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یکشنبه 12 آبان ماه 1398 نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران میزبان میهمانانی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، سازمان تامین 
اجتماعی و مشاوران کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی 
،صنایع و معادن و کشاورزی ایران بود تا موضوع مشکالت عدیده ایجاد 
شده برای واحدهای صنایع نساجی کشور در اجرای قانون مشاغل سخت 
و زیان آور مورد بحث و بررسی قرار گیرد طبق قانون کارهای سخت و 
زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و 
بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به 
مراتب باالتر ازظرفیت های طبیعی )جسمی و روانی( در وی ایجاد گردد 
لذا طبق قانون مشمولین مشاغل سخت و زیان آور می توانند از تسهیالت 
قانونی مصوب از جمله بازنشستگی پیش از موعد و سایر حمایت های 
قانونی از جمله محاسبات مربوط به بازخرید مرخصی و سنوات بر پایه 
آیین نامه های اجرایی در مشاغل سخت و زیان آور استفاده نمایند. الزم 
به توضیح است که به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی بند )5( جزء )ب( 
ماده واحده قانون اصالح تبصره )2( الحاقی ماده )76( قانون اصالح مواد 
)72( و )77( و تبصره ماده )76( قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و 
الحاق دو تبصره به ماده )76( مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع 
تصویب نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 1386/2/5 ، مشاغل به دو 

گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند .
گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی 
دارد اما می توان با به  کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب 

توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .
به کارگیری  با  و  بوده  ز یان آور  و  سخت  ماهیتاً  که  مشاغلی  گروه ب : 
تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما ، صفت سخت و 
زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ 

می گردد .  
که مطابق با بخش اول بند )ب( تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد 
در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست 
و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد 
حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند 
بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی 

استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند .
تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و 
شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه 
اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه 

مشخص می شود.
که حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها ، وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، 
تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق ، 
انجام بازدید و بررسی و اندازه گیری شرایط و با تایید کمیته های استانی 

انجام می گیرد .
به استناد ماده 14 آیین نامه اجرایی بند )5( جزء )ب( ماده واحده قانون 
اصالح تبصره )2( ماده )76( قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است 
پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل 
چهار درصد )4%( میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات 
تأمین  صندوق  توسط  که  را  زیان آور  و  مشاغل سخت  در  او  اشتغال 
اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده 

پرداخت نماید.
کارفرمایان کارگاه های دایر که از تاریخ تصویب آیین نامه تمام یا برخی 
از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی 
حفاظت فنی ،  سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو 
سال از تاریخ ابالغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به 
ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های 
مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط ) مصوب شورای عالی 
حفاظت فنی ( و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت 
و زیان آوری مشاغل موضوع بند »الف« ماده )1( را حذف و نتیجه را 
کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده )8( این آیین نامه برای بررسی و تایید 

گزارش نمایند .
سابقه پیگیری های انجمن صنایع نساجی ایران در خصوص مشکالت 
عدیده ایجاد شده برای واحدهای صنعت نساجی به سال ها قبل برمی گردد 
علی الخصوص در دوران ریاست مهندس محمد مروج حسینی بر هیأت 
مدیره انجمن که باتوجه به حضور ایشان در سمت رییس کانون عالی 
کارفرمایان موجب شده بود گام های بزرگی در جهت کاهش مشاغل 
سخت و زیان آور و همچنین بستر سازی برای خروج برخی از مشاغل 
صنعت نساجی از گستره مشاغل سخت و زیان آور برداشته شود و این 
پیگیری ها تا آنجا پیش رفت که در نشست مشترکی با دکتر علی ربیعی 
وزیر وقت وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و با حضور مدیران ارشد 
وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارت بهداشت و جمعی 
از کارآفرینان صنایع نساجی کشور تفاهم نامه مشترکی بین انجمن به 
نمایندگی مهندس مروج و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی 
سید حسن هفده تن معاون وقت وزیر در حوزه روابط کار به امضا رسید 
که طی آن طرفین متعهد گردیدند در جهت سالم سازی و ایمن سازی 
محیط های کار با هدف حذف صفت سخت و زیان آوری و صیانت از 
نیروی کار فعالیت هایی را به اجرا در آورند. )متن کامل آن در سایت انجمن 

صنایع نساجی ایران قابل دسترسی می باشد(
در آن نشست که در روزهای پایانی سال 1394 برگزار شد دکتر ربیعی 
وزیر وقت با اشاره به رویه های نادرستی که در اجرای قانون مشاغل 
سخت و زیان آور حادث شده بود بیش از چهل درصد مشاغل جاری کشور 
را مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور دانسته بود که بخش قابل 
مالحظه ای از این رقم را ناشی از سیاست زدگی اقتصاد و تولید عنوان نمود 
و ابراز امیدواری کرده بود تا در دوره وزارت خود بتواند این رقم را به اندازه 
واقعی و معقول کاهش دهد و از مدیران و معاونین و کارشناسان وزارتخانه 
اکیداً خواسته بود تا با برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای کارشناسان 

و بازرسین کار ، وحدت رویه مناسبی را در کل کشور ساماندهی کنند.
نگاه حمایتی وزیر وقت از کاهش تعداد مشاغل سخت و زیان آور اگر 
چه به دالیل سیاسی و اجتماعی و بروز نارضایتی در نیروهای کارگری 
آنطور که باید و شاید رسانه ای نشد و بسیار چراغ خاموش و با حمایت 
نساجی  صنایع  انجمن  مثل  تشکل هایی  مشترک  همکاری های  و 
ایران و کانون عالی کارفرمایان پیش رفت و چندی بعد در مرداد ماه 

گزارشیازروندپیگیریهایانجمنصنایعنساجیایراندرخصوصقانونمشاغلسختوزیانآور:

مشاغل سخت و زیان آور همچنان گریبانگیر واحدهای نساجی است

عالقهمندانبهاخبارواطالعاتمرتبطبابولتنرشتههاوبافتههامیتوانندكلیهمطالببولتنرادرسایتانجمنصنایعنساجیایران
بهآدرسwww.aiti.irمشاهدهفرمایند.

