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مشترک  نشست  آغازین  بخش  در 
صنایع  انجمن  مدیره  هیات  اعضای 
رحمانی  رضا  دكتر  با  ایران  نساجی 
محل  در  كه  صنعت،  وزیر  مقام  قائم 
دكتر  شد  تشکیل  وزارتخانه  ساختمان 
در  به حاضرین  رحمانی ضمن خیرمقدم 
جلسات  پیگیری های  موضوع  به  جلسه 
صنایع  انجمن  با  گذشته  نشست های  و 
از  مواردی  و  نمود  اشاره  ایران  نساجی 
اطالع  به  را  حاصله  نتایج  و  پیگیری ها 

هیات مدیره انجمن رساند. 
جمشید  مهندس  ایشان  سخنان  از  پس 
صنایع  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  بصیری 
نساجی ایران طی سخنانی با اشاره به پیشینه 
انجمن صنایع نساجی ایران به موفقیت های 
صنایع نساجی در دهه های گذشته اشاره نمود 
و دهه شصت را برای صنایع نساجی دوران 
شکوفایی و پیشرفت سال های پس از انقالب 
دانست. ایشان با اشاره به مسائل و مشکالت 
اولیه  مواد  تامین  در  نساجی  صنعت  متعدد 

بخصوص پنبه به دوران شکوفایی صنعت نساجی و تولید بیش از 
250 هزار تن پنبه در کشور اشاره نمود و وضعیت کنونی تولید پنبه 
کشور را بسیار نامناسب دانست و گفت: پنبه تولید داخل هم از نظر 
کّمی و هم از نظر کیفی جوابگوی صنعت نساجی کشور نیست. 
ایشان با اشاره به طومار تهیه شده توسط فعالین صنعت نساجی 
موارد مندرج در طومار را حداقل های الزم برای ادامه کار واحدهای 
نساجی دانست. مهندس بصیری اجرای نادرست و ناقص قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مالیات مذکور از تولیدکننده را بسیار 
غیر منطقی دانست و فشارهای وارده به تولیدکننده در دوران رکود 
فعلی را بسیار سنگین و غیرقابل تحمل دانست. پس از سخنان 

نشست مشترک اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 

گـزارش جلسه کمیته ریسندگـی پنبـه ای مورخ 96/7/24

نمایندگان  مجمع  رئیس 
اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: نبود حمایت 
پارچه ها  بی رویه  واردات  و 
بی کیفیت  محصوالت  و 
وابسته به نساجی بسیاری 
واحدهای  و  کارخانه ها  از 
با  را  اصفهان  تولیدی 
تعطیلی  و  ورشکستگی 

روبه رو کرده است.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی با اشاره به سابقه بیش 
از هزار ساله صنعت نساجی در کشور و استان اصفهان، اظهار 
داشت: صنعت نساجی کشور برای جلوگیری از رکود و تعطیلی 
نیازمند حمایت جدی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

است.
به گزارش  تسنیم، وی قاچاق گسترده پارچه از مرزهای کشور 
واردات  افزود:  و  برشمرد  نساجی  صنعت  معضل  مهم ترین  را 
و  کارخانه ها  از  بسیاری  تولید  چرخ  مبادی  این  از  غیرقانونی 
واحدهای تولیدی نساجی را خوابانده و منجر به تعدیل و بیکاری 

بیش از هزاران کارگر شده است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از 
اشباع بازار کشور با محصوالت قاچاق، بیان کرد: تولیدات داخلی 
با وجود کیفیت باالی محصوالت خریداری ندارد و فروشندگانی 
که بیشتر اجناس مغازه آنها را کاالهای قاچاق پرکرده به دلیل 
کسب سودهای بیشتر کمتر به محصوالت نساجی کشور گرایش 
دارند. وی تاکید کرد: علی رغم توصیه مقام معظم رهبری؛ هر 
ثانیه شاهد افزایش واردات بی رویه کاالهای تولیدی در ایران 
هستیم که تداوم این شرایط بدون شک به بیکاری حجم وسیعی 
از کارگران کارخانه ها و واحدهای تولیدی نساجی کشور و استان 

اصفهان می انجامد.
موسوی الرگانی گفت: طی دهه های طوالنی با واردات بی رویه، 
قاچاق کاال، نبود حمایت جدی دولتمردان و موانع رونق کسب 
و کار از جمله بروکراسی اداری، صنایع نساجی کشور با ظرفیت 
کامل خود تولید نداشته و کارخانه ها هم به دلیل تعدیل نیرو با 

مشکالت بسیاری روبه رو شده اند.
وی بروکراسی اداری را عامل اثرگذاری رکود حاکم بر اقتصاد 
کشور دانست و اظهار داشت: این امر سبب بی رونقی کسب و کار 

و تعطیلی واحدها و بنگاه های تولیدی می شود.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه دولت باید از صنعت نساجی به عنوان صنعتی اشتغال زا 
حمایت ویژه ای داشته باشد، گفت: مسائل بروکراسی اداری در 
مسیر این صنعت باید برداشته و عوارضی که از صنعت نساجی 

گرفته می شود کاسته و در مسیر رشد آن هزینه شود.
وی افزود: علی رغم اینکه نساجی در کشور ما قدمت دیرینه و 
چندین هزار ساله دارد، اما با واردات بی رویه منسوجات به ایران 

و نبود حمایت دولت، نساجی ما فلج شده است.

