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۲ برابر تولید داخلی، پنبه وارد می کنیم
استان گلستان بهترین شرایط تولید پنبه را دارد سطح زیر کشت 
پنبه در این استان حدود 180 هزار هکتار بود اما با افزایش قیمت 
برنج، پنبه کاران نوع کشت خود را تغییر دادند و به شالیکاری 
 200 حدود  هکتار  یک  در  برنج  کشت  چراکه  شدند  متمایل 
میلیون تومان برای کشاورز درآمد ایجاد می کند اما کشت پنبه 
در یک هکتار حداقل 40 میلیون درآمدزایی دارد پس ما نمی توانیم 

کشاورزان را مجبور کنیم که پنبه بکارند.
مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه زراعت پنبه باوجود افزایش 
قیمت برنج برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست افزود: در استان 
مازندران 50 هزار هکتار پنبه کاری داشتیم اما هم اکنون هزار 
هکتار آن باقی مانده است و هم اکنون در 49 هزار هکتار از این 
اراضی برنج کشت می شود. سطح زیر کشت استان گلستان نیز 
180 هزار هکتار بود که هم اکنون به 18 هزار هکتار رسیده است. 
در این استان پیش از انقالب 40 کارخانه پنبه پاک کنی فعال بود 
که حداقل 8 ماه در سال کار می کردند اما امروز تعداد کارخانه ها 
تقلیل پیدا کردند و به 4 کارخانه رسیدند و این کارخانه ها در سال، 2 
ماه مهر و آبان کار می کنند. به گفته وی، سیاست ها باید به گونه ای 

اعمال شود که کشاورزان با رغبت پنبه بکارند.
این فعال اقتصادی با اشاره به میزان نیاز سالیانه صنعت نساجی به 
پنبه، گفت: سالیانه صنعت نساجی به 150هزار تن پنبه نیاز دارد 
این در حالیست که ما سالیانه 50 تا 55 هزار تن پنبه در کشور 
تولید می کنیم این سخن به این معناست که باید 2 برابر تولید 
داخلی  پنبه وارد کشور شود. از تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، 
ازبکستان، آذربایجان و در برخی مواقع هندوستان پنبه وارد کشور 

می شود.
وی با بیان اینکه نرخ تضمینی خرید پنبه کمتر از قیمت معامالتی 
است، افزود: نرخ جهانی پنبه هم اکنون 2 دالر و 76 سنت است. 
پنبه وارداتی با نرخ جهانی وارد می شود از سوی دیگر قیمت پنبه 
داخلی نیز از قیمت جهانی متاثر می شود پس نرخ تضمینی دیگر 
وجاهتی ندارد. قیمت وش پنبه، کیلویی 15 هزار تومان تعیین شده 
است این در حالیست که در بازار آزاد وش پنبه 30 هزار تومان 

خرید و فروش شد.
كاویانی تصریح کرد: وقتی یک زراعتی صرفه اقتصادی نداشته 
از  پیش  نمی کنند.  ورود  بخش  این  در  سرمایه گذاران  باشد 
پیروزی انقالب، در سال 52 وزارت جهاد کشاورزی در آن دوره 
اطالع چندانی در زمینه ماشین آالت برداشت پنبه نداشتند خود 
کشاورزان در آن زمان اقدام به واردات این دستگاه ها کردند. بعد 
از پیروزی انقالب به دلیل عدم توجه به زراعت پنبه این بخش از 
سرمایه گذاری جدید جا ماند و توفیق های چندانی نسبت به پیش 

از انقالب پیدا نکرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در دنیا از ماشین آالت برداشت 
8 ردیفه استفاده می شود، گفت: این ماشین آالت گران است و به 
همین دلیل کشاورزان در این زمینه سرمایه گذاری نمی کنند هر 
چند وزارت کشاورزی یکسری کمک های بالعوض در نظر گرفته 
است اما با این وجود به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی برای کشاورز 
چندان تمایلی برای خرید این ماشین آالت از خود نشان نمی دهند.

وی در پایان تصریح کرد: کارخانه های پنبه پاک کنی بعد از انقالب 
چندان به روز نشدند و چند دستگاهی که وارد شده است همگی 
دسته دوم بودند. ما در داخل کشور پتانسیل تولید پنبه بیش از نیاز 
صنعت نساجی را داریم اما به دلیل عدم حمایت از زراعت سالیانه 
100 هزار تن پنبه وارد کشور می شود. در 6 ماه نخست سال 

جاری،حدود 53 هزار تن پنبه وارد کشور شد.

دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور در البرز مستقر شد

دبیرخانه  کشور،  پوشاک  و  نساجی  تشکل های   - ایرنا   - کرج 
مشترک خود را با هدف تصمیم گیری آسان و بررسی سریع نیازها 

و مشکالت در استان البرز مستقر کردند.
مشترک  نشست  شانزدهمین  در  تصمیم  این  ایرنا،  گزارش  به 
شد  اتخاذ  کرج  در  کشور  سراسر  پوشاک  و  نساجی  تشکل های 
و دبیرخانه این تشکل ها فعالیت خود را در البرز ادامه خواهد داد.

