
محمدمهدى رئيس زاده- دبيركل انجمن 
صنايع نساجى ايران در گفتگو با نساجى نيوز-

به حضور انجمن صنايع نساجى ايران در 
جلسات مختلف با متوليان و تصميم گيران 
و  نقطه نظرات  ارائه  و  دولتى  بخش 
پيشنهادات اين تشكل كارفرمايى در مورد 
ماليات بر ارزش افزوده، قانون مشاغل سخت 

و زيان آور، معوقات بانكى و مبارزه با قاچاق منسوجات و... اشاره كرد. 
و  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون  نامطلوب  اجراى 

تبعات آن بر توليد
ماليات  مورد  در  متعدد  جلسات  برگزارى  به  اشاره  ضمن  وى 
صنايع  انجمن  انتقادات  و  نظرات  انعكاس  و  افزوده  ارزش  بر 
اين كه  جاى  به  داشت:  اذعان  مرتبط،  مسئوالن  به  نساجى 
ماليات بر ارزش افزوده از حلقه هاى انتهايى زنجيره توليد يعنى 
مصرف كنندگان و فروشندگان آغاز شود، مشمول توليدكنندگان  
است!  لذا  اجراى نامطلوب اين قانون، فشارهاى بسيارى را براى 

توليدكنندگان به وجود آورده است. 
بايد صندوق هاى فروش كه به صورت مستقيم به خزانه متصل 
هستند، در اختيار اصناف وتوليدكنندگان نهايى قرار گيرد و در اين 
زمينه انجمن صنايع نساجى پيشنهاد كرده كه استفاده كنندگان 
اين صندوق به مدت پنج سال از پرداخت ماليات عملكرد معاف 
باشند. به اين ترتيب هم وصولى دولت از اين محل افزايش 
پيدا مى كند و هم اخذ ماليات بر ارزش افزوده از توليدكننده 
توجيه پذير مى شود. دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران سپس 
به رواج كدفروشى اشاره كرد و گفت: برخى از دريافت كنندگان 
كد، نهايت استفاده از آن به عمل مى آورند اما پس از يك سال 
ديگر هيچ اثرى از وى يافت نمى شود ضمن اين كه كد مذكور 
نيز باطل شده  است اما توليدكننده اى كه يك بار ماليات خود 
را پرداخت كرده؛ مميز ماليات آن را رد مى كند و دوباره بر آن 
ماليات تعيين مى كند و حتى مشمول پرداخت جريمه ديركرد 
نيز مى شود! به گفته وى، انجمن صنايع نساجى براى رفع اين 
مشكالت، پيشنهادات كلى و تفضيلى خود را به وزير صنعت 

مطرح نموده است.
و  سخت  مشاغل  قانون  امحاى  سوى  به  پيش 

زيان آور
وى در مورد قانون مشاغل سخت و زيان آور گفت: پيشنهاد 
كارخانه هاى  از  صنعت  وزارت  و  كار  وزارت  مسئوالن  بازديد 
دانشگاه هاى  داراى  كه  رضوى  خراسان  و  سمنان  در  نساجى 
مجهز و هم چنين تجهيزات پيشرفته و تكنولوژى مدرن هستند 
را مطرح كرده ايم تا متوليان امر به اين نتيجه برسند كه امروزه 
كارخانه ها نساجى داراى كمترين ميزان آلودگى صوتى، زيست 
محيطى و روشنايى  نامناسب هستند بنابراين دليلى وجود ندارد 
كه صنعت نساجى همچنان مشمول قانونى (مشاغل سخت و 
زيان آور) شوند كه  ما به ازاى بيرونى ندارد و فقط در كشور ما 
اجرا مى شود! رئيس زاده تصريح كرد: به سمت امحاى قانون 
مشاغل سخت و زيا ن آور و يا به حداقل رساندن آن هستيم و 
فقط براى تعداد انگشت شمار كارخانه هاى داراى ماشين آالت 
قديمى و مستهلك يا شرايط نامناسب فضا براى كارگران، استثنا 

قائل خواهيم شد.
معوقات بانكى، بخشودگى جرايم

دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران در بخش ديگر مصاحبه خود 
با نساجى نيوز اعالم كرد: ماده 60 قانون رفع موانع توليد به مواد 

2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاى كسب 

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنايع نساجـــى ايـــران سال نهم  شماره 289  بيست و يكم تير ماه 1394

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مي توانند كليه مطالب بولتن را در سايت انجمن صنايع نساجى ايران به 
آدرس www.aiti.org.ir مشاهده فرمايند.

 (ديدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمي باشد.)

رييس هيات مديره انجمن صنــايع 
عالى  كانــون  دبيركل  و  نساجى 
انجمـن هاى صنفى كارفرمايى ايران 
اعتقاد دارد كه قدرت خريد كارگران 
در سال هاى گذشته به شدت پايين 

آمده است.
حضور  با  مروج حسينـى  محمـــد 
وضع  به  اشاره  با  خبر،  كافه  در 
معيشتى كارگران و مشكالتى كه در 

سال هاى گذشته به دليل باال رفتن تورم پيدا كرده بودند، عنوان كرد: 
ما با عدد و رقم پيش بينى مى كنيم كه در سال 1397 وضع معيشتى 
كارگران تازه به سال 1383 و 14 سال قبل خود برسد. وى افزود: 
قدرت خريد كارگران در سال 1392 حدود 11 درصد كاهش يافت. اين 
موضوع براى سال 1393 هنوز محاسبه نشده است، ولى با اين حال 
در سال گذشته قدرت خريد كارگران به شدت پايين آمد. همه اين ها 
ناشى از تورم هاى 40 درصدى و بى تدبيرى در اجراى قوانينى است 
كه طى 10 سال گذشته شاهد بوديم. دبيركل كانون عالى انجمن هاى 
صنفى كارفرمايى ايران با اشاره به افزايش 17 درصدى حداقل دستمزد 
و اين كه نرخ تورم به كمتر از 15 درصد رسيده است، متذكر شد: زمانى 
كه عدد پرداختى حداقل دستمزد بيشتر شود، ريزش كارگر خواهيم 
تاكنون  سال 1393  ابتداى  از  اين كه  بيان  با  مروج حسينى  داشت. 
نزديك به 385 هزار نفر كارگر كمتر شده است، عنوان كرد: واقعى ترين 
شكل كم و زياد شدن كارگران، ليست هاى بيمه است، ولى متاسفانه 

