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

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

به جهت آشنایی بیشتر اعضای انجمن صنایع نساجی ایران با مهندس 
محمد اصابتی- مدیركل سابق بازرسی كار وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی و مشاور انجمن صنایع نساجی ایران در حوزه مسائل كار و 
تأمین اجتماعی گفتگویی را با ایشان ترتیب دادیم كه بخش دوم آن را 

در این شماره می خوانید.

 سخت و زیان آور بودن مشاغل چگونه و توسط چه كسانی بررسی 
می شوند؟

وزارت  کار،  اداره  کارفرما،  کارگر،  نمایندگان  از  متشکل  کمیته ای 
بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مراکز استان ها وجود دارد که تشخیص و تطبیق سخت و زیان آور بودن 
کار را انجام می دهند. تطبیق یعنی اگر شغلی در گروه »ب« قرار گرفت، 
دیگر این کمیته به اندازه گیری سخت و زیان آور بودن آن نمی پردازد. 
شورای عالی حفاظت فنی به عنوان مرجع سیاستگزار در مشاغل سخت 
و زیان آور، 13 عنوان شغلی را احصاء و اعالم کرده که همگی جزو 

گروه »ب« هستند و نیازی به اندازه گیری ندارند. 
اما اغلب مشاغل موجود در جامعه، از جنس گروه » الف« هستند. طبق 

ماده 2 آئین نامه، تعیین سخت وزیان آور بودن مشاغل و نوع گروه »الف« 
و »ب« حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت، 
وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، 
انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای 
وزارت بهداشت و بازرسان کار وزارت کار و با تأیید توسط کمیته های 

بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع این آئین نامه انجام می گیرد. 

 آیا پس از اعالم نظر كمیته های فوق، موضوع سخت و زیان آور بودن 
كار در یک كارگاه، قابل تجدید نظر است یا خیر؟ 

آرای کمیته ظرف مدت 15 روز قابل تجدیدنظر هستند و کارگر و 
مورد  پرونده ای  اگر  نمایند.  اعتراض  رأی  این  به  کارفرما می توانند 
اعتراض قرار گرفت، در هیئت باالتر مطرح می شود که ترکیب آن 
مدیران کل متناظر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان هستند و رأی 
این کمیته، قطعی و الزم االجراست. که پس ازآن پرونده به سازمان 
تأمین اجتماعی جهت احراز سوابق و اعالم نظر ارائه می شود. نکته 
اینجاست که طبق قانون، کسانی که 20 سال متوالی و 25 سال متناوب 
در مشاغل سخت و زیان آور مشغول فعالیت باشند، می توانند بدون 

شرط سنی بازنشسته شوند. 

 برخی كارفرمایان ابراز می دارند: » ما متوجه نمی شویم كه رأی چه 
زمانی صادر و چه زمانی ابالغ شده است و یک باره اجرائیه سازمان 

تأمین اجتماعی به دستمان می رسد!« 
در این مورد وزیر وقت کار، ابالغیه ای را در سال جاری صادر نمودند 
که طبق آن باید آرای کمیته های سخت و زیان آور به طرفین ابالغ 
شود. لذا بایستی کارگران و کارفرمایان در جریان ابالغیه ها قرار گیرند. 

رسوب ماشین آالت صنعتی در گمرک 
به نفع تولید نیست

ادامه در صفحه 3

مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمركی گمرک ایران با هدف شفافیت 
و دسترسی آزاد به اطالعات، گزارش شفافی درمورد اقالم مشمول 
مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص نحوۀ ترخیص کاالهای گروه 
۴ دارای ثبت سفارش ارائه داد و سهم » پوشاک« و » پیانو « تا » 

ژل های تزریقی « و » غذای حیوانات و پرندگان « را تشریح کرد .
معاون امور گمرکی گمرک ایران درخصوص مصوبه صادره از سوی 
هیأت وزیران درخصوص تعیین تکلیف کاالهای گروه ۴ دارای ثبت 
سفارش اعالم کرد : هیأت وزیران در جلسه 1۶ بهمن ماه 13۹۸ به 

پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل 13۸ قانون 
اساسی جمهوری ایران مصوبه مذکور را در خصوص تعیین تکلیف 
و  بنادر  در  شده  رسوب  سفارش  ثبت  دارای  چهار  گروه  کاالهای 
گمرکات تصویب و در تاریخ 2۹ بهمن ماه 13۹۸ ، نسبت به ابالغ این 

مصوبه اقدام نموده است . 
ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه کلیۀ این اقالم قبل از ممنوعیت 
وارد بنادر و گمرکات شده و بدالیل مختلف صاحبان کاال نتوانسته اند 
در مهلت های قانونی قبلی نسبت به ترخیص این کاالها اقدام کنند 
افزود: پیشنهادات صورت پذیرفته در راستای تعیین تکلیف کاالهای 
رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور و رعایت حقوق مکتسبه ای 
بوده که برای صاحبان این کاالها ایجاد شده است و چنانچه اقالمی 
مشمول شرایط مندرج در مصوبۀ ابالغی از نظر تاریخ ثبت سفارش، 
تاریخ قبض انبار یا تاریخ بارنامه نشوند به هیچ عنوان قابلیت ترخیص 
نخواهند داشت و باید با توجه به قوانین مربوطه نسبت به اعادۀ آنها به 