 رییس انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز 
عنون  به  کاال  قاچاق  از  در سخنانی  ها   تشکل  این  نشست  در 
معضلی نام برد که باالترین ضربه را بر پیکره اقتصاد جامعه وارد 

کرده است.
یداهلل مالمیر گفت: متاسفانه کم توجهی ها به مرزی رسیده است 
را مورد تهدید قرار  امروز قاچاق ، صنعت  نساجی و پوشاک  که 

داده است.
وی قاچاق کاال را سبب وارد شدن خسارت کالن به اقتصاد کشور 
ذکر کرد و ادامه داد: متاسفانه امروز کاالی قاچاق با خروج ساالنه 

، عالوه  از کشور همراه شده است  ارز   میلیارد دالر  حدود 2.5 
بر آن ضربه جبران ناپذیری  به تولید و اشتغال وارد کرده است.

وی از آمادگی کامل البرز برای ایجاد  30 هزار شغل و بیش از 2 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی  در بستر ایجاد شهرک 

تخصصی نساجی استان خبر داد.
ایجاد  و  صادرات  تولید،  رونق  که  دولتمردان  از  گفت:   مالمیر 
اشتغال را در اولویت قرار داده اند انتظار داریم  بخش خصوصی 
البرز را برای ایجاد شهرک تخصصی نساجی استان یاری دهند تا 
بستر های الزم در مسیر پویایی اقتصاد استان  و کشور مهیا شود.

استان  در  پیام  اقتصادی  منطقه   و  فرودگاه  از  برخورداری  وی 
را راهگشای ایجاد تحول در اقتصاد منطقه عنوان کرد و افزود:  
عنوان  به  استان  بین 5  از  البرز  وزارت صمت  اساس مصوبه  بر 
اولین منطقه مهم برای ایجاد شهرک تخصصی نساجی و پوشاک 

انتخاب شده است.
وی ادامه داد: حتی فعاالن اقتصادی استان های همجوار برای 
مشارکت و سرمایه گذاری در راه اندازی این شهرک تخصصی 

در البرز اعالم آمادگی کرده اند.
مالمیر تصریح کرد: با تاسیس این شهرک استان البرز  به عنوان 
پوشاک کشور مطرح خواهد  و  نساجی  مهمترین قطب صنعت  
شد، چراکه این مهم  تحولی شگرف را در مسیر پویایی اقتصاد 

کشور رقم خواهد زد.
الزم به ذکر است که پیش از این اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک متولی دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک 

بود.
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ماموریت به صمت برای تغییر ماهیت سازمان حمایت

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از نحوه قاچاق در کشور

خالصه مذاکرات هزار و نود و چهارمین نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هـزار و نـود و چهارمیـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمـن 
صنایـع نسـاجی ایـران بـا حضـور اكثریـت اعضـای هیأت 
مدیـره پیـرو دعـوت نامـه شـماره 11440-1400 مـورخ 
در   1400/08/23 مـورخ  یکشـنبه  روز  در   1400/08/19
محـل دفتـر انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران برگـزار شـد 
و نسـبت بـه مـوارد ذیـل بحـث و تبـادل نظـر و نسـبت به 

برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیـم بـه عمـل آمـد.
کارگروههـای  دبیـران  و  روسـا   ( جلسـه  میهمانـان   -1
تخصصـی انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران ( طبـق دعـوت 
قبلـی در جلسـه حضـور یافتنـد و در خصـوص مسـائل و 
مشـکالت اعضـای کارگروههـای تخصصـی خـود اظهـار 
نظـر فرمودنـد و بحـث و تبادل نظـر بسـیاری در خصوص 
موضـوع مـواد اولیـه صنعت نسـاجی و پوشـاک از جمله نخ 
و پارچـه و صنعـت ریسـندگی و بافندگی صـورت پذیرفت.

2- آقـای مهنـدس نیلفـروش زاده گـزارش مبسـوطی از 
نشسـت روز یکشـنبه مـورخ 1400/08/23 در محـل دفتـر 
معاونـت بازرگانـی داخلـی وزارت صمـت بـا حضـور فعالین 
اتـاق اصنـاف و اتحادیـه پوشـاک و نماینـدگان دادسـتانی 
مدیـران  از  تعـدادی  و  صمـت  وزارت  و  قضائیـه  قـوه  و 
شـرکتهای تولیدکننـده پارچـه جیـن برگزار شـده بـود ارائه 

فرمودند.
3- آقـای مهنـدس فرهـی گزارشـی از برگزاری نمایشـگاه 
بیـن المللـی فـرش و کفپـوش تهـران که توسـط شـورای 
سیاسـتگذاری برنامـه ریزی و اجرا شـده بود ارائـه فرمودند.

4- جلسـه در سـاعت 18:15 بـا ذکـر صلـوات بـر محمد و 
آل محمـد خاتمـه یافت.

