
صنايع  انجمن  كنفرانس  سالن  مهرماه  چهاردهم  شنبه  سه 
نساجى ايران ميزبان اعضاى كميته پوشاك و جمعى از مديران 
حضور  با  كه  نشست  اين  در  بود  كشور  پوشاك  واحدهاى 
نيلفروش  مهندس  شهاليى،  مهندس  مروج،  مهندس  آقايان 
اعتماد  آقايان  و  انجمن  مديره  هيات  از  كاردان  ودكتر  زاده 
(گالوس)،  تيرگر  كات)،  (اسپرينگ  كارى  شخم  (ماكسيم)، 
گير(البسكو)،  گالب  تن)،  (زيرو  بهبهانى  (آويشن)،  موسوى 
(مولى  كبيرى  (آستين)،  فرهنگى  سياوود)،  پور(  اسماعيل 
جون)، صادقى (روستا قهرود)، اسماعيل پور (غنچه)، عظيمى 
(وان باى وان)، نورى (هاناجين)، افتخارى (عصر جديد)، خاضع 
(سارك)، باستانى ( ايران برك)، انصارى (سيب سبز)، مهدى 
زاده (من تن)، حاجى سليمى ( بانى نو) ،حسينى خواه (مارال 

توس)،  (مهسا  صفرزادگان  شاد)،  سرزمين   ) طاهرى  چرم)، 
فخار ( جامه پوش آرا ) ،نيلى (نخريسان)، مهدى زاده(ترومل)، 
اوستايى  (آراكس)،  نظيرى  (توليكا)،  زاده  ترابى  و  صالحى 
امروز)،  نساجى   ) قديرى  (دراتى)،  افشان  در  پوشش)،  فرد(آرا 
عميد ( معاون فنى انجمن) برگزار شد مسائل روز اين صنعت از 
جمله قاچاق بى رويه پوشاك و بخشنامه جديد دولت در مبارزه 
با قاچاق و همچنين ركود حاكم بر بازار، مشكالت مربوط به 
تهيه مواد اوليه مناسب و مراكز عرضه مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت همچنين با توجه به لزوم اتحاد تشكل هاى نساجى 
صنايع  انجمن  شد  مقرر  آنها،  بيشتر  افزايى  هم  و  پوشاك  و 
نساجى پيگيرى هاى مربوط به تشكيل كنفدراسيون نساجى را 

در دستور كار قرار دهد.

مهندس مروج حسينى رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى 
ايران  در  كه  خارجى  برندهاى  از  يك  هيچ  داشت:  عنوان  ايران 
تقلبى  نيز  آنان  اغلب  و  نيستند  مجوز  داراى  مى شوند  عرضه 
هستند. زمانى كه براى مثال محصولى با نام آديداس در داخل 
محصول،  اين  كه  كند  نمى  شكايت  كسى  هيچ  مى شود  توليد 
برند  آن  نماينده  مجوز،  اعطاى  صورت  در  شايد  است.  تقلبى 

خارجى در ايران از حق قانونى خود دفاع مى كرد. 
وى افزود: انجمن صنايع نساجى پيشنهاد كرده كه به نمايندگان 
قانونى  و  رسمى  ثبت  به  شود  داده  فرصتى  خارجى  برندهاى 
محصوالت خود بپردازند تا در صورت كپى بردارى هاى مختلف، 
بازار  «ساماندهى  قالب  در  اقدام  اين  كنند.  دفاع  خود  حقوق  از 

فروش كاالهاى خارجى» توسط وزارت صنعت دنبال مى شود. 
رئيس هيئت مديره انجمن نساجى با اشاره به خروج مبالغ هنگفتى 
از سرمايه كشور براى خريد سوغاتى (بخصوص منسوجات) گفت: 
در سال هاى دور، محصوالت مخمل و ابريشم كاشان هنگام حج 
به عربستان صادر مى شد تا حجاج ايرانى آن را در قالب سوغاتى 
بخرند و به بستگان خود هديه دهند! متأسفانه عادت ما (ايرانيان) 
اين است كه قدردان كاالهاى خارجى هستيم البته شايد بخش 
توسط  كيفيت  بى  محصوالت  توليد  به  نگرش  اين  از  اى  عمده 
توليدكنندگان داخلى در سال هاى گذشته باز مى گردد اما اطمينان 
براى  زيادى  حرف هاى  ايران  پوشاك  صنعت  كه  باشيد  داشته 
گفتن دارد و صادركنندگان بسيار موفقى در اين بخش به فعاليت 

ادامه مى دهند.

جلسه كميته تخصصى پتو و كاالى خواب و حوله روز دوشنبه 
پيرامون  توضيحات  ارائه   -1 جلسه  دستور  با   94/07/13
اقدامات انجام شده در رابطه با قاچاق پتو، 2- بررسى مسائل 
نظر  تبادل   -3 جديد،  مالياتى  قانون  مصوبه  برحسب  مالياتى 
اين  در  اعضا  مشترك  اقدام  ايجاد  و  بازاريابى  نحوه  پيرامون 
اوليه  مواد  خريد  كنسرسيوم  ايجاد  پيرامون  بررسى  رابطه، 4- 
با  و  يكديگر  با  اعضا  غيراقتصادى  رقابت  از  پرهيز  منظور  به 
حضور نمايندگان يازده شركت عضو انجمن در محل دبيرخانه 

برگزار گرديد.
1- آقاى حسين زاده: گزارش مبسوط جلسات مشترك با آقاى 
مهندس مروج رييس هيات مديره انجمن و خانم نصرالهى 