خارج از کشور اقدام شود. 
معاون امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: به نظر می رسد اینکه 
درخصوص اقالم مشمول این مصوبه بصورت کلی اظهار نظر شود و 

گزارش شفاف گمرک درمورد اقالم مشمول مصوبه اخیر هیات وزیران 
درخصوص نحوۀ ترخیص کاالهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش 

ادامه در صفحه 2

دارد  قانونی  موانع  كاالها  ترخیص  اكنون 
را  كاال  تواند  نمی  بدون ضابطه  و گمرک 
ترخیص كند با این حال همه با حسن نیت 
مسئله را دنبال می كنند تا گره های قانونی 

رفع شود.
احمد صادقیان

رسوب کاالها و عدم ترخیص آن از گمرک کسب وکارها را تحت 
تاثیر قرار داده است اما باید در تحلیل این ماجرا دید مشکل از 
کجاست؟ ما در بخش خصوصی با گمرک مشکلی نداریم چراکه 
عواملی خارج از گمرک به این مشکالت دامن زده است. اصل 
داستان عدم ترخیص کاال به تغییرات نرخ ارز باز می گردد. کاالیی 
که در گمرک رسوب کرده پیش از تغییرات نرخ ارز ثبت سفارش 
و گشایش اعتبار شده اما زمانی وارد گمرک شده که نرخ ارز تغییر 
کرده و اولویت آن کاال از گروه یک به گروه ۴ رفته است. همین 
مسئله باعث بهم ریختگی محاسبات ارزی شده و اینکه ترخیص 

بعضی کاالها برای دولت توجیه اقتصادی نداشته باشد.
در مورد ماشین آالت و تجهیزات تولید، کمسیون اقتصادی دولت 
مصوباتی را برای عدم تعلق مابه التفاوت ارزی برای ترخیص کاال 
تهیه کرده و هیئت وزیران و بانک مرکزی هم آن را ابالغ کرده اند، 
اما واحدهای بانک مرکزی این مصوبات را اجرا نمی کنند. بعضی 
ماشین آالت و تجهیزات تولید بیش از یک سال و نیم است که 
در گمرک مانده درحالیکه مابه التفاوت ارزی به آن تعلق نمی گیرد 
و البته حل این مشکل هم به دست گمرک نیست. این در حالی 
است که برای حفظ اشتغال کنونی و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید در زنجیره تولید، عرضه و صادرات کاال به تجهیز خطوط 

تولید در صنایع نیاز مبرم داریم.
متاسفانه اکنون ترخیص کاالها موانع قانونی دارد و گمرک بدون 
ضابطه نمی تواند کاال را ترخیص کند با این حال همه با حسن 
نیت مسئله را دنبال می کنند تا گره های قانونی رفع شود، چراکه 
ترخیص محموله هایی مثل ماشین آالت و تجهیزات تولید به نفع 

گردش چرخ صنعت در کشور و کل اقتصاد ایران است.
سال ۹۸ به دلیل پیچیدگی هایی از این دست و البته شیوه های 
تعامل در فضای بین المللی برای کسب و کارها بسیار سخت 
گذشت. اگر در سال ۹۹ روابط بین المللی ما بهبود پیدا نکند، سال 

سخت تری در انتظار ما خواهد بود.

جهت مشارکت در ساخت و تجهیز 
مراکز آموزشی در مناطق سیل زده 
سیستـان و بلوچسـتان با دبیرخانه 
انجمـن صنایع نساجی ایران تماس 

حاصـل فرماییـد:

021 - 26200196

در گفت وگوی اختصاصی با مشاور كار و تامین اجتماعی انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شد:

انتقاد کارفرمایان نسبت به عطف به ماسبق شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور 
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معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط کنونی کشور گفت: 
در حال حاضر مشکلی در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات 
وجود ندارد، اما در صورت بروز مشکل برای صادرکنندگان، سازمان 

توسعه تجارت ایران اهتمام ویژه ای برای حل مشکالت آنها دارد.
به گزارش شاتا، حمید زاد بوم افزود: یکی از مهمترین اقدامات سازمان 
توسعه تجارت ایران در حال حاضر مربوط به بررسی مشکالت اجرایی 

نحوه برگشت ارز صادراتی است.
وی اظهار داشت: به همین منظور روشی که به بانک مرکزی ابالغ 

شده و بایستی صادر کنندگان بر اساس آن عمل کنند، مورد اتفاق نظر 
مسئوالن نظام است و انجام خواهد شد و مشکلی در این خصوص 

وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه ممکن است اعتراض هایی نیز در مورد نحوه 
اجرا وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: صادرات در شرایط تحریمی 
وقتی ارزشمند است که ارز حاصل از آن به کشور برگردد و در این 
راستا از اردیبهشت ماه باید صادرکنندگان به تصمیمی که بانک 
مرکزی گرفته و ابالغ کرده است، عمل کنند؛ حاال اگر در اجرای 
این ابالغیه بعضی از بخش ها مسائل و مشکالتی دارند باید به ما 

منتقل کرده تا رفع شوند.
انجام مراحل ثبت سفارش برای ورود کاالهای مجاز به کشور نسبت 

به گذشته ضروری تر است
وی در ادامه افزود: واردات برای کاالهای غیر ممنوعه باید با ثبت 
سفارش انجام شود و هر چند این یک قانون کلی از سال های گذشته 
بوده است اما اکنون ضروری تر و با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید به واردات ارز اختصاص دهد، 
اظهار داشت: از آنجایی که برای واردات اصوال ارز نیمایی یا روش های 
که تعریف شده است باید اعمال شود؛ ثبت سفارش نسبت به گذشته 