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی :                                                      
عبدالحسـین  زینـی،  محمـود  شـیبانی،  علیمـردان  دکتـر 

مقـدم                                                        محمدرضـا  مقـدم،  اخـوان 

معاون اول رئیس جمهور، با ابالغ مصوبه اخیر هیات وزیران، وزارت 
مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  ماهیت  تغییر  برای  را  صمت 
این  انحالل  حتی  و  ساختار  اصالح  کرد.  مامور  تولیدکنندگان  و 
سازمان، همواره در دولت های قبل جزو برنامه سیاست گذاران بوده، 
حال باید دید که سودای دولت سیزدهم با این مصوبه، گام برداشتن 

در مسیر اقتصاد رقابتی است یا تشدید نظارت ها؟ 
با تصویب هیات وزیران، وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف شد 
تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهادها برای 
تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را 

تدوین کند. این تصویب نامه، روز گذشته از سوی 
در ابالغیه معاون اول رئیس جمهور آمده است: »با توجه به مواد 5 و 
6 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 
1358 و ماده 5 اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها موضوع تصویب 
و  وظایف  مورخ 1389/5/27  ه-  نامه شماره 101975/ت 44252 
سیاست گذاری  وظایف  مصادیق  از  شده  یاد  سازمان های  اختیارات 

و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و 
استخدامی کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه نسبت 
به ارایه پیشنهادهای الزم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت این 

سازمان های مذکور اقدام کند«.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، تغییر ساختار و حتی انحالل 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف 
آن به اتحادیه ها و اصناف، دست کم طی یک دهه گذشته از سوی 
دولت های مستقر، همواره مطرح بوده و راهکارهایی نیز برای آن 
ارائه شد اما تغییری در وضعیت حاکمیتی این نهاد دولتی رخ نداد. 
جدی  مدافعان  از  یکی  بخش خصوصی  که  است  حالی  در  این 
برچیده شدن سازمان حمایت است و کارآفرینان بر این باورند که 
رقابت،  در عرصه  بر فرصت سوزی  نظارت های چند الیه، عالوه 

فساد در فضای کسب و کار کشور را نیز تشدید می کند.

معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی طی گزارشی به بررسی پدیده قاچاق کاال و ارز و شیوه های 

وقوع قاچاق و آثار آن پرداخت.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، معاونت پژوهش های 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی 
به بررسی پدیده قاچاق کاال و ارز و شیوه های وقوع قاچاق و آثار 

آن پرداخت.
در این گزارش بیان شده: در سال های گذشته با وجود تأکید اسناد 
باالدستی و بیانات مقام معظم رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده 
قاچاق کاال و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از روش های متفاوت و 
پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و مؤثر در متولیان امر، با 

کاستی هایی روبه رو بوده است.
در ادامه این گزارش ذکر شده: از سال 1392 به بعد، آمارهای مربوط 
به گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال نشان می دهد 
در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی )شامل قاچاق 
معکوس( بیش از 12 میلیارد دالر بوده است که نسبت به تجارت 
رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کاالها از جمله 
پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل 

می شود. 
در این گزارش آمده: هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری 
نامناسب و موانع غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده 
قاچاق تاثیرگذار می باشند اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه 
بندی شیوه های وقوع قاچاق کاال و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، 
آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده های 
تشکیل شده در دستگاه های متولی بررسی شده است. شناسایی و 
واکاوی هریک از روش ها و شیوه های وقوع قاچاق کمک می کند تا 
متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ 

گردد.
بر اساس این گزارش روش ها و شیوه های وقوع قاچاق به تفکیک 
اشاره شده و اولین بستر رویه های وارداتی بیان شده و آمده:  اظهار 

نادرست کاالیی با حقوق ورودی کمتر بجای کاالی با حقوق ورودی 
باال، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کاالی تعاونی مرزنشین، 
ورود کاالی قاچاق در پوشش مرجوعی کاالی صادراتی، خروج کاال از 
منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن،  واردات با بیش 
اظهاری وزن لفاف استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، 
اظهار خالف واقع مشخصات کاال و عدم اخذ مجوز و واردات کاال با 

مجوز جعلی ثبت سفارش از جمله این موارد هستند.
رویه های صادراتی از دیگر بسترهای قاچاق در این گزارش دانسته 
شده و آمده: قاچاق سوخت در پوشش کاالی دیگر، خروج گازوئیل در 
پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل 
ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، 
از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق  با سوءاستفاده  قاچاق گازوئیل 
گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ،  خروج کاالی یارانه ای 
تحت پوشش کاالی صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهالک 

مجوز/ با مجوز تکراری از جمله این موارد است.
در مورد رویه های ترانزیتی هم آمده: اعالم وصول صوری محموله در 
مقصد، تخلیه کاالی اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کاالی 
مبادی  )از  قاچاق  کاالی  ترانزیت، حمل  مسیر  بین  در  اظهارنشده 

غیررسمی( تحت عنوان کاالی ترانزیت از جمله این موارد است.
قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی از دیگر بسترهای قاچاق است که در 
این گزارش مورد اشاره قرار گرفته و آمده: ورود کاال از مرزهای زمینی 
و صعب العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی کند، ورود 
کاال از طریق خورها و اسکله های غیرمجاز و متروکه،  ورود کاالی 
غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی از مواردی است که 

در این گزارش مرود اشاره قرار گرفته است.
همچنین در این مطالعه مهمترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی وقوع 
قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق تشریح شده 
و آمده: می توان به ایجاد اختالل در فعالیت واحدهای تولیدی، ناکارایی 
سیاست های تجاری، انحراف در سرمایه گذاری و فرار سرمایه، ایجاد 
اشکال در تحلیل های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست، کاهش 
درآمدها و افزایش هزینه های دولت، انتقال نیروی کار و تضییع حقوق 

مصرف کننده اشاره نمود.
در این گزارش تاکید شده: با توجه به آثار وقوع قاچاق کاال و ارز در 
حوزه های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، الزم است 
عالوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی 
از طریق قانون گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و 
مقررات و همچنین فرآیندها و رویه های گمرکی، انجام شود تا ریسک 

و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.
متن کامل این گزارش رادر سایت انجمن صنایع نساجی ایران بخوانید.

