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و  معدن  وزارت صنعت  و سلولزی  پوشاک  نساجی،  مدیرکل صنایع 
تجارت در مراسم افتتاح واحد تولیدی ریسندگی سیستم پنبه ای در 

سمنان گفت: امروز شرکت ریسندگی درین ریس سمنان با ماشین آالت 
و تکنولوژی به روز ، با ظرفیت تولید سالیانه ۷۵۰۰ تن نخ پنبه ای رسمًا 

آغاز بکار کرده و به توانمندی کشور در این حوزه اضافه شد.
 وی از افزایش ۴۰ هزار تنی ظرفیت این واحدها، تا پایان سال جاری 
خبر داد و گفت: درحال حاضر ظرفیت واحد های موجود کشور در این 
حوزه حدود ۲۴۰ هزارتن در سال است؛ که پیش بینی می شود این رقم 

در پایان سال جاری به ۲۹۰ هزار تن افزایش یابد. 
به گزارش شاتا، افسانه محرابی همچنین با اشاره به سرمایه گذاری 
صورت گرفته در این واحد و سایر واحد های ریسندگی اظهار داشت: با 
ورود تکنولوژی های جدید در این حوزه همراه با افزایش کمی تولید نخ ، 

شاهد رشد کیفی نیز خواهیم بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۱۵ درصدی صادرات 
کاالهای تولیدی در بخش صنایع کوچک به کشورهای خارجی در 

سال  جاری خبر داد. 
محسن صالحی نیا در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک 

صنعتی کاشان و در جمع خبرنگاران گفت: امروز تولید ما در بازار 
داخلی و خارجی از اقبال خوبی برخوردار است و بعید به نظر می رسد 
که دیگر مشکل فروش داشته باشیم، بلکه بیشتر مشکالت مربوط 

به تأمین مواد اولیه و نقدینگی برای گردش کار است. 
به گزارش شاتا، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: تالش مضاعف 
قانون گذاری  و  سیاست گذاری  بخش های  در  که  کسانی  همه 
حضور دارند در سال رونق تولید می تواند عامل افزایش اعتماد، 
انگیزه واحدهای تولیدی، صاحبان صنعت و فعاالن  مشارکت و 

اقتصادی شود. 
تولیدی  از ۴۴ هزار واحد  اظهار داشت: بیش  ادامه  صالحی نیا در 
دارای پروانه بهره برداری در ۸۴۰ شهرک  و ناحیه  صنعتی کشور 
مستقر هستند و در این میان ۲۱ درصد آن ها به علت های گوناگون 

پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید ریسندگی سیستم پنبه ای کشور در سال ۹۸
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مظفر چلمقانی - دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان 
اصفهان- در مورد شکل گیری میز نساجی کشوری گفت: سال 
گذشته نامه ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان 
صنعت و معدن اصفهان و خانه صنعت و معدن استان اصفهان 
ارجاع شد و طی آن، دستورالعمل شکل گیری پنج میز تخصصی 
صادرات از جمله »میز صنایع نساجی« ابالغ شد. وی افزود: 
همچون  تخصصی  کمیته های  دارای  کشوری  نساجی  میز 
ماشین آالت«  نوسازی  و  »بازسازی  »آموزش«،  »صادرات«، 
میز  خواسته های  متعدد،  جلسات  برگزاری  از  پس  و  می باشد 
نساجی به صورت دقیق و کارشناسی استخراج و توسط خانه 
صنعت و معدن اصفهان به سازمان توسعه تجارت ایران منتقل 

شدند. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان ضمن 
ابراز گالیه از عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت 
افتتاح رسمی میز نساجی کشوری ادامه داد: در نهایت با حضور 
و  پوشاک  نساجی،  دفتر  مدیرکل  محرابی-  مهندس  خانم 
سلولزی صنعت، معدن و تجارت، میز نساجی در اصفهان افتتاح 
شد و به امید خداوند پس از ایام سوگواری سیدالشهداء، فعالیت 

خود را آغاز خواهد کرد. 
به گفته چلمقانی، متأسفانه مباحث مربوط به مافیا و مسائل 
میز  اما  دارد  وجود  نساجی  محصوالت  واردات  در  غیرقانونی 
نساجی، نهایت تالش خود را برای دفاع از حقوق تولیدکننده 
داخلی به عمل خواهد آورد و اطمینان داشته باشید فعالیت های 
این میز از سوی متولیان امر دارای ضمانت اجرایی نیز خواهد 

بود.  
وی، مهم ترین مشکل فعلی نساجی ایران را »واردات بی رویه 
دالر  با  نساجی  واردات  مافیای  گفت:  و  برشمرد  منسوجات« 
با دالر  ۱۴-۱3 هزار تومانی  را  ۴۲۰۰ تومانی نخ وارد و آن 
برای  بسیاری  مشکالت  امر  این  که  کردند  عرضه  بازار  به 
کارخانه های نساجی به وجود آورد. این فعال نساجی، کیفیت 
مشابه  با  رقابت  قابل  و  مطلوب  بسیار  را  ایران  تولید  نخ های 
خارجی دانست و گفت: به جز یک مورد نخ پلی استر خاص که 
در کشور تولید نمی شود، توانمندی واحدهای نساجی در تولید و 

عرضه نخ های نساجی چشمگیر است. 
ابراز امیدواری نمود تا با همفکری، همکاری و  وی در پایان 
ِخرد جمعی تمام تشکل های نساجی سراسر کشور، منافع صنایع 

نساجی ایران تأمین شود.