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزومًا نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

۶۸ درصد قوانین مانع تولید و صادرات است

ادامهدرصفحه3

معاونوزیراقتصادودبیرهیأتمقرراتزداییبا بیان اینکه 68 
درصد قوانین کشور مانع تولید و صادرات است، گفت: مسئوالن 
بخش مقررات زدایی در بحث مدیریت و فرآیندهای کسب و کار 
هیأت  دبیر  دهنوی،  دهقان محمدعلی دارند.  تعارف  یکدیگر  با 
هفته  که  جهانی  بانک  گزارش  آخرین  در  گفت:  مقررات زدایی 
گذشته منتشر شد ایران با یک پله صعود در رتبه 127 شاخص 
جهانی بهبود فضای کسب و کار قرار دارد. به گزارش تعادل، وی 
با بیان اینکه این میزان پیشرفت شاید قابل توجه به نظر نیاید، 
ادامه داد: با توجه به اینکه بعد از 4 سال تنزل به بهبود رسیده ایم و 
همچنین با توجه به جنگ اقتصادی که طی یک سال گذشته کشور 
این میزان  از  بانک جهانی  ارزیابی  به گریبان است  با آن دست 
رشد امیدوار کننده به نظر می رسد. دهنوی با اشاره به اینکه وضع 
مقررات مبتنی بر قانون است، گفت: قوانین تشکیل وزارتخانه ها 
مبنای اصلی وضع مقررات هستند و در این قانون ها برای وزیر 
و وزارتخانه اختیاراتی وضع شده که براساس این اختیارات وزیر 
می تواند مقرراتی وضع کند. اما گاهی اوقات این قوانین در سطح 
اختیارات وزارتخانه نیست که این مقررات به صورت پیش نویس در 

هیات وزیران مطرح و تصویب می شود. 
اتاق بهرامشکوری،رییسكمیسیونمعادنوصنایعمعدنی
بازرگانی هم با بیان اینکه ارتقای یک پله ای کشور در بین 190 
تا چهار سال در  از سه  کشور شاخص خوبی نیست، گفت: پس 
خیلی  این شاخص  و  رسیده ایم  به 127  بانک جهانی  رتبه بندی 
خوبی نیست. ما باید فضا را در داخل کشور برای رونق تولید و 
فعالیت اقتصادی مهیا کنیم. وی به عنوان نماینده بخش خصوصی 
اینکه صدور تعداد بخشنامه های مختلف کم شده است،  بیان  با 
به 121  از 238 در 6 ماهه نخست 97  تعداد بخشنامه ها  افزود: 
بخشنامه رسیده است. زمانی بود که روزی چند بخشنامه صادر 
می شد که به تولید و تجارت آسیب می رساند. البته ما هنوز شاهدیم 
بدون مشورت با بخش خصوصی یک شبه بخشنامه صادر می شود. 
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه 
سیاست گذاری ها باید فعالیت اقتصادی را تسهیل ببخشد، گفت: در 
پایشی که از قوانین مصوب مجلس انجام شده 68 درصد قوانین 
فعالیت  32درصد  تنها  و  است  صادرات  و  تولید  مانع  شده  وضع 

اقتصادی را تسهیل کرده است.
فوالدگر،رئیسكمیسیونویژهحمایتازتولیدكنندهدر مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار 
قانون راهگشایی است؛ گفت: بیشترین مشکالت در بحث تولید و 
رونق کسب و کار از ناحیه عوامل محیطی و بیرونی حاکم بر کسب 
و کار است و بخشی دیگر نیز از جانب نهادهای دولتی و بخش 
دیگری هم از سوی تولیدکنندگان و صاحب نظران این حوزه است. 
اینکه مسووالن  بیان  با  کارفرمایان  عالی  کانون  دبیرکل  سیفی، 
بخش مقررات زدایی در بحث مدیریت و فرآیندهای کسب و کار 
با یکدیگر تعارف دارند و به این مساله کمتر به صورت واقع بینانه 
نگاه می کنند، گفت: تا زمانی که رویکرد و نگاه به مسائل مدیریتی 
به روز نباشد هیچ خروجی مثبتی را نباید متصور باشیم. وی در ادامه 
دلیل اصلی ضعف در این بخش را چیدمان غلط در ساختار مدیریت 

پروژه عنوان کرد.

www.aiti.ir
وبسایتانجمنصنایعنساجیایران
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خالصه مذاکرات هزار و سی و هفتمین نشست هیأت مدیره

انجمن مدیره هیأت نشست هفتمین و هزاروسی
صنایعنساجیایرانباحضوراكثریتاعضایهیات
محل در 98/07/21 مورخ یکشنبه روز در مدیره
دفترانجمنصنایعنساجیایرانبرگزارشدونسبت
بهمواردذیلبحثوتبادلنظرونسبتبهبرخیازآن

هااتخاذتصمیمبهعملآمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و ســی و ششــمین  نشســت هیات 
مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران  مــورخ 98/07/14 قرائت 

و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور رســید.
2- آقــای مهنــدس نیلفروش زاده گزارشــی از نشســت مشــترک 
بــا رییــس شــعبه بانــک ســپه میردامــاد درخصــوص مشــارکت 

ایــن بانــک در ارائــه تســهیالت خریــد پنبــه ارائــه فرمودنــد .
3- آقایــان مهنــدس نیلفــروش زاده و دکتــر عامــری گزارشــی 
ــه  ــورخ 98/07/15 ارائ ــمر در م ــهر کاش ــه در ش ــمینار پنب از س

ــد. فرمودن
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ــدی ط ــدس حمی ــای مهن 4- آق
ســرفصل اخبــار نســاجی و پوشــاک منتشــره در رســانه ها 
ــن  ــه تدوی ــبت ب ــا نس ــت ت ــن خواس ــره انجم ــأت مدی از هی