رئیس فراكسیون صنعت نساجی در مجلس:

"واردات بی رویه" کارخانه های 
نساجی اصفهان را به تعطیلی کشاند

روز  ایران عصر  نساجی  انجمن صنایع  ای  پنبه  ریسندگی  کمیته 
داد  انجمن تشکیل جلسه  دفتر  دوشنبه مورخ 96/7/24 در محل 
آقای مهندس بصیری  از قرائت صورتجلسه نشست قبل،  و پس 
تهیه  به موضوع طومار  انجمن طی سخنانی  مدیره  رئیس هیات 
شده توسط انجمن در طرح مسائل و مشکالت مبتالبه این صنعت 
اشاره فرمودند و توضیحاتی را درخصوص پیگیری های انجام شده 
و  نساجی  ماشین آالت  خرید  برای  ای  مبادله  ارز  تخصیص  برای 
همچنین موضوع مشکالت ایجاد شده برای واحدهای نساجی در 
اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اطالع حاضرین 
رساندند و به مکاتبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی درخصوص موافقت 
این وزارتخانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
کاهش تعرفه واردات پنبه از ده درصد به پنج درصد مبنی بر حمایت و 
همکاری در خرید 3500 تن پنبه تولید داخل در استان گلستان اشاره 
فرمودند و توضیحاتی را درخصوص تالش های انجام شده انجمن 

در گذشته برای تاسیس صندوق پنبه و شرکت خدمات پنبه ارائه 
فرمودند، سپس با عنایت به جلسه ای که در آینده نزدیک با سازمان 
برنامه و بودجه درخصوص موضوع تامین پنبه برگزار خواهد شد؛ 
از حاضرین در کمیته ریسندگی پنبه ای انجمن خواست تا موارد 

ادامه در صفحه 2موردنظر خود را جهت پیگیری مطرح فرمایند. پس 

ادامه در صفحه 4

صنایع  انجمن  مدیره  هیات  عضو  لباف  اکبر  بصیری،  مهندس 
برای  ایجاد شده  عدیده  به مشکالت  اشاره  با  نیز  ایران  نساجی 
عملکرد  از  مالیاتی  رسیدگی های  درخصوص  نساجی  واحدهای 
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و ناتوانی ایشان در شناسایی 
از  بازار  و  مالیات مصرف کننده  اخذ  و  نمود  انتقاد  مالیات گریزان 
تولیدکننده را به زیان تولید و صنعت کشور دانست. ایشان با اشاره 
به برخی از تصمیمات متخذه در دوران وزارت آقای مهندس نعمت 
زاده حمایت های ایشان از پتروشیمی ها را به زیان واحدهای پایین 
تامین  در  نساجی  واحدهای  عدیده  مشکالت  و  دانستند  دستی 

کاهش  بدلیل  بورس  از  خود  نیاز  مورد  مواداولیه 
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ادامه از صفحه 1

با  عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
افزایش واردات پوشاک کاال در کشور  اشاره به موضوع 
اظهارداشت: امروز صنعت تولید پوشاک کشور از سه ناحیه 
آسیب جدی می بیند ، واردات ، نبود تعرفه سنگین وارداتی 
و از طرف دیگر عدم بروز بودن صنعت نساجی در کشور 

آسیب جدی را به صنعت پوشاک کشور وارد کرده است.
صنایع  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  زرآبادی،  حمیده  سیده 
افزایش  به موضوع  اشاره  با  و معادن مجلس شورای اسالمی 
واردات پوشاک کاال در کشور اظهارداشت: امروز صنعت تولید 
پوشاک کشور از سه ناحیه آسیب جدی می بیند؛ واردات ، نبود 
تعرفه سنگین وارداتی و از طرف دیگر عدم بروز بودن صنعت 
نساجی در کشور آسیب جدی را به صنعت پوشاک وارد کرده 

است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: صنعت نساجی کشور با توجه 
به بروز شدن علم و فناوری، بروز نشده و این صنعت مربوط به 
چندین سال پیش بوده و الزم است تا هر چه زودتر این صنعت 
در کشور با روش های مدرن جهانی بروز رسانی شود تا تولید 

کنندگان و تجار داخلی دیگر اجناس خارجی وارد کشور نکنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین 
با اشاره به ارائه طرحی در مجلس برای مقابله با واردات پوشاک 
تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز در کشور موضوع واردات 
پوشاک بیش از گذشته برای مردم و به ویژه تولید کنندگان قابل 
مشاهده است بر آن شدیم تا در کمیسیون صنایع مجلس طرحی 
را برای مقابله با واردات پوشاک به کشور در مجلس ارائه دهیم 
و دولت بر این اساس سازوکار مقابله با واردکنندگان پوشاک را 

بیاندیشد و اجرا کند.
واردات  تعرفه  نبود  از  ناخوشایندی  ابراز  با  همچنین  زرآبادی 
سنگین کاالهای مشابه داخل اظهارداشت: بسیاری از کاالهایی 
که امروز وارد کشور می شوند نمونه داخلی آنها وجود دارد اما به 
دلیل نبود تعرفه سنگین گمرکی تجار اقدام به وارد کردن آنها 

می کنند بجای اینکه آن را در کشور تولید کنند.
وی با اشاره به نیمه تعطیلی و یا تعطیلی بسیاری از کارگاه های 
تولید پوشاک در کشور گفت: بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های 
به  رو  کشور  در  پوشاک  واردات  افزایش  اثر  در  پوشاک  تولید 
تعطیلی و یا نیمه فعال شدن هستند که باید برای احیاء آنها حتما 