حیاتی تر و ضروری تر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با شاتا اعالم كرد: 

اهتمام سازمان توسعه تجارت ایران برای حل مشکالت اجرایی در خصوص نحوه برگشت ارز صادراتی

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

ادامه از صفحه 1

نام چند قلم از این کاالهای دپوشده بزرگنمایی شده و گمرک متهم 
به ارائه پیشنهاد در راستای ورود کاالهای ممنوعه شود و یا دولت 
متهم به آزادسازی بعضی کاالهای ممنوعه شود صحیح نباشد؛ چراکه 
در خصوص تعیین تکلیف این کاالها پیگیری های متعددی از سوی 
مراجع مختلف صورت پذیرفته و جلسات کارشناسی الزم با حضور 
تمامی دستگاههای ذیربط و ذیصالح تشکیل و نهایتاً تصمیم الزم 
اتخاذ و باستناد اصل 13۸ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نحوۀ 

اقدام دراین خصوص مصوب و ابالغ گردیده است. 
ارونقی با اشاره به ارزش و نوع این اقالم اضافه کرد: همانگونه که قباًل 
نیز این موضوع شفاف سازی شده است اقالم مشمول این مصوبه از 
ارزشی معادل ۶0 تا ۷0 میلیون یورو برخوردارند که الزم است به ارزش 

و نوع برخی کاالها در میان این اقالم توجه شود. 
به گفته وی مطابق بررسی های انجام شده و سوابق موجود، حدود 
2۷ هزار یورو از این کاالها اسباب بازی بوده که در سه ماهه اول 
سال 13۹۷ و زمانی که ممنوعیتی برای کاال اعالم نشده بود وارد و 
در یکی از گمرکات دپو شده است. حدود 20۶ هزار یورو از این کاالها 
پیانو و ویالون می باشد که طی سه فقره ثبت سفارش در سال 13۹۶ ، 
به یکی از گمرکات رسیده و در یکی از بنادر دپو شده و علیرغم تمدید 
ثبت سفارش در یک مرحله ، نماینده صاحب کاال موفق به اظهار 
کاال به گمرک در مهلت یک ماهه اعطائی طی مصوبات قبلی جهت 

ترخیص کاال نشده است. 
ارونقی گفت : حدود 11 میلیون و ۴25 هزار یورو از این کاالها ، پوشاک 
در انواع مختلف بوده که علیرغم صدور ثبت سفارش، بدلیل عدم تأیید 
منشأ ارز توسط مرجع ذیربط و عدم اظهار کاال به گمرک و اخطارهای 
صورت پذیرفته درخصوص پایان مهلت ماندگاری کاال، صاحب کاال 
نسبت به مرجوع نمودن این کاالها که موضوع 11 فقره ثبت سفارش 
را شامل می شود اقدام نموده و می توان گفت هیچ پوشاکی درحال 

حاضر در گمرکات و بنادر وجود ندارد که مشمول این مصوبه گردد. 
معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به میزان ژل های تزریقی 
موجود در گمرک گفت: تمامی ژل های تزریقی موجود در گمرک 
فرودگاه امام خمینی )ره( که ارزش آنها به 5 میلیون و ۸00 هزارو ۹15 
یورو برآورد می گردد دارای ثبت سفارش بانکی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بوده و حتی دارای کد رهگیری بانک نیز می باشند. موضوع این 

ژل ها بدین صورت است که این کاالها در فصل 30 جدول تعرفه ثبت 
سفارش شده اند که در گروه کاالئی 2 قرار دارد و با این وضعیت، هم 
ثبت سفارش آنها مورد تأیید قرار گرفته و هم منشأ ارز آنها تأیید شده 
است لیکن براساس اعالم نظر سازمان جهانی گمرک درخصوص این 
کاال )ژل های تزریقی(، گمرک فصل 33 جدول تعرفه را برای طبقه 
بندی این کاالها صحیح اعالم نموده که ردیف تعرفۀ استنباطی در 
گروه ۴ کاالئی قرار گرفته و بدین لحاظ از ترخیص این کاال جلوگیری 