محمــود توالیی، رئیــس کمیســیون مالیــات، کار و تأمیــن اجتماعی 
ــا تأکیــد بــر اینکــه موضــوع کار ایــن کمیســیون،  اتــاق ایــران ب
ــد: در دور  ــت، می گوی ــادی اس ــای اقتص ــه فعالیت ه ــه هم دغدغ
قبلــی، ۸۰ درصــد موضوعــات مورد بررســی بــه نتیجه رســیده و در 
دوره جدیــد نیــز پــس از تصویب کمیســیون، موضوعــات بااهمیتی 

می توانــد در دســتور کار قــرار بگیــرد.
ــران  ــاق ای ــات، کار و تأمیــن اجتماعــی ات رئیــس کمیســیون مالی
بــا اشــاره بــه اینکــه در دور قبلــی هیــأت نماینــدگان اتــاق، بــرای 
ــاء شــده اســت، گفــت:  ــار ایــن کمیســیون ایجــاد و احی اولیــن ب
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــاق ای ــدگان ات ــات نماین ــتم هی در دور هش
دایــره شــمول مســائل مالیــات، کار و تأمیــن اجتماعــی در بخــش 
خصوصــی، پیشــنهاد شــده کمیســیون مرتبــط بــا ایــن موضوعات 
ــران،  ــاق ای ــه ات ــات رئیس ــت هی ــا موافق ــود و ب ــاد ش ــز ایج نی

ــن اجتماعــی ایجــاد شــد. ــات، کار و تأمی کمیســیون مالی
ــران  ــاق ای ــری ات ــگاه خب ــا پای ــو ب ــی در گفت وگ ــود توالی محم
افــزود: در شــروع کار ایــن کمیســیون، ابتــدا باید شــرایط و مطالبات 
ــا در  ــری آنه ــه پیگی ــد و در ادام ــا می ش ــوزه احص ــن ح ــدی ای ج
ــث  ــدام از مباح ــرای هرک ــن رو ب ــت ازای ــرار می گرف ــتور کار ق دس

مدنظــر در ایــن حــوزه، یــک کمیتــه تخصصــی ایجــاد شــد.

کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، پیگیر دغدغه همه فعاالن اقتصادی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در کاشان :

 حجم صادرات صنایع کوچک کشور ۱۵ درصد افزایش یافت

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند کلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

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

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان تشریح کرد:
مقابله با واردات غیرقانونی منسوجات

 در میز نساجی کشوری
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کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، پیگیر دغدغه همه فعاالن اقتصادی است

خالصه مذاکرات  هزار و سی و یکمین  نشست هیئت  مدیره
صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  نشست  یکمین   و  سی  و  هزار 
نساجی ایران  با حضور اکثریت اعضای  هیات مدیره در روز 
یکشنبه مورخ98/06/03 در محل دفترانجمن صنایع نساجی 
ایران  برگزار شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و 

نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
۱- خالصــه مذاکــرات هــزار و ســی امیــن  نشســت هیــات 
مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران  مــورخ ۹۸/۰۵/۲۷ 

قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکــور رســید.
ــر  ــه ای از وزی ــی مکاتب ــن ط ــد انجم ــوب گردی ۲- مص
صنعت،معــدن و تجــارت درخواســت نمایــد تــا بــرای 
ــران  ــینی ته ــرش ماش ــی ف ــن الملل ــگاه بی ــاح نمایش افتت

ــند. ــته باش ــور داش حض
3- آقــای مهندس شــهالیی گزارشــی از نشســت مشــترک 
بــا ســازمان حفــظ نباتــات مــورخ ۹۸/۰۵/۲۷ ارائــه فرمودند 
کــه توافقــات خوبــی بــه عمــل آمــده اســت تــا همــکاری 
ــه و  ــرش قرنطین ــص و پذی ــوص ترخی ــبی در خص مناس
ــن و اســتانداردهای  ــت قوانی ــا رعای ــداء ب ــی در مب گندزدای

مربوطــه صــورت پذیــرد.
ــتر در  ــی اس ــاف پل ــدگان الی ــه تولیدکنن ــرو مکاتب ۴- پی
خصــوص همــکاری بــا ریســندگان پنبــه ای کشــور بــرای 
ــرو  ــای واردات و پی ــه ج ــی ب ــی اســتر داخل ــی پل جایگزین
دعــوت انجــام شــده جمعــی از اعضــای انجمــن از تولیــد 
کننــدگان الیــاف پلــی اســتر و ریســندگی نــخ پنبــه ای در 
ــیاری  ــر بس ــادل نظ ــث و تب ــد و بح ــور یافتن ــه حض جلس
صــورت پذیرفــت و در جمــع بنــدی نهایــی مقــرر شــد تــا 
کارگــروه مشــترکی موضــوع تهیــه تفاهــم نامــه مشــترک 
بیــن تولیدکننــدگان الیــاف پلــی اســتر و ریســندگان پنبــه 
ای در خصــوص چگونگــی ممنوعیــت واردات الیــاف پلــی 
ــه و  ــتر را تهی ــی اس ــا پل ــی ب ــای ترکیب ــخ ه ــتر و ن اس
پیگیــری نمایــد کــه ترکیــب ایــن کارگــروه بــه شــرح زیــر 
تعییــن گردیــد:  از تولیدکننــدگان الیــاف پلــی اســتر آقایــان 
ــان  ــه ای آقای ــندگان پنب ــم کار و از ریس ــی و ابریش نجف
رفیعــی و احــد کرمانــی و از منســوجات بــی بافــت آقــای 
زینــی و از انجمــن صنایــع نســاجی ایــران آقــای نیلفــروش 
زاده و از انجمــن صنفــی کارفرمایــان نســاجی اســتان 
اصفهــان آقــای شــاه کرمــی همچنیــن مقــرر گردیــد کــه 
پــس از تاییــد تفاهــم نامــه توســط کارگــروه مربوطــه بــه 
تاییــد هیــات مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایران برســد.