صحبت  بيمه  ليست  از  هيچ كس 
نمى كند كه بيمه پردازها چقدر كم 
شده اند. وى با بيان اين كه بيمه پرداز 
كه  است  معلوم  مى شود،  زياد  كه 
اشتغال زياد شده است، گفت: براى 
اولين بار اداره آمار كشور نرخ بيكارى 
را در سه ماهه گذشته باال برد و اين 
معانى زيادى دارد. يعنى 385 هزار 
كارگر بيكار شدند. اين در حالى است 
كه ما اگر حقوق را 20 درصد باال مى برديم، اين عدد 600 هزار نفر 
مى شد. دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايى ايران افزود: 
ما 88 هزار واحد صنعتى داريم كه پروانه بهره بردارى از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گرفته اند. 92 درصد اين ها واحدهاى كوچك و متوسط 
هستند. اين ها واحدهاى كوچكى هستند كه يك باد تند، آنها را تعطيل 
مى كند. مروج حسينى تصريح كرد: اين در حالى است كه اين واحد 
صنعتى اگر براى مثال يك ميليارد از سرمايه خود را در بانك بگذارد، در 
سال حدود 280 ميليون تومان بدون استرس سود مى گيرد؛ هيچ كس 
هم نمى تواند چيزى بگويد. اما من قسم مى خورم اين واحد صنعتى با 
يك ميليارد تومان در سال با فعاليت توليدى حتى 100 ميليون تومان 
هم گير نمى آورد. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر به بهانه هاى 
مختلف در شهرك هاى صنعتى شيفت هاى كارى كاهش پيدا كرده 
است و توليدكننده ترجيح مى دهد پول خود را در بانك بگذارد. اقتصاد 

بيمار اين گونه است.

وضع معيشتی کارگران در سال ۹۷ تازه به ۱۴ سال قبل می رسد
رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

نظر به اجماع توليدكنندگان صنايع نساجى و پوشاك كشور بر حل 
معضل واردات غير رسمى و قاچاق پوشاك و لزوم بازنگرى حقوق اين 
كاال ،نشستى تخصصى با حضور جمعى از مديران ، كارشناسان و دست 
اندركاران صنعت پوشاك كشوربه ميزبانى اتحاديه توليد و صادرات 
صنايع نساجى و پوشاك برگزار گرديد كه ذيال گزارش آن را مى خوانيد.

در آغاز اين نشست شاهين فاطمى از تصميم وزارتخانه براى كاهش 
نرخ تعرفه پوشاك خبر داد و گفت هدف وزارتخانه كاهش ديوار تعرفه اى 
است و سوال را اينگونه مطرح كرد كه در شرايط فعلى تعرفه مناسب 
براى واردات پوشاك كدام است؟ كه برندها در داخل ايران فعاليت و 

سرمايه گذارى كنند و ازطرفى هم آنقدر باال نباشد 

مشکل صنعت پوشاک قاچاق است نه تعرفه
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تقويت ساختارهای صنايع نساجی

گزارش اختصاصى نساجى نيوز از نشست فعالين صنعت پوشاك
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خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

مديره  هيات  نشست  هشتمين  و  شصت  و  هشتصد 
انجمن صنايع نساجي ايران با حضور اکثريت اعضا در 
روز يکشنبه مورخ ٩٤/٠٣/١٧ در محل ساختمان شماره 
دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار 

گرفت:
با  انجمن   (M.O.U) تفاهمنامه  شيبانی:  دکتر  آقای   -١
مورخ  فرانسوی  آالت  ماشين  سازنده  های  شرکت  انجمن 
٩٤/٠٣/١٦ در حضور تعداد کثيری از شرکت های توليدکننده 
از  تجاری  های  هيات  حضور  رسيد،  طرفين  امضا  به  داخلی 
از  آن  خروج  و  اقتصاد  شکوفايی  موجب  مختلف  کشورهای 

رکود خواهد شد.
٢- آقای رئيس زاده گزارش وضعيت گردش مالی برگزاری 
سمينار برندينگ و ساير وصولی ها و درآمدها و هزينه های 
درخصوص  مبسوط  پيشنهادات  و  ماه  ارديبهشت  در  انجمن 
تنظيم گزارش هيات مديره برای مجمع عمومی عادی ساليانه 
سال منتهی به پايان اسفند ٩٣ را به اعضا هيات مديره ارائه 

نمودند.
٣- مهندس نيلفروش زاده: واردات از طريق و کانال قاچاق 
واردات  از  ارزانتر  افزوده)  ارزش  بر  (ماليات  ١٨درصد  حداقل 
که  می دهد  ترجيح  واردکننده  لذا  می باشد.  گمرک  طريق  از 
کاالی خود را از طريق غيرقانونی وارد نمايد. در ضمن هيچ 
خود  که  نمي نمايد  اعالم  دولت  به  را  خود  تجارت  از  اثری 
گمرکی  عوارض  ساير  پرداخت  عدم  و  مالياتی  فرار  موجب 

خواهدشد.
٤- آقای دکتر کاردان: پيشنهاد مي شود تا انجمن برای انجام  
آزمايش های کاالهای وارداتی ارائه شده و از طرف گمرک 
و برای تشکيل کارگاه های آموزشی برای ساير اعضا عالقه 
مختلف  زمينه های  در  با تجربه  از شرکت های مطرح  مند 
توليد الياف، ريسندگان، بافندگان، واحدهای رنگرزی و چاپ و 
تکميل در محل آن شرکت ها و با مديريت و نظارت انجمن 

صنايع نساجی ايران استفاده بعمل آيد.