و حضور در جلسه هيات مديره انجمن را به اطالع حاضرين 
رسانند و تقاضا داشتند كه كليه حاضرين نقطه نظرات خود را 
سايت هاى  طريق  از  شده  ساخته  كاالى  فروش  درخصوص، 
اوليه  مواد  خريد  كميته  تشكيل  كاال)،  جى  (دى  اينترنتى 
اين  با  مبارزه  نحوه  و  پتو  قاچاق  كارخانجات،  بين  مشترك 

معضل، قانون جديد ماليات و.... اظهار فرمايند.
ضمن  بافت:  نرمينه  مديرعامل  مطهرى  مهندس  آقاى   -2
حمايت از شفاف سازى دولت در ارتباط با وصول ماليات، نظر 
مثبت خود را از فروش اينترنتى اعالم نموده و تقاضا نمودند 
كه از تجربيات شركت هايى كه در اين زمينه به نتايج مثبتى 

رسيده اند اعالم داشتند.

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنايع نساجـــى ايـــران سال نهم  شماره 301  نوزدهم مهرماه 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 و www.nasajinews.com مشاهده فرمايند.

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

کميته تخصصی پتو و کاالی خواب و حوله

مراقب برندهای خارجی باشيد 
رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

کنفدراسيونی برای هم افزايی بيشتر
نشست كميته پوشاك انجمن صنايع نساجى ايران:

ادامه در صفحه 3

به اطالع مى رساند صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع 
كوچك با صدور انواع ضمانت نامه تا سقف 30 ميليارد ريال 
سپرده  و  كارمزد  مبلغ  از  درصدى   50 تخفيف  خدمات  با 
اوليه  مواد  دار  مدت  فروش  و  خريد  تضمين  نيز  و  نقدى 
تسهيل  و  كوچك  صنايع  مالى  تضمين  و  آالت  ماشين  و 
در اخذ وثايق آماده خدمات رسانى به متقاضيان مى باشد. 
با بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  مى توانند  مندان  عالقه 

51-88729248 تماس حاصل فرمايند. 

احتراما پيرو مكاتبات قبلى درخصوص شناسايى قوانين و 
مقررات و بخشنامه هاى مزاحم، خالهاى قانونى و اجراى 
نادرست و ناقص قوانين، لطفا پيشنهادات خود را جهت 
اصالح قوانين و مقررات و ارتقاى امنيت اقتصادى، حقوق 
مالكيت و حمايت از سرمايه گذارى و توليد و صادرات و 
چگونگى كاهش قيمت تمام شده را به همراه مستندات 
پنجم  برنامه  قانون  ماده 76  موضوع  كميته  دبيرخانه  به 

توسعه ارسال فرماييد. نمابر: 88308326 

صدور انواع 
ضمانت نامه تا سقف ۳۰ ميليارد ريال 

ارائه پيشنهادات جهت اصالح قوانين و 
مقررات و ارتقای امنيت اقتصادی



 

خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نشست شماره 878 هيات مديره مورخ 94/06/01  در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت:
1- مهندس مروج با تقدير از سامانه ارسال ايميل توسط دبيرخانه 
انجمن، توضيحات مبسوطى در خصوص بخشنامه 41 وزارت كار كه 
اخيرا توسط نمايندگان كارگران در رسانه ها مطرح شده بود و نيز فرم 
قراردادهاى كار ارائه نمودند و مصوب شد تا توضيحات مذكور بهمراه 
بخشنامه در سايت انجمن براى اعضا، اطالع رسانى گردد مهندس 
مروج با اشاره به اينكه قبال در رفع موانع توليد براى هر نوع قراردادى 
حق فسخ در نظر گرفته شده بود (در اين بخشنامه شرط فسخ فقط 
براى كارگران با قراردادكار دائم است) از پيگيرى هاى كانون عالى 
كارفرمايان در اين خصوص خبر داد.(بخشنامه و نمونه فرم قراردادها 

پيوست مى باشد.)
2- در ادامه دكتر شيبانى در خصوص گزارش خود از نشست كميسيون 
تسهيل كسب و كار گفت: در اين نشست  مسئولين تامين اجتماعى از 
وضعيت نامطلوب صندوق ها و ميزان باالى مطالباتشان، پايين بودن 
حق بيمه ها و.. گاليه كردند و از ابالغ هاى الكترونيكى به كارفرمايان، 
صدور يكروزه مفاصا حساب، اصالح ضرايب در خصوص ماده 148 و 

توافق نامه با كشور تركيه براى پذيرش حق بيمه خبر دادند.
3- آقاى آهنگريانى به تسهيالت خريد دين در سيستم بانكى تا سقف 
2 تا 3 ميليارد اشاره نمود كه شرايط نسبتا مناسبى براى متقاضيان 

مى باشد. 
و  كاردان  دكتر  و  فرهى  مهندس  دستورجلسه  پنج  بند  در   -4
مهندس  و  حميدى  مهندس  و  بصيرى  مهندس  و  شيبانى  دكتر 
ارتقاى  و  مديره  هيات  جلسات  برگزارى  درخصوص  آهنگريان 
و  تشكلها  از  دعوت  نيز  و  دستورجلسات  و  صورتجلسات  كيفى 
و  مديره   هيات  جلسات  در  مسولين  و  دانشگاهيان  و  انجمن ها 
و  كميته ها  تقويت  و  انجمن  سازمانى  چارت  و  دبيرخانه  تقويت 
جلسات  صورت  تنظيم  كيفيت  و  مديره  هيات  جلسات  ورى  بهره 
نيز  زاده  رييس  آقاى  و  نمودند  مطرح  را  انتقاداتى  و  پيشنهادات 
دقايقى را به ارائه توضيحاتى در اين خصوص اختصاص دادند و پس 
جلسات  زمان بندى تشكيل  در خصوص  نظر  و تبادل  بحث  آن  از 
صورت گرفت و پس از بيانات آقايان مهندس حميدى، لباف، مهندس 
آهنگريان، دكتر شيبانى، مهندس فرهى، مهندس مروج، رييس زاده، 
شهاليى پس از راي گيري  قرار شد جلسات هيات مديره طبق تقويم 
زمانبندى دبيرخانه بصورت يك هفته در ميان با دستور جلسه از پيش 