۵- جلســه در ســاعت ۱۸:۱۵ بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد 
و آل محمــد خاتمــه یافــت.

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان : 
محمدرضا مقدم، سید جواد سجادی بیدگلی

صورتجلسه

مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت معدن 
و تجارت با تاکید بر اهمیت تامین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی، 
اولویت های  از  را  صنعت  این  مواد اولیه  تامین  امر  در  تسهیل 
هم اکنون  کشور  ریسندگی  صنایع  گفت :  و  کرد  اعالم  وزارتخانه 
سالیانه به حدود ۱۲۰ هزارتن پنبه نیاز دارند که بخش مهمی از آن 

از طریق واردات تامین می شود. 
در خاتمه وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش توانمندی تولید در زنجیره 
کاالی نهایی، با خلق ارزش افزوده بیشتر و کاهش وابستگی به تامین 
مواد و کاالی واسطه، شاهد رشد و پیشرفت این صنعت در کشور 

باشیم.

ادامه از  صفحه 1

مورد نیاز،  فناوری  نبود  در گردش،  راکد شدند. وی بحث سرمایه 
جمله  از  را  بهره برداران  اختالف  و  فروش  بازار  مواد اولیه،  تأمین 
علت های این میزان رکود برشمرد و عنوان کرد: به روز رسانی شرایط 
واحدهای راکد و فعال کردن آن ها جزء اولویت های وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برنامه این وزارتخانه 
بازگرداندن دوباره یک هزار و ۴۰۰ واحد راکد به  در سال جاری 
چرخه تولید است و بر اساس جمع آوری داده های گوناگون از آمار 
ثبت شده در سامانه ها توسط استان ها، تا کنون نزدیک به ۶۴۰ واحد 

به چرخه تولید بازگشته اند. 
صالحی نیا در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی تالش 
داریم شرایط را برای فعال سازی سایر واحدها نیز فراهم کنیم که 
البته ممکن است به دلیل های گوناگون، همچنان برخی از آن ها 
با مشکالتی روبه رو شوند که نسبت به رسیدگی در کارگروه رفع 
موانع تولید اقدام خواهد شد. وی با اشاره به لزوم کمک از منابع 
رونق  اعتبارات  و  تسهیالت  پرداخت  شد:  یادآور  بانک ها  داخلی 
تولید و نوسازی صنایع و سرمایه در گردش برای تکمیل طرح و 
خرید ماشین آالت نیز پرداخت می شود تا بتوانیم ۴۰ درصد از کل 

تسهیالت این بخش ها را پرداخت کنیم. 

و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
به  پرداختی  تسهیالت  گرچه  افزود:  ایران  صنعتی  شهرک های 
محدوده 3۰ درصد رسیده، اما تأکید رئیس جمهوری و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت رسیدن ضریب این پرداخت ها به ۴۰ درصد است 
تا بتوانیم هدف های تولید، پیشرفت، نوسازی و بهسازی صنایع را 

محقق کنیم. 
صالحی نیا اضافه کرد: با تعامل و پشتیبانی بانک های استان اصفهان 
همگام با تالش سایر استان ها در مورد پرداخت تسهیالت برای 
تسویه  مانند  مشکالتی  می توان  صنعتی،  واحدهای  تولید  رونق 
توانایی تأمین  نبودن سرمایه و نداشتن  بدهی های پیشین، کافی 
نقدینگی بر اساس نیاز خط تولید را پوشش داد تا شاهد شور و نشاط 

اقتصادی در کشور باشیم. 
بررسی مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی و بازدید از چند واحد صنعتی از جمله برنامه های 
سفر یک روزه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به کاشان بود. 

شهرستان کاشان با برخورداری از ۲ شهرک و چهار ناحیه صنعتی به 
مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار با افزون  بر یک هزار و ۲۰۰ واحد 
صنعتی فعال در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع 

است.

