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نايب رييس انجمن صنايع نساجى ايران معتقد است«صنعتگران 
مخالفتى ندارند كه كاال وارد شود، اما همان عوارض و مالياتى كه 

از صنعتگر گرفته مى شود، بايد از آنها هم اخذ شود.»
دكتر عليمردان شيبانى در گفت وگو با خبرگزارى خبرآنالين اظهار 
داشت: «در صنعت نساجى با هر يك كيلو كاالى قاچاقى كه وارد 
كه  شغلى  داد؛  خواهيم  دست  از  را  شغل  دو  حداقل  شود،  كشور 

امروز بزرگ ترين بحران كشور است.»
كنيم  كارى  بايد  داريم،  توان  در  چه  هر  با  ما  افزود: «همه  وى 
كه جوانان مشغول كار شوند؛ وگرنه به كارهاى زيرزمينى روى 

مى آورند كه هيچ ارزش افزوده اى براى كشور ندارد.»
نايب رييس انجمن صنايع نساجى ايران تصريح كرد: «صنعتگران 
هميشه گفته اند كه هيچ مخالفتى ندارند كه كااليى وارد كشور 
شود، اما همان عوارض و مالياتى كه از صنعتگران خارجى گرفته 

مى شود، از ما هم گرفته شود.»
كه  مى دهم  قول  شما  به  شرايط  اين  «در  كرد:  عنوان  شيبانى 
نخواهد  را  داخلى  كاالهاى  با  رقابت  قدرت  وارداتى  كاالهاى 

داشت.»
وى متذكر شد: «توليدكننده داخلى بايد 9 درصد ماليات بر ارزش 
افزوده، 25 درصد ماليات بر درآمد و چندين عوارض ديگر تحت 
عناوين مختلف پرداخت كند و اين قيمت تمام شده را باال مى برد. 
و  ماليات  اين  از  هيچ كدام  قاچاق  كاالى  كه  است  حالى  در  اين 

عوارض را نمى دهد.»
بايد  «ما  داد:  ادامه  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  رييس  نايب 
وجود  سالم  رقابت  وارداتى  كاالى  و  داخلى  توليد  بين  بگذاريم 

داشته باشد و تعادل داشته باشيم.»
شيبانى خاطرنشان كرد: «ما نمى توانيم از توليدكننده داخلى بهره 
22، 23 درصد بگيريم، اما قاچاقچى كاال را از جايى وارد كند كه 

بهره اش 3 درصد هم نيست.»
وى در ادامه با اشاره به تعطيالت زياد در اقتصاد ايران، تصريح 
كرد: «براى مثال، در همين هفته روز دوشنبه و چهارشنبه تعطيل 
بود، شما بگوييد چگونه كارخانه را مى شود تنظيم كرد؟ عمال 5 
روز هفته تعطيل است. اين ها عواملى است كه قيمت تمام شده 

را باال مى برد.»
را  شده  قيمت تمام  كه نتوانيم  زمانى  شيبانى تاكيد كرد: «ما تا 
منطقى كنيم، نه مى توانيم صادرات داشته باشيم و نه مى توانيم 

بازار داخل را داشته باشيم.»

ورود هر يک کيلو کاالی قاچاق، دو 
شغل را از بين می برد

ادامه در صفحه 3

رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان پوشاك تهران آخرين 
وضعيت مربوط به واردات پوشاك توسط شركت هاى خارجى و 

نحوه عرضه آن در ايران را تشريح كرد.
ابالغ  به  اشاره  با  ايسنا،  با  گفت وگو  شيرازى در  ابوالقاسم 
شعب  و  نمايندگان  فعاليت  گواهى  صدور  نحوه  دستورالعمل 
شركت هاى خارجى عرضه كننده پوشاك در ايران عنوان كرد: 
اين ابالغيه به منظور ساماندهى واردات با حمايت از توليد داخلى 
انجام شد و قرار شد كليه واحدهاى پوشاك كه به شكل تجارى 
وارد كشور مى شوند گواهى واردات از مركز امور اصناف ايران و 
نيز معاونت امور بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت 

كنند.

جلسه   برگزارى  به  اشاره  ضمن   - رئيس زاده-  محمدمهدى 
مشترك انجمن با معاونان سازمان امور مالياتى از پيگيرى مسائل 

و مشكالت صنعتگران نساجى در زمينه قوانين مالياتى خبر داد.
وى بيان داشت: در اين جلسه كه با حضور آقايان نادر جنتى- 
ماليات  معاون  مسيحى-  محمد  و  مستقيم-  ماليات هاى  معاون 
مبحث  بود،  همراه  كشور-  مالياتى  امور  سازمان  افزوده  ارزش 
بخشودگى جرايم مالياتى مطرح شد. طبق قانون مؤديان مالياتي 
كه بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداكثر شش ماهه 
ماليات  و  جرائم  درصد  صد  تا  نمايند،  پرداخت  سال 1395  اول 

در  اما  بود  خواهد  بخشودگي  قابل  آنها  اضافي 

آخرين وضعيت واردات پوشاک به ايران

لزوم اخذ تدابير حمايتی در بخش ماليات ها

ادامه در صفحه 2

صنايع  انجمن  مديره  هيات  عضو 
«وقتی  داشت:  اظهار  ايران  نساجی 
که  باشد  باز  سودجو  افراد  برای  فضا 
را  ماليات  و  دولت  عوارض  حقوق 
نشوند،  شناسايی  افراد  اين  و  نپردازند 
آن زمان توليدکننده داخلی توان رقابت 

با دنيا را نخواهد داشت.»
با  گفت وگو  در  نيل فروش زاده  حسن 
وضعيت  درباره  خبرآنالين  خبرگزاری 

قاچاق  چه  به  ببينيم  بايد  «ما  داشت:  اظهار  کشور  در  قاچاق 
می گوييم؛ هر چيزی که از شبکه پولی کشور پنهان بماند و حقوق 
عوارض دولت و ماليات را به درستی پرداخت نشود، قاچاق است.»