با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده از ۱۳ دی ماه تولیدکنندگان ملزم به درج 

برچسب معافیت مالیات ارزش افزوده شدند

به  نامه ای  در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  منظور  داود 
ایران، جزئیات اجرای تبصره  اتاق  غالمحسین شافعی رئیس 
»2« جز 17 بند )الف( ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
 1400 ماه  دی   13 تاریخ  از  که  را   1400  /03  /02 مصوب 

عملیاتی می شود را تشریح کرد.
بر اساس این تبصره، »تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کاالهای 
موضوع این بند از قانون، مکلفند که برچسب معافیت از مالیات 
بر ارزش افزوده را روی بسته بندی کاالهای مذکور درج کنند«. 
همچنین بر این اساس، »دریافت مالیات و عوارض از کاالها و 
خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه ای معادل 
دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نیست«.

بر اساس نامه سازمان امور مالیاتی کشور به رئیس اتاق ایران 
این سازمان رسیده، عالوه  رئیس  منظور  داود  امضای  به  که 
بر آنکه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاالهای معاف مکلفند 
برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای 
هنگام  به  کنند،  درج  مزبور  کاالهای  بسته بندی  روی  قانون، 
از  افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات  دریافت  به  مجاز  عرضه، 
تنها  نه  تخلف  صورت  در  و  نیستند  معاف  خدمات  و  کاالها 
باید مالیات و عوراض دریافتی را عودت کنند، بلکه مشمول 
جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافت نیز می شوند 

که غیر قابل بخشش است.
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نمایندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی در نهمین جلسه کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق تهران از نگرانی های خود در باب تبعات اجرای دستورالعمل 
جدید وزارت صمت سخن گفتند و مهمترین نقدی که به تدوین کنندگان 
این بخشنامه وارد دانستند، آن بود که جزییات این دستورالعمل به شکل 

سیستماتیک به اطالع ذینفعان این حوزه نرسیده است. 
نهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسي دستورالعمل 
جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصوالت 
پتروشیمی اختصاص یافت. جلسه ای که با حضور محسن صفدری، سرپرست 
دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت برگزار شد و در آن، دستورالعمل 

جدید وزارت صمت به نقد درآمد.
در ابتدای این جلسه، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با 
اشاره به اینکه در جلسات پیشین کمیسیون، مشکالت صنایع مختلف به بحث 
و بررسی گذاشته شده است، توضیح داد که در این جلسه، مسایل صنایع پایین 

دستی حوزه پتروشیمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه، مرتضی نیک سرشت، دبیر انجمن همگن پالستیک، توضیحاتی 
درباره دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی 
ارائه کرد و گفت:دستورالعملی توسط وزارت صمت تهیه شده که اطالعات 
دقیقی از آن منتشر نشده و فعاالن حوزه پتروشیمی به صورت جسته و گریخته 
اطالعاتی از آن کسب کرده اند. با این وصف، اعضای انجمن در این جلسه 
به عوامل عدم توسعه صنعت پالستیک با تمرکز بر طرح جدید وزارت صمت 
خواهند پرداخت. او در ادامه توضیح داد که حذف سهمیه های بهین یابی، عدم 
تمایل واحدهای تولیدی به خرید از بورس کاال، عدم قیمت گذاری صحیح 
پلیمرها بر اساس جنوب شرق آسیا، دریافت هزینه های اضافی همچون پالت 
و فرسودگی خطوط تولید و عدم واردات ماشین آالت از جمله محورهای مهم 

این بخشنامه است که به آنها پرداخته خواهد شد.
سپس مهرداد صادقی نکو، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن به ارائه 
توضیحاتی در این باره پرداخت و گفت: از زمان صدور این بخشنامه تا به 
امروز، هر چه از مدیران وزارت صمت درخواست کرده ایم که نسخه ای از این 
بخشنامه را در اختیار ما قرار دهند، پاسخی دریافت نکرده ایم. یکی از اشکاالت 
این طرح آن است که سهمیه ها حذف شده و کاال طی سه مرحله در بورس 
کاال عرضه می شود؛ در مرحله نخست تولیدکنندگان تخصصی امکان خرید 
دارند، باقیمانده محصوالت در مرحله دوم به کل تولیدکنندگان قابل عرضه 
است و در مرحله سوم افراد حقیقی و حقوقی می توانند این محصوالت را 
خریداری کنند و این به منزله ورود افراد غیر تخصصی به بازار پتروشیمی است.