به عمل آمده است. 
معاون فنی و امور گمرکی گمرک تشریح کرد : باید به این نکته توجه 
کرد براساس مکاتبات متعدد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و با عنایت بر اینکه وفق اعالم نظر آن مرجع ذیصالح اکثر این ژل ها 
دارای »گرید داروئی« یا کاربرد » تزریق در مفاصل« دارند، موضوع 
در کمیتۀ مادۀ 1 آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات نیز 
مطرح شده و مرجع مزبور هم با ایجاد ردیف تعرفۀ جدید ۸ رقمی برای 
کاال - که جزو اقالم ممنوعه نباشد- موافقت نموده که به نظر می رسد 
از سال آینده ردیف تعرفۀ جدیدی برای این قلم کاال مصوب و ابالغ 
شود. ارونقی افزود: و اما از کل اقالم مشمول مصوبۀ اخیر ، سه محموله 
غذای حیوانات و » پرندگان « به ارزش ۶1۷ هزار و 5۹1 یورو در میان 
این کاالها وجود دارد یعنی دوفقره ثبت سفارش » سیستم بانکی« و 
یک فقره ثبت سفارش » ارز متقاضی« به این کاالها اختصاص یافته 
و این کاالها قبل از ممنوعیت اعالمی و در نیمه دوم سال 13۹۷ به 
سه گمرک رسیده و در آن گمرکات دپو شده اند و بدالیل مختلفی، 
صاحبان کاال موفق به انجام تشریفات گمرکی مربوطه نشده اند. غیر از 
این سه محموله ، کاالی دیگری گزارش نشده و همانطور که مشخص 
است کمتر از  1 درصد ارزش کل این اقالم به این نوع کاال اختصاص 
دارد. معاون فنی گمرک ایران در خاتمه با اشاره به اینکه اقالم صنعتی 
زیادی نیز در میان کاالهای گروه ۴ دپو شده وجود دارد اضافه کرد: 
بهتر است به این نکته هم توجه داشت تعداد زیادی کاالهای صنعتی، 
از جمله شیرآالت صنعتی مربوط به شرکت ها و پروژه های تولیدی در 
میان این کاالها وجود دارد که براساس عدم ایجاد ردیف تعرفه مجزا 
برای این اقالم صنعتی - با وجود عدم تولید در داخل کشور- در گروه 
۴ کاالئی قرار گرفته و امکان ترخیص آنها فراهم نشده است که با 

اجرای این مصوبه مشکل آنها و برخی اقالم دیگر مرتفع می گردد.

گزارش شفاف گمرک درمورد اقالم مشمول مصوبه اخیر هیات وزیران 
درخصوص نحوۀ ترخیص کاالهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش  خالصه مذاکرات هزار و چهل و هشتمین  نشست هیأت مدیره

هـزارو چهـل وهشـتمین نشسـت هیـأت مدیـره انجمن 
اعضـای   اكثریـت  بـا حضـور  ایـران   نسـاجی  صنایـع 
هیـات مدیـره در روز یکشـنبه مـورخ 98/11/13 در محل 
دفترانجمـن صنایع نسـاجی ایران  برگزار شـد و نسـبت 
بـه مـوارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسـبت به برخـی از آن 

هـا اتخـاذ تصمیـم به عمـل آمد.
1-  خالصـه مذاکـرات هزار و چهل و هفتمین نشسـت هیات مدیره 
انجمن صنایع نسـاجی ایران در روز یکشـنبه مورخ ۹۸/10/2۹ قرائت 

و به امضاء حاضرین در نشسـت مذکور رسـید.
2-   آقـای مهنـدس فرهـی گزارش مختصـری از کمیتـه برگزاری 
نمایشـگاه فـرش ماشـینی )کـه اتـاق بازرگانـی صنایـع ، معـادن و 
کشـاورزی کاشـان متولـی برنامـه ریـزی و برگـزاری آن می باشـد( 
ارائـه فرمودند که نمایشـگاه مذکـور احتمااًل به مدت پنـج روز برگزار 
خواهـد شـد و عالوه بـر افزایش روزهـای برگزاری،سـاعت برگزاری 

نمایشـگاه نیـز افزایش خواهد داشـت.
3-   دکتر کاظمی پرسشـی در خصوص درج آرم انجمن در جشـنواره 
مدآفریـن مطـرح فرمودنـد کـه بـا توجه بـه اینکـه جشـنواره مذکور 
مجـوزی از هیـات مدیره انجمـن در این خصوص اخذ ننموده اسـت 

مقرر شـد تا پیگیـری موضوع توسـط دبیرخانـه بعمل آید.
۴-  آقای مهندس شـهالیی گزارشـی از نشسـت مشـترک با فعالین 
صنعـت تولیـد روفرشـی و همچنیـن گزارشـی از نشسـت کارگـروه 
کمیته فنی در خصوص تأمین مواد اولیه در اداره کل صنایع نسـاجی 

، پوشـاک و سـلولزی ارائه فرمودند.
5-  در خصوص موضوع حضور مؤثرتر انجمن صنایع نسـاجی ایران 
در کمیسـیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران 
بحث و تبادل نظر شـد و مقرر گردید مکاتبه ای توسـط دبیرخانه در 
ایـن خصوص صـورت پذیرد و آمادگـی ارائه همـکاری های نزدیک 

تـر و مؤثرتر بـا اتاق ایران اعـالم گردد.
۶-  آقـای علـی مـرادی مدیرعامـل شـرکت سـامع پادنویـن طبـق 
دعوت قبلی در جلسـه حضور یافتند و گزارشـی از برگزاری نمایشگاه 
ایرانتکس ۹۸ ارائه نمودند و از انجمن صنایع نسـاجی ایران خواسـتند 
تـا همکاری نزدیک تـری را در خصوص موضوعـات علمی و کارگاه 
های آموزشـی نمایشـگاه داشته باشد. همچنین پیشـنهاد گردید تا در 
تقسـیم بندی سـالن ها و نقشـه حضور شـرکت ها با توجه به رشـته 

فعالیـت آن ها مدیریت بهتری صـورت پذیرد.
۷-  بحـث و تبـادل نظـری در خصـوص موضـوع طـرح اخبـار و 
رویدادهـای مهـم از سـوی اعضای هیات مدیره در رسـانه ها صورت 

پذیرفت.
۸-  در خصـوص موضـوع تحریـم هـای ظالمانـه و اثـرات آن بـر 
صنایع نسـاجی بحث و تبادل نظر شـد و مقرر گردید نشسـت بعدی 
هیـات مدیـره با حضور رؤسـای کارگروه ها و سـایر میهمانان به این 
موضـوع اختصـاص یابـد و نتایج آن جمع بندی و طـی مکاتبه ای به 

اداره کل صنایع نساجی،پوشـاک و سـلولزی منعکس گردد.
عدم حضور با اطالع قبلی:

مهندس رضا حمیدی و مهندس عبدالحسین اخوان مقدم

صورتجلسه

2



ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی میزان بخشودگی جرایم 
قابل بخشش مالیاتی در اسفندماه را اعالم کرد.