کنند.  وارد  مرزنشينان  را  کاال   که  نيست  اين  افزود: «قاچاق  وی 
حجم کاالی قاچاق که وارد کشور می شود و رقم فرار مالياتی و 
فرار حقوق عوارض بسيار باالست.» عضو انجمن صنايع نساجی 
تصريح کرد: «ما اگر قاچاق را به درستی تعريف کنيم، آن زمان 
خودبه خود قضيه حل می شود. ما نبايد دنبال اين باشيم که حرف های 
گمراه کننده را گوش بدهيم. مثال بگوييم کاالی داخلی کشور کيفيت 

ندارد يا قيمت تمام شده اش باالست.» 
نيل فــروش زاده عنــــوان کرد: «اين 
غالب  ولی  دارد،  اهميت  شاخص ها 
نيست. وقتی فضا برای افراد سودجو باز 
است که حقوق عوارض دولت و ماليات 
را نپردازند و اين افراد شناسايی نشوند، 
ايجاد  فاصله  حدی  به  درصدها   اين 
می کند که توليدکننده داخلی به هيچ 
وجه توان رقابت ندارد.» وی متذکر شد: 
«ما از نظام جامع اطالعاتی برخوردار نيستيم، اين در حالی است که 
صالحيت کار افراد بايد در سيستم تعريف شود.» عضو انجمن صنايع 
نساجی ايران عنوان کرد: «اگر ما کاری کنيم و فضايی باز شود که 
افراد غيرمربوط در کاری وارد شوند، قابل کنترل نيست. ما بايد شبکه 
کنترلی را که عمليات را سيستماتيک کنترل می کند، راه بياندازيم 
که اطالعات افراد مشخص باشد.» نيل فروش زاده خاطرنشان کرد: 
«برای مثال، کد کارت ملی تمام اطالعات شخصی افراد را روی 
سيستم های کنترلی نشان می دهد و می توان با استفاده از آن به 

ساماندهی اين شبکه اطالعاتی يکپارچه پرداخت.»

چرا فرار مالياتی در کشور باالست؟

دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران: نايب رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:

رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان پوشاك تهران:
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گفتگو
ادامه از صفحه 1

لزوم اخذ تدابير حمايتی در بخش ماليات ها
مى گيرد  صورت  سليقه اى  و  متفاوت  به صورت  قانون  اين  اجرا 
مورد  در  و  درصدى   80 بخشودگى  موارد  برخى  در  اين كه  كما 
شد  قرار  نهايت  در  دارد.  وجود  درصدى   60 بخشودگى  ديگر 
تا  نمايد  منعكس  نساجى  صنايع  انجمن  به  را  موضوع  مودى 
شود. مرتفع  بخش  اين  مشكالت  ذى ربط  مراجع  طريق  از 
بخش  شد:  يادآور  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
مسئولين  كه  بود  ماليات ها  بدهى هاى  تقسيط  جلسه،  بعدى 
نمايند، اجرا  قانون  طبق  را  اقساط  تا  كردند  آمادگى  اعالم 
از  غير  بانكى،  تسهيالت  كنندگان  دريافت  داشت:  اذعان  وى 
فاكتورى  پيش  اسالمى،  عقود  نظر  از  بايد  جعاله  مانند  عقودى 
فاكتور  پيش  كه  فردى  وجه  در  را  تسهيالت  بانك  تا  بگيرند  را 
سال هاى  روال  اين  متأسفانه  اما  ارائه  دهد  نموده،  صادر  را 
(بدون  تسهيالت  گيرندگان  ميان  صورى  به صورت  متمادى 
اين كه معامله اى صورت گيرد) انجام مى شود و در واقع معامله اى 
انجام نمى شود! سازمان امور مالياتى بنا بر مصوبه ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادى در سال 93، در برخى موارد اين قبيل معامالت 
را به صورت قطعى تلقى كرده و براساس آن ماليات هاى سنگينى 
وضع مى نمايد، در جلسه مذكور مقرر شد در صورت اثبات عدم 
انجام معامله، مالياتى محقق نشود؛ البته بايد مصوبه به گونه اى 
اصالح شود تا به اصطالح دست مميزين مالياتى باز گذاشته شود.