او با بیان اینکه با حذف سهمیه ها و اجرای روش مورد نظر وزارت صمت در 
مورد عرضه محصوالت پتروشیمی، بیم شکل  گیری رقابت در مورد کاالهایی 
که در گذشته رقابتی در مورد آنها وجود نداشت، پدید می   آید، ادامه داد: با 
سنگین شدن رقابت، گرانی مواد اولیه محتمل خواهد بود و انتظارات تورمی 
آن به بازار کاال سرازیر خواهد شد. صادقی نکو، یکی دیگر از مشکالت این 
طرح را نادیده انگاشتن واردات توسط تولیدکنندگان دانست و گفت: هر فعال 
اقتصادی در این حوزه باید بتواند واردات مواد اولیه داشته باشد و نباید در این 
زمینه انحصار شکل بگیرد. او همچنین به عمر باالی ماشین آالت در صنعت 
پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هزینه تعمیرات این ماشین آالت بسیار باالست 
و انرژی بری باالیی دارد. همچنین هزینه تمام شده تولید نیز با وجود این 
ماشین آالت مقرون به صرفه نیست. اما در این شرایط از واردات ماشین االت 
جلوگیری می شود و این مساله عالوه بر افزایش قیمت ماشین آالت به کاهش 

انگیزه سرمایه گذاران نیز منجر شده است.
صادقی نکو، با اشاره به اینکه این طرح خالقیت و آرامش تولیدکنندگان را 
سلب می کند، گفت: انتظار این بود که در تدوین این دستورالعمل، نظر تشکل ها 
اخذ شود. بنابراین درخواست ما این است که تا زمان بازنگری در آن، اجرای 

این طرح مسکوت بماند.
حسین ُدر، رییس اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی نیز در 

سخنان خود به عدم اطالع فعاالن اقتصادی از جزییات بخشنامه وزارت صمت 
اشاره کرد و گفت: به بخش خصوصی حق بدهید که نگران باشد؛ چرا که 
تغییرات اعمال شده در قواعد بازار پتروشیمی ممکن است کسب وکارها و 
سرمایه مان را به بازی بگیرد.او در ادامه گفت:پتروشیمی ها در حالی اقدام 
به صادرات می کنند که 14 درصد هزینه دور زدن تحریم  ها را می پردازند و 
البته هزینه های دیگری عالوه بر هزینه های تولید به قیمت این محصوالت 
اضافه می  شود. او افزود: از سال 1397هزینه مضاعفی به نام هزینه پالت از 
تولیدکنندگان گرفته می شود؛ بدین ترتیب به طور متوسط ساالنه حدود 200 
میلیارد تومان از صنایع پایین دستی کسر می شود و به حساب صنایع باالستی 
انتقال می یابد. در حال پیگیری هستیم که نه تنها این رویه متوقف شود که 

هزینه های به ناحق گرفته شده نیز بازگردانده شود.
پس از آنکه فعاالن بخش خصوصی نقطه نظرات خود را بیان کردند، محسن 
صفدری، سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت توضیحاتی 
درباره طرح جدید این وزارتخانه برای تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی ارائه 
کرد. او سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که »این حجم از بی  اعتمادی 
به دولت نوبر است.« صفدری با بیان اینکه سامانه بهین یاب از ابتکارات سید 
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت است، از حاضران در این 
نشست، خواست که به طرح جدید وزارتخانه اعتماد کنند. او با رد این مساله که 
این دستورالعمل در دسترس قرار نگرفته است، گفت: این بخشنامه دو بار در 
کارگروه تنظیم بازار طرح شده و نظرات بخش خصوصی در جلساتی دریافت 

شده است. اما می توانم اکنون آن را در اختیار حضار قرار  دهم.
صفدری با بیان اینکه این دستورالعمل هنوز اجرایی نشده و فعاالن اقتصادی 
می توانند نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند، ادامه داد: حذف سهمیه ها 
از جمله مسایلی بوده که بخش خصوصی طی سال های گذشته آن را دنبال 
کرده است. حذف این سهمیه ها موجب شفافیت می شود. همچنین قرار است، 
اطالعات خرید و فروش اعضای این زنجیره در سامانه جامع تجارت به پایه 
اطالعات سازمان مورد مالیاتی تبدیل شود. به بیان دیگر، سامانه جامع تجارت 

به درگاه سامانه 169 تبدیل خواهد شد.
او همچنین گفت که سهمیه بندی به شکلی که شما تصور می کنید، قطع 
نخواهد شد ودر مورد کاالهایی که در بازار التهاب ایجاد نمی کند، امکان 

فروش باالتر از سهمیه ها نیز فراهم می شود.
در ادامه این جلسه، علیرضا ترک عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر ایران، 
طی سخنانی به نقاط مثبت و منفی این دستورالعمل اشاره کرد و گفت که 
اجرای ناقص این طرح شرایطی به مراتب بدتر از شرایط موجود را پدید خواهد 
آورد. او پذیرش »مسئولیت بازار پتروشیمی توسط وزارت صمت«،»تمرکز بر 
عرضه به جای سیاست های کنترل تقاضا«، »تسهیل واردات«، »پذیرش 
کمبود در برخی مواد پتروشمی« و »به رسمیت شناختن مکانیزم بازار آزاد« را 
از جمله نقاط مثبت طرح برشمرد. ترک همچنین به ضعف اطالع رسانی در 
مورد دستورالعمل اشاره کرد و گفت: این طرح بالفاصله پس از طرح افق ارائه 
شده و در مواردی در تضاد با آن است. همچنین این طرح نیاز به برنامه اجرایی 
شفاف دارد. ایراد بعدی آن است که چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرا، 
مشارکت تشکل ها و ذینفعان جلب نشده است. بنابراین انتظار این است که 
دست کم، بخش هایی که دچار ابهام است، در تعامل با تشکل ها ابهام زدایی 
شده و بخش هایی که قابلیت اجرا ندارد، حذف شود. او همچنین خواستار اجرای 
مرحله ای طرح شد و در عین حال درخواست کرد که همزمان با حذف سقف 