و حتما با موضوع واردات پوشاک در کشور مقابله کنیم

3 تهدید مهم برای صنعت پوشاک کشور

خبر
از سخنان ایشان، مهندس شروین بادامچی نیز ضمن تائید مسائل و 
مشکالت ایجاد شده برای واحدهای تولیدی درخصوص عدم امکان 
صدور فاکتور قانونی برای مشتریان و بخصوص بازار اشاره نمود و 
همچنین به محدودیت های بسیار برای واردات پنبه از کشورهای 
این  مشمول  نخ  واردات  که  حالی  در  نمود  اشاره  پنبه  تولیدکننده 
سخت گیری ها نمی شود. مهندس وحید حریری مدیرعامل شرکت 
دیباریس به جلسه مشترک برگزار شده توسط انجمن صنایع نساجی 
با آقای مسیحی معاونت سازمان امور مالیاتی اشاره نمود و گزارش 
مختصری از نشست مذکور به اطالع حاضرین رساند وی پیشنهاد 
داد که مطالعات کارشناسی و مقایسه ای با سایر کشورها در دستور 
کار قرار می گیرد و مسائل و مشکالت واحدهای نساجی با مطالعات 
کارشناسی با شرایط و وضعیت سایر کشورها مقایسه گردد و همچنین 
توضیحاتی را درخصوص استنباط اشتباه کارشناسان بانک مرکزی و 
گمرک از موضوع کسر تخلیه و استانداردهای مربوطه ارائه فرمودند 
و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی توسط سازمان های دولتی را یکی 
از مشکالت موجود دانست. مهندس عبدالحمید فیضی نیز با اشاره 
به نشست مشترک با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به موضوع 
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با صنایع نساجی و پوشاک برای 
طرح مسائل و مشکالت صنعت با وزیر صمت اشاره نمود و در ادامه به 
نقش نماینده اتاق های بازرگانی در جلسات هیات های بدوی رسیدگی 
مالیاتی اشاره نمود. وی حضور نمایندگان کارشناسی و تخصصی را 
در این جلسات بسیار موثر دانست و خواستار پیگیری بیشتر انجمن 
در این خصوص شد. مهندس محمد کاردان پور مدیرفروش کویر 
سمنان نیز طی سخنانی به لزوم برگزاری جلسات مشترک با مسئولین 
و پیگیری مسائل و مشکالت مربوطه اشاره نمود. دکتر محمدعلی 
عامری ضمن اشاره به تشکل فراکسیون حمایت از صنعت نساجی 
به  یارانه  پرداخت  پیگیری  لزوم  به  اسالمی  شورای  مجلس  در 
کشاورزان برای کشت پنبه اشاره نمود و با اشاره به بار مالی این 
حمایت برای دولت به موضوع تضاد منافع دولت و بخش خصوصی 
در این موضوع اشاره نمود. مسعود فاطمی مدیرعامل نساجی اترک 
با اشاره به فشارها و قدرت دولت در اخذ مالیات و مشکالت ایجاد 
شده برای واحدهای تولیدی به لزوم اتحاد و یکپارچگی واحدهای 
نساجی و اتخاذ تصمیمات مشترک در این خصوص اشاره نمود و 
شرایط فعلی را برای ادامه کار واحدهای نساجی بسیار سخت و دشوار 
دانست. کریم نجاتی از شرکت مهابادریس با اشاره به ضوابط اجرایی 
قوانین مالیاتی، اجرای غیر همگن این قانون در استانهای مختلف، 
شرایط ایجاد شده برای واحدهای مختلف در سراسر کشور را بسیار 
متفاوت دانست و سیاست های فعلی دولت را ضد تولید دانست. ایشان 
با اشاره به سناریوهای مختلف دولت ها در طول سالیان گذشته در 
ممانعت از تامین مواداولیه پنبه با بهانه خرید پنبه تولید داخل، پنبه 
داخلی را فاقد کیفیت و غیرقابل رقابت با پنبه وارداتی دانست. محمود 

اقبال بهبهانی مدیرعامل ترمه آبیک نیز طی سخنانی با اشاره به 
تجربیات کشور چک در زمینه صنعت نساجی و تحوالت و تقسیم 
کار جهانی به کم توجهی دولت به صنعت و تولید پرداخت و اقتصاد 
کشور را غیرتولیدی و غیرصنعتی دانست ایشان با اشاره به مشکالت 
عدیده واحدهای نساجی به بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده 
تا به  از انجمن خواست  در مجلس شورای اسالمی اشاره نمود و 
طور جدی پیگیر این موضوع باشد. محمد کالهدوزیان مدیرعامل 
یکتا فالح نیز طی سخنانی به لزوم تجمع و یکپارچگی مدیران و 
کارآفرینان واحدهای نساجی اشاره نمود و پیگیری منسجم و تجمع 
گروهی از مدیران را الزمه حل مشکالت واحدهای نساجی دانست. 
محمدکاظم همدانی طی سخنان مبسوطی به چرخه ناقص اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود و از انجمن خواست پیگیر 
اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کل زنجیره تولید و 
توزیع شود ایشان مستثنی شدن اصناف در اجرای قوانین مالیاتی را 
به زیان تولید و صنعت دانست و نتیجه تحمیل هزینه های مربوط 
به اصناف به تولیدکننده را تعطیلی واحدهای تولیدی دانست. آقای 
مهندس بصیری نیز در جمع بندی مسائل و موارد مطرح شده در 
این نشست به لزوم پیگیری و هماهنگی بیشتر واحدهای تولیدی با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حوزه های انتخابی دانست و 
از مدیران حاضر در جلسه خواست تا پیگیر هماهنگی با نمایندگان 
حوزه های انتخابی در استان ها باشند تا نشست مشترکی با حضور 
فراکسیون  اعضای  و  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان 
حمایت از صنعت نساجی و مدیران و کارآفرینان واحدهای نساجی 
در مجلس شورای اسالمی برگزار گردد. درخصوص موضوع استعفای 
کتبی مهندس احد کرمانی از دبیری کمیته ریسندگی پنبه ای نیز پس 
از تبادل نظر مقرر شد تا موضوع در جلسات آتی مطرح و جمع بندی 