مصوبات
١- هيات مديره مقرر داشت تا موضوع قرارداد با تورهای مورد 
تاييد (مارکوپولو، آيتو و نظائر آن ) برای شرکت در ايتما ميالن 

ايتاليا سريعا نهايی و به اعضا اطالع رسانی شود.
٢- موضوع انجام آزمايش های مورد کاالهای وارداتی از طرف 
شرکتهای  محل  در  آموزشی  های  دوره  برگزاری  و  گمرک 
و  آالت  ماشين  وجود  و  آزمايشگاهی  توان  دارای  داوطلب 
متخصين به روز و زبده تحت نظارت انجمن استفاده بعمل آمد.

صادرات  بانک  مسئولين  از  آتی  جلسات  در  تا  شد  مقرر   -٣
برای خريدهای سلف دعوت به عمل آيد و موضوع مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گيرد.
٤- هيات مديره مقرر داشت تا سريعا جوابيه ای برای مسئله 
ارزش افزوده و مشاغل سخت و زيان آور پس از انجام کارهای 
کارشناسی شده در يک کميته مطلع با تاکيد بر گرفتن ارزش 
افزوده فقط از انتهای زنجيره مشاغل مختلف صنعت نساجی و 
حذف مشاغل سخت و زيان آور از صنعت نساجي انجام پذيرد.

غائبين
مهندس محمد مروج، مهندس حميد نويد، مهندس مرتضی 
حميدي،  رضا  مهندس  زمانيان،  بابک  مهندس  قهاری، 
مهندس عباس مقصودي، مهندس عليرضا لقمان و مهندس 

شروين بادامچي

مكاتبات دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران با وزير صنعت، معدن و تجارت
نارسايی های قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مشاغل سخت و زيان آور

صنعت  وزير  به  نامه اى  در  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
معدن و تجارت در خصوص اشكاالت اليحه ماليات ارزش افزوده 
ركود  از  نساجى  صنايع  خروج  براى  انجمن  اجرايى  پيشنهادات  و 

مواردى را يادآور شد. در اين نامه آمده است:
پيرو جلسه مورخ 94/3/16 در دفتر حضرتعالى درخصوص اشكاالت 
وارده بر اليحه قانون دائمى ماليات ارزش افزوده كه در حال حاضر 
در كميسيون اقتصاد دولت مطرح بوده و نحوه اجراى قانون فعلى، 
ضمن ايفاد تصوير موضوعات مطروحه توسط تشكلهاى اقتصادى در 
14 برگ بشرح پيوست كه در جلسات گوناگون كارشناسى و پيش 
جلسات شوراى گفتگو در اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
ايران با حضور مسئولين عاليرتبه سازمان مالياتى كشور و وزارت محترم 
امور اقتصادى و دارايى مطرح گرديده و همچنين درخواست اعمال 
معافيت و يا نرخ ويژه VAT براى صنعت نساجى كشور، مستدعى است 
آخرين پيش نويس تنظيمى را با عنايت به اينكه در مركز پژوهشهاى 
مجلس و كميسيون اقتصاد قرار بوده بعنوان متن نهائى ارائه كنند و 
هنوز ارائه نشده، دستور فرمايند امر به ابالغ تا مشابه جداول ارسالى 
فوق بتوان نسبت به اظهار نظر دقيق اقدام نمود. اما بطور كلى با مالحظه 
پيش نويس اليحه تنظيمى تا اين لحظه اهم نكات و مشكالت و برخى 

راهكارها بشرح ذيل باستحضار مى رسد: 
كه  نساجى  صنعت  در  بخصوص  و  كنونى  ركود  به  توجه  با   -1
نسيه فروشى كاال امرى اجتناب ناپذير مى باشد، مساله نسيه فروشى 
درخصوص  جديد  اليحه  در  افزوده  ارزش  بر  ماليات  مبحث  در 
پيمانكاريها تا حدودى حل شده ليكن براى كاال حل نشده است، 
در اين زمينه پيشنهاد اين است كه دوره مالى از سه ماه به شش 
ماه افزايش يابد بجاى اينكه اين اختيار به سازمان مالياتى داده شده 
كه معموًال سازمان بخشنامه محور است و نه مطابق با شرايط و 
مقتضيات روز عمل مى نمايد . ضمن اينكه نحوه عمل مشابه ماده 
104 قانون مالياتهاى مستقيم باشد يا مثل ماليات پرداختى توسط 
توسط  افزوده  ارزش  ماليات  پرداخت  يعنى  موجر،  بابت  مستاجر 
يك  خود  حق  اثبات  براى  خريدار  و  باشد  قبول  قابل  توليدكننده 

نسخه فيش پرداختى توليدكننده را مطالبه نمايد. 
2 - ايراد اسامى به نحوه اجراى قانون ماليات ارزش افزوده مبحث 
توسط  فروش  هنگام  در  كه  معنى  باين  است  ناپايدار  كدهاى 
ارزش  ماليات  مبنا،  برآن  و  ارائه  معتبرى  كد  خريدار  توليدكننده 
افزوده نيز توسط توليدكننده پرداخت مى شود، اما در هنگام رسيدگى 
نهائى توسط سازمان مالياتى، پس از گذشت 2 سال، كد غيرمعتبر 
شده و مجدداًٌ توليدكننده موظف به پرداخت مجدد عالوه بر جريمه 
مى شود. در اليحه جديد شايد تا حدودى مساله حل شده باشد اما 
راهكار اساسى كنترل پرداخت هاى نقدى مى باشد باين معنى كه از 
يك رقم بباال مثالً  يك ميليون تومان بباال كليه تراكنش ها بصورت 

بانكى و از طريق سيستم هاى الكترونيك صورت پذيرد. 
3 - مهمترين ايراد اساسى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده اينكه 
بجاى اينكه اجراى قانون از انتهاى حلقه زنجيره يعنى مصرف كننده 
نهائى باشد از توليدكننده شروع و بهمان جا ختم شده است در حالى كه 
بايد سازمان مالياتى با در اختيار گذاشتن صندوقهاى فروش در اختيار 
فروشگاهها و توزيع كننده نهائى و استقرار سيستمهاى تشويقى براى 
استفاده كنندگان از اين صندوقها، همگان را عادت به شفافيت بيشتر 
در معامالت دهد كه تبلور واقعى فضاى شفافيت اينجاست نه افزايش 
درصد ماليات ارزش افزوده آنهم از توليدكننده. همينجا اضافه مى نمايد 
كه همانگونه كه براى سيستمهاى عادى پيشنهاد افزايش دوره مالى 
پرداخت VAT از سه ماه به 6 ماه بود درخصوص هايپرماركتها و 
فرشگاههاى بزرگ مى توان با نصب صندوقهاى فروش اين زمان را 