تقاضا، عرضه نیز افزایش پیدا کند.
اتاق تهران نیز گفت که اگر  مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی 
این دستورالعمل به افزایش دخالت دولت در بازار، تردید و سردرگمی فعاالن 
اقتصادی و ایجاد محدودیت در بازار شود، به نفع منافع عمومی نخواهد بود. 
در ادامه این جلسه، برخی از حاضران نیز خواستار حمایت از صادرات صنایع 

پایین دستی شدند.
در همین حال، عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار بورس کاالی ایران توضیح 
داد که در طرح جدید، سیاست این نیست که در بازار محدودیت ایجاد شود؛ 
بلکه اولویت این طرح، تنظیم بازار داخل بوده و اینکه صادرات قفل نشود.

او با بیان اینکه در این طرح، کاالها به سه گروه مازاد، رقابتی و انحصاری 
تفکیک می شود، ادامه داد: این طرح کمک می کند که کشور در زمینه کاالهای 
انحصاری دچار کسری نشود و تولید کننده این کاالی انحصاری را مکلف 

می کند که این کسری را از طریق واردات تامین کند.
یعقوبی همچنین توضیح داد که به موجب این طرح، کف عرضه همزمان 
با افزایش سقف تقاضا افزایش پیدا می کند. او در عین حال به این نکته نیز 
اشاره کرد که این دستورالعمل هنوز ابالغ نشده اما بخش هایی از آن اجرایی 

شده است.

در نهمین جلسه كمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد
خالصه مذاکرات هزار و نود و پنجمین نشست هیأت مدیره نقد دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی

صورتجلسه

هـزار و نود و پنجمین نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع 
نسـاجی ایران با حضـور اكثریـت اعضای هیأت مدیـره پیرو 
دعـوت نامـه شـماره 11586-1400 مـورخ 1400/09/02 
در روز یکشـنبه مـورخ 1400/09/07 در محـل دفتـر انجمن 
صنایـع نسـاجی ایـران برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیل 
بحـث و تبـادل نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ 

تصمیـم به عمـل آمد.
1- خالصـه مذاکـرات هـزار و نـود و سـومین و هـزار و نود 
و چهارمیـن نشسـت هیـأت مدیـره مـورخ 08/09/ 1400 و 
1400/08/23 قرائـت و بـه امضـای حاضریـن در نشسـت 

رسـید. مذکور 
2- آقـای دکتـر کاظمـی گزارشـی از نشسـت مربـوط بـه 
اعمـال تغییـرات عرضـه محصـوالت پتروشـیمی در بورس 
ارائـه فرمودنـد  و مقـرر شـد انجمن نسـبت به ایـن موضوع 

اعـالم موضـع نماید.
3- آقـای دکتـر کاردان مطالبی را در خصـوص نقل و انتقال 
ارز در خریـد مـواد اولیـه و مخاطرات ایجاد شـده برای تولید 
کننـدگان در تهیـه و تامیـن قطعـات و لـوازم یدکـی مطرح 
فرمودنـد و بحـث و تبـادل نظـری در این خصـوص صورت 
پذیرفـت در ادامـه در خصـوص موضـوع تاسـیس تعاونـی 
تامیـن نیـاز واحدهای عضـو انجمن بحث و تبادل نظر شـد.

دبیرخانـه  گیـری  شـکل  رونـد  از  مبسـوطی  گـزارش   -4
مشـترک تشـکل های صنفی و صنعتی پوشـاک و همچنین 
نشسـت هـای مرتبـط با ایـن دبیرخانـه و آئین نامـه مصوب 

شـده بـرای اداره ایـن دبیرخانـه ارائه شـد.
برخـی  واردات  تعرفـه  افزایـش  پیشـنهاد  موضـوع   -5
محصـوالت نسـاجی از جملـه پارچـه، موکـت، نـخ و الیـاف 
مطـرح شـد و بحـث و تبادل نظـر بسـیاری در این خصوص 
صـورت پذیرفـت که در نهایت مقرر شـد مکاتبـه ای با ادراه 
کل در خصـوص لـزوم اجـرای مصوبه مجلس بـرای اصالح 
نـرخ محاسـبات گمرکی بر مبنـای دالر نیما صـورت پذیرد.