ادامه از  صفحه 1

توالیــی بــا اشــاره بــه عملکــرد دور قبلــی کمیســیون مالیــات، کار 
و تأمیــن اجتماعــی، تصریــح کــرد: در ایــن دوره ورود بــه ماجــرای 
مشــاغل ســخت و زیــان آور یکــی از اولویت هــای کمیســیون بــود 
کــه درنهایــت بــه تهیــه آئین نامــه و دســتورالعمل هایی منجــر شــد 
ــمول  ــغلی مش ــته های ش ــداد دس ــداوم، تع ــای م ــا پیگیری ه و ب

مشــاغل ســخت و زیــان آور بــه ۱۵ دســته شــغلی رســید.
او ادامــه داد: موضــوع مشــاغل ســخت و زیــان آور به واســطه 
اثرگــذاری باالیــی کــه بــر ترکیــب و وضعیــت نیــروی کار فعــال در 
بنگاه هــای اقتصــادی دارد، از مســائل بــا اهمیــت حــوزه کار قلمــداد 
می شــود و در دوره جدیــد کمیســیون نیــز پیگیــری مســائل مرتبــط 

ــد در دســتور کار قــرار بگیــرد. ــا آن می توان ب
ــران  ــاق ای ــی ات ــن اجتماع ــات، کار و تأمی ــس کمیســیون مالی رئی
ــرای  ــیون ب ــن کمیس ــای ای ــه پیگیری ه ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
ــن  ــوزه تأمی ــای ح ــر در هیات ه ــای حاض ــف اعض ــن تکلی تعیی
اجتماعــی گفــت: ایــن موضــوع در برخــی از شهرســتان ها اصــالح 
شــد امــا در برخــی مناطــق کشــور همچنــان نیازمنــد اصالح اســت 

ــه آن پرداختــه شــود. ــد ب ــد در دوره جدی کــه بای
توالیــی بــه تالش هــای کمیســیون مالیــات، کار و تأمیــن 
اجتماعــی اتــاق ایــران در حــوزه مالیــات نیــز اشــاره کــرد و افــزود: 
در اینــم زمینــه تــالش شــده کمتریــن هزینــه و آســیب از محــل 
قوانیــن مالیــات بــه بخــش خصوصــی وارد شــود ازایــن رو در حــوزه 
مالیات هــای مســتقیم، اصــالح چنــد بنــد از قانــون پیگیــری و بــه 

دولــت ارســال شــد.
او همچنیــن موضــوع مالیــات ارزش افــزوده را از دیگــر برنامه هــای 

پیگیــری شــده در دور قبلــی کمیســیون عنــوان و تصریــح کــرد: در 
دور قبلــی بــا توجــه بــه اینکــه ۷ ســال از تدویــن قانــون مالیــات 
ارزش افــزوده گذشــته بــود و در الیحــه دولــت نیــز تغییــر بااهمیتی 
در مفــاد ایــن قانــون ایجــاد نمی کــرد، کمیســیون مالیــات، مــار و 
ــا ایجــاد اجمــاع در  تأمیــن اجتماعــی اتــاق ایــران تــالش کــرد ب
همــه ارکان مرتبــط بــا ایــن قانــون، در مســیر اصــالح ایــن قانــون 

تــالش کنــد.
ــزوده  ــات ارزش اف ــون مالی ــالح قان ــرای اص ــه داد: ب ــی ادام توالی
عــالوه بــر ایجــاد اجمــاع در مجلــس، همــه تشــکل های اقتصادی 
و اتاق هــای اصنــاف و تعــاون نیــز پــای کار آورده شــدند و از 
کارشناســان جامعــه حســابداران رســمی و خبــره نیــز بــرای اصالح 

بهینــه قانــون اســتفاده شــد.
ــران  ــاق ای ــن اجتماعــی ات ــات، کار و تأمی ــس کمیســیون مالی رئی
تصریــح کــرد: در دور قبلــی کمیســیون نهایــت تــالش اعضــای 
ایــن کمیســیون ایــن بــود کــه تغییــرات عمــده و مؤثــر در 
موضوعــات ایــن حــوزه صــورت بگیــرد امــا حجــم مســائل مطــرح 
شــده در ایــن حــوزه بســیار زیــاد اســت و در دور جدیــد کمیســیون 
ــیون در  ــب کمیس ــس از تصوی ــد پ ــی بای ــات بزرگ ــز موضوع نی

ــرد. ــرار بگی دســتور کار ق
بــه عقیــده توالیــی، اهــداف دور قبــل کمیســیون مالیــات، کار و 
تأمیــن اجتماعــی اتــاق ایــران بیــش از ۸۰ درصــد محقــق شــده 
ــد عملکــرد  ــران بای ــاق ای ــی درســت، ات ــرای ارزیاب ــا ب اســت ام

ــد. ــج آن را اعــالم کن کمیســیون ها را بررســی و نتای
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تکلیف بانک مرکزی به بانک ها برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان

اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعالم کرد مجموعه مقررات 
ارزی درباره وثیقه مقرر واردکنندگان را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ 
کرده است. اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تبصره ۴ ذیل بند 
»ی« بخش اول مجموعه مقررات ارزی درباره وثیقه مقرر واردکنندگان را 

برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد.
فرهاد آگاهی رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات در تاریخ ۱۶ تیرماه 
در نامه ای به دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار 
اجرای صحیح تبصره ۴ از بندی »ی« مجموعه مقررات ارزی کشور مبنی 
بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان معادل کاالی ترخیص شده از گمرکات 

شده بود.