ــد . ــدام نمای ــاجی اق ــت نس ــن و صنع ــای انجم راهبرده
5- درخصــوص بحــث پایــش صنعــت نســاجی مقــرر گردیــد 
کــه نســبت بــه انتشــار فصــل بــه فصــل داده هــای جمــع آوری 
ــاً پــس از بحــث و تبادل نظــر مقــرر  شــده اقــدام شــود و ضمن
شــد تــا آقــای دکتــر شــاهین کاظمــی در جهــت حصــول نتیجه 
و جمع بنــدی نهایــی پــروژه پایــش صنعــت نســاجی همــکاری 

بیشــتری را بــا دبیــرکل مبــذول نماینــد.
ــالن  ــع آوری و اع ــای جم ــوع روش ه ــوص موض 6- در خص
الیــاف(  و  )نــخ  نســاجی  محصــوالت  قیمــت  عمومــی 
شــرکت های عضــو انجمــن بحــث و تبادل نظــر شــد و مســائل 
و مشــکالت مترتــب بــه لیســت قیمــت اعالمــی مورد بررســی 
قــرار گرفــت کــه در نهایــت مقــرر شــد توضیحــات مورد نیــاز در 
جهــت شــفافیت لیســت از نظــر کیفیــت مــواد اولیــه و محصول 

ــر شــود. در آن ذک
7- مکاتبــه شــرکت نســاجی آریــا تــاب کاشــان به شــماره 344 
مــورخ 98/07/09 راجــع بــه مشــکالت بازپرداخــت تســهیالت 
ارزی خریــد ماشــین آالت خــط تولیــد مطــرح گردیــد و بحــث و 

تبادل نظــر در ایــن خصــوص صــورت پذیرفــت.
8- در خصــوص موضــوع برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی 
ــرای  ــده ب ــاد ش ــکالت ایج ــاه و مش ــران در آذرم ــاجی ته نس
واحدهــای عضــو در مــورد فاکتورهــای صــادر شــده از طــرف 
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــات بح ــج خدم ــوص پکی ــری در خص مج
شــد و مقــرر شــد پیگیری هــای الزم از آقــای مــرادی مجــری 

نمایشــگاه بعمــل آیــد.
ــات  9- در خصــوص موضــوع برگــزاری جلســات هفتگــی هی
مدیــره به صــورت یــک هفتــه در میــان مقــرر شــد تاموضــوع در 
جلســه دیگــری کــه همــه اعضای هیــأت مدیــره حضور داشــته 

باشــند در دســتور جلســه قــرار گیــرد.
10- بــا توجــه بــه تعطیــالت پیــش رو مقــرر شــد جلســه هفتــه 

آتــی هیــأت مدیره برگــزار نگــردد.
ــردان  ــر علیم ــان: دکت ــیآقای ــالعقبل ــااط ــورب ــدمحض ع
شــیبانی، اکبــر لبــاف، محمدرضــا مقــدم، مهندس عبدالحســین 

اخــوان مقــدم                                                    

صورتجلسه

۱۰ مقصد تجاری ایران در نیمه نخست ۹۸

فهرست 3۸۰ کد تعرفه کاالهای قابل مبادله با اتحادیه اوراسیا به
 گمرکات سراسر کشور ابالغ شد

بررسی های آماری تجارت خارجی نشان می دهد که پنج کشور چین، 
عراق، ترکیه، امارات و افغانستان مهم ترین مقاصد صادراتی و پنج کشور 
چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان اولین مبادی وارداتی ایران در شش ماهه 
نخست98 بوده اند. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در 
گزارشی با توجه به آمارهای گمرک و همچنین محاسبات کارشناسی خود 
درباره تجارت خارجی کشور طی شش ماهه نخست 98 نوشته است: در 
نیمه نخست سال 97، چین بزرگ ترین مقصد صادراتی ایران با سهم 20 
درصد از کل صادرات کاالیی غیرنفتی بود که این رقم در شش ماهه 98 

با پنج درصد افزایش به 25 درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، هند از فهرست پنج مقصد عمده صادراتی ایران 
خارج شده و همزمان جایگاه ترکیه در این فهرست بهبود یافته است. 
آمارهای موجود نشان می دهند که بعد از چین، 22 درصد از صادرات 
کاالیی غیرنفتی ایران در مدت زمان مورد اشاره به عراق، 12 درصد به 

ترکیه، 11 درصد به امارات و پنج درصد به افغانستان بوده است. 
این گزارش نشان می دهد تنها 25 درصد از صادرات کاالیی غیرنفتی 
ایران در شش ماهه نخست امسال به سایر کشورها انجام شده که نسبت 

به مدت زمان مورد اشاره در سال 97، پنج درصد کاهش نشان می دهد.
بر این اساس سهم عراق از صادرات ایران دو درصد افزایش یافته و سهم 

کمرگ جمهوری اسالمی ایران در نامه ای به گمرکات سراسر کشور این 
فهرست را برای اجرا ابالغ کرده است. حسن روحانی دهم مهرماه امسال، 
پس از پایان اجالس سران اتحادیه اوراسیا، اعالم کرد که موافقت نامه 
ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا از 5 آبان امسال 
اجرایی می شود و بر این اساس ایران باید ظرف سه سال عضو اتحادیه 
اوراسیا شود. فعاالن اقتصادی بر این باورند با توجه به تنوع بازار و تنوع 
منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه پیوستن به آن یک فرصت 
قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق بخشی 

از اثر تحریم ها را جبران کرد.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز سوم مهرماه در دیدار با رئیس 

امارات هفت درصد کاهش داشته است. در نیمه نخست سال گذشته 
صادرات ایران به افغانستان هفت درصد بود که به پنج درصد افت کرده 
است. از سوی دیگر پنج مبدا عمده وارداتی کشور در سال جاری نیز نشان 
می دهد چین همچنان بزرگ ترین مبدا وارداتی کشور بوده ولی در مقایسه 
با مدت زمان مشابه سال قبل، کره جنوبی از فهرست مبادی عمده وارداتی 
کشور خارج شده و جایگاه ترکیه در این فهرست بهبود یافته است.در مدت 
زمان مورد بررسی، واردات ایران از چین 25 درصد از کل واردات کشور 

را شامل شده است. 
بعد از چین، کشورهای امارات و ترکیه با سهم به ترتیب 18 و 12 درصدی 
قرار دارند. دو کشور دیگر این فهرست نیز هند با 10 و آلمان با پنج 
درصد هستند.مقایسه آمارهای شش ماهه نخست سال های 97 و 98 

نشان می دهد سهم واردات ایران از چین یک درصد کاهش یافته است.
 همچنین سهم امارات از 12 درصد از کل واردات ایران در سال 97 به 
18 درصد افزایش یافته و همزمان کره جنوبی از فهرست پنج مبدا نخست 

وارداتی کشور خارج شده است.
سهم واردات ایران از هند چهار درصد رشد یافته و همزمان از سهم آلمان 
از سایر  ایران  این حال سهم واردات  با  یک درصد کاسته شده است. 