6- گزارشـی از موافقـت وزارت کار و اتـاق بازرگانـی بـرای 
برگـزاری مجمـع عمومی و انتخابات بصـورت حضوری ارائه 
شـد و مقـرر گردیـد در جلسـه آتـی هیـأت مدیـره در ایـن 

خصـوص تصمیـم گیـری بعمـل آید.
المللـی  بیـن  نمایشـگاه  برگـزاری  رونـد  از  گزارشـی   -7
نسـاجی تهران کـه از 14 لغایـت 17 آذرمـاه در محل دائمی 
نمایشـگاههای بیـن المللـی تهـران برگـزار مـی گـردد و 
همچنیـن برنامـه های افتتاحیه و ضیافت شـام روز دوشـنبه 

18 آذر مـاه ارائـه شـد.  
8- جلسـه در سـاعت 18:00  با ذکر صلـوات بر محمد و آل 

محمـد خاتمه یافت.
  

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی :     
مهنـدس علـی فرهـی، اکبـر لبـاف، محمـود زینـی ، دکتـر 

علیمـردان شـیبانی
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آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بانک ها مدت 
زمان زیادی درگیر این مسئله بودند که خوشبختانه با  تالش های بانک 
مرکزی  و ایجاد اداره تامین مالی زنجیره تولید گام های اولیه و اساسی در 

این زمینه برداشته شد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تک نرخی شدن ارز 
گفت: یکی از مهمترین ویژگی های بودجه سال آینده، تک نرخی شدن 
ارز است که به توسعه صادرات کشور کمک می کند و طبق الیحه بودجه 
سال آینده، مالحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته می شود و 

ایران می تواند کانون و قطب )هاب( تجاری منطقه شود.آقامحمدی ابراز 
امیدواری کرد منابع سرگردان به نام تولید نداشته باشیم و منابع به سمت 

تولید هدایت شود و به دریافت وام به سبک گرفتن پول خاتمه دهیم.
رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر معظم انقالب گفت: این 
موضوع به حوزه ارزی نیز باید تعمیم یابد، به عنوان نمونه شرکت های 
صنایع غذای کنسرسیومی برای صادرات تشکیل داده اند، بازارهای جهانی 
را بین خودشان تقسیم کرده و به صورت مشترک به کشت فرامرزی روی 

آورده اند که درآمدهای ارزی آنها نیز باید نظام مند شود.
وی بر اهمیت بورس در این حوزه نیز تاکید کرد و ادامه داد: باید در روند 
این عملیات بتوانیم بورس را تقویت کنیم و اتفاقا بسیاری از مشکالت 
شرکت های بورسی در همین حوزه است و از این پس باید به شرکت های 
مشکالت  از  بسیاری  افزود:  آقامحمدی  شود.  داده  تسهیالت  بورسی 
بانک ها به این دلیل است که در بخش تامین مالی شرکت ها، زمینی را به 
عنوان وثیقه در اختیار بانک ها قرار می دهند و در واقع زمین سوخته ای را با 
قیمت باال به بانک می فروشند. وی تصریح کرد: باید شرکت های بورسی در 
جریان تامین مالی زنجیره ای قرار بگیرند تا سهام وثیق باشد و از این طریق 
فقط به شرکت های بورسی تسهیالت داده می شود و بخشی از مشکالت 

این شرکت ها برطرف خواهد شد.

ریالی سرمایه  ارائه تسهیالت  امکان  از  تجارت  توسعه  رئیس سازمان 
هزینه  کاهش  راستای  در  ترجیحی  نرخ های  با  صادرات  گردش  در 

صادرکنندگان در بازارهای هدف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، طی نامه ای از سوی 

رئیس سازمان توسعه تجارت پرداخت تسهیالت ریالی سرمایه در گردش 
صادرات با نرخ های ترجیحی در راستای کاهش هزینه صادرکنندگان در 

بازارهای هدف ممکن است.
بر این اساس با توجه به اقدامات انجام شده در راستای سپرده گذاری ریالی 
صندوق توسعه ملی در بانک های عامل، امکان پرداخت تسهیالت ریالی 
سرمایه در گردش صادرات با نرخ های ترجیحی با هدف کاهش هزینه 
صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آن ها میسر 
است. بدین ترتیب صادرکنندگان در صورت تمایل به دریافت تسهیالت 
مذکور ضمن مراجعه به سامانه بهین یاب )بخش تسهیالت ریالی صندوق 

توسعه ملی( می توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
در این بین پس از احراز اهلیت صادراتی متقاضیان توسط این سازمان 
نسبت به ارسال مشخصات صادرکنندگان واجد شرایط به بانک های عامل 
)به صورت برخط( با هدف احراز اهلیت اعتباری و پرداخت تسهیالت 

اقدام می شود.

ارز در بودجه سال ۱40۱ تک نرخی است

شرایط پرداخت تسهیالت ریالی صادرات با نرخ های ترجیحی

در پی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در 2 خرداد سال جاری در 
مجلس شورای اسالمی و ابالغ آن در 12 تیر امسال به رئیس جمهور، 
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد این قانون 6 ماه پس از ابالغ به دولت، 
الزم االجراست که با این حساب قرار است قانون جدید مالیات بر 

ارزش افزوده از 13 دی ماه اجرایی شود.
تا برخی فعاالن صنعت حمل و نقل در  موضوعی که سبب شده 

خصوص احتمال افزایش تورم هشدار دهند.

