماتی و صنفی شـوند.

دولت به جای تخصیص منابع،موانع كسب وكار را هموار كند
توالیـی در ادامـه صحبت هـای خـود با اشـاره به طرح » اشـتغال 
روسـتایی« بـه عنـوان یکـی دیگـر از اولویت هـای مـورد توجـه 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی که غالمحسـین شـافعی هم 
در دیـدار شـریعتمداری با اعضـای اتاق ایران پیش از کسـب رای 
اعتمـاد مجلـس، بـر ضرورت اصـالح آن تاکیـد کرده بـود، گفت: 
بـه عنوان شـخصی کـه در میـدان حضوردارم شـاهدم کـه وقتی 
روسـتایی می خواهـد دامـداری کوچـک راه انـدازی کنـد، نصـف 

دامـداری صنعتـی بـا موانع کسـب و کار مواجه اسـت. 
در طـرح اشـتغال روسـتایی هـم دیدیـم کـه بـه رغـم تخصیص 
منبـع قابـل توجـه، ایـن طرح منجـر بـه بازگشـت روسـتاییان از 
شـهرها نشـده اسـت. در صورتیکـه اگر با رفـع موانع، درروسـتاها 
به ویژه روسـتاهایی که با چالش کشـاورزی و آب مواجه هسـتند، 

بسـترهای توسـعه کسـب و کار فراهـم خواهد شـد. 
بـه اعتقـاد  رئیس کمیسـیون مالیـات، کار و تأمیـن اجتماعی اتاق 
ایـران دولـت بیـش از تخصیـص منابـع ریالـی نیازمند این اسـت 
کـه موانـع کسـب و کار را همـوار و هماهنگی میان دسـتگاه های 
ذیربـط را برای تسـهیل کسـب و کار ایجاد کنـد. او تاکید می کند: 
فضـای فعلـی حاکـم بـر کسـب و کار روسـتایی ایـن خطـر را 
گوشـزد می کنـد کـه در آینـده بـا هجـوم بیشـتر روسـتاییان بـه 
شـهرها مواجـه خواهیـم بـود. توالیـی بـا اشـاره بـه صحبت های 
شـریعتمداری در جمـع اعضـای هیئـت نماینـدگان اتـاق ایـران 
و تأکیـد او بـر سـه جانبه گرایـی میـان مجلـس، دولـت و بخـش 
خصوصـی، تأکیـد می کنـد در صـورت تحقـق ایـن موضـوع کار 

بسـیار بزرگـی در حـوزه روابـط کار اتفـاق خواهـد افتاد.

اصالح سازمان تامین اجتماعی و روابط قانون کار، اولویت وزیر جدید کار باشد

بازی سود بانکی برای تولیدکننده قابل هضم نیست

باوجود گذشت سه سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولیدمحمود توالیی در گفت  وگو با پایگاه خبری اتاق ایران: 

احمد كیمیایی اسدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

هرچنـد افزایـش نـرخ سـود از طریق شـورای پول و اعتبـار و بانک 
مرکـزی بـه طـور رسـمی اعـالم نشـده امـا بانـک هـا بـه طـور 
نامحسـوس برای مشتریانشـان شـرایط ویژه ای را در نظر گرفتند. 
در آینـده نزدیـک عـدم اعـالم تصمیم افزایش نرخ سـود از سـوی 
مراجـع رسـمی اقتصادی در کشـور به معنای عدم تـالش بانک ها 

برای سـوددهی بیشـتر نیست.
ایـن فراینـد درحالـی در جریان اسـت که بهیـچ وجه بـرای تولید و 
تولیدکننده مطلوب نیسـت. نرخ سـود سـپرده باال بـه دلیل افزایش 
هزینـه بانک، افزایش نرخ سـود تسـهیالت بانکی را به همـراه دارد 
و در شـرایط رکـود تورمی و البته تشـدید مشـکل تامیـن نقدینگی، 

نـرخ باالتر سـود تسـهیالت بـرای تولیدکننده قابل هضم نیسـت.
در شـرایطی کـه بازپرداخـت تسـهیالت با سـودهای کنونـی برای 
تولیدکننـدگان سـخت اسـت، نمی توان انتظار داشـت کـه افزایش 
نرخ سـود سـپرده و به دنبال آن تسـهیالت برای تولید ایران نتیجه 