کشورها از 43 به 30 درصد کاهش یافته است.

شورای تجاری اتحادیه اوراسیا، پیوستن ایران به این اتحادیه را به منزله 
فرصتی نو در مناسبات ایران و اتحادیه اوراسیا دانست و خاطرنشان کرد: 
اوراسیا می تواند زمینه همکاری با منطقه هندوچین و شرق را فراهم کند 
و با توجه به اینکه بیش از 65 درصد از نیازهای کشورهای عضو در داخل 

خودشان قابل تأمین است، باید از این امتیاز ویژه بهره ببرد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، 
بالروس و ارمنستان تأسیس شده و ارزش مبادالت تجاری آن به حدود 
750 میلیارد دالر در سال می رسد. فهرست 380 کد تعرفه کاالهای قابل 
مبادله تحت موافقتنامه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از وب سایت انجمن 

صنایع نساجی ایران قابل دریافت است.

اصالح  برای  پیشنهادی  متن  تدوین  از  خبر ها  آخرین  از  پورابراهیمی 
قانون مشاغل سخت و زیان آور خبر داد و گفت: در صورتی که این متن 

پیشنهادی به صحن علنی آید با رای باال تصویب خواهد شد.
محمدرضاپورابراهیمینمایندهمردمكرمانوراوردرمجلسشوای
اسالمیدر نشست با ساالری رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور ضمن 
تقدیر از زحمات ساالری رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: 
جایگاه و نقش این سازمان در ارائه خدمات مرتبط با بیمه های اجتماعی و 
برنامه ریزی در حوزه کالن اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
به گزارش خبرگزاری برنا ،  او افزود: با توجه به شرایط خاص سازمان تامین 
اجتماعی در سال های اخیر، لزوم برنامه ریزی جامع برای سازمان ضروری 
است و ما آمادگی داریم به تامین اجتماعی برای رفع مشکالتش کمک 
کنیم که تعهدات خود را در حوزه بیمه ای عملیاتی کرده و در مقوله های 

اقتصادی به خوبی وارد شود. 
پورابراهیمی با اشاره به اینکه برآورد می شود تنها در سال 98 تعهدات 

دولت به سازمان تامین اجتماعی 30 هزار میلیارد تومان باشد، تعیین تکلیف 
بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی را یکی از ضرورت های مهم 
و اساسی نام برد و بیان کرد: افزایش سقف بدهی های دولت به تامین 
اجتماعی نگران کننده است و استمرار آن موجب مشکالت جدی برای 
سازمان در پرداخت تعهدات بازنشستگان، بیمه ای و بخش های مختلف 
مربوط به جذب سرمایه گذاری می شود و از سوی دیگر این افزایش 

تعهدات، دولت را در سال های بعد دچار مشکل می کند. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: پیش بینی 
می شود حدود 150 هزار میلیارد تومان تعهدات دولت به سازمان تامین 
اجتماعی باشد که ادامه این روند نگرانی جدی در تسویه تعهدات دولت به 

تامین اجتماعی در سال های آینده ایجاد خواهد کرد.
پورابراهیمی بیان کرد: انتطار ما این است که دولت تعهدات خود را ایفا 
کند و ما هم کمک می کنیم در بحث مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی 
را لحاظ می کنیم که دولت بابت منابعی که از این طریق دریافت می کند 
بخشی را برای ایفای تعهدات خودش به سازمان تامین اجتماعی لحاظ 

کند. 
او تصریح کرد: فضای خوبی به جهت حمایت از سازمان تامین اجتماعی 
وجود دارد، اما مشکالتی در کرمان داریم از جمله بحث مشاغل سخت و 
زیان آور که انتظار می رود سریعا پیشنهاد قبلی ارائه شده را عملیاتی کند 
که کمک کننده به مشاغل سخت و زیان آور از جمله کارگران معادن 

زغال خواهد بود. 
اصالح  برای  پیشنهادی  متن  تدوین  از  خبر ها  آخرین  از  پورابراهیمی 
قانون مشاغل سخت و زیان آور خبر داد و گفت: در صورتی که این متن 

پیشنهادی به صحن علنی آید با رای باال تصویب خواهد شد. 

اصالح قانون مشاغل سخت و زیان آور در مجلس
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1395محمد حسن زدا معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در 
گفت و گو با »ایران« با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی 
به عهده  این تشخیص مشاغل گروه ب  از  پیش  فنی گفت:  حفاظت 
کمیته های پیش بینی شده در آیین نامه بود و این موضوع موجب اعمال 
سلیقه در مشاغل گروه ب می شد و به همین دلیل بیش از 1200 شغل 
در کمیته ها به عنوان مشاغل گروه ب رأی داده شده بود. اما پس از 
به  و  احصا  در سیزده گروه شغلی  بررسی های الزم حدود 110 شغل 
تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسید تا از این به بعد کمیته های بدوی 
ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها طبق معیار های مشخص شده و 
دستور العمل واحد در خصوص درخواست بیمه شدگان برای بازنشستگی بر 
اساس مشاغل سخت و زیان آور تصمیم گیری کنند. وی با اشاره به تعریف 
قانون درباره مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت: خوشبختانه در قانون 
به صراحت درباره ماهیت و ویژگی های مشاغل سخت و زیان آور بحث 
شده است اما به طور کلی باید گفت که مشاغل سخت و زیان آور به دو 
دسته تقسیم می شوند: نخست مشاغلی که ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان 
آور نیستند به عبارتی مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت آن 
شغل وابستگی دارد اما با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر 
مناسب از سوی کارفرما می توان سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد 