در مقابل سازمان راهداری می گوید قباًل از هر بارنامه 4 درصد عوارض 
و 9 درصد مالیات ارزش افزوده و جمعاً 13 درصد دریافت می شد اما از 
سیزده دی ماه صرفاً 9 درصد عوارض دریافت می شود که به کاهش 

4 درصدی کرایه حمل می انجامد.
مدیرکل حقوقی سازمان راهداری )21 تیر(: حذف حمل و نقل جاده ای 

از مالیات بر ارزش افزوده، به کاهش قیمت کاالها می انجامد
بر اساس اصالحیه این قانون، بخش حمل و نقل جاده ای از این پایه 
مالیاتی معاف شده است؛ حجت اهلل فالح مدیرکل حقوقی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز 21 تیر ماه امسال اعالم کرد: بر 
اساس قانون جدید مصوب مجلس خدمات حمل و نقل اعم از بار و 
مسافر درون و برون شهری، بین المللی، جاده ای، ریلی و دریایی از 

مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
بود: معافیت جدید منجر  این مقام مسئول سازمان راهداری گفته 
مشوق  و  شده  کاال  جایی  جابه  هزینه  در  توجه  قابل  کاهش  به 

سرمایه گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکت ها خواهد شد.
مصوبه شورای اقتصاد )1 آبان(: عوارض صدور بارنامه از 4 به 9 درصد 

افزایش یابد

عوارض صدور بارنامه افزایش یافت

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت و در صورت لزوم تمدید عضویت خود اقدام فرمایید.

0۲۱ ۲6۲00۱96 info@aiti.org.ir09۱۲ 958۳657 واتساپ

پیش بینی تجارت 98 میلیارد دالری تا پایان سال
علیرضا مقدسی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه 122 
میلیون و 500 هزار تن کاال به ارزش 72 میلیارد و یکصد میلیون دالر بین 
ایران و سایر کشورها مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از حیث وزن 11 درصد و از لحاظ ارزش 38 درصد رشد نشان می دهد 
که در صورت ادامه روند تجارت کنونی تجارت خارجی کشورمان تا پایان 
سال به 98میلیارد دالر خواهد رسید. وی افزود: از کل تجارت صورت 
گرفته در مدت مذکور 92 میلیون و 300 هزار تن آن به ارزش 35 میلیارد 
و یکصد میلیون دالر به صادرات اختصاص دارد که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از نظر وزن هشت درصد و از لحاظ ارزش 40 درصد افزایش 
داشته است که این میزان از کل صادرات یک ساله سال 99 بیشتر شده 
است که انتظار داریم به حفظ روند صادرات، این میزان تا پایان سال به 

47 میلیارد دالر برسد.
سرپرست گمرک ایران تصریح کرد: رشد صادرات غیرنفتی در شرایط 
تحریمی و وجود محدودیت های اقتصادی، حاصل تالش و همت همه 
دست اندرکاران حوزه تجارت خارجی، به ویژه فعاالن اقتصادی است و 
انتظار می رود با رفع مشکالت و تنگناهای موجود، شاهد بهبود وضعیت 
تجارت در آینده باشیم.مقدسی اظهار کرد: محصوالت پتروشیمی با 42 
میلیون و 400 هزار تن به ارزش 14 میلیارد و 700 میلیون دالر مهم ترین 
کاالهای صادراتی ایران در 9 ماهه سال جاری بوده که 46 درصد از وزن 
داده است و  اختصاص  به خود  را  ارزش کل صادرات  از  و 42 درصد 
رشد 40 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.

وی درخصوص عمده مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی گفت: چین با 21 
میلیون و 300 هزار تن کاال به ارزش 10 میلیارد و 200 میلیون دالر، 
نخستین شریک تجاری ایران بود و پس از آن عراق با 23 میلیون و 
500 هزار تن کاال به ارزش شش میلیارد و 800 میلیون دالر، ترکیه 
با 11 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و یکصد میلیون دالر، 
امارات متحده عربی با هشت میلیون و 300 هزار تن به ارزش سه میلیارد 
و 400 میلیون دالر و افغانستان با سه میلیون و 300 هزار تن به ارزش 
یک میلیارد و 400 میلیون دالر در رده های بعدی قرار گرفتند.سرپرست 
گمرک ایران درخصوص آمار واردات کاال در 9 ماهه سال جاری گفت: در 
این مدت 30 میلیون و یکصد هزار تن کاال به ارزش 37 میلیارد دالر وارد 
کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن 20 
درصد و از نظر ارزش 37 درصد رشد داشته است.وی افزود: امارات متحده 
عربی با هشت میلیون و 900 هزار تن کاال به ارزش 11 میلیارد و 500 
میلیون دالر، چین با دو میلیون و 500 هزار تن به ارزش هشت میلیارد و 
400 میلیون دالر، ترکیه با دو میلیون و 900 هزار تن به ارزش سه میلیارد 
و 700 میلیون دالر، آلمان با 593 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 400 
میلیون دالر و سوییس با یک میلیون و 600 هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و 300 میلیون دالر پنج کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بودند. 
مقدسی یادآور شد: از مجموع کاالی وارداتی به کشور در مدت یادشده 
23 میلیون و یکصد هزار تن آن به ارزش 12 میلیارد و 400 میلیون دالر 
را کاالهای اساسی تشکیل می دهد که 32 درصد در وزن و 61 درصد در 

ارزش رشد داشته است.

4