مطلوبی به همراه داشـته باشـد.
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اتاق های بازرگانی، اصناف و نهادهای مدنی خود را در کنار دولت بدانند
مراسم تودیع و معارفه وزرای 
سابق و جدید صنعت با حضور 
رئیس جمهور،  اول  معاون 
از  جمعی  ایران،  اتاق  رئیس 
فعاالن  و  نمایندگان مجلس 
تجاری  و  معدنی  صنعتی، 

برگزار شد.
شد  تاکید  مراسم  این  در 
از  راهکار فعلی خروج کشور 
بحران و مقابله با تحریم های 
نظرات  به  توجه  ظالمانه 
است.  خصوصی  بخش 
تاکید  همچنین  جهانگیری 

کرد: امروز صادرکنندگان بیش از همیشه سربازان خط مقدم اقتصاد 
کشور هستند چرا که آمریکا می خواهد صادرات را از پای درآورد.

رضا  جهانگیری،  اسحاق  که  کلیدی  نکات  مهم ترین  ادامه  در 
رحمانی و محمد شریعتمداری در سخنرانی خود به آنها اشاره کردند، 

می خوانید.
جهانگیری: قیمت های امروز ارز واقعی نیست

ما از بخش صنعت انتظار داریم که با عملکرد مناسب به آمریکایی ها 
بگوید که شما شکست خوردید و از عهده صنعتگران ایرانی برنمی 

آیید.
راضی  و  شود  تحمیل  جدیدی  فشار  مردم  به  خواهد  نمی  دولت 
نیستیم که به سیاست های کنترلی در حوزه ارز، صادرات و واردات 

دست بزنیم.
عدم  صادرات  و  واردات  ارزی،  های  بخش  برای  راهکار  بهترین 

دخالت دولت و نداشتن قید و بند اداری است.
صادرات همواره پیشران اقتصادی کشور بوده و امروز صادرکنندگان 
بیش از همیشه سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند چرا که 

آمریکا می خواهد صادرات را از پای درآورد.
اصناف تالش کنند تا قیمت ها بی دلیل افزایش نیابد.

اشتغال را باید حفاظت کنیم تا بنگاه ها فعال باشند.
اتاق های بازرگانی، اصناف و نهادهای مدنی خود را در کنار دولت 
بدانند و امروز دولت نیازمند نظرات مشورتی برای سیاست گذاری 

است.
باید با مردم صادقانه صحبت شود.

هیچ دولتی در اروپا، آفریقا و آسیا نمی شناسیم که رسما اعالم کرده 
باشد که از تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت می کنند. البته به 

غیر از رژیم صهیونیستی و یکی دو کشور منطقه.
دنیا در مناسبات بین المللی به دنبال تجربه جدیدی است و حتی 
امروز  که  گرایی  جانبه  یک  حرکت  دارند  اذعان  آمریکا  متحدین 
آمریکا آغاز کرده به دنبال تحقیر استقالل سیاسی و اقتصادی آنان 

است.

اهم سخنان دكتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
راهکار مقابله با تحریم های ظالمانه توجه به بخش خصوصی، حفظ 

جریان تولید، توجه به نیروی انسانی و فناوری های نوین است.
اما  می کند،  تحمیل  ما  بر  را  محدودیت هایی  تحریم ها  هرچند 
فرصت هایی را نیز به دنبال دارد که ازجمله آن توجه به بخش معدن، 

توسعه داخلی سازی و صادرات است.
اتاق فکر صنعت، معدن، بازرگانی، صادرات و مسائل ارزی، فناوری 

و آینده پژوهی طراحی شده است که محوریت همه آن ها با بخش 
خصوصی خواهد بود.