گردد. 
همچنین مقرر شد که نشست گروهی اعضای کمیته با نمایندگان 
قانون  اجرای کامل  بر  تاکید  مجلس شورای اسالمی و همچنین 
ضریب  بحث  و  تولید  زنجیره  کل  برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
صفر مالیاتی برای پنبه واخذ مالیات بر ارزش افزوده از مابه التفاوت 
قیمت خرید پنبه و فروش نخ مورد پیگیری قرار گیرد. در جمع بندی 
موارد مطرح شده در این نشست در نهایت مقرر شد تا دکتر عامری 
ریسندگی  واحدهای  مشکالت  و  مسائل  از  مکتوب  مجموعه ای 
پنبه ای را در اختیار انجمن قرار دهند و پس از هماهنگی های الزم 
با اعضای کمیته و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حوزه های 
انتخابی استان ها، نشست مشترکی با حضور مدیران واحدهای نساجی 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل مجلس برنامه ریزی و 
پیگیری شود. همچنین مقرر شد آقایان مهندس حریری، مهندس 
بادامچی، کاردان پور، همدانی، اقبال و دکتر عامری، در این خصوص 

پیگیری های الزم را بعمل آورند.

اصفهان؛ میزبان پنج میز تخصصی صادرات
و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
تجارت استان اصفهان از برگزاری میز تخصصی صادرات در پنج 
رشته شیرینی، طال و جواهرات، فرش ماشینی، نساجی و روغن های 

صنعتی خبر داد.
محمد مجیری به برگزاری روز ملی صادرات در  ۲۹ مهر و تقدیر 
از نمونه های ملی در کشور اشاره کرد و گفت: امسال با توجه به 
با  میزهای تخصصی  برگزاری  به  اقدام  تولید،  از  رویکرد حمایت 
توجه به تمرکز تولید در استان های مختلف شده  است و در استان 
معرفی  و  صادرات  تخصصی  میز  پنج  برگزاری  شاهد  اصفهان 
شرکت های نمونه صادرکننده در این بخش در استان خواهیم بود.

میزهای  کرد:  اظهار  وی  گسترش،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
تخصصی صادرات در پنج رشته  شیرینی، طال و جواهرات، فرش 
ماشینی، نساجی و روغن های صنعتی به میزبانی استان اصفهان 

برگزار خواهد شد.

انتخاب  جهت  برنامه ریزی  کمیته  جلسه  برگزاری  به  مجیری 
و تجارت  در سازمان صنعت، معدن  استانی  نمونه  صادرکنندگان 
استان و با حضور اعضای این کمیته اشاره و ابراز امیدواری کرد: با 
هم افزایی و مشارکت صاحبان صنایع و تشکل های مردم نهاد صنفی 
شاهد افزایش میزهای تخصصی صادرات در استان اصفهان باشیم 

چراکه این استان بزرگ ترین استان صنعتی کشور است.
و  معدن  صنعت  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
تجارت استان با اشاره به ثبت ۹۲ متقاضی مشارکت در این رویداد 
صادرات  ملی  روز  برگزاری  شاهد  که   ۷۹ سال  از  افزود:  استانی 
را در  پررنگی  استان اصفهان نقش  تولیدی  هستیم، شرکت های 

میزان کمی و کیفی صادرات ایفاء کرده اند.
مجیری خاطرنشان کرد: برای برگزاری میزهای تخصصی صادرات 
در استان اصفهان سه کمیته شامل کمیته های اطالع رسانی، کمیته 

فنی و کمیته اجرایی برگزاری این روز داد را به عهده دارند.

گـزارش جلسه کمیته ریسندگـی پنبـه ای مورخ 96/7/24
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

الیاف  شرکت های  انتخاب  بدینوسیله 
پلی استر ساینادلیجان، فرش قیطران، 
موکت نگین مشهد، مهتا توس مشهد و 
رنگدانه سیرجان بعنوان واحدهای برتر 
صادراتی و دریافت لوح تقدیر در مراسم 
بزرگداشت روز ملی صادرات را تبریک 
از پیش  عرض نموده  و موفقیت بیش 
واحدهای نساجی کشور را آرزومندیم. 

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

تبریک بمناسبت 
انتخاب صادرکنندگان نمونه
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1- استراتژی های صادراتی 
صنایع نساجی و پوشاک ایران

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی 
ایران منتشر کرد: 

برای کسب اطالعات بیشتر
 26200196 - داخلی 117

2- مالیات ها و صنعت

دریافت مالیات از تمام تراکنش های بانکی برداشت اشتباه از قانون است
ایران، دریافت  اتاق  اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی 
مالیات از همه تراکنش های بانکی مؤدیان که برگرفته از قانون مبارزه با 
پول شویی است را برداشت نادرست از قانون  دانسته و خواستار توقف آن 

از سوی سازمان مالیاتی شدند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، این جلسه چندین مصوبه به همراه 
داشت. قرار شد درخواست های مطرح شده به همراه استدالل های موجود 
در اختیار هیات رئیسه اتاق ایران قرار گرفته تا پیگیری های الزم از این 

طریق صورت گیرد.
عملیات  و  معامالت  کشف  دستورالعمل  تصویب  تاریخ  به  عنایت  با 
)مورخه  پول شویی  با  مبارزه  قانون  دهی  گزارش  شیوه  و  مشکوک 
90/10/21( و با استناد به ماده 15 دستورالعمل یاد شده، اجرای آن از 

تاریخ ابالغ بوده است.
بر اساس مقررات ماده 4 قانون مدنی نمی توان اجرای این دستورالعمل 
را عطف به ماسبق کرد. بدین ترتیب واحد اطالعات مالی وزارت امور 
اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی نمی تواند در اجرای دستورالعمل 
مذکور اقدام به ارسال و یا دریافت اطالعات تراکنش های بانکی مشکوک 
فعاالن اقتصادی و مؤدیان مالیاتی برای سال ها و دوره زمانی قبل از 
تصویب دستورالعمل کرده و اطالعات پولی واصله را مورد رسیدگی قرار 
دهد و از صاحبان حساب های بانکی مذکور بخواهد با تسلیم اسناد و 
مدارک و ارائه علل و منشاء تراکنش های بانکی و با دریافت اقرار، اقدام به 