تعيين شده تشكيل گردد. 
غائبين آقايان

بهروز  دكتر  لقمان،  عليرضا  مهندس  مقصودى،  عباس  مهندس 
محمدى  

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

نشست شماره 879 هيات مديره مورخ 94/06/22  در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت:
1-  در بند يك دستور جلسه، مهندس مروج به نشست خبرى با 
متخصصين  جامعه  رييسه  هيات  با  مشترك  نشست  و  خبرنگاران 
فعاليت هاى  و  آموزشى  دوره هاى  برگزارى  خصوص  در  نساجى 
مطالعاتى مشترك در يكشنبه هشتم شهريور اشاره نمود و پس از 
آن به برگزارى همزمان نمايشگاههاى نساجى، فرش و پوشاك در 
تاريخ 13 لغايت 16 شهريورماه ( كه گزارش آن در بولتن رشته ها 
و بافته درج شده است) اشاره نمود و از نشست مشترك با حضور 
رييس كميسيون صنعت، معدن و تجارت مجلس شوراى اسالمى و 
خانم نصراللهى در ستاد برگزارى نمايشگاه خبر داد كه در اين نشست 
توضيحات مبسوطى در خصوص مشكالت صنعت نساجى و پوشاك 
به صورت كتبى و شفاهى توسط رييس و نايب رييس انجمن به اطالع 
رسانده شد.( نامه مكتوب انجمن پيوست مى باشد) البته با اين توضيح 
كه آقاى رحمانى خواستار حضور فعال تر و موثرتر بخش خصوصى 

در احقاق حقوق خود شدند و از كم كارى بخش 

 خالصه اى از سخنرانى مهندس رضا حميدى؛ عضو هيات 
گفتگوى  شوراى  در  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  مديره 
دولت و بخش خصوصى در اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و 

كشاورزى مشهد
براساس برنامه ششم ايجاد اشتغال ساليانه حدود 870 هزار نفر 
كه بخش عظيمى از آنها داراى تحصيالت دانشگاهى مى باشند 
براى حصول به رشد معدل 8 درصدى در پايان هر سال برنامه 

(كه سهم صنعت 9 تا 10 درصدى مى باشد) الزامى است.
براى رسيدن به چنين رشدى ساليانه حدود 850 هزار ميليارد 
تومان سرمايه گذارى الزم است كه از منابع داخلى و نفت حداكثر 
450 الى 500 هزار تامين و مابقى نياز به سرمايه گذارى خارجى 

مى باشد. در غير اين صورت شرايط تنش زا خواهد شد.
در اين راستا توجه ويژه مسولين و دست اندركاران صنعت و 

اقتصاد كشور را به موارد ذيل معطوف مى دارد:.
1- توجه به ركود: ركود شديد كمر اكثر صنايع را خم نموده و 
بيكارى را گسترش داده و براى كاهش آن بايد تقاضاى خريد را 
تحريك نمود. تسريع در اجرايى شدن طرح خريد سبد خانوار به 
صورت تخصيص اعتبار و خريد اقساطى وزارت صنايع و تبديل 
بخشى از يارانه ها به كوپن خريد وسايل خانگى ساخت داخل 
و همچنين توزيع كارت هاى اعتبارى خريد تا سقف مشخص 

توسط بانك ها و سازمان هاى ذيربط مى تواند موثر واقع شود.
2- بررسى و كاهش خردمندانه واردات غير ضرورى بخصوص 
آنچه در داخل توليد مى شود كه ضمن ضربه زدن به توليدات 

مشابه داخلى نقدينگى خانواده ها را جذب مى نمايد.
3- قاچاق گسترده انواع كاال بخصوص كاالى مشابه داخلى 
و  سود  تومان  ميلياردها  وصول  از  دولت  كردن  محروم  ضمن 
عوارض گمركى به صنايع داخلى ضربات مهلكى وارد مى نمايد 
و نيز موجب جذب نقدينگى خانواده ها مى گردد. در سال 2014 
چين  گمركات  پوشاك  و  كفش  صادرات  رسمى  آمار  ميالدى 
به ايران حدود 800 ميليون دالر اعالم و آمار واردات گمركات 
ايران در همان زمان فقط 5 ميليون دالر مى باشد. البته مشابه 
اين آمار در واردات قاچاق از تركيه و دبى و ... هم ميتوان ديد. 
در اينجا خاطر نشان مى سازم حتى با صفر شدن تعرفه ها نيز 

قاچاق به خاطر فرار از ماليات تداوم خواهد داشت.
4- ماليات: بديهى است با كاهش قيمت نفت و حجم فروش 
مالياتى  بيشتر  درآمدهاى  نيازمند  دولت  تحريم  شرايط  بخاطر 
مى باشد ولى بهتر است به جاى رد دفاتر و سخت گيرى هاى 
بسيار براى اخذ ماليات بيشتر از آنهايى كه همه ساله مثل بچه 
آدم ماليات خود را مى دهند ماليات گريزان را شناسايى و از آنها 