سازمان  مسئولين  كه  نكته اى  تنها  كرد:  اضافه  رئيس زاده 
حوزه  برشمردند،  قرمز  خط  به عنوان  كشور  مالياتى  امور 
ندارند. خارجى  وجود  كه  بود  صورى  و  كاغذى  شركت هاى 
وى ضمن اشاره به فاكتور امتناع گفت: در گذشته موديان مالياتى 
فروش  و  خريد  اطالعات  ارسال  و  ثبت  به  نسبت  مى توانستند 
اين  همچنين  نمايند.  اقدام  قراردادها  بابت  پرداخت  همچنين  و 
امكان وجود داشت كه نسبت به ثبت و ارسال اطالعات موديانى 
كه از ارائه شناسه ملى (براى اشخاص حقوقى) و كد ملى (براى 
اشخاص حقيقى) به فروشنده در زمان خريد كاالها و خدمات امتناع 
سازمان  سال جارى،  مهر  ابتداى  از  اما  نمود  اقدام  نيز  ورزيده اند، 
امور مالياتى، فاكتور امتناع را حذف كرده و اين موضوع صنعت 

نساجى و پوشاك را كه از واردات بى رويه و قاچاق رنج مى برد، با 
مشكالت عديده اى در بخش فروش محصول روبرو كرده است.
رئيس زاده تصريح كرد: در صورت عدم قاچاق، امكان داشت كه 
توليدكنندگان با اجماع  سازى مشكل فروش محصوالت خود را 
حل كنند اما   محصوالت نساجى قابل تهيه از مراجع و مراكز ديگر 
نيز هستند و به همين دليل بايد تدابير ويژه و كاربردى براى صنايع 
انديشيده  كشور  مالياتى  امور  سازمان  توسط  پوشاك  و  نساجى 
شود؛ در غير اين  صورت با توقف فروش واحدهاى توليدى، شاهد 
بود. خواهيم  صنعت  اين  تعطيل  و  متوقف  واحدهاى  افزايش 
صنايع  انجمن  در  ازبكستان  تجارى  هيئت  حضور  به  رئيس زاده 
نساجى ايران نيز اشاره كرد و گفت: در اين جلسه كه تعدادى از 
صنعتگران واحدهاى ريسندگى كشور نيز حضور داشتند، مطالبى 
ابراز  ميهمانان  و  شد  مطرح  ازبك  پنبه  تهيه  مشكالت  مورد  در 
ميليون  يك  از  افزوده،  ارزش  افزايش  بر  تمركز  به دليل  داشتند 
تن پنبه حدود 550 هزار تن مورد مصرف كارخانه هاى ريسندگى 
خواهد  پنبه اى  پارچه  و  نخ  به  تبديل  كه  گرفته  قرار  ازبكستان 
شد و اين رقم در سال هاى آتى افزايش پيدا مى كند و در يك 
قرارداد  و  مراجعه  آنان  به  خريداران  بايد  مشخص  زمانى  مقطع 
منعقد نمايند و در حال حاضر قرارداد فروش 450 هزار تن پنبه را 
منعقد كرده اند و واحدهاى متقاضى بايد منتظر باشند در صورت 
لغو احتمالى هر يك از قراردادها، نياز خود به پنبه را رفع نمايند.
وى خاطر نشان ساخت: ميهمانان ازبكستانى، از صنعتگران ايرانى 
دعوت نمودند تا در نمايشگاه پنبه سال 2017 اين كشور حضور 

يابند و از نزديك در جريان آخرين توليدات قرار گيرند.
دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران در پايان به لغو برگزارى نشست 
نساجى  صنعت  بهبود  راهكارهاى  و  مشكالت  بررسى  كارشناسى 
كشور در اتاق بازرگانى ايران كه قرار بود دوم آذر ماه با حضور آقاى 
صالحى نيا- معاون وزير صنعت- و خانم نصراللهى- مشاور معاون 
وزير صنعت برگزار شود؛ اشاره كرد و گفت: اين نشست به دليل حضور 
رئيس جمهور اسلوونى و هيئت اقتصادى و تجارى همراه در اتاق 

بازرگانى ايران برگزار نشد و به روزهاى آتى موكول گرديد.

به گفته وزير اقتصاد تركيه، محصوالتى كه در ليست تجارت 
 (safe guard) ترجيحى باشند مشمول عوارض گمركى ويژه

نمى شود.
و  ايران  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  نعمت زاده،  محمدرضا 
نهاد زيپكچى، وزير اقتصاد تركيه در نشست مشتركى راه هاى 
توسعه مناسبات تجارى و اقتصادى دو كشور را بررسى كردند.

به گزارش شبكه اطالع رسانى اين وزارتخانه، نعمت زاده در اين 
نشست گفت: از ابتداى سال 2015 ميالدى تجارت ترجيحى 
بين 2 كشور اجرا شد كه اين امر صادرات دو كشور را افزايش 

داده است. 
وى با بيان اين كه بر اساس آخرين مذاكرات قرار شد 15 قلم 
كاال به ليست صادراتى تجارت ترجيحى طرفين اضافه شود، 
افزود: تا آخر سال 2016 ميالدى نيز مذاكرات درباره 75 قلم 
كاالى جديد براى توسعه صادرات بين دو كشور مورد بررسى 
خواهد  قلم   200 به  را  كاالها  اين  مجموع  كه  مى گيرد  قرار 

رساند.
حذف  براى  طرف  دو  توافق  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
برخى عوارض گمركى خبر داد و گفت: در اين نشست مقرر 
شد تا دو كشور اقالمى كه براى دو كشور مفيد و مهم هست 

مانند اقالم پتروشيمى را مورد توجه قرار دهند.
وى به گفت و گوهاى سازنده با طرف ترك براى حل مشكالت 