به يكماه و حتى كمتر از آن كاهش داد. 
4 - لزوم تحول تدريجى در نظام زنجيره توزيع بخصوص اصناف 
مى باشد كه چنانچه دولت اعالم نمايد اصنافى كه معامالت خود 
را از طريق صندوقهاى فروش (الكترونيك) انجام دهند براى يك 
دوره چند ساله از ماليات عملكرد معاف مى باشند بطور قطع و يقين 
ميزان وصولى خزانه از ژ افزايش يافته و با قطع تدريجى كامل 

ارتباط مميزين با موديان فساد ادارى نيز كاهش مى يابد.
صنايع  انجمن  دبيركل  زاده  رئيس  محمدمهدى  همچنين 
نساجى ايران در نامه جداگانه اى خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت 
ناصحيح  اجراى  درخصوص  آمده  وجود  به  هاى  نارسايى  و  مشكالت  از 
قانون مشاغل سخت و زيان آور سخن گفته است و پيشنهادات انجمن را 

در اين خصوص ارائه داده است. دراين نامه آمده است:
توسعه  كارگروه   94/3/16 مورخ  صورتجلسه   ،1 بند  به  عنايت  با 
صادرات غير نفتى پيرامون بررسى موانع و مشكالت صادرات پوشاك، 
همانگونه كه مستحضريد مدتى است كه كارگران بخشهاى مختلف 
صنايع نساجى بدنبال طرح بازنشستگى پيش از موعد بااستفاده ازطرح 
كارهاى سخت و زيان آور مى باشند.على رغم اين كه اين طرح ممكن 

است براى بعضى از واحدهاى توليدى خصوصاً واحدهاى قديمى و 
فرسوده به نفع كارگران و كارفرمايان آنان باشد ولى متاسفانه عواقب 
آن براى صنايع كوچك و متوسط خصوصى به شدت زيانبار است.

موارد ذيل به عنوان اهم مشكالت پيش رو قابل پيش بينى است:
- ازدست دادن نيروى كار ماهر و باتجربه.

- بهم ريختگى و تعطيلى بعضى از واحدها كه ظرف بيست سال 
گذشته كارگران ثابت داشته اند.

- اشتغال مجدد نيروهاى بازنشسته ى جوان كه هنوز امكان فعاليت 
و كار دارند.

- سرگردانى مضاعف كارفرمايان براى استخدام نيروى كار جديد
كارهاى  به  توليد  از  توانمند  كار  نيروى  از  بخشى  شدن  وارد   -

غيرتوليدى 
- وارد شدن بارمالى زياد و ناگهانى به سازمان تامين اجتماعى و 

كارخانجات توليدى.
- تعطيلى واحدهاى خصوصى و متوسط به علت عدم امكان حذف 
قوانين  خود(طبق  توليدى  واحدهاى  از  آور  زيان  و  سخت  صفت 

ومقررات موجود كه احتياج به كارشناسى وبازنگرى مجدد دارد).
آنچه مسلم است دراين گونه واحدها خصوصاً واحد نساجى جديد ، 
عمًال و در واقع كارهاى سخت و زيان آورى وجود ندارد كه نتوان 
توسط  مناسب  فنى  و  ايمنى  و  بهداشتى  تمهيدات  بكارگيرى  با 
كارفرمايان سختى و زيان آورى آن را حذف نمود ولى متاسفانه درآئين 
نامه  مربوط به كارهاى سخت و زيان آور براى تمامى موارد اعم از 
نور،پرز،غبار،گرما و... تمهيد بهداشتى متصوراست ولى براى صدا كه 
جزء ماهيت ماشين آالت بوده و حتى بهترين ماشين آالت موجود 
در كارخانجات،كه مطابق استاندارد هاى روز دنيا ميباشند"صدا"جزء 
داراى  دوالتاب  و  رينگ  هاى  ماشين  است(مثًال  ماشين  الينفك 
صدائى بالغ بر 85 دسى بل است كه بيشتركارخانجات نساجى فقط از 
اين بابت مشمول كارهاى سخت و زيان آور شده اند)استفاده از گوشى 
هاى صنعتى را جزء تمهيدات بهداشتى نمى دانند و با اين استدالل،كه 
استفاده از گوشى هاى مذكور در هشت ساعت، خود كارى سخت 
است اين صفت را قابل حذف ندانسته اند لذا اين امر منجر به اين 
مشمول  قانونى،  فرصت  دوسال  از  بعد  كارخانجات  كه  شد  خواهد 
جريمه هاى ماده90 سازمان تامين اجتماعى شوند كه اين،خود يعنى 
تعطيلى واحدهاى توليدى، كه عواقب آن در همه ى سطوح كشور 
قابل لمس خواهد بود درصورتى كه با وجود همين صدا، در معاينات 
دوره اى انجام شده هيچگونه تغيير در شنوائى كارگران اين واحدها 
ناشى از تداوم كار با اين دستگاهها مشاهده نشده است (حداقل در 

واحد نساجى اين گزارش ها موجود است).
و  كوچك  واحدهاى  كه  نمايم  اشاره  ديگرى  مورد  به  است  الزم 
متوسط خصوصى معموًال ابتدا با اندك پرسنل كار خود را شروع 
مى نمايند و بعد از مدتى اقدام به توسعه تدريجى واحد خود مى كنند. 

اين بدان معنى است كه:
نياز  حسب  به  واحدها  دراين  كار  به  مشغول  كارگران  اوًال   -  1
درقسمتهاى مختلف مشغول به كار بوده اند و حداقل درچند سال 

ابتداى كار شغل ثابتى نداشته اند.
2 - به علت كم كردن هزينه ها و نداشتن لزوم ثبت و حسابدارى 
مطابق شركتهاى بزرگ، دراين واحدها مدارك پرسنلى و طرح هائى 
مانند طبقه بندى مشاغل وجود نداشته است لذا مدركى مستدل 
براى ارائه به سازمانهاى مربوطه وجود ندارد كه صاحبان اين صنايع 

بخواهند در اختيار سازمانهاى ذيربط قرار دهند.
پيشنهاد مشخص:

1 - جهت انجام كار كارشناسى وبررسى بهتر به مدت 2سال قانون 
به حالت تعليق درآيد قبال نيز همين امر صورت گرفته است.