تشخیص و مطالبه مالیات کند.
با بررسی قانون مبارزه با پول شویی، آئین نامه اجرایی و دستورالعمل های 
پنج گانه آن مالحظه می شود که در سراسر قانون، سازمان ها و دستگاه ها 
و اشخاص مشمول اجرای آن مکلف هستند تنها در صورت برخورد با 
موارد مشکوک و مظنون از ارائه خدمات پایه خودداری و مراتب را به 
واحد مبارزه با پول شویی ذی ربط گزارش کنند و هیچ اشاره ای به تکلیف 
ارسال اطالعات پولی اشخاص به سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی و 

بهره برداری آن سازمان اشاره نشده است.
برای همین ارائه و ارسال اطالعات و تراکنش های بانکی اشخاص توسط 
واحد اطالعات مالی و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی برای سال های قبل 
از اجرای اصالحیه جدید قانون مالیات های مستقیم فاقد وجاهت قانونی 
بوده و سازمان امور مالیاتی هم نمی تواند با استفاده از اطالعات غیرقانونی 

واصله اقدام به مطالبه مالیات کند.
مالیات های مستقیم و تبصره آن  قانون  بر اساس مقررات ماده 231 
درخواست اطالعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی از بانک ها و مؤسسات 
اعتباری بانکی برای سال های قبل از اصالحیه جدید قانون مالیات های 
مستقیم و تا تاریخ اجرای آن )95/1/1( با مجوز وزیر امور اقتصادی و 
دارایی مقدور بوده، به همین منظور برای سال های قبل از اصالحیه اقدام 
سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطالعات از واحد مبارزه با پول شویی و 
رسیدگی به این اطالعات برای مطالبه مالیات به علت نبود مجوز قانونی 

وجاهت قانونی ندارد.
با توجه به اینکه به استناد مقررات ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار 
مسموع نیست، واحدهای ویژه رسیدگی تراکنش های بانکی بر اساس 
دستورالعمل های 95/505 و 96/505 برای اینکه بتوانند مالیات دریافت 
کنند. ابتدا از مؤدیان اقرار گرفته و با استناد به آن و صورت جلسه امضا 
و تأیید شده توسط صاحبان حساب ها، مالیات دریافت می کنند تا از نظر 

حقوقی عمل غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند.
درصورتی که با توجه به مقررات ماده 1257 قانونی مدنی، سازمان امور 
مالیاتی با دریافت تراکنش های بانکی در مقام مدعی بوده و با عنایت 
به اینکه این اطالعات فقط اطالعات پولی بوده و سازمان امور مالیاتی 
ادعا دارد که این فعالیت های پولی شاید ناشی از فعالیت مالی و درآمدی 
باشد که مالیات آن دریافت نشده، پس باید به استناد ماده قانونی مذکور 
با ارائه اسناد و مدارک الزم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور منشاء 
تراکنش های بانکی اثبات و سپس با احراز کتمان درآمد وفق مقررات ماده 
227 قانون مالیات های مستقیم اقدام به تشخیص و صدور برگ تشخیص 
متمم برای واجدین پرونده مالیاتی کند، یا با اثبات و احراز فعالیت درآمدی 
مربوط به تراکنش های بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی بر اساس 
مقررات ماده 93 قانون مالیات های مستقیم و با تشکیل پرونده مالیاتی 
برای صاحبان حساب اقدام و در مهلت قانونی ماده 157 قانون یاد شده 

اقدام کند.

 در حالیکه طبق فرآیند فعلی رسیدگی از مدعی علیه )مؤدیان و فعاالن 
اقتصادی و صاحبان حساب های بانکی( با ایجاد رعب و وحشت و دریافت 
اقرار و با درخواست اسناد و مدارک )در برخی مواقع با تهدید در خصوص 
عواقب وخیم عدم قبول تراکنش های بانکی برای فعالیت های شغلی فعلی 
و یا اقرار به فعالیت خاص و پرداخت مالیات متعلقه برای جلوگیری از 
مشمول شدن به مقررات مبارزه با پول شویی( به راحتی بدون اثبات ادعای 
خود اقدام به مطالبه مالیات می کنند که این امر از نظر شرعی و عرفی 
صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است این شیوه رسیدگی 
بر فضای کسب وکار و به ویژه فعاالن اقتصادی قانونمند تأثیر منفی و 

مخرب خواهد داشت.
 با عنایت به اینکه در سال های قبل اغلب مؤدیان و فعاالن اقتصادی 
اسناد و مدارک مربوط به تراکنش های بانکی خود را نگهداری نکرده و در 
خیلی از مواقع بستانکاری حساب های آنان با توجه به عرف و رویه حاکم 
بر جامعه و وضعیت اقتصادی موجود ناشی از مزایای اعتبارسازی بر اساس 
شاخص گردش حساب و بستانکاری هرچه بیشتر حساب ها بوده و برای 
دریافت تسهیالت به صورت کاذب و بدون منشاء درآمدی به وجود آمده 
است که در بررسی ها قادر به ارائه مدارک مثبته نیست، درنتیجه تعیین 
درآمد از تراکنش های بانکی به شرح مراتب فوق و با درخواست اسناد و 
مدارک از صاحبان حساب، غیرواقعی و غیرعادالنه بوده و بر فضای کسب 