محمد مسیحی با اشاره به بخشنامه رییس کل سازمان مبنی بر 
بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 1۶۹ مکرر 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 2۷/11/13۸0 و مواد 1۶۹، 
1۹0، 1۹3، 1۹۷ و 1۹۹ قانون مالیات های مستقیم و مواد 22 و 
23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: در صورت پرداخت 
مانده بدهی قطعی شده در اسفند ماه، میزان بخشودگی جرایم قابل 
بخشش برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری 
و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹0 درصد و برای 

سایر مودیان معادل ۸0 درصد می باشد.   
به گزارش ایبِنا،  وی تاکید کرد: این بخشودگی صرفا به منظور 
حمایت از فعاالن اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط 
خاص اقتصادی کشور صادر شده است.     معاون درآمدهای 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه پایان اسفندماه 
بخشش  قابل  جرایم  بخشودگی  فرصت  آخرین  جاری،  سال 
موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات 
بر ارزش افزوده است، اضافه کرد: در سال های آتی، بدین منوال 
شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود؛ لذا الزم است فعاالن 
نهایت  فرصت،  این  از  تولید،  فعاالن عرصه  ویژه  به  اقتصادی 

استفاده را ببرند.

شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش 
مالیاتی در اسفندماه

رئیس كل گمرک ایران با تشریح وضعیت حجم تجارت خارجی گفت: 
در 11 ماهه امسال 3۸/5 میلیارد دالر صادرات و 1۴/۴ میلیارد دالر 

واردات کاالی اساسی وجود داشته است.
سیدمهدی میراشرفی  با اشاره به حجم تجارت خارجی 11 ماهه کشور 
اظهار داشت: صادرات در این مدت 3۸/5 میلیارد دالر بوده که وزن آن 
125/2 میلیون تن است. که به لحاظ ارزش دالری نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کاهش ۴/۴ و به لحاظ وزن 1۷/۶ درصد رشد دارد.
 به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار 
واردات کشور تاکید کرد:در این مدت 32/۴ میلیون تن واردات با رشد 
10/۸ درصدی به لحاظ وزن وجود داشته که ارزش آن 3۹/۹ میلیارد 
دالر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/3 درصد افزایش دارد. 

میراشرفی با بیان اینکه در حال حاضر 1/۴ میلیارد دالر صادرات کمتر از 
واردات است، گفت: در صورتی که صادرات برق به کشورهای همسایه 
و خدمات فنی مهندسی را به آن اضافه کنیم قطعا تراز تجاری کشور 
مثبت خواهد بود. وی در مورد کشورهای عمده صادراتی و وارداتی 
تصریح کرد: به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان عمده 
مقاصد صادراتی بوده و نیز چین، امارات،  ترکیه، هند و آلمان عمده 
کشورهای وارداتی محسوب می شوند. معاون وزیر اقتصاد در مورد 
کاالهای اساسی نیز عنوان کرد: تا سوم اسفند ماه امسال 25 قلم 
کاالی اساسی بالغ بر 1۴/۴ میلیارد دالر با رشد 21 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاال به کشور آمده که وزن آن 23/2 میلیون تن 

با رشد 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

صادرات یازده ماهه به 38/5 میلیارد دالر رسید

ارائـه خدمـات مشـاوره ای 
درخصوص مسائل و مشکالت 
واحدهـای عضـو انجمـن
صنایـع نساجـی ایـران

1- خدمات مشاوره حقوقی
                        )دکتر صادق مهردوست(

2- خدمات مشاوره ای مرتبـط 
با تامین اجتماعی و روابط کار و 

مشاغل سخت و زیان آور
 )مهندس محمد  اصابتی(

کانـال ارتباطـی:

021 - 26200196

گاهی اوقات بحث ابالغ قانونی مطرح می شود که این موضوع دارای 
اهمیت است.

 آیا كار در واحدهای نساجی جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب 
می شود؟

سخت و زیان آور بودن شغل از کارگاهی به کارگاه دیگر و از شغلی 
به شغل دیگر قابل تسری نیستند، یعنی اگر کارگاهی پس از بررسی 
کارشناسی به عنوان سخت و زیان آور تعیین شد، لزوماً به معنای سخت 
و زیان آور بودن کارگاه مجاور نخواهد بود! پس در مورد صنایع نساجی 
نمی توان حکم کلی صادر نمود و آن را در زمره مشاغل سخت و 
زیان آور تلقی کرد. ضمن این که شغل مورد بررسی قرار می گیرد نه 

کارگر... و فرد اگر بیماری هم داشته باشد، مالک نیست. 