كارفرمايى،  مختلف  هاى  گروه  از  مشخص  هايى  كميته   -  2
كارگرى، تامين اجتمايى اداره تعاون، كارورفاه اجتماعى و بهداشت 

جهت بررسى واصالح قانون مذكور تشكيل شود. 
3 - ديوان عدالت ادارى، اداره تعاون، كارورفاه اجتماعى و سازمان 
احكام  دادن  و  سريع  اجراى  از  مشخص  بطور  اجتماعى  تامين 

مختلف خوددارى نمايند.
4 - توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه در تمام كشورهاى 
پيشرفته عنوانى بنام مشاغل سخت و زيان آور وجود نداشته بلكه 
آنچه كه وجود دارد ايمنى مشاغل و ايمن سازى محيط كار براى 
توسط انجمن پيشنهاد مشخص به دبير  مشاغل مى باشد و اخيراً 
شورايعالى حفاظت فنى شده كه با توجه به وجود شركتهاى متنوع 
براى  پايلوت(نمونه)  بعنوان  معتبر  دانشگاههاى  وجود  و  نساجى 
انتخاب  را  رضوى  خراسان  سمنان،  استان  دو  آاليندگى  سنجش 
نموده و پس از احراز نتايج علمى و عملى، نسبت به امحاء مشاغل 

سخت و زيان آور اقدام گردد.
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خبر

تقويت ساختارهای صنايع نساجی
و كار اشاره مى كند كه طبق آن تمام دستگاه هاى دولتى موظفند در 
تصميمات اقتصادى خود از تشكل ها و اتاق هاى بازرگانى، اصناف و 
تعاون  نظرخواهى نمايند و در همين زمينه كارگروه هايى شكل مى  گيرند 
تا نظرات و ديدگاه هاى اتاق هاى بازرگانى، اصناف، تعاون و تشكل هاى 
صنعتى و اقتصادى به صورت منسجم تر به مسئولين انتقال داده شود.وى 
در مورد معوقات بانكى گفت: تجديدنظرى در آئين نامه وصول تسهيالت 
معوق مشكوك الوصول وجود دارد كه يك ماده آن ( ماده يازده) در زمان 
دولت تدبير و اميد اصالح شد كه براين اساس بانك ها مى توانستند 
 بخشودگى جرائم و ... را مدنظر قرار دهند اما اين آيين نامه موارد ديگرى 
هم داشت كه بايد مورد بازنگرى شوراى پول و اعتبار قرار گيرد تا 
واحدهاى بدهكار به خصوص واحدهاى توليدى بتوانند از فضاى ايجاد 
شده نهايت استفاده كنند و با دغدغه كمترى به فعاليت خود ادامه دهند. 
كنترل قاچاق و تداوم جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز
مبارزه  ستاد  مستمر  جلسات  برگزارى  به  اشاره  ضمن  رئيس زاده 
جلسات،  اين  در  شده  مطرح  موارد  پيگيرى  و  ارز  و  كاال  قاچاق  با 
عنوان داشت: در قانون رفع موانع توليد، آئين نامه اى پيرامون تقويت 
برندهاى داخلى، سرمايه گذارى مشترك خارجى با برندهاى بين المللى 
و انتقال بخشى از توليد آنان در ايران تدوين شده است؛ هم چنين 
توليدكنندگانى كه بتوانند 20 درصد توليدات خود را صادر نمايند به 

مدت دو تا چهار سال از معافيت مالياتى بهره مند خواهند شد.
نامه وزير صنعت به رئيس كل بانك مركزى 

دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران به ارسال نامه  مهندس نعمت زاده 
به دكتر سيف نيز اشاره كرد و گفت: در اين نامه مهندس نعمت زاده 
از دكتر سيف در خواست نموده كه بازنگرى بازپرداخت وام هاى ارزى 
از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور مورد 
بررسى بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار قرار دهد كه دكتر سيف 
درخواست ايشان را قبول نكرد و در شوراى پول و اعتبار نيز مطرح 
نشد. به گفته رئيس زاده، عمده دريافت  تسهيالت ارزى جهت تهيه و 
تأمين كاالهاى سرمايه اى و ماشين آالت توليد است و ماهيت دريافت 
تسهيالت از محل جزء (د) و منابع حساب ذخيره ارزى متفاوت است 
اما به دليل فقدان تكاپوى منابع حساب ذخيره ارزى تسهيالت گيرنده 
به اين منابع رجوع كرده است و به همين دليل بايد برخورد يكسانى 

در رابطه با بازپرداخت آنها صورت گيرد.
وى با اشاره به اين مطلب كه در زمان ارائه تسهيالت ارزى، مقرر شده 
بود تا 50 درصد منابع حساب ارزى در اختيار بخش خصوصى قرار 
گيرد؛ اذعان داشت: متأسفانه اين موضوع به درستى مديريت نشد و 
كمبود منابع را در بر داشت؛ ضمن اين كه جزء (د) براى جبران كمبود 
منابع مورد استفاده قرار گرفت.رئيس زاده اذعان داشت: بخش قابل 
توجهى از دريافت كنندگان تسهيالت جز(د)، شركت هاى كوچك و 
متوسط بودند كه اطالعى از تفاوت آن با حساب ذخيره ارزى نداشتند. 
ضمن اين كه بانك مركزى اعالم كرده به دليل آن كه جزء (د) منابع 
مستقيم بانك فوق است بايد در موعد بازپرداخت به صورت مستقيم 
صنعت  وزير  داشت:  اعتقاد  شود.وى  پرداخت  مركزى  بانك  به  ارز 
به دنبال راهكارى براى رفع اين موضوع است و اتاق بازرگانى نيز 
استفساريه اى به مجلس شوراى اسالمى ارائه كرده كه در صورت 