موضوعی تحت عنوان فساد سیستمی در وزارت صنعت وجود ندارد، 
بااین حال مقابله با فساد یکی از برنامه های اساسی من خواهد بود. 
اگر در اخذ تصمیم  باشیم؛  را داشته  باید در تصمیم ها دقت الزم 
مشورت بگیریم، به صورت خودکار بسیاری مشکالت حل خواهد 

شد.
توجه به دولت الکترونیک، شفاف سازی و تکمیل سامانه ها از جمله 

برنامه های وزارت صنعت خواهد بود.
در بحث نوسازی صنایع نیز امسال 1۰ هزار واحد تولیدی، صنعتی و 
معدنی را در برنامه داریم. باید جریان جدیدی در حوزه اقتصاد معدنی 
ازجمله حضور در اعماق زمین آغاز شود و درحالی که اروپایی ها امروز 
به مرز 5۰۰ متری در اعماق معدن ورود کردند اما اکثر اکتشافات  
به شیوه سنتی سخت  بنگاه داری  دیگر  است.  ما سطحی  معدنی 
به معنای  باشیم که  استارتاپ ها  پذیرای ورود  باید  و  خواهد شد 

استفاده از جوانان و صنایع دانش بنیان است.
سال های  از  بهتر  اساسی  کاالهای  سازی  ذخیره  حاضر  حال  در 
گذشته انجام شده است و دولت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی را 

برای نیمه دوم سال جاری و سال 1398 تهیه کرده است.

اهم سخنان شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت: 
عدم قطعیت ها آثار خود را در سیاست های ارزی گذاشت حیات کشور 
در گرو حمایت از تولید است و در این راستا باید اقداماتی در جهت 

تسهیل امور تولید انجام گیرد.
به فروش کاالی خود  امروز بسیاری فروشندگان حاضرند نسبت 

اقدام کنند و باید شرایط آن را فراهم کنیم.
در گذشته راهکاری تحت عنوان حساب باز  مدنظر قرار گرفت که 
بین تولیدکنندگان در داخل و خارج کشور و شرکای آن ها برقرار بود، 
اما امروز کامال متوقف شده است و انتظار داریم در چارچوبی اجازه 

دهیم این اقدام مجدد انجام شود.
امروز و در شرایط تحریم باید در ابعاد گوناگون برای تسهیل امور 

تولید گام های اساسی برداشته شود.
تغییرات چند ماه گذشته محدودیت هایی در اقتصاد کشور ایجاد کرد 
و نرخ ارز افزایش یافت، با این حال دولت تصمیم گرفت روند رو به 

رشد نرخ ارز را متوقف کند که تصمیمی راهبردی بود.
به  آن  مورد  اولین  و  بود  ما  اراده  از  افتاد که خارج  اتفاق  حوادثی 
حوزه سیاست خارجی مربوط می شد و نتیجه این حوادث، بروز عدم 

قطعیت ها در اقتصاد و پمپاژ یاس و نا امیدی در جامعه بود.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه هیئت 
وزیران در خصوص تغییر تعریف کاالی قاچاق را به وزارت نفت، 
وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت صنعت،وزارت اقتصاد، وزارت 

اطالعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: هیئت وزیران در جلسه 9۷/۰۷/25 
به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به استناد 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  هشتم  و  و سی  یکصد  اصل 
ایران تصویب کرد: ماده )1( دستورالعمل تبصره )4( الحاقی ماده 
)18( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع تصویبنامه شماره 
529۷1ت/138864ه مورخ 9/11/95 به شرح زیر اصالح و ماده 

)2( حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصالح می شود:
وارداتی  یا  داخل  تولید  کاالی  قاچاق،  موضوع  1-کاالی  ماده 
است که به صورت تجاری بر خالف ضوابط تعیینی دولت خرید، 
فروش، حمل یا نگهداری می شود. عالوه بر فرآورده های نفتی و 
دارویی، سایر مصادیق کاالهای موضوع قاچاق مطابق ماده )2( این 

دستورالعمل تعیین می شود.

تعریف کاالی قاچاق تغییر کرد

جناب آقای مهندس میرمحمدتقی دانایی هوشیار
مدیریت محترم شركت نساجی حجاب شهركرد

احتراماً مصیبت از دست دادن پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده 
و برای آن مرحوم علّو درجات و برای بازماندگان، صبر مسئلت داریم.

 دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران 

پیام تسلیت

اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت:با تصویب هیئت وزیران:
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