موجود در پايانه هاى گمركى و كاهش زمان انتقال بار به دو 
كشـــور اشاره كـرد و افزود: وزير اقتصــاد تركيـــه نيز براى 
بــررسى اين مشكالت و رفـــع موانع در ايـــن بخش قول 

مساعد داد.
وزير اقتصاد تركيه نيز در اين نشست از عالقه مندى كشورش 
و  داد  خبر  قلم  به 200  ترجيحى  تجارت  اقالم  افزايش  براى 
گفت: محصوالتى كه در ليست تجارت ترجيحى باشند مشمول 

عوارض گمركى ويژه (safe guard) نمى شود.
روسـاى  توافـق  براسـاس  اين كـه  بيـان  بـا  زيبكچـى  نهـاد 
جمهـور دو كشـور حجـم مبـادالت تجـارى دو طـرف بايـد تا 
30 ميليـارد دالر در سـال افزايـش يابـد، افـزود: گرچـه حجم 
تجـارت در دنيـا كاهـش پيـدا كرده اسـت امـا بايد بـا افزايش 
تعـداد اقـالم كاالهـاى تجـارت ترجيحـى بـراى تحقـق ايـن 

ميـزان مبـادالت تجـارى تـالش كنيم.
مختلف  كشورهاى  در  تركيه  تجارى  دفاتر  بازگشايى  به  وى 
اشاره كرد و ادامه داد: نخستين دفتر تجارى تركيه در آيندهاى 

نزديك در تهران افتتاح خواهد شد. 
وزير اقتصاد تركيه از تالش براى گسترش همكارى هاى بانكى 
دو طرف نيز خبر داد و افزود: تفاهم نامه هايى قبال بين دو كشور 
امضا شده است و بايد براى اجرايى شدن آنها و تقويت روابط 

بانك هاى دو كشور برنامه ريزى شود.

افزايش کاالهای تجارت ترجيحی با ترکيه به ۲۰۰ قلم

بخش  مطالبات  مهم ترين  از  يكى 
خصوصى در يك سال گذشته تغيير 
اجتماعى  تأمين  سازمان هاى  رويه 
بنگاه هاى  با  ارتباط  در  ماليات  و 
محقق  خواسته  اين  آيا  بود.  توليدى 

شده است؟
با  ارتباط  در  سازمان ها  اين  رويه 
بنگاه هاى توليدى تغييرى نكرده است و اين در حالى است كه 
براى حمايت بيشتر از صنعت و توليد اين تغيير ضرورت دارد. در 
بودجه جارى كشور نزديك به 30 درصد رشد درآمدهاى مالياتى 
دولت پيش بينى شده است و اين در حالى است كه مبناى درآمد 
بنگاه ها در سال 95، عملكرد آن ها در سال 94 است يعنى يكى 
واحدهاى  آيا  كه  نگرانى  اين  توليد.  براى  سال ها  سخت ترين  از 
توليدى مى توانند مالياتشان را بپردازند يا همچنان در اين بخش 

وجود دارد.
در  ركود  تشديد  با  به طورمعمول  كشورها  ديگر  در 
انجام  تعديل هايى  توليدى  واحدهاى  از  دولت  دريافتى هاى 
مسئله  اين  به  نسبت  چقدر  دولت  حاضر  حال  در  مى شود. 

بنگاه هاى توليدى توجه دارد؟
دولت با مشكالت متعددى مواجه است اما نكته مهم اين است 
كه تعطيلى واحدهاى توليدى به مشكالت دولت اضافه مى كند. 
اشتغال يكى از مهم ترين دغدغه هاى دولت است كه تنها با سرپا 
ماندن توليد بهبود پيدا مى كند. شركت ها بايد امسال را بگذارند 
افزايش  به  آينده  سال هاى  در  بتواند  دولت  تا  بمانند  فعال  و 
درآمدهاى مالياتى از اين بخش اميدوار باشد. در حال حاضر بهتر 
است دولت تالش كند با روش هاى ديگر مشكالت مالى اش را 
حل كند و به توليد و صنعت بيش از اين فشار وارد نكند. بخش 

توليد با كمتر از 50 درصد از ظرفيت واقعى فعاليت مى كند.
اتاق بازرگانى براى تعامل با سازمان هاى تأمين اجتماعى و 
ماليات جلساتى را برگزار كرد. ازنظر شما چقدر نتيجه بخش 

بود؟
ما شاهد تغيير محسوسى نبوديم. فشار اين سازمان ها بر توليد هم 

چنان وجود دارد و البته نگران كننده هم هست.
كمتر از يك سال از عمر دولت يازدهم باقى مانده است. به 
نظر شما چقدر از وعده هاى دولت در ارتباط با توليد محقق 

شده است؟
مهم ترين حرف دولت يازدهم اميد بود و ما  هم چنان اميدواريم 
كه شرايط بهتر شود. دولت دريچه اى را در روابط بين الملل ايجاد 
كرد اما بااين وجود آهنگ رشد و پيشرفت آهسته است و مشكالت 
نسبت  و  گذاشتيم  قدم  بهبود  مسير  در  ما  پابرجاست.  چنان  هم 
به سال گذشته وضعيت بهترى داريم اما هنوز به نقطه مناسب 