تأييد به ماده 20 حساب ذخيره افزوده خواهد شد. 
تعرفه ترجيحى ايران و ساير كشورها

رئيس زاده در ادامه با بيان اين مطلب كه در آينده نزديك شاهد انعقاد 
تعرفه ترجيحى ايران و ساير كشورها خواهيم بود، گفت: خوشبختانه 
نكات منفى در جريان تعرفه ترجيحى ايران و تركيه با گذشت 6 ماه 
از اجراى آن، مشخص شده و وزارت صنعت و دفتر صنايع نساجى و 
پوشاك وزارت صنعت، ميزان برخى از تعرفه هاى نساجى و پوشاك را 
به نفع توليد ملى كاهش داده اند و در مورد بعضى از بخش ها نيز آمار و 

اطالعات خواسته اند تا تخفيفات آنها را نيز كاهش دهند. 
برنامه ها و فعاليت هاى هيئت مديره جديد انجمن صنايع 

نساجى ايران
رئيس زاده، طرح مسائل روز صنعتى و اقتصادى در جلسات هيئت 
مديره،  تقويت كميته هاى تخصصى و استفاده از نظرات اعضاى جديد 
را از مهم ترين برنامه هاى هيئت مديره انجمن صنايع نساجى ايران 
برشمرد و گفت: انجمن، ديدگاه هاى خود در مورد تدوين استراتژى 

صنعت پوشاك نيز ارائه كرده است. 

ادامه از صفحه 1

كه منجر به قاچاق شود. وى در ادامه افزود كشور ما 30 سال است كه 
ديوار تعرفه اى دارد. توليد كننده هاى زيادى به وجود آمده اند اما هيچ 
يك رشد نكرده اند و كيفيت آنان ارتقاء نيافته است. بازار پوشاك ما 
داراى ارزش 30 هزار ميليارد تومان مى باشد كه بخش بزرگى از آن 
از طريق قاچاق تامين مى شود به دليل آنكه با توجه به تعرفه باال توليد 

كننده به مواد اوليه مورد نياز خود نرسيد و كيفيت باال نرفت.
فاطمى گفت در اين كشور چندين ميليون متر مربع مركز خريد ساخته 
شده است و سرمايه گذاران آنان قطعا به دولت فشار خواهند آورد كه 
تعرفه را پايين بياورد و ما به عنوان بدنه صنعت مى خواهيم بررسى 
كنيم كه آيا پايين آمدن تعرفه به سود ما است يا به زيان ما و تاثير 
آن در صنعت ما به چه شكل مى باشد. اگر پوشاك از گروه 10 خارج 
شود تعرفه آن به 75 درصد مى رسد و با توجه به روابط ما با تركيه 
ممكن است به 40درصد نيز كاهش يابد در حاليكه هزينه قاچاق 30 
درصد است. وقتى تعرفه به 40 درصد برسد تجار عالقمند به وارد كردن 
برندهاى قانونى مى شوند. درمجموع تعرفه پايين باعث ورود برند ميشود 
و نتيجه آن اين است كه كيفيت برندهاى ايرانى نيز در اين رقابت ارتقاء 
مى يابد و اين موضوع شايد در كوتاه مدت آسيب رسان باشد اما قطعا در 
بلند مدت موجب سرمايه گذارى داخلى با سرمايه هاى خارجى مى شود 
ضمن اينكه ما در ايران مزيت نيروى انسانى را داريم و با كاهش تعرفه 
وضع ما در آينده بهتر خواهد شد البته به شرط آنكه تعرفه مواد اوليه نيز 

كاهش يابد.
سياوش اسماعيل پور توليدكننده و عضو هيات مديره اتحاديه در ارتباط 
با موضوع تغيير تعرفه گفت: مشكل توليد ما تعرفه نيست. بنده اخيرا 
مقاله اى از آقاى احسان سلطانى مطالعه كردم كه در آن به اين موضوع 
اشاره شده بود كه در مقابل نفتى كه ما به چين صادر مى كنيم در هر 
ساعت يك كاميون بار كفش و پوشاك از منابع رسمى وارد كشور ما 
مى شود. به اعتقاد بنده بايد تعرفه همه صنايع كاهش يابد كه همه تجار 

روى واردات پوشاك سرمايه گذارى نكنند.
مهندس شهاليى عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران و 
ازديگر فعاالن صنعت نساجى و پوشاك كشور در تائيد سخنان اسماعيل 
پور گفت در حال حاضر مشكل ما تعرفه نيست بلكه موضوع قاچاق و 
موانع توليد و كسب و كار است دولت ابتدا بايد شرايط توليد را براى توليد 
كننده هموار كند در اين صورت هر توليد كننده اى آمادگى رقابت با 
ديگران را دارد و تعرفه برايش اهميتى ندارد. وى سپس به ذكر نمونه اى 
از موانع موجود در كار توليد خود اشاره نمود و گفت بنده براى كارخانه 
خود 19 ماه به دنبال گاز بودم كه پس از دريافت آن انواع و اقسام هزينه 
هاى متفرقه از بنده اخذ شد. دولت بايد مسائل اصلى را ببيند و موانع 

را برطرف كند. 
محمود نبوى رييس اتحاديه متذكر شد لزوما تصميماتى كه ما در اينجا 
مى گيريم يا نظراتى كه مى دهيم در راس كار دولت قرار نميگيرد و حتى 
ممكن است اهميتى هم براى آنها نداشته باشد اما دولت عالقمند است 

بداند كه تغييرات تعرفه چه آسيب ها يا مزايايى را براى توليدكننده دارد. 
رامين جوانرود در ارتباط با تغيير تعرفه گفت پايين آوردن تعرفه، مانند 
پهن كردن فرش قرمزى است براى ورود برندهاى بزرگ. آنها به 
واسطه دوستانشان به وزارتخانه فشار مى آورند تا تعرفه را كاهش دهند. 
به نظر وى تصميمات الزم قبال گرفته شده است و به مرور زمان مطرح 
مى شود همانند امضاى توافقنامه تعرفه ترجيحى. كشور ما بازارى شده 
است براى توليدات خطاى كشورهاى ديگر. همانطور كه مى دانيد برندها 
انبار توليدات خطايشان را به يك دالر مى فروشند و افراد فرصت طلب 
آن را در ايران به فروش مى رسانند. من هنوز هم قادر به توليد هستم اما 
با كاهش تعرفه آنها بازار را از توليد كننده داخلى مى گيرند به اين دليل 