ماليات حقه را بگيرند.
5- كمبود شديد نقدينگى و سرمايه در گردش و نرخ تسهيالت 
صنايع  پذيرى  رقابت  و  توليد  توان  درصد   30 تا  بعضا  بانكى 

داخلى را به پايين ترين حد رسانده است.
6- برنامه ريزى خردمندانه براى كاهش تدريجى خام فروشى 
سوى  آن  به  را  افزوده  ارزش  و  اشتغال  بسيارى  حجم  كه 

مرزهاى انتقال مى دهد.
بخصوص  خارجى  گذارى  سرمايه  ضوابط  بيشتر  تسهيل   -7
سرمايه ايرانيان آن سوى مرزها كه در كنار سوداى سود اكثرا 

سوداى آبادانى وطن شان را نيز دارند.
8- تسهيل و گسترش صادرات كه اخيرا كاهش نيز يافته است.

9- توجه بسيار به برندسازى و برندينگ و توليد بدون كارخانه 
آنكه برندهاى ترك وغير  و تصويب قوانين مورد نياز قبل از 

بازارهاى ايران را كال تصرف نمايند.
10- تصويب تسهيالت ارزان براى گسترش و تقويب بخش 

تحقيق و توسعه و نوآورى در اكثر صنايع
مناسب  اقتصادى  و  صنعتى  استراتژى  تصويب  و  تهيه   -11

و قابل اجراى كشور و سندهاى توسعه استانى و كشورى به 
و  حجم  نوع،  نظر  از  گذارى ها  سرمايه  صحيح  هدايت  منظور 

مكان و توجيه پذيرى كامل.
12- شبكه توزيع: هزينه هاى توزيع كاال رشد نامتعارفى نموده 
و 30 تا 40درصد قيمت تمام شده را تشكيل مى دهد. با تصويب 
تسهيالت و شرايط مناسب و آسان براى گسترش فروشگاه هاى 
زنجيره اى دست دالالن را از سر صنعت و مصرف كننده كوتاه 

نماييد تا اقتصاد واسطه  گرى و ضد توليد تدريجا جمع شود.
13- تالش براى رشد بهره ورى در صنعت، بهره ورى را به 

عنوان يكى از منابع غنى رشد اقتصادى كشور بدانيم.
نجات  براى  ايرانى  محصوالت  خريد  فرهنگ  گسترش   -14
اقتصاد كشور، هزينه هاى تبليغات رسانه ملى سرسام آور و اثر 
مخرب تبليغات ماهواره اى عمدتا رقباى ترك ما انكارناپذير  و 
حضور ما در تبليغات ماهواره ها براى مقابله با تبليغات صنايع 
 80 حدود  مى نمايند  اعالم  زمانيكه  در  مى باشد.  ممنوع  ترك 
درصد ايرانيان ماهواره مى بينند و صاحبان صنايع و تجار ترك 

از اين ممنوعيت كيف مى كنند.
بخش  ناباورى  و  باورى  كم  موج  گسترش  به  مسئولين   -15
كثيرى از مديران صنايع به بهبود شرايط توليد و همچنين به 
گسترش موج مهاجرت از سنگر توليد به ساير بخش ها توجه 

فرمايند كه اكثرا بخش هاى غيرمولد مى باشد.
16- محيط زيست اخذ يك درصدى فروش، محيط زيست را 
نجات نخواهد داد با تخصيص تسهيالت بدون بهره يا كم بهره 
و با استفاده از منايع همين يك درصد جريمه واحدهاى آالينده 

را تشويق به رفع آاليندگى نمايند.
17- آموزش ها در كليه مقاطع تحصيلى بايد متناسب با نياز جامعه 
و صنايع و با توجه به فرآيند اشتغال تغيير يابند و به سهم شايسته 
آموزش هاى فنى و حرفه اى در كنار آموزش هاى تئوريك توجه 
شود. با عارضه مدرك گرايى كه بالى جان جوانان و خانواده ها 
شده بايد برخورد منطقى شود ساليانه حدود 800 هزار پايان نامه 
ارشد و دكتر با صرف ميلياردها تومان تهيه مى شود و 99 درصد 

آنها در كتابخانه خاك مى خورد.
18- مشكل بدهكاران صندوق ذخيره ارزى با مصوبه ارزشمند 
بانك  اجرايى  نامه  آيين  ليكن  مى شد،  حل  داشت  مجلس 
نقدينگى  تامين  براى  كوتاه  زمانى  گرفتن  نظر  در  و  مركزى 
موردنياز پرداخت 25 درصد روياى شيرين بيش 5 هزار واحد 

گرفتار را نقش بر آب نمود.
19- در سال جارى با وجود اينكه چندين مرتبه وزير محترم 
غيراساسى  كاالهاى  فرمودند  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مشمول كنترل قيمت و قيمت گذارى نخواهد بود مرتبا براى 

واحدهاى توليدى مزاحمت ايجاد مى شود.
با  آن  تهاتر  با  صنايع  به  دولتى  معوق  مطالبات  پرداخت   -20
دولت  به  وابسته  يا   دولتى  سازمان هاى  به  صنايع  بدهى هاى 
با احتساب بهره و جريمه ديركرد دقيقا مشابه عملكرد وزارت 

دارايى با بدهكاران.