نرسيديم.
قيمت محصوالت توليدى در كشور ما باالست. تورم كنترل شده 
است اما نرخ تسهيالت هم چنان مشكل زاست و بايد ديد دولت 
توليد  قيمت  در  مؤثر  بخش هاى  بين  مى تواند  چقدر  ادامه  در 
در  دونرخى ها  چنان  هم  ديگر  سوى  از  كند.  ايجاد  هماهنگى 
اقتصاد ايران وجود دارند كه به رقابت و سازندگى ضربه مى زنند 

و دامنه فساد را گسترده مى كنند. 
بخش  رقباى  به عنوان  اقتصاد  در  عمومى  و  خصولتى  بنگاه هاى 
رقابت  اين  و  معاف اند  ماليات  از  كه  مى كنند  فعاليت  خصوصى 
به هيچ عنوان عادالنه نيست. مسائلى ازاين دست در اقتصاد ايران 
براى  بايد  دولت ها  و  مى كند  كند  را  رشد  آهنگ  كه  دارد  وجود 

بهبود اوضاع بر اين مسائل تمركز كنند.

احمد صادقيان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى 
صنايع معادن و كشاورزى تهران:

رقابت ناعادالنه معافان از ماليات با بخش خصوصی
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هند به زودى به دومين خريدار بزرگ ماشين آالت آلمان پس 
از چين بدل مى شود.

ماشين آالت  بزرگ  واردكننده  چهارمين  هند  حاضر  حال  در 
نساجى از آلمان است.

 اين كشور در نيمه نخست سال 2005، بيش از 108 ميليون 
واردات  است.  كرده  وارد  آلمان  از  نساجى  ماشين آالت  يورو 
آمريكا و تركيه در همين مدت به ترتيب 173 و 170 ميليون 
واردكنندگان  فهرست  صدر  در  همچنان  است.چين  بوده  يورو 
ماشين آالت نساجى آلمان است و در نيمه نخست سال جارى 
ميالدى، 361 ميليون يورو ماشين آالت از اين كشور وارد كرده 

است.
تجارى  انجمن  خارجى  بازرگانى  مدير  استراوچ  راگنار 
گفت:  باره  اين  (VDMA) در  آلمان  نساجى  ماشين آالت 
صادرات ماشين آالت نساجى آلمان به هند در سال 2004 با 
30 درصد افزايش به 140 ميليون يورو رسيد. اين رشد در سال 
جارى به 84 درصد رسيد و VDMA در نظر دارد صادرات 
ماشين آالت نساجى به هند را تا 200 ميليون يورو در درازمدت 

افزايش دهد. 

كاهش صادرات به چين 
130 عضو گروه صنعتى ماشين آالت نساجى آلمان همگى بر 
اين عقيده هستند كه اخيرا صادرات ماشين آالت نساجى اين 
كشور به چين در حال كاهش است. اين گروه به دنبال راه هايى 
هستند كه سهم بازار هند را افزايش دهند. آنها هند را به عنوان 
بازار بالقوه آينده مهمترين محل جايگزين خارجى براى صادرات 
ماشين آالت نساجى مى دانند. استراوچ ادامه داد: بازار چين رو به 
ركود است و ممكن است اين سقوط تا مدتى محدود ادامه يابد.

او همچنين اشاره كرد: مجموع حمل و نقل ماشين آالت نساجى 
آلمان در نيمه نخست سال جارى ميالدى برابر با يك ميليارد و 
755 ميليون يورو بوده است. واردات چين با 361 ميليون دالر 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افت نشان مى دهد 
و تنها واردات ماشين آالت نخ ريسى در همين مدت 45 درصد 
كاهش يافته است. اين در حالى است كه واردات ماشين آالت 
نخ ريسى توسط هند امسال با 367 درصد افزايش به 52 ميليون 
يورو رسيد و ماشين آالت تكميل هم با 38 درصد افزايش بر 9 

ميليون يورو بالغ شد.
صادرات  پيش  سال  پنج   VDMA اعضاى  از  يكى  گفته  به 
بود.  يورو  ميليون   500 معادل  چين  به  نساجى  ماشين آالت 
در  ثبات  به  رسيدن  از  ناشى  چين  واردات  كاهش  از  بخشى 

مقررات  به  توجه  با  بازار  بى ثباتى  ونيز  ماشين آالت  تقاضاى 
اروپا  به  چين  نساجى  محصوالت  واردات  منع  و  سهميه بندى 

و آمريكاست. 

مزاياى سهميه  بندى واردات چين 
صورت  پنبه  مبناى  بر  هند  نساجى  صنعت  در  پارچه  توليد 
مى گيرد و ممكن است با سرمايه گذارى بيشتر بر ماشين هاى 
ريسندگى همين روند ادامه پيدا كند. اما هند به عنوان جايگزينى 
در تجارت صنعت نساجى و اهميت آن در بازارهاى پيچيده اى 
مانند آمريكا و اتحاديه اروپا اين كشور را مجبور خواهد كرد 
هم  محصوالتش  تنوع  براى  كيفيت  افزايش  بر  عالوه  كه 

چاره انديشى كند.
بنابراين هند بايد ماشين آالت نساجى خود را به روز كند و نيز 
ظرفيت هاى خود را افزايش دهد و كارخانه هاى جديد احداث 
كند. استراوچ در اين باره افزود: دولت هند در بخش نساجى 
براى صادرات 54 ميليارد دالر محصول برنامه ريزى كرده كه 