بنده با كاهش تعرفه ترجيحى مخالفم.
حسن نيلفروش زاده از توليدكنندگان صنعت نساجى كشورگفت بنده در 
پى جلسات متعددى كه با دولتى ها داشته ام ديده ام كه آنها وظيفه را 
به گردن ما مى اندازند و به وسيله خود ما تصميماتى عليه ما مى گيرند. 
ستاد قاچاق كاال و ارز چه ميكند؟ مگر براى اين ستاد هزينه نميشود تا با 
قاچاق مبارزه كند؟ اگر تعرفه واقعى به صورت كامل اجرا شود و به شرط 
مبارزه كامل با قاچاق در آنصورت به توليد كننده آسيبى نمى رسد. اما در 

حال حاضر بيش از 90درصد پوشاك ورودى به داخل كشور از طريق 
قاچاق است. اين نظرخواهى ها براى سلب مسئوليت از خود دولت است.
محمدى مدير ساليان گفت بنده موافق برداشتن تعرفه ها نيستم و ما با 
كاالهاى عرضه شده نمى توانيم رقابت كنيم. يكى از مشكالت توليد 
قيمت تمام شده است. قيمت هاى ما رقابتى نيست. 30 سال پيش 
شلوار جين در تركيه 100 لير بوده و هنوز هم 100 لير است. وقتى ما 
توان رقابت با تركيه را نداريم چگونه مى توانيم با برندهاى اروپايى رقابت 
كنيم. متاسفانه در ايران توليدكنندگان،قيمت خود را با قيمت فروشگاهها 
مقايسه مى كنند و انتظار حاشيه سود باال دارند و قيمت هاى خود را 
افزايش مى دهند كه اين قيمت ها رقابتى نيستند و قدرت خريد مصرف 
كننده هم پايين است. به اعتقاد وى با شفاف سازى گمركات بسيارى از 

مشكالت حل مى شود نه با تغيير تعرفه. 
شاهين فاطمى گفت مبلغى كه ما براى خريد خودرو به ايران خودرو 
مى پردازيم 3 برابر قيمت جهانى آن است و اين به خاطر حمايت هاى 
چندين ساله دولت از اين صنعت ورشكسته است. اگر ما هميشه به 
دنبال اين باشيم كه از ما حمايت شود صنعت پوشاك ما نيز به اين 
روز در مى آيد. مصرف كنندگان داخلى در حال حاضر پوشاك را 50 
درصد گرانتر از قيمت تركيه مى خرند و علت آن هم باال بودن تعرفه 
است. علت اينكه در تركيه و پاكستان قاچاق وجود ندارد پايين بودن 

ديوار تعرفه است.
وى افزود نظرات ما در تصميمات دولت بى تاثير هم نيست با تالش 
اتحاديه پوشاك و انجمن بود كه امروز پوشاك از سازمان حمايت از 
مصرف كننده خارج شد. به طور كلى اثرى كه حوزه هاى كارشناسى 
در دولت مى گذارند بسيار كم است زيرا براى دولت سودآور نيستند. 
وقتى تعرفه ها پايين مى آيد برندهاى اصلى و قانونى وارد مى شوند. در 
كشور ما 70 درصد پوشاك وارداتى است كه آن هم اجناس استوك 
و تقلبى است اما اگر تعرفه ها متعادل باشند برندهاى اصلى وارد 
مى شوند و با كارخانجات داخلى جوينت مى شوند. زيرا آنها در درجه 
اول فروش كاال را به ما مى دهند و در درجه بعدى توليد را به كشور ما 
مى آورند. 30 سال است كه كشور ما اقتصاد زيرزمينى و دستورى دارد 
كه نتيجه آن كاالى قاچاق  يا تقلبى است. اما حركت به سمت اقتصاد 
رقابتى،وضع توليدات داخلى را بهبود مى بخشد. ما 30 سال است كه 
دروازه ها را به روى خود بستيم تا در رقابت قرار نگيريم هرچند كه به 
نفع ما باشد. تعديل تعرفه ها ما را به سمت اقتصاد رقابتى مى برد و اين 
شانس را داريم تا ما هم در كنار كشورهاى پيشرفته ترقى كنيم. در 
غير اينصورت قيمت كاالهاى ما افزايش مى يابد و كاالى قاچاق وارد 
كشور مى شود. حتى گاهاً قيمت كاالهاى داخل از قيمت برندهاى 

اصلى باالتر مى رود.
مهدى يكتا دبير اتحاديه در جمع بندى جلسه گفت درآمد دولت از طريق 
فروش نفت است و اصوال نيازى به درآمد حاصل از صنعت و توليد ندارد 
و خيلى براى دولتيان فرقى ندارد كه توليد كننده اذيت مى شود يا خير و 

سخنانى كه معموال گفته مى شود مبناى سياسى و تبليغاتى دارد.
يكتا گفت نكته اصلى اين است كه حمايت صرف هم به هيچ عنوان 
خوب نيست. بهتر آن است كه دولت فضا را براى ما ايجاد كند تا به جاى 
آنكه حمايت شويم، رقابت كنيم. همين كه دولت مداخله نكند لطف 
بزرگى به توليدكننده كرده است و انتظار حمايت هم از او ندارند. ضمنا ما 
نميتوانيم كشورهاى ديگر را الگوى خود قرار دهيم چرا كه آنها از لحاظ 
سياسى و ايدئولوژيكى و فرهنگى شرايط به مراتب متفاوتى نسبت به 
ما دارند. دبير اتحاديه راه ترقى و پيشرفت صنعت را همپايى با برندهاى 
خارجى دانست و گفت همه كشورها از همين مسير توانسته اند پيشرفت 

كنند. كشور ما نيز بايد با دنيا مراوده داشته باشد.
در نهايت در پايان جلسه اينگونه نتيجه گيرى شد كه به دليل آنكه 
اجماع كلى بر روى كاهش تعرفه نبود. مقرر شد كه با قرار دادن اين 
شرط كه برندها حداقل 30 درصد از محصوالتشان را در ايران توليد كنند 
و بطور همزمان دولت نيز قاچاق كاال را ريشه كن كند، تعرفه ها تعديل 
شوند. در اين جلسه آقايان زكى پور، تيرگر، باقرى، صالحى و جوانرود نيز 
اظهار نظر نمودند كه به دليل محدوديت صفحات بولتن، متن كامل اين 

گزارش را در شماره آتى مجله دنياى نساجى خواهيد خواند.