 این دیدگاه وجود دارد كه قانون مشاغل سخت و زیان آور بیشتر 
منافع كارگران را تحت پوشش قرار می دهد و به نوعی یک جانبه و ضد 
منافع تولید و كارفرماست. چگونه این موضوع را تبیین می كنید آیا این 

قانون به نفع یک طرف و به زیان طرف مقابل است؟ 
موضوع سخت و زیان آور با نگاه پرداخت مزایا نیست که کارگر ادعا 
کند که عدم اجرای قانون  منافعش را به خطر می اندازد یا کارفرما 
مدعی تضییع حقوقش شود! بلکه مقنن برای فعالیت کارگر در محیط 
کار، نگاه به پویایی اشتغال و سالم سازی محیط کار را مدنظر داده است 
و انتقاد کارفرمایان نسبت به عدم اجرای صحیح قانون مشاغل سخت 

و زیان آور و عطف به ماسبق شدن آن می باشد. 
یعنی اگر امروز یک شغل به عنوان سخت و زیان آور تعیین شد؛ ضریب 
آن را به سال های قبل اعمال می کنند اما ممکن است آن کارگاه در 
شروع فعالیت، هیچ آلودگی یا سر و صدایی نداشته و امروز به دلیل 
استهالک ماشین آالت، به عنوان سخت و زیان آور شناخته می شود که 
این موضوع یک ایراد اساسی در قانون مشاغل سخت و زیان آور به 
شمار می آید. نکته بعد این که برخی کارگاه ها در حال حاضر وجود 
ندارند، دراین گونه موارد طبق رأی هیئت عمومی دیوان،  خارجی 
کارشناسان باید پس از بررسی و مشابه سازی سخت وزیان آوری شغل 
راتطبیق وتشخیص دهند که این موضوع هم یکی از ایرادات قانون 
مذکور است زیرا امکان بررسی و اندازه گیری واحدی که وجود خارجی 
ندارد، امکان پذیر نمی باشد. بعضاً کارفرمایان معتقدند چراهمه مشاغل 
بایستی از سنوات یک سال و نیم برخوردارگردند، زیرا جنس بعضی 
مشاغل، اگرچه سخت و زیان آور هستند اما به دشواری کار در معادن 
نیستند لذا باید در این خصوص ضرایبی )از 1/1 تا 1/5 و براساس سطح 

دشواری فعالیت ( برای سوابق کاری اعالم شود. 

 یکی از سواالت كارفرمایان این است كه اوایل دهه 80 برای كاهش 
بحران های كارگری از قانون مشاغل سخت و زیان آور استفاده شد و در 
واقع جنبه حمایتی از كارگر دارد اما چرا ما باید بار مالی این قانون را بر 

دوش بگیریم و بار حمایتی قانون را باید دولت برعهده بگیرد. 
این گفته کاماًل درست است و می توان جزو گزینه های قابل بررسی 
و تحلیل قرار داد که آیا بند ۴ و ۶ قانون مشاغل سخت و زیان  آور 
را باید دولت بپردازد یا کارفرما... طرحی به نام »اصالح پارامتریک« 
در مجلس مطرح شده که در واقع بارهای مالی قابل مالحظه ای بر 
دوش کارفرمایان قرار می گیرد و کارفرمایان باید به این موضوع بیشتر 
توجه کنند تا عالوه بر ۴ درصدهای  فعلی، بار مالی جدیدی بر آنان 

تحمیل نشود.

 به نظرشما تا زمان تغییر درقانون اقداماتی در این زمینه متصور 
است؟

 در حال حاضر خیلی امیدی درتغییردر قانون وجود ندارد ، اما اصالح 
آئین نامه  با پیشنهاد وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی 
امکان پذیر است. از دو سال پیش نیز برای اصالح ایرادات متعدد آئین نامه 
اقداماتی از طریق اتاق بازرگانی ایران و کانون عالی کارفرمایان انجام 
شده است. در این آئین نامه پیشنهادی تأکید بر این است که کمیته ها 
حتماً براساس اندازه گیری، نظرات خود را اعالم نمایند. وزن  تخصصی 
کمیته های استانی نیز موضوع بسیار مهمی است. همان طور که می دانیم 
جنس مشاغل سخت و زیان آور، فنی است لذا اعضای کمیته با تکیه بر 

وجه تخصصی خود باید تشخیص دهند .

عالی  كانون  كارگر،  خانه  بازرگانی،  اتاق  مانند  تشکل هایی  تأثیر   
كارفرمایان و ... در انجام اصالحات آئین نامه ای چگونه ارزیابی می كنید؟   
آیا وزن تشکل ها به اندازه ای است كه قانون گذار و دولت را به لزوم 

تغییرات در قوانین و دستورالعمل ها مجاب نماید؟
به اعتقاد من تشکل های کارگری و کارفرمایی تأثیر به سزایی در ایجاد 
و اصالح قوانین و مقررات دارند؛ اگر این تشکل ها در مورد موضوع 
مشخصی، اتفاق نظر داشته باشند معمواًل راحت تر و سریع تر توسط 
دولت پذیرفته می شود مشکل اینجاست که در برخی موارد نه تنها این 
اتفاق نظر وجود ندارد بلکه اختالف دیدگاه و آراء وجود دارد. بنابراین 
تأکید می کنم تشکل های کارگری و کارفرمایی نباید صرفاً نگاه صنفی 

به مسائل قانونی مانند مشاغل سخت و زیان آور داشته باشند. 