در این نامه آمده بود: احتراماً بازگشت به دستورالعمل سامانه رفع تعهدات 
ارزی واردکنندگان نرخ خردادماه سال ۱3۹۸ به استحضار می رساند، عدم 
اجرای صحیح تبصره ۴ بند »ی« مجموعه مقررات ارزی کشور مبنی بر 
رفع تعهد ارزی واردکنندگان معادل کاالی ترخیص شده از گمرکات توسط 

بانک های عامل، مشکالت عدیده ای را در پی داشته است.
وی افزوده بود: متأسفانه با گذشت سه ماه از مصوبه شورای گفتگو با حضور 
وزیر محترم اقتصاد و ابالغ آن به بانک مرکزی، کماکان در بانک های 
عامل برخالف ضوابط بانک مرکزی موارد کسر تخلیه یا احتمال بیش 

بود ارزش کل پروفورم، به عنوان تعهد ارزی واردکنندگان لحاظ می شود.
در نامه ای که از سوی اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در 
جواب نامه رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات ارسال شده، آمده است: 
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۴۱۶۰۲ مورخ ۱۶ تیرماه ۱3۹۸ در 
ارتباط با درخواست مطروحه، به اطالع می رساند در اجرای مصوبات هشتاد 
و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون 
وثیقه مقرر در تبصره )۴( ذیل بند »ی« بخش اول مجموعه مقررات ارزی 
به موجب نامه عمومی شماره ۹۸/۱3۸۰۰۵ مورخ ۲۶ تیرماه ۱3۹۸، مراتب 

جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است. 
لذا خواهشمند است به واردکنندگان اعالم کرده تا موضوع را از بانک عامل 
مربوطه پیگیری کنند. این نامه به امضای سید علی شعیبی و علی قاسمی 

در اداره سیاست ها و مقررات ارزی رسیده است.

ابالغ احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

پس از آنکه هیأت وزیران در مصوبه ای به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران، 
مهلت ارسال تاییده ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و 
دریافت معافیت مالیاتی را در قوانین مربوطه از پایان سال ۱3۹۵ به پایان 
سال ۱3۹۸ تغییر داد، اکنون احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان 

تولید و خدماتی نیز با همین بند ابالغ شده است.
رییس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای در تاریخ 3 تیرماه سال 
جاری، احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشور و حمایت از کاالی ایرانی را ابالغ کرد. بر اساس این بخشنامه، 
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بنگاه های اقتصادی 
اجرایی می شود.  به موجب ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی که در این بخشنامه به آن اشاره 
شده است، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها معاف از مالیات 
است. این اتفاق در صورتی امکان پذیر است که هر افزایش سرمایه ظرف 
یکسال از تجدید ارزیابی صورت گیرد و این امکان هر پنج سال یکبار برای 

بنگاه ها فراهم شده است.
 در ماده ۱۴ این قانون آمده است که به منظور رونق تولید و ایجاد 
اشتغال از طریق اصالح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش 
موضوع  حقوقی  اشخاص  دارایی های  ارزیابی  تجدید  از  ناشی  بهای 
حکم مقرر در تبصره )۱( ماده )۱۴۹( قانون مالیات های مستقیم مصوب 
۱3۶۶/۱۲/۰3 با اصالحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این 
محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از 
تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در 

هر پنج سال امکان پذیر است. 
 متن کامل بخشنامه امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی به ادارات 

کل امور مالیاتی به شرح زیر است:
مخاطبان/ ذینفعان:  امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
مورخ  )شماره ۲۰۰/۹۸/3۰  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و  کشور  خدماتی 

)۱3۹۸/۰۴/۰3
بدینوسیله احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱3۹۸مجلس شورای 

اسالمی، به شرح زیر جهت اطالع و بهره برداری ارسال می گردد:
ماده ۱۲- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق های بیمه ای، مالیاتی و 

ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می شود:
مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون   )۱3۲( ماده  »س«  بند  در  ب- 
تشخیص  مرجع  آن  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  و   ۰3/۱۲/۱3۶۶
قرارداشتن فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب نقشه جامع 
علمی کشور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده ۱3- کلیه دستگاه های موضوع ماده )۲( این قانون که طرف قرارداد 
مالیات،  پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند  با 
عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف 
مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در 
غیر این صورت دستگاه مذکور عالوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، 
حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت 

می کند.
ماده ۱۴- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصالح ساختار 
ارزیابی  تجدید  از  ناشی  بهای  افزایش  کارآمدسازی  و  مالی شرکت ها 
دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره )۱( ماده )۱۴۹( 
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰3/۱۲/۱3۶۶ با اصالحات و الحاقات 
بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف 
مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این 

امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان پذیر است.
ماده ۱۹- به منظور حسن اجرای این قانون:

ب- وظایف هیات نظارت:
به  هیات  پیشنهاد  با  است  موظف  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
افزایش  یا  و  ایجاد شده  اشتغال  داخل،  افزایش عمق ساخت  میزان 
صادرات کاالها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی- خارجی توسط 
مرتبط  مشوق های  قانون،  این   )۲( ماده  این  موضوع  دستگاه های 
مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون   )۱۲( ماده  با 
کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱3۹۴ و ماده )۱3۲( قانون مالیات های مستقیم  
مصوب ۰3/۱۲/۱3۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت 

تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
ماده ۲۴- از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها 
در امر صادرات و اصالح ماده )۱۰۴( قانون مالیات های مستقیم مصوب 