پيشنهاداتى براى بهبود اوضاع توليد و صنعت
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خصوصى در شوراى گفتگو انتقاد نمودند. همچنين گزارش نشست 
مشترك با هيات تجارى اعزامى از اتريش و نشست كارگروه صنعت 
اتاق بازرگانى به شرح پيوست به اطالع اعضاى محترم هيات مديره 
رسيد. پس از گزارش مهندس مروج، مهندس حميدى با اشاره به 
جلسه اخير شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى در مشهد مقدس 
به بخشهايى از سخنرانى انتقادى خود در خصوص ماليات، قاچاق  
و محيط زيست اشاره نمود كه مقرر شد متن كامل آن جهت بهره 
بردارى در اختيار دبيرخانه قرار گيرد. همچنين جناب لباف پيگيرى 
مفادى از قانون هدفمندى يارانه ها در جهت تخصيص منايع به توليد و 
صنعت را خواستار شدند و در ادامه مهندس زينى در خصوص نمايشگاه 
بين المللى امسال نقاط ضعف و قوتى را برشمردند كه مقرر شد اعضاى 
هيات مديره نسبت به انعكاس نظرات خود بصورت مكتوب با دبيرخانه 
همكارى نموده و دبيرخانه نيز فرم هاى نظرسنجى مناسبى را طراحى و 
براى اعضا ارسال كند تا پس از جمع بندى نسبت به برنامه ريزى 
براى نمايشگاه سال آينده در جلسه مشتركى با حضور آقاى افخمى 
و اسفهبدى و مجريان نمايشگاه اقدام گردد. همچنين مهندس امامى 
رئوف توضيحات مختصرى در خصوص نمايشگاه زنان و توليد ملى 
كه در مركز دائمى نمايشگاههاى شهردارى با عنوان برندهاى برتر 
پوشاك در حال برگزارى است ارائه دادند و نظر به حمايت و تقويت 
توليد داخل مقرر شد هيات مديره روز چهارشنبه 25 شهريور ماه از اين 

نمايشگاه بازديد بعمل آورد.
2- در بند چهار دستور جلسه مهندس مروج ضمن خير مقدم به آقايان 
وحيد سمائيان از شركت هل و حسين زاده از كميته پتو از ايشان 
خواست تا به طرح نظرات و ديدگاههاى خود بپردازند. و در آغاز وحيد 
سمائيان به تشريح حادثه اى كه در شركت هل اتفاق افتاده و منجر 
به فوت يكى از كارگران كارخانه و در نهايت محكوميت كارفرما شده 
بود پرداختند و تجربيات حقوقي و قانونى خود در اين خصوص را به 
اطالع اعضاى محترم هيات مديره رساندند و از همكارى انجمن در 
مكاتبه با نهادهاى مختلف در جهت حل و فصل اين مشكل قدردانى 

نمود.شرح مفاد قانونى و مستندات مربوطه پيوست مى باشد.
زاده  نيلفروش  مهندس  و  شهاليى  مهندس  جلسه  ادامه  در   -3
توضيحات مبسوطى در خصوص حضور و نقش انجمن در تدوين 
و  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  به  مربوط  نامه هاى  آيين  و  برنامه ها 
همچنين كارگروههاى موضوعى نظير قانون تجارت، بيمه و ماليات 

و.. در انجمن  ارائه فرمودند.
4- مهندس حميدى در بند 6 دستور جلسه با اشاره به تشكيل شوراى 
گفتگو و ستاد تسهيل در استان هاى مختلف و كارگروههاى مربوطه 
در جهت تلطيف روابط با گمركات، محيط زيست، بانك هاو نيروى 
انتظامى و اماكن وغيره از اعضا خواست تا بخشى از مشكالت خود را 
از طريق فعالسازى اين كارگروهها در استان هاى خود پيگيرى كنند . 
همچنين با اشاره به تجربه موفق تشكيل صندوقى براى حفاظت از 
محيط زيست در مشهد، از اعضا خواستند تا در استان هاى خود پيگير 

اين موضوع باشند.
مصوبات: 

1- اطالع رسانى در خصوص مفاد قانونى در ارتباط با موارد ايمنى كار
2- نظرسنجى از شركت هاى غرفه گذار در خصوص نمايشگاههاى 
نساجى و فرش و پوشاك در مورد زمان برگزارى و تعداد روزها و 

تبليغات و ساعات نمايشگاه و ساير موارد...
 25 چهارشنبه  روز  در  گفتگو  بوستان  نمايشگاه  از  بازديد   -3

شهريورساعت 15
4- پيگيرى و مكاتبه در خصوص راه اندازى شعبات تخصصى براى 

بررسى پرونده هاى صنعت در سيستم قضايى كشور
5- مكاتبات در خصوص پيگيرى سهم صنعت از قانون هدفمندى  

يارانه ها
6- اطالع رسانى در خصوص تشكيل صندوق حفاظت از محيط 

زيست و تقويت كارگروهها و ستادهاى تسهيل استانى
غائبين آقايان

دكتر  لقمان،  عليرضا  مهندس  مقصودى،  عباس  مهندس  آقايان: 
محمدعلى عامرى، مهندس جواد سجادى، دكتر عليمردان شيبانى

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

گذار  سرمايه  گفت:  تهران  بازرگانى  اتاق  رئيسه  هيأت  عضو 
خارجى تا زمانى كه احساس امنيت از لحاظ منفعت و بازگشت 
سرمايه نكند، وارد نمى شود. با اين شيوه قرارداد تعرفه ترجيحى 
هم موافق نيستم، چرا كه نتيجه اى جز واردات و بيكارى در 