و کار تأثیر نامطلوب خواهد داشت.
از آنجاکه در مفاد ماده 152 قانون مالیات های مستقیم و قرائن مندرج 
در آن تراکنش های بانکی به عنوان قرینه در آن تصریح نشده پس اقدام 
واحدهای رسیدگی در هنگام بررسی تراکنش های مزبور در مواقع عدم 
توانایی مؤدیان و اشخاص برای ارائه اسناد و مدارک الزم مربوط به 
حساب ها و قلمداد کردن کل بستانکاری حساب ها به عنوان قرینه ای برای 
تشخیص علی الراس )از جمله تلقی آن به عنوان فروش کاال و خدمات 
مرتبط با فعالیت قبلی بنگاه اقتصادی(، بدون اثبات ادعای خود )گروه 
رسیدگی کننده و سازمان امور مالیاتی( و بدون احراز کتمان درآمد و اقدام 
به صدور برگ تشخیص متمم در همان فعالیت بدون هرگونه اطالعات 
و مستندات مثبته ازجمله سایر عوامل مؤثر در فعالیت، امری خطا و فاقد 

وجاهت قانونی است.
چون اطالعات مذکور بر اساس ادعای مدعی احتمال دارد منشاء درآمد 
داشته باشد برای همین حتمی نبوده و سازمان امور مالیاتی برای اثبات 
ادعای خود باید با ارائه اسناد و مدارک الزم اثبات کند که اطالعات پولی 
مورد ادعا منشاء درآمدی داشته و از سوی مؤدی کتمان شده است، در غیر 
این صورت صدور برگ تشخیص به اطالعات پولی اشخاص بدون اثبات 

ادعا توسط مدعی غیرقانونی است.
پول رایج کشور و اطالعات پولی اشخاص، کاال محسوب نمی شود. پس 
واحدهای رسیدگی کننده در سازمان امور مالیاتی نمی توانند با در دست 
داشتن اطالعات تراکنش بانکی و با استناد به آن اقدام به دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده کنند. بر اساس دستورالعمل رسیدگی به روش علی الراس 
مالیات بر ارزش افزوده، تراکنش های بانکی جزء قراین مالیاتی نبوده و 

نمی تواند مأخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.
در برخی موارد هم به دلیل عدم وجود هرگونه اسناد و مدارک مؤدیان و 
صاحبان حساب ها برای ارائه، گروه های رسیدگی کننده به استناد مقررات 
مندرج در دستورالعمل اقدام به مطالبه مالیات می کنند. این امر با توجه به 
عدم اثبات منشاء درآمدی آن از سوی مدعی )سازمان امور مالیاتی کشور( 
و با توجه به اینکه این اطالعات تراکنش بانکی مشکوک بوده و احتمال 
دارد منشاء جرم همانند رشوه، اختالس و قاچاق داشته باشد و چه بسا در 
برخی موارد بعضی از مؤدیان با اقرار عمدی جرم را کتمان کنند، بنابراین 
سازمان امور مالیاتی با این عمل مغایر قانون مبارزه با پول شویی رفتار کرده 
و بدین ترتیب با دریافت مالیات از تراکنش های بانکی آن را پاک می کند.

درواقع سازمان امور مالیاتی از تراکنش های بانکی بدون اثبات ادعای 
خود که ممکن است منشاء جرم نیز داشته باشند و باید توسط مراجع ذی 
صالح استرداد مال شود، مالیات دریافت می کنند که این رفتار مغایر با ماده 
51 قانون اساسی است. با عنایت به اینکه بر اساس مقررات ماده 3 قانون 
بهبود مستمر فضای کسب وکار، سازمان ها و دستگاه ها به منظور اجرای 
دستورالعمل های مرتبط با کسب وکار باید با تشکل های ذی ربط مشورت 
کنند، سازمان امور مالیاتی اجرای دستورالعمل های 95/505 و 96/505 را 

بدون هرگونه هماهنگی، مصوب و اجرایی کرده است.

احمدصادقیان
یک  بیشتر  دالر  نرخ  افزایش 
از  ناشی  و  سیاسی  شوک 
موضع گیری رئیس جمهور آمریکا 
روانی  جو  است.  برجام  درباره 
ترامپ  آتی  تصمیم  از  ناشی 
از  آمریکا  رفتن  یا  ماندن  درباره 
در  ایران  دایره کشورهای طرف 
به نظر می رسد  و  داده است  قرار  تأثیر  را تحت  بازارها  برجام 
وزن عامل روانی در افزایش قیمت ارز بیش از عوامل داخلی 
بازارهای  در  نوساناتی  برجامی  بحث های  به طورکلی  باشد. 
مختلف ازجمله سرمایه و طال ایجاد می کند و نمی توان افزایش 
نرخ دالر به بیش از چهارهزارتومان را بدون اثرپذیری از این 
تحول سیاسی در نظر گرفت. به نظر من باید پیش بینی اینکه 
آیا ترامپ از برجام خارج می شود یا نه را به سیاسیون سپرد اما 
در فضای اقتصادی باید به این سؤال مهم پاسخ داد که خروج 
آمریکایی ها از برجام و برهم زدن توافق هسته ای تا چه اندازه بر 
اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت؟ به نظر می رسد بانک ها هنوز 
از وضعیت تحریم به وضعیت پساتحریم نرسیده اند. در زمینه 
استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و حضور بانک های خارجی 
در ایران در وضعیت گذشته به سر می بریم. از یک منظر این 
دستاوردهای  تحقق  که  بود  ترامپ  موضع گیری های خصمانه 
بانکی برجام را به تعویق انداخت و بانک های بزرگ دنیا را از 
همکاری با شبکه بانکی ایران ترساند. به نظر من خروج آمریکا 
از برجام شرایط ایران را در ارتباط اقتصادی با آمریکا به خطر 
نخواهد انداخت یا دست کم اوضاع را بدتر نمی کند. از منظر دیگر 
آمریکا به دلیل موافقت اروپا با برجام و تعهد کامل به آن پس 
از خروج از برجام منزوی خواهد شد درنتیجه این اقدام کمتر از 
ایران به ضرر خود آمریکایی هاست. نکته سوم اینکه برجام یک 
توافق دوطرفه نیست بلکه برنامه ای است که از سوی کشورهای 
دیگری غیر از ایران و آمریکا هم به تفاهم رسیده است. آمریکا 
یک عامل نیست پس نباید نسبت به خروج آن از برجام نگران 
بود. نقش همیشگی دولت در بازار ارز را نمی توان از نظر دور 
داشت. برنامه ریزی دولت در زمینه نرخ ارز یک امر دوجانبه است. 
افزایش نرخ ارز به طور حتم از سوی صادرکنندگان مورد استقبال 
قرار می گیرد اما در زمینه بازرگانی این واردکنندگان اند که از نرخ 
پایین ارز سود می برند و از افزایش آن نگران خواهند شد. دولت 
باید این شمشیر دو لبه را خوب بچرخاند یعنی به درستی فضا را 
مدیریت کند تا نرخ دالر با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور 
در یک میزان منطقی بایستد. قدرت خرید مردم و وضعیت بازار 
دو مسئله اساسی است که دولت باید در مدیریت ارز به آن توجه 
کند و البته رشد تقاضای شرکت ها و واحدهای صنعتی ضلع دیگر 
ذوزنقه تعیین نرخ ارز است که به افزایش نرخ ارز خواهد انجامید.