۰۱/۰۵/۱3۹۱ به جز ماده )۱۲( آن نسخ می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار 
همچنین تصمیمات دیگری با هدف تسهیل در فرآیند ثبت سفارش و 
ترخیص کاالها اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه اخیر این کارگروه، شرط 
پذیرش اظهار واردکننده به گمرک، ارزش مورد تایید در مجوز ثبت سفارش 
صادره از سوی دستگاه متولی و فاکتور ارائه شده به گمرک مالک عمل 
است. این مصوبه تصریح دارد که در مورد کاالهای اساسی مشمول ارز 
۴۲۰۰ تومان قیمت هر کدام که پایین تر باشد، مالک عمل قرار خواهد 
گرفت. همچنین، در زمان رسیدگی به اظهارنامه و بازبینی و رسیدگی های 
بعد از ترخیص، مالک رسیدگی به ارزش کاالی ترخیص شده از گمرک نیز 

ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور ارائه شده به گمرک است.
بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، زمان اجرای این مصوبه و تبصره های 
و  بوده  اقتصادی  تحریم های  پایان  تا  مرداد ۹۷  تاریخ ۱۸  از  آن  ذیل 
تصمیمات این مصوبه برای تمامی پرونده های اختالفی موضوع بندهای 
این مصوبه در گمرکات اجرایی کشور و نیز کمیسیون های رسیدگی به 
اختالفات گمرکی و تجدیدنظر از همان تاریخ قبلی به بعد که در جریان 
رسیدگی قرار داشته و هنوز رای قطعی از سوی کمیسیون تجدیدنظر در 
خصوص آن صادر نشده، قابل اجرا و تعمیم است. هم چنین در بند 3 این 
نامه ذکر شده است که به دلیل به روز نبودن ارزش های مندرج برخی اقالم 
در سامانه رسیدگی و تعیین ارزش گمرک و مشکالت متاثر از این موضوع 
برای فعاالن اقتصادی، گمرک جمهوری اسالمی می تواند جهت تعیین 
ارزش کاالهای وارداتی و صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت 
اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی 
و نمایندگان تشکل های مربوطه تشکیل دهد و بانک اطالعاتی خود را بر 

مبنای ارزش های تعیین شده در این کارگروه به روز و تکمیل کند.

در چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار 
مصوب شد شرایط جدید رسیدگی 

به ارزش کاالی ترخیص شده از گمرک

موافقت نامه  ایران، کمیته  تجارت  توسعه  اعالم سازمان  اساس  بر 
تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه تشکیل شد.

حمید زادبوم در دیدار با حسنو دیلمره، مدیرکل قراردادها و امور 
اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه، تاکید کرد: ایران و ترکیه دو 
کشور مسلمان مهم در جهان به شمار می آیند که می توانند از حیث 
روابط سیاسی و اقتصادی به عنوان الگویی در جهان اسالم مطرح 
شوند. وی با اشاره به اینکه ملت های دو کشور با توجه به ظرفیت ها 
و منابع موجود در ایران و ترکیه، حق دارند از رونق اقتصادی یکدیگر 
بهره مند شوند، افزود: در ۵ سال گذشته حجم تجارت ایران و ترکیه 
بیش از ۵3 میلیارد دالر بوده که در راستای منویات روسای جمهور 
دو کشور، این مقدار تا ۵ سال آینده باید به بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر 
افزایش یابد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با مرور تاریخچه 
موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه که از سال ۲۰۱۵ میالدی 
اجرایی شد، اظهار امیدواری کرد: با حمایت دولت های دو کشور، این 
موافقت نامه به بهترین نحو و بیشترین منافع برای طرفین ادامه یافته 
و راه برای فعالیت تجار و بازرگانان هموار شود. در ادامه این جلسه، 
حسنو دیلمره، مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت 
ترکیه، از اراده کشورش برای تشکیل هرچه سریع تر کمیته های فنی، 
برگزاری مذاکرات و بررسی موضوعات مرتبط خبر داد. گفتنی است، 
پس از بررسی های کارشناسی بر روی لیست های پیشنهادی طرفین، 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در روزهای ۲۶ و ۲۷ 
شهریورماه سال جاری به ریاست واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد 

ریاست جمهوری در آنکارا برگزار خواهد شد.

با اعالم سازمان توسعه تجارت کمیته موافقت نامه 
تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه تشکیل شد
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تعیین تکلیف تامین ارز 
ماشین آالت خطوط تولیدی متوقف در گمرکات

با تالش و پیگیری اتاق بازرگانی تهران و ایران، هیات وزیران در 
نشست اخیر خود مصوب کرد ماشین آالتی که سال گذشته و با 
نرخ ارز رسمی تا قبل از ۱۶ مرداد ۹۷ گشایش اعتبار شده و قبض 
انبارشان تا پایان سال ۹۷ ثبت شده است، تامین ارز و ترخیص 
سرمایه گذاری  دالر  میلیون   ۲۵۰ حداقل  ترتیب  این  به  شوند. 