پى ندارد.
سيده فاطمه مقيمى در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى 
فارس، در پاسخ به اينكه چقدر رفت و آمد هيأت هاى خارجى 
ممكن است به سرمايه گذارى منتج شود، گفت: سرمايه گذار در 
جايى حضور مى يابد كه احساس امنيت كند و وقتى در را به روى 
سرمايه گذاران خارجى باز مى كنيم، بايد قوانين حمايت از سرمايه 
گذار  سرمايه  افزود:  وى  كنيم.  اصالح  نيز  را  خارجى  گذارى 
خارجى طبق قوانين ما، اكنون حتى اجازه دريافت دسته چك 
را هم ندارد و در عين حال بايد سرمايه گذار اين اجازه را داشته 

باشد كه در هر زمانى كه خواست، سرمايه اش را بيرون ببرد.
تمام  اينكه  بيان  با  تهران  بازرگانى  اتاق  رئيسه  هيئت  عضو 
هيأت هاى خارجى فعلى به عنوان سفير، شرايط امنيتى و سرمايه 
گذارى ايران را به كشورشان انتقال مى دهند، خاطرنشان كرد: 
بايد از فرصت پيش آمده استفاده كرد و با توجه به دسترسى آسان 
ايران به كشورهاى منطقه، نيروى انسانى ارزان و منبع انرژى با 
طرف خارجى به ويژه برندهاى معروف وارد سرمايه گذارى شد.

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران بر اين نكته تأكيد 

بازار  مى تواند  بلكه  نيست،  مصرف  بازار  فقط  ايران  بازار  كرد: 
ترانزيتى براى بسيارى از كاالها باشد، يا كاالهايى را با هدف 

صادرات و ترانزيت در كشور توليد كرد.
مقيمى در مورد تأثير قراردادهاى تعرفه ترجيحى با كشورهاى 
همسايه بر توليد و تجارت كشور گفت: كاالهاى وارداتى با تعرفه 
معنى  به  نوعى  به  و  نيست  شده  كارشناسى  چندان  ترجيحى 
تعرفه  شيوه  اين  با  و  است  ايران  به  كشور  آن  بيكارى  واردات 
ترجيحى موافق نيستيم. وى با اشاره به تغيير ساختار اقتصادى 
بخش  فعاالن  كرد:  تأكيد  نكته  اين  بر  تحريم ها  لغو  و  كشور 
خصوصى سعى كرده اند، تا تمام موانع و مشكالت بر سر راه 
تجارت و توليد كشور را گوشزد كنند، اما در نهايت دولت تصميم 

گيرنده اصلى است. 

عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى تهران
تعرفه ترجيحى نتيجه اى جز واردات كاال و بيكارى ندارد

کميته تخصصی پتو و کاالی خواب و حولهادامه از صفحه 1
3- آقاى مهندس طاهرى مديرعامل شركت اطلس بهريس: 
ضمن حمايت از فروش اينترنتى اظهار داشتند كه با دستورالعمل 
نمى توان با قاچاق كاال مبارزه كرد و اين موضوع را بيشتر يك 
رسانه هاى  طريق  از  بايد  كه  دانستند  فرهنگى  كار  و  فعاليت 

جمعى روى آنها بحث هاى كارشناسى گردد.
اليكو:  گروه  مديرعامل  و  مديره  هيات  عضو  زينى  آقاى   -4
و  گفتند  ديرينه  تلخ  تجربه  ا  ر  مشترك  و  جمعى  خريدهاى 
كامل  موافق  هم  ايشان  نمودند،  اعالم  دشوار  را  آن  اجراى 
شفاف سازى در پرداخت ماليات هاى تكليفى شدند و موضوع 
مبارزه با قاچاق كاال را بيشتر، مشكالت گمركى و مالياتى و 

كمبود پوشاك در سطح جامعه دانستند.
5- جمع بندى حاضرين به شرح مصوبه ذيل بود كه قرار شد 

عينا به اطالع هيات مديره محترم رسانده شود.
6- صدا و سيما هزينه هاى تبليغاتى را براى توليدكنندگان به 

حداقل برساند.
حمايت  با  و  انجمن  آرم  با  اينترنتى  فروش  سايت  ايجاد   -7

مستقيم انجمن استعالم گردد.
8- پيگيرى مشاغل سخت و زيان آور

9- پيگيرى كسر بيمه از مبلغ بن خواربار (110 هزار تومانى)
10- آقاى زينى پيشنهاد نمودند تا ضمن مذاكره با مسئولين 
ميزگردى  تبليغاتى،  هزينه هاى  در  تخفيف  براى  سيما  و  صدا 
رفع  براى  دانشگاه  اساتيد  و  متخصصين  از  تعدادى  حضور  با 
مورد  بيكارى  و  ركود  مخصوصا  اقتصادى  موجود  معضالت 

بحث و تبادل نظر قرار گيرد.
11- آقاى حسين زاده: پيشنهاد نمودند تا با استفاده از مشاورين 
مند  عالقه  شركت هاى  ساير  براى  عضو  شركت هاى  مالياتى 
كالس هاى آموزشى و توجيهى درخصوص قانون جديد ماليات ها 

كه قرار است از اول سال 95 اجرايى گردد گذاشته شود.
12- تقاضا شد تا در جلسه آينده از نظرات متخصصين ايجاد 
سايت اينترنتى شركت هاى نوبافت شاديلون، رزين تاژ و گروه 
اعالم  حاضرين  به  را  خود  نظرات  نقطه  تا  شود  دعوت  اليكو 

دارند.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه در مقطعى 
پارچه هاى ايرانى به خارج كشور صادر مى شد، گفت: براى فروش 
درصنعت نساجى كمبود مشترى نداريم؛ بنابراين اگر خواستار توسعه 
اين صنعت در كشور هستيم بايد بازسازى دراين صنعت را در اولويت 
قراربدهيم. سيدهادى حسينى درگفت و گو با خبرنگارخبرگزارى 
خانه  ملت درباره صنعت نساجى،خاطرنشان كرد:همزمان  با شرايط  
پس از جنگ تحميلى و اقتصادى كشور نيازمند بازسازى صنعت 

نساجى بوديم اما متاسفانه اين مهم عملياتى نشد.
 