نگاهی به سهم سیاست در 
گرانی ارز
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 26200196

فکس: 26206905
کدپستی: 1915654773

کاشان پنجمین شهر ثروتمند ایران و نمونه عینی، عملی و 
اجرایی اقتصاد مقاومتی درکشور است. مطلب فوق شاه بیت 
اعضای  و  مدیرعامل  با  کاشانی  صنعتگران  دیدارصمیمی 

هئیت مدیره بانک صنعت و معدن بود.
دراین دیدار ابتدا محمودتوالیی رئیس اتاق بازرگانی کاشان ضمن 
بانک  ارشد  مدیران  و  افخمی  وتشکرازمهندس  خوشامدگویی 
ایران است که ازسال  از مهمترین شهرهای  اظهارداشت:کاشان 
نیز۱۴۰۰واحد  حاضر  ودرحال  بوده  بزرگ  صنایع  ۱۳۱۰دارای 
برداری  بهره  نیزدراستانه  واحد  از۵۰  وبیش  دارد  فعال  صنعتی 

قراردارد.
به گزارش  عصر اقتصاد، وی افزود: بجز شرکت سایپا بقیه صنایع 
کاشان، خصوصی مطلق است و حدود۸۰درصد صادرات نساجی 
با اشاره به تنوع  این شهر تعلق دارد. توالیی  و فرش کشور به 
صنایع مختلف در کاشان اظهارداشت: فقط  درصنعت چینی این 
مبارکه  فوالد  از  بعد  و  هستند  شاغل  نفر  ۳هزار  از  بیش  شهر 
هستند.  شهر  دراین  فوالدی  ورق های  تولید  کارخانه  بزرگترین 
بنابراین گزارش، توالیی در خاتمه سخنانش از مدیرعامل بانک 
به  ویژه ای  نگاه  بانک  این  که  کرد  درخواست  ومعدن  صنعت 

کاشان داشته باشد.
پنجمین شهرثروتمند ایران

اسالمی  شورای  مجلس  در  کاشان  مردم  نماینده  نژاد  ساداتی 
اظهار  سخنانی  وطی  بود  صمیمی  نشست  این  بعدی  سخنران 
فعالیت هایش  که  است  بانکی  تنها  ومعدن  بانک صنعت  داشت: 
از  که  رسانه ایی می کند  را  اقداماتش  علنی  بطور  و  است  شفاف 
این بابت باید از روابط عمومی بانک تشکر ویژه ای داشته باشیم.

شهرثروتمند  پنجمین  کاشان  افزود:  سخنانش  ادامه  در  وی 
کمترین  دولت ها  که  است  شهری  و  قطب  وتنها  کشوراست 
سرمایه گذاری را درآن داشته اند وهمه چیزمتعلق به مردم است 
همچنین  نژاد  ساداتی  هستند.  سرمایه گذاری  محور  خودشان  و 
افزود: تالش وکارافرینی مردم کاشان و آران و بیدگل نمونه عینی 
واجرایی اقتصادمقاومتی است که بامشارکت کامل مردم به اجرا 
در آمده به گونه ایی که درآران و بیدگل نرخ بیکاری فقط ۴درصد 
است. وی با انتقاد شدید از بورکراسی حاکم دردستگاه های اداری 

حل  برای  کرد  درخواست  افخمی  مهندس  از  اصفهان  استان 
صنعت  بانک  شعبه  به  بیشتری  اختیارات  صنعتگران  معضالت 