بخش خصوصی روی خطوط تولید انجام می گیرد.
 با پیگیری اتاق های بازرگانی تهران و ایران و با موافقت هیات 
خط  تجهیزات  و  ماشین آالت  ترخیص  برای  ارز  تأمین  وزیران، 
دالر  میلیون   ۲۵۰ معادل  سقف  تا  گمرکات  در  متوقف  تولیدی 
به نرخ روز گشایش اعتبار منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن 
این  گرفت.  خواهد  انجام  ربط  ذی  اجرایی  دستگاه  و  تجارت  و 
مصوبه مربوط به ماشین آالتی است که اعتبارات اسنادی آنها تا 
تاریخ ۱۶ مرداد ۱3۹۷ گشایش یافته و دارای قبض انبار صادره 

تا پایان سال ۱3۹۷ باشد.
واردات  ارز  تامین  برای  مجوز  این  که  است  توضیح  به  الزم 
بوده  تولیدی  خطوط  در  استفاده  مورد  تجهیزات  و  ماشین آالت 
مواردی  هم چنین  است.  تجاری  صورت  به  عرضه  غیرقابل  و 
واردکننده  سوی  از  مربوط  ارز  بوده  مقرر  گشایش  زمان  در  که 
)ارز متقاضی یا ارز اشخاص( تأمین شود و نیز مواردی  که کاال 
است،  پذیرفته  انجام  عامل  بانک  با  حساب  تسویه  و  ترخیص 

مشمول استفاده از این مصوبه نمی شود.
در  گفت:  مصوبه  این  پیگیری  سابقه  درباره  صادقیان  احمد 
مصوبه  که  زمانی   ،)۱3۹۷( گذشته  سال  ماه  مرداد   ۱۶ تاریخ 
هیات وزیران در مورد تغییر نرخ ارز و تغییر اولویت بندی کاالها 
صادر شد، ماشین آالتی پیش از این تاریخ با ارز دولتی گشایش 
این  واردکنندگان  دولت،  ۱۶مرداد  مصوبه  با  اما  بود  شده  اعتبار 
را پرداخت می کردند در  ارز  باید مابه التفاوت قیمت  ماشین آالت 
حالی که تمام امور جاری پیش از این مصوبه انجام گرفته بود و 
فعاالن اقتصادی نیز از این جهت اعتراض کردند که قانون نباید 

عطف به ماسبق شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بانک 
مرکزی پس از چند روز، یعنی در ۲۲ مرداد ماه بخشنامه دیگری 
صادر کرد که در بند ۹ این بخشنامه آمده بود، اعتبارات اسنادی 
که قبل از ۱۶مرداد ماه ۱3۹۷ گشایش اعتبار شده و دارای فیش 

ارزی معتبر است با همان نرخ روز گشایش ترخیص شود. 
اما به فاصله یک هفته، بخشنامه دیگری صادر شد که بند ۹را لغو 
کرد. مساله فعاالن اقتصادی این بود که توجیه فنی و اقتصادی 
واردات ماشین آالت بر اساس نرخ روز گشایش بوده و تغییر نرخ 
ساقط  را  ماشین آالت  این  واردات  اقتصادی  توجیه  تنها  نه  ارز 
 می کرد که مقوله رقابت را هم تحت الشعاع قرار  می داد؛ چرا که 
تعدادی از واردکنندگان دیگر تنها مدت اندکی پیش از مصوبات 
دولت توانسته بودند ماشین آالت خود را با نرخ روز گشایش اعتبار 

ترخیص کنند. 
او افزود: از مرداد سال ۱3۹۷ پیگیری های بسیاری صورت گرفت 
و  اقتصادی  امور  وزارت  مرکزی،  بانک  در  متعددی  جلسات  و 
دارایی و کمیته های فرعی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد 

و در نهایت چنین تصمیم گیری شد که ماشین آالت با همان نرخ 
روز گشایش اعتبار ترخیص شود. البته نظر اتاق این بود که این 
قرار  موافقت  مورد  که  کند  پیدا  تعمیم  کاالها  همه  به  تصمیم 
بسیار  تاخیر  با  تصمیم  این  نهایی  تصویب  حال  این  با  نگرفت. 
با تصویب کمیسیون  به درازا کشید و  تا اسفند ماه سال ۱3۹۷ 
اسفندماه   ۱۵ در  را  مصوبه  این  وزیران  هیات  دولت،  اقتصادی 
ابالغ کرد؛ مشروط بر اینکه ماشین آالت تا پایان سال ترخیص 
بانک  توسط  گذشته،  سال  اسفندماه   ۱۸ در  مصوبه  این  شود. 
کوتاه  فرصت  به  توجه  با  اما  شد،  ابالغ  نیز  بانک ها  به  مرکزی 
ترخیص  به  نسبت  نتوانست  هیچ کس  سال،  پایان  تا  باقیمانده 

ماشین آالت خود اقدام کند.
صادقیان با اشاره به اینکه پیگیری ها برای تمدید این مصوبه در 
پیگیری ها،  این  در جریان  داد:  توضیح  یافت،  ادامه  سال ۱3۹۸ 
بانک مرکزی اعالم کرد که حجم تعهدات مربوط به ماشین آالت 

تولیدی مشخص نیست. 
پس از آن مقرر شد که گمرک با همکاری وزارت صمت، ارزش 
این تعهدات را تعیین کند؛ بر این اساس، رقم ۲۵۰ میلیون دالر 
برآورد شد که خوشبختانه ابتدا، کمیسیون اقتصادی دولت و در 
هفته گذشته، هیات وزیران آن را به تصویب رساند و اکنون در 

انتظار ابالغ این مصوبه هستیم.
او افزود: سرانجام برای ترخیص ماشین آالتی که پول آن پرداخت 
شده و در گمرک در حال مستهلک شدن بود، تصمیم گیری شد. 
اما ای کاش این تصمیم گیری زودتر انجام  می گرفت. در واقع اگر 
این ماشین آالت زودتر ترخیص شده و نصب  می شد به رونق تولید 