هدف بسيار بزرگى است.
فرصت  اين  در  دارد  قصد  آلمان  نساجى  ماشين آالت  صنايع 
كارگاه  شرايط  همين  به  توجه  با   VDMA شود.  سهيم 
آموزشى دو روزه اى با عنوان تكنولوژى نساجى آلمان با تمركز 
دومين  اين  كرد.  برگزار  هند  نساجى  صنعت  ويژگى هاى  بر 
كارگاهى است كه انجمن ماشين آالت نساجى آلمان در 8 سال 

اخير در هند برگزار مى كند.
هدف از اين كارگاه به روز كردن صنايع نساجى هند منطبق 
ريسندگى،  بخش هاى  در  دنيا  روز  تكنولوژى هاى  آخرين  بر 
بافندگى و رنگرزى و چاپ و تكميل پارچه بود. 36 توليدكننده 
ماشين آالت نساجى آلمان و 40 استاد در همين زمينه در اين 

كارگاه شركت كردند.

و  توليد  اتحاديه  مديره  هيئت  رئيس  سوى  از  حكمى  طى 
صادرات صنايع نساجى و پوشاك ايران و بر اساس تصميم 
هيئت مديره محترم اين اتحاديه، جناب آقاى مهندس سعيد 

جاللى قديرى به عنوان دبير جديد اين اتحاديه معرفى شد.
از  نساجى  مهندسى  رشته  دانش آموخته  قديرى،  مهندس 
دانشگاه صنعتى اميركبير در سال 1379 مى باشد كه پيش از 
اين عضويت در تحريريه و سردبيرى ماهنامه نساجى امروز از 
سال 1377 و ماهنامه كارآفرينان از سال1383 را در كارنامه 

كارى خود دارد.
ايشان عالوه بر سردبيرى نساجى امروز عضو هيئت موسس 
جامعه متخصصين نساجى ايران در دهه هفتاد بوده و پس 
اين  بازرس  به عنوان  مختلف  ادوار  در  دوره  سه  نيز  آن  از 
تشكل همكارى نزديكى در فعاليت هاى صنفى و تشكيالتى 

در صنعت نساجى و پوشاك داشته است. 
عضويت در جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتى اميركبير 
و فعاليت هاى اجرايى در دبيرخانه اين جامعه از ديگر سوابق 

فعاليت هاى تشكلى ايشان به شمار مى آيد.
كناره گيرى  از  پس  انتصاب  اين  كه  است  يادآورى  به  الزم 

مهندس يكتا از دبيرى اتحاديه مذكور صورت گرفته است. 
ضمن آرزوى موفقيت براى ايشان در سمت جديد؛ اميدواريم 
با تقويت و گسترش فعاليت هاى تشكلى، شاهد رشد و پويايى 

بيشتر صنايع نساجى و پوشاك كشور باشيم.

دبير جديد اتحاديه توليد و صادرات صنايع 
نساجی و پوشاک ايران

ادامه از صفحه 1

وى ادامه داد: قرار بر اين شده تمامى اين نمايندگى ها شركت هاى 
ايرانى را به منظور همكارى مشترك تعيين كنند و اين شركت ها 
نيز پس از استعالم با نمايندگى هاى خارجى وارد همكارى شوند تا 

دستورالعمل به مرحله اجر درآيد.
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان پوشاك تهران با تاكيد 
بر اينكه بايد همه استانداردهاى جهانى در توليدات پوشاك در ايران 
از  بخشى  كرد:  نشان  خاطر  گيرد،  قرار  مدنظر  اولويت  عنوان  به 
پوشاك كه قرار است در ايران عرضه شود بايد عالوه بر رعايت 
استانداردها مربوط به بومى سازى و نيز هويت ايرانى اسالمى را 
كنار خود داشته باشد و طراحى ها بر اين اساس انجام شود. بخش 
ديگر نيز كه مربوط به صادرات است بايد بر اساس استانداردهاى 
جهانى و بر اساس حضور در بازارهاى بين المللى مدنظر قرار گيرد.

وزارت  توسط  دستورالعمل  اين  ابالغ  از  پس  شيرازى،  گفته  به 

حال  در  خارجى  پوشاك  نمايندگى هاى  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مذاكره با شركت هاى ايرانى هستند و طرح مذكور در حال پيشرفت 

است.
وى ادامه داد: توليدكنندگان در ايران بايد مورد حمايت قرار گيرند 
و با فضاى ايجاد شده پس از تحريم توسط دولت به آن ها كمك 
شود تا بتوانيم به توليد پوشاك به منظور مصرف و نيز صادرات 

حمايت هاى الزم را داشته باشيم.
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان پوشاك تهران در پاسخ 
شد:  يادآور  زمستان  در  بانوان  پوشاك  عرضه  بر  نظارت  نحوه  به 
خوشبختانه در زمستان با موارد حاشيه اى كه تابستان و در مورد 
بانوان وجود دارد، مواجه نيستيم، هرچند در تابستان سال جارى نيز 
با توجه به نظارت هاى انجام شده و تغيير رويكرد مردم و كسبه، 

وضعيت نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود يافت.