مثل تراشکاری و جوشکاری و.... 
وی یادآور شد: در مشاغل گروه اول که به نام گروه الف شناخته می شوند 
کارفرمایان کارگاه های دایر مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم 
قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به سالم سازی، کاهش آالینده ها، 
ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های 
مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط )مصوب شورای عالی 
حفاظت فنی( و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند. زدا ادامه 
داد: دوم مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آورند و با به کارگیری تمهیدات 
بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی از سوی کارفرما، صفت سخت و زیان آوری 
کاهش یافته اما همچنان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود مثل 

غواصی و کار در معادن.
پیگیری های مذکور در نهایت منجر به توجه دست اندرکاران وزارت کار و 
سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت به ایجاد وحدت رویه در صدور 
رای کمیته های استانی شد و در نهایت نشست سراسری تحت همین 
عنوان در شیراز برگزار گردید و مدیران ارشد ادارات کار و تامین اجتماعی 
استان ها گرد هم آمدند تا رویکرد وزارتخانه در جهت کاهش مشاغل 

سخت و زیان آور را مرور کنند.
دکتر نوربخش مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی و مهندس هفده تن 
معاون وقت وزیر  و مدیران کل ستادی و استانی و مسئولین و مدیران 
سازمان تامین اجتماعی و ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها 
همایش بررسی و تحلیل اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور را طی 
روزهای 24 و 25 آذر ماه سال 1395 با حضور مقامات عالی، مسئوالن 
اجرایی و ستادی، کارشناسان و بازرسان کار، اعضای کار گروه سخت و 
زیان آور، شرکای اجتماعی، فعاالن عرصه ایمنی و بهداشت کار در شیراز 
برگزار نمودند، نتیجه برگزاری جلسات به صورت پیشنهاد و راهکار علمی 
و اجرایی و در قالب بیانیه ای برای تحقق »شعار انسان سالم محور توسعه 
پایدار« اعالم گردید که بیانیه مذکور همخوانی خوبی با تفاهمات قبلی در 
جهت کاهش مشاغل سخت و زیان آور داشت )متن کامل آن در سایت 

انجمن صنایع نساجی ایران قابل دسترسی می باشد(
البته پس از این نیز واحدهای مختلف صنعت نساجی به نوعی با موضوع 
قانون مشاغل سخت و زیان آور و احکام صادره توسط کمیته های استانی 
و تحمیل هزینه های سنگین برای بازنشستگی نیروهای کار خود مواجه 
بودند و حتی حضور محمود توالیی از فعالین صنعت فرش ماشینی و 
ریس اتاق بازرگانی کاشان در جایگاه رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین 
اجتماعی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پیگیری های مستمر و 
کارشناسی ایشان و همکارانشان نیز نتوانسته مشکالت مربوط به مشاغل 

سخت و زیان آور را در صنایع نساجی بطور کامل برطرف نماید .
مکاتبات متعدد انجمن صنایع نساجی ایران با وزارت صنعت معدن و 
تجارت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در موضوع مشاغل سخت 
و زیان آور و مشکالت عدیده ایجاد شده برای واحدهای تولیدی همچنان 

ادامه داشت تا در نهایت شریعتمداری وزیر سابق صنعت معدن و تجارت 
در پاسخ به مکاتبه انجمن نامه ای خطاب به وزیر کار وقت نوشت و 
خواستار اتخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص شد و البته دیری نپایید که 
شریعتمداری وزارت صنعت را به مقصد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
ترک کرد و مکاتبات و پیگیری های انجمن صنایع نساجی ایران در این 
خصوص منجر به دعوت از نمایندگان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، 
سازمان تامین اجتماعی و مشاورین کمیسیون مالیات و کار و تامین 
اجتماعی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و جمعی از 
روسای کمیته های تخصصی انجمن در نشست روز یکشنبه 12 آبان ماه 
گردید در بخش آغازین این نشست مهندس جعفر شهالیی رئیس هیأت 
مدیره انجمن صنایع نساجی به طرح سابقه پیگیری ها و مشکالت عدیده 
ایجاد شده برای واحدهای نساجی پرداختند و در ادامه مهندس حسن 
نیلفروش زاده دبیرکل انجمن نیز ضمن خیر مقدم به میهمانان با اشاره به 
مکاتبات و پیگیری های انجام شده ابراز امیدواری نمودند که این نشست 
بتواند گره از مشکالت صنعت نساجی در مواجه با قانون مشاغل سخت 

و زیان آور بگشاید.
مهندس مصطفی اصفهانیان از اعضای انجمن و عضو اتاق بازرگانی 
کاشان که سالهاست از نزدیک درگیر پیگیری های مربوط به کارهای 
سخت و زیان آور است در سخنان مبسوطی به خال ها و نارسایی های 
قانون در مواجه با مشاغل سخت و زیان آور در صنعت نساجی پرداخت 
و از زوایای مختلف موضوع بازسازی و نوسازی های انجام شده و ارتقای 
تکنولوژی های صنعتی را مورد اشاره قرارداد و به مشکالت عدیده ایجاد 
شده برای واحدهای نساجی کشور در استان های مختلف پرداخت و از 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت 
بهداشت خواست تا با اصالح آیین نامه های اجرایی و وحدت رویه گام 
اجرایی در حل این مشکل بردارند. وی با اشاره به کاهش مشاغل سخت 
و زیان آور از 1064 شغل به 85 شغل و همچنین اصالحات بعمل آمده 
در استانداردهای مشاغل سخت و زیان آور در سطح بین الملل به یک 
اصالح کوچک در آالینده های صوتی از 85 دسی بل یه 90 دسی بل 
اشاره نمود که می تواند بخش قابل توجهی از مشاغل سخت و زیان آور 
با اشاره به  صنعت نساجی را از شمول قانون خارج نماید. اصفهانیان 
بازنشستگی 250 هزار نفر در فاصله سال های 1380 تا 1393 و تحمیل 
بیش از 56 هزار میلیاردتومان به سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق 
بازنشستگی پیش از موعد از صدور برگ تشخیص بدهی توسط سازمان 
تامین اجتماعی مربوط به پرداخت 4 درصد حق بیمه مربوط به مشاغل 
سخت و زیان آور ناشی از احکام کمیته های استانی برای واحدهای تولیدی 
انتقاد نمود و رویه فعلی در تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل بدون 