و ایجاد اشتغال کمک  می کرد. 
این مصوبه نتیجه تالش های و پیگیری های اتاق بازرگانی تهران 
است.  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  همکاری  نیز  و  ایران  و 
پارلمان بخش خصوصی پافشاری زیادی روی کار کارشناسی این 
مساله داشت و روسای اتاق های تهران و ایران آقایان خوانساری 
انجام  رییس جمهوری  اول  معاون  با  زیادی  مکاتبات  شافعی  و 
با سختی  اتاق ها  و  برداشته شده  قدم خوبی  روی  به هر  دادند. 
بسیار و کار کارشناسی توانستند حقانیت فعاالن اقتصادی را به 

دولت بقبوالنند.
صادقیان ادامه داد: اکنون حداقل ۲۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
تولید قرار خواهد گرفت. آن هم در  روی ماشین آالت در مسیر 
شرایطی که سرمایه گذاری چندانی در کشور صورت نمی گیرد. اگر 
این ماشین آالت هر چه زودتر در خط تولید قرار گیرد، به توسعه 

و ایجاد اشتغال کمک  می کند.
 

متن مصوبه هیات وزیران به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت این 
چنین است:

تعیین تکلیف ترخیص ماشین آالت خطوط تولیدی
ارز برای واردات ماشین آالت و  با موافقت هیات وزیران، تأمین 
تجهیزات خط تولیدی تا سقف معادل ۲۵۰ میلیون دالر به نرخ 
جمهوری  مرکزی  بانک  دسترس  در  ارزهای  محل  از  و  رسمی 
تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و  به  ایران منوط  اسالمی 
اعتبارات  اینکه  به  مشروط  بود  خواهد  ذی ربط  اجرایی  دستگاه 
دارای  و  یافته  گشایش   ۱3۹۷ مرداد   ۱۶ تاریخ  تا  آنها  اسنادی 

قبض انبار صادره تا پایان سال ۱3۹۷ باشند.
گفتنی است که این مجوز برای تامین ارز واردات ماشین آالت و 
تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولیدی بوده و غیرقابل عرضه 

به صورت تجاری است.
از  ارز مربوط  بوده  هم چنین مواردی که در زمان گشایش مقرر 
سوی واردکننده )ارز متقاضی یا ارز اشخاص( تأمین گردد و نیز 
انجام  بانک عامل  با  مواردی  که کاال ترخیص و تسویه حساب 

پذیرفته است مشمول استفاده از این مصوبه نمی گردند.

مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت و معدن استان تهران 
اتاق  تشکل های  خانه  کارآفرینان  اجتماعات  سالن  محل  در 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور حداکثری 
اعضای خانه برگزار شد. در ابتدای جلسه با آرای حاضرین به 
استناد ماده۲۱ اساسنامه هیات رئیسه مجمع با ترکیب  ۵ نفر به 
ترتیب آقایان  قدیمی از انجمن صنفی ریخته گری به سمت 
ریاست مجمع، دادرس از انجمن سی ان جی به عنوان نایب 
رییس مجمع، خانم آریایی نژاد ازانجمن تجهیزات و ملزومات 
انجمن  از  خیرخواه  آقایان  جلسه،  منشی  عنوان  به  پزشکی 
مدیران صنایع کارتن و ورق به عنوان ناظر اول و  معین فر از 
انجمن صنایع همگن پالستیک تهران انتخاب شدند. در ادامه 
دستور جلسه با موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
پس از بحث و بررسی، به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱-گزارش عملکرد هیات مدیره قرائت و مورد تایید و تصویب 
مجمع قرار گرفت.

۲-گزارش بازرس قانونی قرائت و صورت های مالی خانه مورد 
تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

3-الحاق اعضاء خانه حداکثر ظرف مدت سه سال به اتاق ایران 
مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

انتخاب  کثیراالنتشار  روزنامه  عنوان  به  اطالعات  روزنامه   -۴
شد.

و شمارش  آراء  و جمع آوری  کاندیداتورها  نام  ثبت  از  ۵-پس 
توسط هیأت رئیسه مجمع اعضاء به شرح ذیل انتخاب شدند:

اعضای اصلی هیأت رئیسه: آقایان سید محمد رضـا مرتضـوی، 
صالحی،  حمیدرضا  میربلوک،  علیرضا  امیر احمدی،  احمد 

محمدرضا نجفی منش، سید علی صدری، علیرضا حائری
عضو علی البدل اول: حمیدرضا متقاعدی
عضویت علی البدل دوم: احسان میوه چی

بازرس اصلی: مهدی لزومیان
بازرس علی البدل: علیرضا رسولی

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران نیز انتخاب هیأت مدیره 
جدید خانه صنعت و معدن استان تهران علی الخصوص انتخاب 
آقای مهندس علیرضا حائری نماینده جامعه متخصصین نساجی 
ایران و دبیر سابق انجمن را به عنوان عضو هیأت مدیره تشکل 

مذکور تبریک عرض می نماید.

برگزاری انتخابات خانه صنعت و معدن استان تهران

عضو جدید

مدیرعامل: سعید هنرپیشه
محل شرکت: آران و بیدگل
زمینه فعالیت: فرش ماشینی

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت زمرد آذین آریا را به مدیران آن 
واحد به ویژه جناب آقای سعید هنرپیشه 
موفقیت  و  نموده  عرض  آمد  خوش 

روزافزون ایشان و شرکت زمرد آذین آریا را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت زمرد آذین آریا
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