 توصیه شما به عنوان یک كارشناس حوزه كار به كارفرمایان صنایع 
نساجی؟

از کارفرمایان محترم صنایع نساجی می خواهم که آگاهی خود را در 
حوزه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور افزایش دهند و تالش 
کنند ایرادات و مشکالت قوانین و مقررات در این حوزه را شناسایی و 
پیگیری نمایند و من هم به عنوان مشاور انجمن درخدمت صنعتگران 
محترم هستم و برای کسب اطالعات بیشتر جهت مشاوره از طریق 
انجمن صنایع نساجی ایران، موضوعات و پرسش های خود را با بنده 

در میان بگذارند. 

در گفت وگوی اختصاصی با مشاور كار و تامین اجتماعی انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شد:

انتقاد کارفرمایان نسبت به عطف به ماسبق شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور 

ادامه از صفحه 1
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اتاق ایران طی نامه ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگانی درخواست کرد به دلیل شیوع بیماری کرونا و 
ضرورت کاهش تردد فعاالن اقتصادی، کارت های بازرگانی که 
تاریخ انقضای آنها از 5 اسفند لغایت 2۹ اسفند ۹۸ است تا 2۹ 
فروردین سال 13۹۹ تمدید شود. این وزارتخانه نیز موافقت خود 
را با این درخواست اعالم کرد. اتاق ایران طی نامه ای خطاب به 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درخواست 
کرد با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور اجتناب 
از حضور غیرضروری فعاالن اقتصادی در محل اتاق های سراسر 
کشور، اعتبار کارت های بازرگانی سراسر کشور که تاریخ انقضای 
آنها از تاریخ 5 اسفند لغایت 2۹ اسفند ۹۸ است، تا 2۹ فروردین 
13۹۹ به طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدرک و یا مراجعه 
حسین مدرس  نامه،  این  پیرو  شود.  تمدید  متقاضی،  حضوری 
خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 
خطاب به سازمان های صنعت، معدن و تجارت تمامی استان های 
کشور اعالم کرد کلیه کارت های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها 
از 5 لغایت 2۹ اسفند ۹۸ است، طبق درخواست اتاق ایران تا پایان 

فروردین 13۹۹ به صورت خودکار، تمدید و دارای اعتبار شوند.

وقتی 200 کشور جهان حتی عراق و پاکستان به گروه ویژه اقدام مالی 
پیوستند بحث مسئولین داخلی چیست؟!

چرا وقتی هیچ ایده خاصی نداریم، تالش می کنیم با همه دنیا متفاوت 
باشیم و خودمان را از همه امکانات اقتصادی دنیا محروم کنیم

ایران قبل از قرار گرفتن در لیست سیاه در زمینه نقل و انتقاالت مالی 
محدویت های زیادی داشت که در حال حاضر این محدودیت ها، بیشتر 
می شود. با تصویب نکردن FATF روابط بین المللی ایران سخت تر 
وارد کنیم و حتی  نمی توانیم  مثال ماسک هم  به عنوان  می شود. 
کشورهای دوست مانند چین و روسیه هم نمی توانند در این زمینه به 
ایران کمک کنند. چین و روسیه از قبل توصیه کرده بودند اگر ایران در 

لیست سیاه قرار بگیرد، معامله با ایران سخت تر می شود، لذا مشخص 
است حتی به دوستان هم، اعتماد نداریم. یکی از تبعات این قضیه 
سخت شدن شرایط زندگی ایرانیان خارج از کشور است. واقعا نمی دانم 
چرا باید در مورد مسائل بین المللی تا این اندازه محدود فکر کنیم و 
برای خودمان مسئله درست کنیم! در هر صورت با توجه به قرار گرفتن 
در لیست سیاه برگشت ایران به روال عادی سخت تر و طوالنی تر، 
می شود. در ایران عده ای از محدود بودن اقتصاد و تحریم، منافع خاصی 
دارند، بنابراین اگر به اقتصاد جهانی بپیوندیم و رفتارمان عادی باشد 
منافع آنها از بین می رود. لذا این گروه ها برای حفظ منافع پشت برخی 

ایده ها پنهان می شوند که این اقدام به نفع اقتصاد ایران، نیست. 
کسی که تصمیم گرفته به لیست سیاه بپیوندیم و یا تالش کرده که 
FATF تصویب نشود، در مورد تبعات منفی قرار گرفتن ایران در لیست 
سیاه مسئول است. البته معموال در کشور شخص خاصی مسئول 
نیست و به هرکس که نگاه کنید می گوید کی بود کی بود، من نبودم!!! 
در قضیه تصویب FATF دولت و مجلس می گویند، موافق هستیم 
اما به صورت ناگهانی مرجعی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام 
می گوید مخالف پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی هستیم. یکی از 
مشکالت کشور، قرار گرفتن امور دست شوراهایی است که اختیار دارند 
اما مسئولیت ندارند. این مجمع اختیار دارد در مورد امور تصمیم بگیرد 

اما در مورد پیامدهای این تصمیم مسئولیتی، ندارد.