آخرين وضعيت واردات پوشاک به ايران

هند هدف بعدی صنايع نساجی آلمانهند هدف بعدی صنايع نساجی آلمان

بهره برداری از پورتال جديد 
انجمن صنايع نساجی ايران

www.aiti.ir

نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد. 
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تبريك

جناب آقاى مهندس سعيد جاللى قديرى
دبير محترم اتحاديه توليد و صادرات صنايع نساجى 

و پوشاك 

انتصاب شايسته حضرتعالى به سمت دبير اتحاديه 
خدمت  را  پوشاك  و  نساجى  صادرات  و  توليد 
حضرتعالى تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون 

آن تشكل محترم را از خداوند متعال مسالت داريم.
 انجمن صنايع نساجى ايران

تسليت

جناب آقاى آقاى حسين على احمدى
مديرعامل محترم شركت ريسندگى رضويه كرمان

مصيبت وارده را خدمت حضرتعالى و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده و براى آن مرحومه رحمت واسعه 
الهى و براى حضرتعالى و خانواده محترم از درگاه ايزد 

منان صبر مسألت داريم.
انجمن صنايع نساجى ايران

تور بازديد از نمايشگاه دموتکس آلمان
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تسهيل  کميسيون  نشست  هفتمين  و  بيست  در 
کسب و کار اتاق تهران، موضوع نحوه رويارويی 
و  اداری  فساد  با  خصوصی  بخش  فعاالن 
بخش  اما  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  اقتصادی 
بخش  که  فسادی  با  می تواند  چگونه  خصوصی 
و  دست  قوانين  دولتی،  اقتصاد  زاييده  آن  عمده 
پا گير و عدم شفافيت است، مقابله کند و پرچم 

مبارزه با فساد را باال نگاه دارد؟
نمايندگان  هيات  عضو  جعفری،  عابدی  حسن 
و کميسيون تسهيل کسب وکار اتاق تهران که 
مطالعات بسياری را درباره فساد اداری در ايران 
انجام داده است، در ابتدای اين نشست با اشاره 

در  مردمی  و  خصوصی  دولتی،  بخش  سه  مشارکت  اهميت  به 
مبارزه با فساد عنوان کرد که کشور های موفق در زمينه مقابله 

با اين پديده، از اين سه ظرفيت به طور توامان بهره گرفته اند.
 او گفت: هر يک از اين بخش ها که در قبال رويارويی با فساد، 
فساد  برای  که  است  آن  معنای  به  نکند،  مسئوليت  احساس 
بهترين  اينکه  بيان  با  جعفری  عابدی  است.  فرستاده  دعوتنامه 
دفاع در برابر فساد، تهاجم به آن است، گفت: پيشنهاد اين است 
و  بنگرد  مساله  اين  به  بيشتری  جديت  با  خصوصی  بخش  که 
مبارزه با مصاديق فساد را مطالبه گری کند. اگر اقدامی نکنيم بايد 
منتظر باشيم که فساد به ما تهاجم کند. او افزود: بخش مردمی 

هم بايد در قالب ان جی او (NGO) فعال شود. 
در اتاق های تهران و ايران نيز اگرچه اقداماتی به منظور مبارزه 
با فساد صورت گرفته است اما اين جريان هنوز نمی تواند نمره 
قابل قبولی کسب کند. محمدرضا نجفی منش، رييس کميسيون 
تسهيل کسب و کار نيز گفت: فساد در جامعه، حکم موريانه ای 
را دارد که بنايی را به ويرانی می کشاند. بايد ببينيم ساير کشورها 
چگونه توانسته اند با اين مساله مقابله کنند و ما هم از آنها الگو 
بگيريم. فساد، تهديدی برای توسعه، دموکراسی و رشد اقتصادی
با اين مقدمه کميسيون، بررسی نقش بخش خصوصی در مبارزه 
با فساد را با ارائه گزارشی توسط «سحر حواسی» از انجمن علمی 

مديريت رفتار سازمانی پيگيری کرد. 

تنقيح  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  و  اتاق  همکاری 
قوانين تامين اجتماعی

تهران،  اتاق  وکار  کسب  معاون  زاده  طاليی  فريدون  هم چنين 
گزارشی از اقدامات انجام شده توسط اتاق در راستای حل مسائل 
و مشکالت با سازمان تأمين اجتماعی و سازمان امور مالياتی ارائه 
تجارت،  بخش  در  متعددی  قوانين   ۱۳۰۰ سال  از  گفت:  و  کرد 
ماليات و تامين اجتماعی نگاشته شده است اما هنوز هيچ حرکتی 
است. نگرفته  شکل  زائد  قوانين  اصالح  و  حذف  تنقيح،  برای 
پژوهش های  مرکز  همکاری  با  تهران  اتاق  در  ما  داد:  ادامه  او 
مجلس، مجموعه قوانين مزاحم را جمع آوری کرده ايم و اکنون آماده 
ارائه به مجلس است. طاليی زاده با اشاره به وجود بخشنامه های 
بی شمار در حوزه ماليات گفت: در اين حوزه هرکسی که روی کار 
آمده، بخشنامه ای صادر کرده است. در حالی که يکی از بهترين 
اقدامات اين است که قوانين شفاف شود و البته تمکين سازمان 
امور مالياتی و سازمان تامين اجتماعی که بخشنامه محور هستند 
به قوانين افزايش يابد. طاليی زاده با اشاره به اينکه اتاق درصدد 
حل ريشه ای اين مسايل است، گفت: برای مثال، بر اساس مواد 
حداکثر  است،  مکلف  سازمان  اين  اجتماعی،  تامين   ۱۰۱ و   ۳۹
ضمن  دهد.  قرار  بازرسی  مورد  را  بيمه شدگان  دفاتر  ماه   ۶ ظرف 
و  است  اجتماعی  تامين  قانون  خالف  دفاتر  از  حسابرسی  آنکه 
سازمان تامين اجتماعی نيز اين موارد  نبايد صورت گيرد. رييس 
را پذيرفته اما آن را به نهاد زيرمجموعه خود ابالغ نکرده است.