مشکل صنعت پوشاک قاچاق است نه تعرفه
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 منبع: كميته بين المللى پنبه  
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

اخبار جهانثبات قيمت جهانی پنبه در سال زراعی ٢٠١٥/١٦ 

به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
ايران و به نقل از كميته بين المللى پنبه با توجه به ارتباط قيمت پنبه 
با ميزان ذخاير آن در جهان، اين محصول در سال زراعى 2015/16 

تغيير قيمتى نخواهد داشت. 
براساس گزارش كميته مشورتى بين المللى پنبه ذخاير پايان سال 
پنبه در سال زراعى 2014/15 برابر با 21/9 ميليون تن معادل 9 
درصد بوده است. اين در حاليست كه در اين سال نسبت ذخيره 
سال  در  گزارش  اين  براساس  است.  بوده  درصد   90 مصرف  به 
زراعى 2010/11 تا كنون به دليل توليد بيشتر از ميزان مصرف 
در جهان معادل 13/4 ميليون تن ذخاير پنبه وجود داشت. پيش 
بينى مى شود در پايان سال 2015/16 ميزان ذخيره پنبه در چين با 
3 درصد كاهش به 9 ميليون تن برسد. اما ميزان مصرف و ذخاير 
پنبه در چين به اين امر مرتب خواهد بود كه دولت اين كشور چطور 
مى تواند اين امور را مديريت كند. دولت چين در ماه گذشته اعالم 
كرد كه برنامه ريزى شده كه 11/3 ميليون تن از ذخاير پنبه اين 
قيمت  تا  برسد  فروش  به  بازار  قيمت  به  نزديك  قيمتى  با  كشور 
اين محصول ثبات داشته باشد. پس از انتشار اين خبر اطالعاتى 
از چگونگى ارائه ذخاير پنبه چين به بازار بدون ايجاد بى ثباتى در 
قيمت آن ارائه نشده است. سطح زير كشت پنبه در جهان در سال 
زراعى 2015/16 با 6 درصد كاهش به 31/3 ميليون هكتار رسيده 
است. ميانگين برداشت اين محصول در هر هكتار برابر با 764 كيلو 
خواهد بود كه در سطح جهان 23/9 ميليون تن توليد پنبه خواهيم 
داشت كه اين مقدار نسبت به سال زراعى 2014/15 با 9 درصد 
كاهش همراه خواهد بود. پيش بينى مى شود مناطق زير كشت پنبه 
در چين  با افت 12 درصدى برابر با 3/8 ميليون هكتار باشد و مقدار 
توليد اين محصول در اين كشور با كاهش 16 درصدى برابر با 5/4 

ميليون تن در سال زراعى 205/16 باشد. 

كاهش قيمت پنبه در سال زراعى 2014/15 در هند ممكن است 
باعث شود كه مناطق زير كشت اين محصول با كاهش 5 درصدى 
زراعى 2015/16  سال  در  هكتار  ميليون  به 11/6  و  بوده  همراه 
خواهد رسيد. كاهش قيمت محصوالت كشاورزى منجر به رقابت 
حداقل  محصوالت  اين  قيمت  در  كمى  افزايش  اما  مى شود  آنها 

حمايتى است كه مى توان از توليدكنندگان اين محصول كرد. 
بهبود وزش بادهاى موسمى در هند در سال زراعى سال 2014/15 
بازده اين محصول را 3 درصد افزايش خواهد داد به طوريكهع توليد 

در هر هكتار به 547 كيلوگرم خواهد رسيد. 
كاهش قيمت پنبه اشتياق كشاورزان را براى كشت اين محصول 
محدود كرده است به طوريكه پيش بينى مى شود مناطق زى كشت 
 3/3 به  درصدى   15 كاهش  با  متحده  اياالت  در  محصول  اين 
درصدى  كاهش 12  با  نيز  توليدات  مقدار  و  برسد  هكتار  ميليون 

مواجه بوده و به رقم 3/1 ميليون تن برسد. 
همچنين در پاكستان به دليل كاهش قيمت پنبه پيش بينى مى شود 
سطح زير كشت اين محصول با كاهش 6 درصدى همراه بوده و به 
2/7 ميليون هكتار برسد. مقدار توليدات نيز با 1 درصد افت برابر با 

1/2 ميليون تن خواهد بود. 
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اعضاى محترمى كه مايل به استفاده از تور 
مزبور مى باشند مى توانند با شماره تلفنهاى 

ذيل تماس حاصل فرمايند:
آيتو   جهانگردى  و  ايرانگردى  شركت  دفتر 
داخلى   88732191 حسينى:  خانم  سركار 

09356171884-146
و يا دبيرخانه انجمن- سركار خانم تشكرى: 

26200196

و  نساجى  مديركل  نصرالهى؛  گلنار  حضور  با  كه  ميزدگردى  در 
پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدمهدى رئيس زاده؛ 
دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران، دكتر عليمردان شيبانى؛ نائب 
رئيس هيات مديره و بهرام حريرى دبير جامعه متخصصين نساجى 

ايران برگزار شد، 
موضوعات مختلف مربوط به تامين مواد اوليه، كيفيت محصوالت 
و  قاچاق  نساجى،  صنعت  اشتغالزايى  و  گذارى  سرمايه  نساجى، 
مشكالت بانكى مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. متن كامل 
اين گفتگو در روزنامه اعتماد روز يكشنبه 14 تيرماه قابل دسترسى 

مى باشد. 

نساجی گرفتار قيچی قانون عقب مانده و قاچاق
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