توسعه  براى  عاملى   غيرمتخصص  مديران  حضور 
نيافتگى صنعت نساجى

نماينده مردم قائمشهر درمجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 

صنعت  دولتى  هاى  بخش  در  غيرمتخصص  ازمديران  استفاده 
نساجى خود عاملى  براى  توسعه نيافتگى اين صنعت به شمار 
مى آيد،ادامه داد:عدم توجه به ايجاد فرصت هاى شغلى در اين 

صنعت دوره افول را استارت زد. 
وى ادامه داد: مردم  مجبور شدند نيازهاى داخل از جنس نساجى 
را به طريق واردات تامين كنند  و ازهمين رو توليدكنندگان مجبور 
شدند براى توليد از نخ و پارچه خارجى استفاده كنند؛بنابراين حوزه 
بازرگانى در بخش خصوصى و ديگرى  حوزه قاچاق با شرايط  

درصنعت نساجى  فعال شد.
هاى  استان  يادآورشد:  مجلس  ومعادن  صنايع  عضوكميسيون 
شمالى مركز توليد پنبه هستند، اما بسيارى  از مزارع پنبه دراين 

مناطق ازبين رفتند و ما ناچارهستيم از ديگر الياف استفاده كنيم.

حسينى تاكيد كرد:
صنعت نساجى نيازمند بازنگرى است
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

بدينوسيله به اطالع اعضای محترم انجمن صنايع 
نساجی می رساند که ويرايش جديد کتاب آشنايی 

با اعضای انجمن منتشر شده است، عالقمندان 
می توانند جهت تهيه کتاب با دبيرخانه انجمن تماس 

حاصل فرمايند.

عضو جديد

شركت نساجى گلريسان كاشان
مديرعامل: زين العابدين نوروزى
سابقه فعاليت شركت: 18 سال
محل كارخانه: آران و بيدگل

زمينه فعاليت: توليد فرش ماشينى

عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
شركت شركت نساجى گلريسان كاشان را به مديران آن واحـد به ويژه جناب 
آقاى زين العابدين نوروزى خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و 

شركت نساجى گلريسان كاشان  را آرزومند است. 

با  تجارت  كاربردى  همايش  دومين  مى رساند  اطالع  به 
تركيه در تاريخ 94/09/05 در شهر استانبول برگزار مى شود. 
عالقه مندان جهت اطالع از سرفصل هاى همايش و برنامه 
سفر مى توانند با شماره 88492523 (داخلى 1214) تماس 

حاصل فرمايند.

باتوجه به مكاتبات اعضاى محترم مبنى بر عدم پذيرش 
هزينه گارانتى به عنوان هزينه قابل قبول مالياتى توسط 
برخى حوزه هاى مالياتى؛ به اطالع مى رساند مطابق بند 38 
قانون اصالح قانون ماليات هاى مستقيم مصوب 94/04/31 
ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتى) اشخاص 
حقوقى به عنوان يكى از مصاديق هزينه هاى قابل قبول در 
تشخيص درآمد مشمول ماليات در قالب بند 29 به ماده 
(148) قانون ماليات هاى مستقيم الحاق گرديد لذا عطف 
به مكاتبه رسمى آقاى شاپور محمدى معاون محترم امور 
اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارائى، از اين پس پذيرش 
هزينه گارانتى به عنوان هزينه قابل قبول مالياتى توسط 

حوزه هاى مالياتى اجتناب ناپذير است.

برگزاری دومين همايش کاربردی تجارت با 
ترکيه 

هزينه گارانتی جزو هزينه قابل قبول است

على فرهى در مراسم آغاز بكار مركز آقاى فرش 
ايران با بيان اينكه قدمت صنعت فرش ماشينى در 
ايران بيش از 40 سال است، افزود: حدود 75 درصد 
از واحدهاى توليدى فرش ماشينى كشور در شهر 
كاشان واقع شده و اين صنعت به لحاظ كيفيت در 

دنيا نيز رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
وى با بيان آنكه هم اكنون تركيه اصلى ترين رقيب 
بشمار  منطقه  در  ماشينى  فرش  صنعت  در  ايران 
توليدى  محصوالت  وجود  اين  با  گفت:  مى رود، 
به  كيفيت  و  تراكم  نقشه،  طرح،  لحاظ  به  تركيه 
هيچ وجه قابل رقابت با فرش هاى ماشينى ايرانى 
نيستند.وى تصريح كرد: عالوه بر چين كشورهاى 