لطفعلی بخشی: 

تبعات قرار گرفتن ایران در لیست سیاه 

كامران ندری كارشناس بانکی مطرح كرد

افزایش ریسک تعامالت مالی با بازگشت به لیست سیاه
یک كارشناس بانکی گفت: بازگشت ایران به لیست سیاه اف ای 
تی اف ممکن است ریسک ارتباط ما با شرکای تجاری قبلیمان را 
افزایش داده و حساب بانکی ایرانیان را در خارج از کشور با مشکل 

رو به رو کند.
یک کارشناس بانکی گفت: بازگشت ایران به لیست سیاه اف ای 
تی اف ممکن است ریسک ارتباط ما با شرکای تجاری قبلیمان را 
افزایش داده و حساب بانکی ایرانیان را در خارج از کشور با مشکل 

رو به رو کند.
 كامران ندری در رابطه با تاثیر FATF بر آینده اقتصاد ایران با اشاره 
که  عنوان  این  با  مرکزی  بانک  رییس کل  گفته های همتی،  به 
FATF تاثیری بر مراودات مالی ما با دنیا ندارد، گفت: آقای همتی با 
اعالم این موضوع که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF تاثیری 
بر روی تعامالت ما با دنیا ندارد بیشتر به نظر می رسد که به دنبال 
آرام کردن جو بازار هستند که بسیار هم مهم است زیرا قبل از اینکه 
ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد بازار ارز ما شروع به باال 

رفتن کرد و این صحبت آن را تا حدودی کنترل کرد.
ندری ادامه داد: ما با بانک های غربی مشکالتی داشتیم و با تعداد 
محدودی بانک های روسی، چینی و هندی مشغول کار بودیم که 
آن ها هم با این توجیه که کاری با آمریکا ندارند ریسک کار با 
ایران را پذیرفته بودند ولی بحث اف ای تی اف مقداری جدا است 
آمریکا حضور  بازار  این بحث که شما می خواهید در  یعنی دیگر 
داشته باشید در میان نیست و کشورها خودشان را متعهد کردند 
که این الزامات FATF را رعایت کنند لذا االن ممکن است همان 
بانک های چینی، روسی و هندی هم دیگر همکاری خود را قطع 
کنند و یا به این دلیل که ریسک این ارتباط باالتر رفته است هزینه 

تبادالت خود را با ما افزایش بدهند.
این کارشناس در رابطه با تاثیراتی که بازگشت ایران به لیست سیاه 
ممکن است بر حساب های بانکی افراد در خارج از ایران بگذارد 
خاطرنشان کرد: عمده نقل و انتقاالت پول ما از طریق صرافی هایی 
انجام می شد که منابع را در خارج از کشور از طریق حساب های 
خودشان و یا حساب های ایرانیانی که آن طرف منابع ارزی داشتند 

مثل صادرکننده ها تامین می کردند.
ندری افزود: همه ایرانی هایی که آنور حساب دارند ممکن است از 

این به بعد با مشکل مواجه بشوند حتی ممکن است برای ایرانی هایی 
که پاسپورت خارجی دارند ولی در پاسپورتشان ایرانی تبار بودنشان 
ذکر شده است هم مشکل ایجاد شود اما لزوما حساب ها مسدود 
نخواهد شد اما ممکن است سخت گیری هایی را اعمال کنند و 
بیشتر تحت کنترل و نظارت باشند و اگر بخواهند منابعی را جا به 

جا بکنند احتماال باید به سواالت زیادی پاسخ بدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تا آخرین لحظات پیش بینی 
می شد ایران به لیست سیاه بر نمی گردد، گفت: این پیش بینی به 
اظهارات مسئوالن ما برمی گشت آقای دژپسند مدتی پیش گفته 
بود ایران از ۴1 اقدام الزم بخش قابل توجهی را انجام داده است 
و ممکن است به این دلیل ما را در لیست سیاه FATF قرار ندهند 
یا برخی می گفتند چون رییس اف ای تی اف در این دوره چینی 
هست و ما با چین ارتباط خوبی داریم  و شرکای تجاری ما مثل 
هند و روسیه هم عضو آن هستند انتظار داشتند که ما به لیست 

سیاه بر نگردیم.
این کارشناس با بیان اینکه دو احتمال در رابطه با وضعیت آینده 
کشور پس از بازگشت به لیست سیاه وجود دارد، تاکید کرد:  برخی 
مسئولین می گویند ما از قبل تحریم بودیم و تبادالت مالیمان را از 
مبادی غیررسمی و یا به قول خودشان تحریم ناپذیر انجام می دهیم 
و اتفاق خاصی نمی افتد، اما باید توجه کنند که برگشتن به لیست 
سیاه ممکن است همین مبادی تحریم ناپذیر ما ار هم با مشکل 

رو به رو کند.
وی ادامه داد: بعضی هم می گویند داستان متفاوت است و قطعا 
طرف های ما در خارج از کشور ریسک تعامالت مالی شان با ایران 
افزایش پیدا می کند و حداقل اتفاقی که ممکن است بیوفتد این 
است که هزینه تبادالت مالی خود را با ما افزایش می دهند ضمن 
اینکه برخی می گویند ممکن است حساب های ایرانی ها به کل 

بسته شود که این هم محتمل است.
جای  به  تصمیم  این  زبانی  اثر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ندری 
خودش است و باید صبر کرد و دید که کدام از این دو احتمال و 
گمانه زنی صحت دارد اما حدس من این است که هزینه تعامالت 
افزایش پیدا می کند که شکی در آن  نیست ولی اینکه چقدر افزایش 

پیدا می کند باید دید این ریسک چقدر خواهد بود؟

بنا به درخواست اتاق ایران صورت گرفت 
موافقت وزارت صمت با تمدید خودکار کارت های 

بازرگانی تا 29 فروردین 1399

عضو جدید
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شرکت صنایع نساجی بزرگمهر بیدگل را به 
مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای مهدی 
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