حضور کارفرما و نماینده وی را رویه نادرست دانست.
در ادامه این نشست آقایان مهندس محمد اصابتی  و قدرت اله قدسی 
ایران که سابقه  بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی  اتاق  مشاورین 
طوالنی در معاونت روابط کار و موضوع مشاغل سخت و زیان آور دارند 
به طرح موضوعاتی پرداختند و محمد اصابتی )که اتفاقاً در جلسات و 
نشست های مربوط به کاهش مشاغل سخت و زیان آور در سال های 
94-95 بعنوان مدیرکل وقت بازرسی کار و نماینده وزرات کار حضور 
داشت( به تشریح قانون و خالهای قانونی در این حوزه پرداخت و با 
اشاره به جلسات کارشناسی متعدد با مدیران ارشد وزارت کار و سازمان 
تامین اجتماعی و وزارت بهداشت ، اصالح آیین نامه ها را تنها راه قانونی 
برای حل مشکالت دانست. اصابتی در بخشی از صحبت های خود با 
اشاره به فرصت های از دست رفته برای اخذ مصوبات مورد نیاز در اصالح 
قانون مشاغل سخت و زیان آور  در حین بررسی های الیحه برنامه توسعه 
ششم و کوتاهی کارفرمایان و تشکل های کارفرمایی در اخذ فرصت 
دوساله برای مسکوت ماندن اجرای قانون تا اصالح ساختارها و روش ها 
و رویه های موجود ،  اصالح آیین نامه اجرایی را اجرایی ترین و سریع ترین 
راه برای حصول نتیجه دانست و بخش هایی از اصالحات پیشنهادی از 
جمله لزوم حضور کارفرما و یا نمایندگان کارفرما در کمیته های بدوی در 
جهت دفاع از خود و یا لحاظ نمودن حق اعتراض برای کارفرما قبل از 
اعالم رای کمیته های استانی به سازمان تامین اجتماعی و ایجاد وحدت 
رویه در اجرای آیین نامه اجرایی در تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را 

ادامهازصفحه1

مورد اشاره قرار دادند در ادامه این نشست آقای قدرت اله قدسی نیز با اشاره 
به موضوع عدم تناسب اختیارات دولتی ها و مسئولیت پذیری ایشان ، اتخاذ 
تصمیم جدی و متقن در حل مشکل را دور از دسترس ندانستند و تشکیل 
و احیای شورایعالی و همچنین پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و 
نماینده کارفرمایان در تامین اجتماعی را ضرورت اجتناب ناپذیر دانستند 
و با تاکید بر لزوم همفکری و همراهی بیشتر بخش خصوصی و بخش 
دولتی و نزدیک سازی دیدگاه های طرفین در اصالح رویه ها و آیین نامه ها 
موضوع مشاغل سخت و زیان آور را قابل حل دانست . پس از آن آقایان 
رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  نمایندگان  و خسروی  گل محمدی  میرزایی ، 
اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن اشاره به سوابق پیگیری های 
انجمن صنایع نساجی ایران در دوره ریاست مهندس مروج و تفاهم نامه 
منعقده بین وزارت کار و انجمن به طرح دیدگاه های خود در این خصوص 

پرداختند. 
آقای خسروی که سابقه حضور در نشست های قبلی انجمن با مدیران 
وزارت کار را نیز داشت با اشاره به پیگیری های قبلی و نتایج حاصله 
به تفاهمنامه فی مابین انجمن و متعاقب آن بازدید از واحدهای نوین 
توسط  انجام شده  ارزیابی های  و  و سنجش  نساجی  پیشرو صنعت  و 
آزمایشگاه های مورد اعتماد وزارت کار اشاره نمود و اعالم نمود که در 
نتایج گزارشات ارسالی همچنان برخی ماشین آالت جدید این صنعت 
مشکل آالیندگی های صوتی و ارتعاشی را احراز نموده اند و نتوانسته اند 
استانداردهای خروج از شمول آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور 
را احراز نمایند . وی با اشاره به بازدید های انجام شده از ایستگاه های کاری 
متعدد در کارخانجات پیشنهادی انجمن در شهر های سمنان و مشهد و قم 
در صنایع ریسندگی ، پتو ، بافندگی و فرش نتایج گزارش شده از آزمایشگاه 
را حاکی از وجود استانداردهای سخت و زیان آور در برخی ایستگاه های 

کاری مورد بررسی دانست. 
گل محمدی نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به هزینه های 
تحمیل شده به سازمان متبوع در خصوص اجرای بازنشستگی پیش از 
موعد مشمولین مشاغل سخت و زیان آور به آمار 360 هزار بازنشسته 
در سال های 1380تا 1397 اشاره نمودند که بیش هزار و پانصد میلیارد 
تومان پرداختی ماهیانه به بازنشستگان پیش از موعد این سازمان بهمراه 
دارد. مسئولین کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور وزارت کار 
بخش عمده ای از مشکالت ایجاد شده برای واحدهای تولیدی را متوجه 
وزارت بهداشت و کارشناسان فنی این وزارتخانه در تدوین آیین نامه های 
اندازه گیری عوامل موثر در آالیندگی های شیمیایی و صوتی و ارتعاشی 