او سپس پيشنهاد تنقيح قوانين و حذف بخشنامه محوری را مطرح 
کرد.

تعامل مناسب اتاق تهران و سازمان امور مالياتی در 
پيگيری مطالبات بخش خصوصی

در ادامه اين جلسه، پيمان دارابيان، مدير خدمات مالياتی و مشاور 
امور بانکی اتاق تهران، با اشاره به اينکه کميسيون تسهيل کسب 
و کار اتاق تهران در نخستين نشست خود در سال ۹۵، پيشنهاد 
را  کشور  مالياتی  امور  سازمان  با  هم انديشی  نشست  برگزاری 
مطرح کرد، گفت: خوشبختانه با موافقت و دستور مساعد رييس 
اتاق تهران، نشست مزبور در تاريخ سيزدهم مرداد ماه سال جاری 
با حضور رئيس سازمان امور مالياتی کشور و هياتی از معاونان و 
مديران ارشد مالياتی برگزارشد. طی اين نشست، موارد و معضالتی 
توسط انجمن های عضو اتاق تهران مطرح شدکه قبال توسط امور 
مالياتی اتاق تهران، مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرارگرفته بود.
دارابيان در ادامه به برخی موارد مطرح در اين نشست اشاره کرد 
اظهارنامه های  پذيرش  بر  مبنی  پيشنهادی  تهران  اتاق  گفت:  و 
مالياتی عملکرد ۱۳۹۴ فعاالن اقتصادی بخش خصوصی با فرض 
مغايرت های  بررسی  به  رسيدگی  امر  کردن  محدود  و  صحت 
مکشوفه از طريق نظام جامع مالياتی، در راستای گسترش فضای 
مطرح  را  کشور  مالياتی  نظام  و  خصوصی  بخش  متقابل  اعتماد 
معضل  همچون  مشکالتی  گردهمايی،  اين  در  همچنين  کرد. 
مطالبه ماليات بر ارزش افزوده از شرکت های فعال در حلقه واسط 
از  افزوده  ارزش  بر  ماليات  مطالبه  معضل  شيرين،  آب  فراوری 
فعاالن مناطق ويژه و آزاد، تقاضای ساماندهی مراجعات ماموران 
مالياتی به واحد های توليدی، درخواست رسيدگی به بحران حاکم 
بر فضای صنعت نساجی و مسائل مالياتی اين صنعت مطرح شد.
او افزود: کليه موضوعات مطروحه در اين نشست، طی نامه ای با 
امضای رئيس محترم اتاق تهران جمع بندی و به رئيس سازمان 
اتاق  اقدامات  تاثير  خوشبختانه  شد.  تقديم  کشور  مالياتی  امور 
آشکار  تدريج  به  مالياتی  امور  سازمان  ارزشمند  تعامل  و  تهران 
می شود. چنانکه سازمان امور مالياتی کشور طی بخشنامه شماره 
۵۷۲۰۳/ت  شماره  تصويب نامه   ،  ۹۵/۸/۱ تاريخ  در   ۲۰۰/۹۵/۵۰
۵۳۳۵۵ ه را در خصوص شرايط شکلی و محتوايی مجوز فعاليت 
(بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ويژه اقتصادی را 
به کليه دواير مالياتی ابالغ کرد که اين اقدام، بحران پيچيده ای را 
که گريبانگير پيمانکاران فعال در مناطق ويژه و آزاد شده بود را 
مرتفع کرد. به گفته دارابيان، سازمان امور مالياتی کشور با صدور 
بخشنامه ای معضل شرکت های فعال در صنعت فرآوری آب شيرين 
را در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده برطرف کرده است. همچنين با 
تصويب هيات وزيران مقرر شده، کميته ای با حضور نمايندگان اتاق 
بازرگانی، به تدوين آيين نامه مراجعات ماموران دستگاه های اجرايی 
در  خريدار  به  افزوده  برارزش  ماليات  بدهی  انتقال  مقوله  بپردازد. 
صورت تاخير فاحش در تسويه ديون به هيات دولت رفته است. او با 
بيان اينکه پيگيری ساير موارد مطروحه در جلسه هم انديشی مرداد 
ماه اتاق تهران و سازمان امور مالياتی، کماکان و در فضای تعامل 
در دستور کار قرار دارد، اظهار اميدواری کردکه سازمان امور مالياتی 
کشور در اسرع وقت نسبت به رسيدگی و پاسخگويی به ساير موارد 

موضوع نشست مشترک مرداد ماه، اقدام کند.

فساد مانع توسعه و رشد اقتصادی است