سوئد،  كانادا،  استراليا،  افغانستان،  عراق،  ميانه،  آسياى  عربى، 
صادراتى  بازارهاى  عنوان  به  اروپايى  كشورهاى  ديگر  و  ژاپن 
از  يكى  عنوان  به  ايران  و  هستند  ايران  ماشينى  فرش هاى 
بزرگترين توليدكنندگان فرش ماشينى در جهان مطرح است.
وى از راه اندازى بزرگترين مركز عرضه فرش هاى ماشينى و 
تهران  آباد  يافت  منطقه  در  جارى  هفته  طى  كشور  دستباف 
شش  مساحت  به  فضايى  در  مجموعه  اين  افزود:  و  داد  خبر 
هزار مترمربع و در بازار مبل يافت آباد تهران واقع شده و با 
فعاليت  ايران  ماشينى  فرش  معتبر  برند  فرش هاى 20  عرضه 
اين  اندازى  راه  و  تجهيز  براى  گفت:  كرد.فرهى  آغاز  را  خود 
و  معتبر  شركت هاى  محصوالت  تا  ايم  كرده  تالش  مجموعه 
صاحبان برند در اين صنعت در اين مركز عرضه شود و با توجه 
درصدديم  تهران،  شهر  در  مركز  اين  جغرافيايى  موقعيت  به 
شود. ارائه  مردم  به  متفاوتى  خدمات  فرش،  متنوع  عرضه  با 

فرهى تاكيد كرد: يكى از مهمترين اهداف راه اندازى اين مركز 
به  ماشينى  فرش هاى  صادرات  براى  جديد  بستر  يك  ايجاد 
بازارهاى هدف است و در تالش هستيم تا با ارائه خدمات پس 
و  دهيم  ارائه  مشتريان  به  را  ترى  مطلوب  خدمات  فروش،  از 
آماده  مجموعه  اين  مشتريان  با  ارتباط  واحد  منظور  همين  به 
پاسخگويى به مشتريان است. در بسيارى از موارد مشاهده شده 
كه در شناسنامه فرش ها از عبارت طرح 500 شانه و يا طرح 
700 شانه استفاده مى شود در حالى كه اين فرش ها كيفيتى به 
مراتب كمتر از مندرجات شناسنامه دارند و به جاى فرش 500 

يا 700 شانه فروخته مى شوند.
فرش هاى  مجموعه  اين  در  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  وى 
قرار  كيفى  ارزيابى  مورد  ابتدا  ايران  برندهاى  تمام  از  فروشى 
مشتريان  به  منزل  درب  در  ويژه  گارانتى  با  سپس  مى گيرند 

تحويل مى شود. 

ساالنه 120ميليون مترمربع فرش ماشينى درايران توليد مى شود
در مراسم افتتاح "آقاى فرش" با بيش از شش هزار مترمربع مساحت عنوان شد:

با  حمايت  سازمان  گفت:  فراهاني  مجتبي 
كاال  قاچاق  با  مبارزه  مركزي  ستاد  همكاري 
كنندگان  عرضه  با  راسخ  و  جدي  عزم  با  ارز  و 
كرد. خواهد  برخورد  قانون  برابر  قاچاق  پوشاك 
سازمان  تخلفات  به  رسيدگي  و  بازرسي  معاون 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان افزود: 
بخش  اقتصادي  فعاالن  و  واردكنندگان  تمام 
دريافت  به  ملزم  خارجي  برند  با  پوشاك  عرضه 
و  اصناف  امور  مركز  از  نمايندگي  فعاليت  مجوز 
بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت هستند.
صنعت  از  حمايت  ضرورت  بر  تاكيد  با  وي 
فعاليت  هرگونه  كرد:  خاطرنشان  نساجي 
كسب  پروانه  بدون  پوشاك  صنفي  واحد 
موظف  ها  اتحاديه  و  است  ممنوع   ، معتبر 

هستند. واحدها  اين  فعاليت  ادامه  از  جلوگيري  به 
افزود:  حمايت  سازمان  تخلفات  به  رسيدگي  و  بازرسي  معاون 
يا  و  صنفي  واحد  در  وارداتي  البسه  نوع  هر  نگهداري  با 
انبارهاي بدون برچسب ، به موجب قانون برخورد خواهد شد.
سراسر  در  مربوط  صنفي  هاي  اتحاديه  داد:  توضيح  فراهاني 
صنفي  واحدهاي  با  برخورد  و  شناسايي  ضمن  موظفند  كشور 
نظر  مد  مقرراتي  و  ضوابط  رعايت  لزوم  كسب،  پروانه  بدون 
با  و  رهگيري  كد  داراي  وارداتي  البسه  خريد  باره  در  جمله  از 
فاكتور رسمي را به واحدهاي صنفي تحت پوشش ابالغ كنند.
وي خاطرنشان كرد: اين اقدام براي اجراي وظايف مقرر در قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و به منظور ساماندهي عرضه پوشاك 
با نشان تجاري خارجي و حفظ حقوق مصرف كنندگان است و 

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مي توانند شكايات 
خود را به سامانه تلفني 124 و ستادهاي مستقر در سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها اطالع داده و مطمئن باشند در 
كوتاهترين زمان ممكن به شكايت هاي آنها رسيدگي خواهد شد.
ناپذير  اجتناب  را  قاچاق  پوشاك  عرضه  با  برخورد  فراهاني 
و  كنندگان  مصرف  حمايت  سازمان  شد:  يادآور  و  دانست 
و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  ماده 36  مطابق  توليدكنندگان 
باشد. مي  قاچاق  كاالي  كاشف  دستگاههاي  جمله  از  ارز 
به گفته اين مقام مسئول ؛ بازرسان اين سازمان در 6 ماهه اول 
امسال با انجام بيش از 125 هزار مورد بازرسي كشف كاالي 
قاچاق  كاالي  ريال  ميليارد  حدود 95  كشور  سطح  در  قاچاق 

كشف و ضبط كرده اند.

الزام برچسب شناسه كاال روي البسه وارداتي
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