دانستند.
در ادامه این نشست فعالین صنعت نساجی با اشاره به تحوالت چشمگیر 
سایر  در  مشابه  موارد  و  نساجی  صنعت  در  تولید  تکنولوژی  حوزه  در 
این قانون را در  نام در دنیا ، اجرای  کشورهای نساجی خیز و صاحب 
مغایرت با حمایت از تولید و اشتغال دانستند و تدوام اجرای قانون به 
شکل فعلی را موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری نیروی کار دانستند. 
در این نشست همچنین برخی از اعضای هیأت مدیره انجمن با اشاره به 
مشکالت کارفرمایان در خصوص پرداخت هزینه های هنگفت بر اساس 
رای کمیته های استانی که عموما غیر کارشناسی و در جهت حمایت از 
کارگران صادر میشود از مسئولین مربوطه خواستند تا در تعریف استانداردها 
و شاخص های اندازه گیری تجدید نظرهایی را لحاظ فرمایند که در صورت 
اعمال تعدیالت جزیی بسیاری از مشاغل صنعت نساجی از شمول این 
قانون خارج خواهند شد. در ادامه نشست سرکار خانم شریعتمداری از اداره 
کل امور فرهنگی و اجتمااعی کارفرمایان و سازمان های معاونت فرهنگی 
اداره کل برای برگزاری  این  وزارت تعاون در خصوص اعالم آمادگی 
دوره ها و کارگاه های آموزشی در جهت کاهش مشکالت مرتبط با قانون 

مشاغل سخت و زیان آور اعالم آمادگی نمودند.
در پایان این نشست مقرر گردید که انجمن صنایع نساجی ایران ضمن 
پیگیری در جهت تداوم این نشست ها و موضوعات مطروحه در خصوص 
اصالح آیین نامه های اجرایی و تفاهمنامه قبلی با وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی و برگزاری نشست و پیگیری های مربوطه با وزارت بهداشت 
مکاتباتی را با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در خصوص تسریع در 

بررسی پرونده های این صنعت در کمیته حفاظت فنی بعمل آورد.

گزارشیازروندپیگیریهایانجمنصنایعنساجیایراندرخصوصاجراینادرستقانونمشاغلسختوزیانآور:

مشاغل سخت و زیان آور همچنان گریبانگیر واحدهای نساجی است
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طرح بهینه سازی و اصالح تولید واحد POLY H پتروشیمی تندگویان افتتاح شد

نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات باید همگام و همراه با یکدیگر تنظیم شوند

طرح بهینه سازی و اصالح تولید واحد POLY H پتروشیمی تندگویان 
با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بصورت رسمی افتتاح شد.

 با بهره برداری از این طرح جدید ظرفیت تولید PET گرید خاص 
نساجی در پتروشیمی تندگویان به 158 هزار تن در سال افزایش می 
یابد به طوری که ظرفیت تولید در واحد POLY H این مجتمع از 200 

تن فعلی به بیش از 480 تن در روز افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش؛ نکته مهم بهره برداری از این طرح آن است که 
پیشتر قرارداد ساخت و اجرای طرح بهینه سازی و اصالح تولید واحد 

حمیدزادبوم درباره نقشه راه تنظیم بازار و همراه شدن آن با تنظیم 
نقشه راه توسعه صادرات اظهار کرد: از مدتی پیش نقشه راه تنظیم 
بازار توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، معاونت بازرگانی 
وزارت صنعت  و مجموعه  بازرگانی  امور  در  وزیر  قائم مقام  داخلی، 

پیگیری می شد و مراحل پایانی خود را طی می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  او ادامه داد: با توجه به روابط 
تنگاتنگی که بین صادرات و تنظیم بازار داخلی وجود دارد، ما هم در 
سازمان توسعه تجارت شروع به تنظیم نقشه راه توسعه صادرات به 
موازات این طرح در وزارت صمت کردیم تا این دو طرح به طور کامل 

با هم همگام و همراه باشند.
زادبوم گفت: شرایط اقتصاد امروز کشور ما، شرایط عادی نیست و 
نیاز به توجه ویژه دارد؛ بنابراین اولویت نگاه ما باید به سمت تنظیم 

POLY H پتروشیمی تندگویان به یک شرکت چینی واگذار شده بود 
که این شرکت پس از اعمال تحریم های غیر قانونی از ادامه مشارکت 
در این پروژه انصراف داد و عماًل این طرح به همت متخصصان داخلی 

نصب ، راه اندازی و در مدار بهره برداری قرار گرفت.
 به گزارش عصر اقتصاد، سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل پتروشیمی 
تندگویان گفت: تولید مهرماه پتروشیمی تندگویان به مرز 110 هزار 
تن رسید و این شرکت از زیان به سودآوری تبدیل شد ، سود 7 ماه 

پتروشیمی تندگویان 1344 میلیارد تومان شد.

کردن  برطرف  باشد.  مردم  معیشتی  نیازهای  تامین  و  داخل  بازار 
نیازمندی های اصلی و اولیه در جامعه به خصوص کاالهای اساسی و 
اقالم خاصی که ارز دولتی یا یارانه دریافت می کنند باید در اولویت باشد 

و مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: موارد ذکر شده باید در 
توسعه صادرات لحاظ شود تا به طور دقیق برای آنها برنامه ریزی کنیم. 
به گفته وی، هرگونه وارداتی می تواند خروج ارز و فشار مالی بسیاری 
برای کشور به همراه داشته باشد پس تا حد امکان نیازهای داخلی باید 

از تولیدات داخل تامین شود.
زادبوم گفت: نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات باید همگام و همراه 
با یکدیگر تنظیم شده و توسعه پیدا کنند که امروز این فرآیند به طور 

مناسبی طی شده است.

مدیره هیئت عضو الجوردی- سیدرضا
انجمنصنایعنساجیایران- اعالم کرد: در 
حال حاضر میزان صادرات فرش ماشینی ایران 
به 70 کشور دنیا بالغ بر 350 میلیون دالر در 
سال است و در صورت حمایت بیشتر دولت از 
فعاالن این صنعت ) که صد درصد آنان متعلق 
روند  صادرات  هستند(  خصوصی  بخش  به 

صعودی خود را طی خواهد کرد 
وی افزود: کاشان، آران و بیدگل قطب تولید فرش ماشینی ایران از نظر 
طرح، رنگ، نقشه و بافت ریز و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا 
محسوب می شود. این صنعتگر، ضمن اشاره به عدم دسترسی شرکت ها 
به بانک های خارجی و قطع ارتباط با سوئیفت، ابراز داشت: معامالت ما 
با کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان به دلیل وجود 

بازارچه های مرزی به صورت ریالی انجام می شود.
الجوردی در مورد مشکالت ناشی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده، 
شکل نگرفتن آخرین حلقه فروشندگان فرش ماشینی، فقدان صندوق 
پایانه های فروش و عدم همکاری حلقه نهایی فروش در ارائه اطالعات 
نیز مسائلی عنوان کرد و گفت: رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها ) به 
خصوص مقاصد صادراتی( ، عملکرد بسیار ضعیفی دارند و به همین دلیل 
صادرکنندگان با معضل عدم دسترسی به بازارهای جهانی و قطع ارتباط 
با سیستم های بانکی جهانی دست و پنجه نرم می کنند که در صورت 
تقویت فعالیت رایزنان بازرگانی و ایجاد ارتباط میان مشتریان و بازرگانان 
خارجی با تولیدکنندگان داخلی، شاهد بهبود شرایط صادرات فرش ماشینی 
کشور خواهیم بود. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، نرخ 
باالی بهره تسهیالت بانکی ) حدود 24 درصد که با این رقم، صادرات 
فرش ماشینی به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست( ، نرخ باالی مالیات بر 
عملکرد )معادل 25 درصد( و همزمانی با نرخ ارزش افزوده معادل 9 درصد( ، 
محدودیت های حمل و نقل زمینی و دریایی به دلیل تحریم های بین المللی 
کشتیرانی ایران و وجود قوانین دست و پاگیر سازمان تأمین اجتماعی )23 
درصد سهم کارفرما و 7 درصد برای کارگر( را از سایر مشکالت صادرات 
فرش ماشینی اعالم کرد و در مورد قانون مشاغل سخت و زیان آور یادآور 
شد: ماشین آالت جدید هیچ گونه آلودگی صوتی ایجاد نمی کنند لذا صنعت 
فرش ماشینی باید از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور خارج شوند. 

به گفته الجوردی، اغلب کشورهای دنیا به تولیدکنندگان و صنعتگران خود 
جهت حضور در نمایشگاه های معتبر خارجی، یارانه اختصاص می دهند تا 
بخش عمده ای از هزینه های آنان جبران شود اما متأسفانه در کشور ما چنین 
مشوق ها و تسهیالتی وجود ندارد و با توجه به افزایش نرخ دالر و یورو و 
چندبرابر شدن هزینه های حضور در نمایشگاه های خارجی )حدود دو میلیارد 
تومان(، دولت و نهادهای مرتبط مانند سازمان توسعه تجارت هیچ گونه 
حمایتی از تولیدکننده و صادرکننده به عمل نمی آورند. وی اذعان داشت: 
50 هزار نفر در کاشان، آران و بیدگل و 9 شهرک صنعتی در بخش های 

مختلف صنعت فرش ماشینی به فعالیت می پردازند. 
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در مورد تأسیس میز فرش 
ماشینی کاشان، آران و بیدگل هم ابراز داشت: هدف از تشکیل این میز، 
بررسی و رفع چالش های تولید و صادرات فرش ماشینی این منطقه است 
که تولید 75 درصد از فرش ماشینی ایران را برعهده دارد و امیدوارم هر چه 
زودتر شاهد رفع بخش عمده ای از مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش ماشینی باشیم. این صنعتگر ضمن استقبال از واگذاری مدیریت 
برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی و کف پوش به اتاق بازرگانی کاشان، این 
تصمیم را در برگزاری یک نمایشگاه موفق، پربار و تخصصی بسیار موثر 

توصیف کرد.

صادرات 35۰ میلیون دالری فرش ماشینی ایران

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح توسعه شرکت پوشاک نانو 
مهیار در زنجان به بهره برداری رسید.

 شرکت پوشاک نانو مهیار از واحد های برتر در زمینه پوشاک نانو در 
استان زنجان به تولید مستمر خود ادامه داده است و طی سال های 94، 

95 و 96 جزو صادر کنندگان نمونه استان بوده است. 
صنعتی  شهرک  به  انتقال  با  تولیدی  واحد  این  شاتا،  گزارش  به 
علی آباد اقدام به گسترش شرکت نموده است و سهم به سزایی 
در صادرات استان داشته و محصوالت خود را به کشورهای حاشیه 

ایتالیا و همچنین کشورهای  از جمله کشور  اروپا  و  فارس  خلیج 
همسایه صادر می کند. 

این واحد با سرمایه گذاری بالغ بر 150 میلیارد ریال زمینه اشتغال 
مستقیم برای 35 نفر را فراهم نموده است. 

آنتی باکتریال  جوراب  تولید کننده  اولین  مهیار  نانو  پوشاک  شرکت 
در ایران است که با استفاده از فناوری نانوذرات نقره اقدام به تولید 

جورابهایی با خاصیت ضد میکروب و ضد بو نموده است. 
و  کشور  نانو  ستاد  از  کفا  مجوز  مهیار،  آنتی باکتریال  جوراب های 
تأییدیه های انستیتو پاستور، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 

شرکت آزمایشگاهی IGI و ... را اخذ نموده است. 
شرکت مهیار با رعایت شرایط استاندارد، محصوالت خود را با برند 

A.H.A وارد بازار می نماید. 
این شرکت تولیدی به دلیل بهره مندی از تکنولوژی و ماشین آالت 
پیشرفته، استفاده از نیروی انسانی متخصص، بکارگیری با کیفیت ترین 
مواد اولیه و شکیل ترین بسته بندی مطابق با طراحی روز دنیا، توانسته 
با  هم تراز  را  خود  تولیدات  داخلی،  بازار  نیاز  تأمین  بر  عالوه  است 
بزرگترین تولیدکنندگان جوراب، به بازارهای جهانی عرضه نماید و 

اولین صادرکننده پوشاک در استان زنجان است.

افتتاح طرح توسعه شرکت پوشاک نانو مهیار در استان زنجان
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