ومعدن درکاشان تفویض شود.
آینده نگری کالن تنهاراه برون رفت ازمشکالت

خواسته های  و  اظهارات  ازشنیدن  پس  بانک  این  مدیرعامل 
رفت  برون  راه  تنها  را  کالن  آینده نگری  کاشانی،  صنعتگران 
ازمشکالت ورسیدن به توسعه پایداردانست. علی اشرف افخمی 
به  برای رسیدن  باید  این دیدگاه خوداظهار داشت:ما  در توضیح 
توسعه پایدار نوع نگاهمان راتغییردهیم وکوتاه مدت نگر نباشیم و 
با داشتن برنامه های بلند مدت است که می توان به موفقیت های 
افزود:  ادامه  در  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل  برسیم.  پایدار 
امروزه مقوله امنیت برای ما و کشورمان یک اصل ضروری است 
پیرامونی ماست  از چالش های مهم در کشورهای  وامنیت یکی 
وی  است.  حاکم  اطرافمان  در  نامتوازنی  شرایط  که  می بینید  و 
گفت: واقعیت این است که امروز امنیت موجودمان مدیون همین 
اشتغالی است که شماها و همکاران شما در سراسر کشور ایجاد 
کرده اید. که مردم نیز خودشان در تامین و صیانت از امنیت شان 
بانک ها  نه  دنیا  درهیچ کجای  افخمی گفت:  می آیند.  میدان  به 
چنین سودهایی به مردم می دهند و نه مردم بدنبال سپرده گذاری 
متاسفانه  گفت:  وی  هستند.  کارکردن  بجای  معاش  امرار  برای 
درکشورما کارکردن ضدارزش شده است وباید این فرهنگ ونوع 

نگاه بشدت وبه فوریت تغییرکند.
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کاشان؛ نمونه عینی و اجرایی اقتصاد مقاومتی است

عرضه مواد اولیه مصرفی مورد نیاز صنایع نساجی را از نتایج منفی 
این تصمیمات دانست. دکتر بهروز محمدی نیز طی سخنانی به 
حمایت های کشور ترکیه از واحد تولید الیاف پلی استر این کشور 
ایرانی به کشور ترکیه  و ایجاد محدودیت در صادرات واحدهای 
اشاره نمود و همچنین به موضوع تعرفه های واردات اشاره نمود 
که متاسفانه علیرغم مصوبات موجود همچنین ابالغ نشده است. 

محمدی با اشاره به موضوع قاچاق و مشکالت ایجاد شده برای 
جدیت  با  تا  خواست  صنعت  وزارت  از  داخل،  تولید  واحدهای 
دکتر  باشد.  داخل  تولید  از  حمایت  جهت  در  موضوع  این  پیگیر 
محمدعلی عامری با اشاره به اشتغالزایی باالی صنایع نساجی و 
میزان سرمایه گذاری برای اشتغال این صنعت به مزیت های صنایع 
نساجی پرداخت. ایشان با اشاره به اهمیت تامین مواد اولیه برای 
تداوم فعالیت واحدهای نساجی کشور به حمایت های دولت های 
مختلف از کشاورزان در کشت پنبه اشاره نمود و خواستار حمایت 

بیشتر دولت از کشاورزان پنبه کار شد. 
مقایسه  به  به صفر  پنبه  تعرفه  کاهش  لزوم  به  اشاره  با  عامری 
ایران و ترکیه و  پنبه در  آماری و تحلیل میزان تولید و مصرف 
این تعرفه در فاکتورهای قیمت تمام  تاثیر  تعرفه های مربوطه و 

ایران مقررات واردات کاال از 
ترکیه را تسهیل کرد

مشکل »لزوم كسب موافقت كنسولی« برای صادرات كاال 
از تركیه به ایران كه تاثیری منفی بر مبادالت تجاری بین 

دو كشور گذاشته بود، برطرف شده است.
مشکل »لزوم كسب موافقت كنسولی« برای صادرات كاال 
از تركیه به ایران كه تاثیری منفی بر مبادالت تجاری بین 

دو كشور گذاشته بود، برطرف شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال گذشته ایران تصمیم گرفت تا 
واردات از ترکیه را منوط به اعالم نظر موافق کنسولگری های 
خود در این کشور کند. این تصمیم به دلیل فرآیندهای بروکراتیک 
موجود در کنسولگری ها و هزینه های باالی طی مراحل اداری 
موجب اتالف زمان بسیاری می شد. در واکنش به این اقدام ایران، 
وزارت اقتصاد ترکیه نیز در ماه سپتامبر شروع به اجرای بخشنامه 

»ضرورت کسب مجوز کنسولی« کرد.
گزارش ها حکایت از آن دارد که بعد از دستورالعمل های ابالغی 
از سوی وزیر اقتصاد ترکیه به مسئوالن اداری، این اقدام نتیجه 
مثبتی داشته و ایران هفته گذشته الزام کسبی موافقت کنسولی را 
لغو کرده است. این الزام از سال گذشته برای صادر کنندگان ترک 
اعمال می شد و تاثیری منفی بر مبادالت تجاری خارجی ترکیه 
گذاشته بود. ایران از طریق کانال های دیپلماتیک، لغو این الزام را 

به دولت ترکیه اعالم کرده است.
انتظار می رود وزارت اقتصاد ترکیه نیز در اقدامی مشابه، الزام 
تجار ایرانی به کسب مجوز برای صادرات کاال به ترکیه را لغو 
نماید. موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه که در ژانویه 
2014 به امضا رسیده، از ابتدای سال 2015 اجرایی شده است. 
بر اساس این موافقتنامه، ترکیه مالیات گمرکی 140 محصول 
کشاورزی وارداتی از ایران را کاهش داده یا حذف کرده است. 
ایران نیز مالیات گمرکی 125 کاالی صنعتی وارداتی از ترکیه 

را کاهش داده است.
میزان واردات کاالهای مشمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ترکیه 
از ایران در سال گذشته با رشدی 41.9 درصدی به 31.9 میلیون 
دالر رسید، در حالی که میزان صادرات ترکیه به ایران با رشدی 

39.1 درصدی نسبت به سال قبل به یک میلیارد دالر رسید.
واردات  میزان  میالدی،  جاری  سال  نخست  ماهه  هشت  در 
کاالهای مذکور در این موافقتنامه از ایران با رشدی 66 درصدی 
به 37.8 میلیون دالر رسیده، در حالی که صادرات این کاالها از 
ترکیه به ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 2 درصد رشد 

به 625.5 میلیون دالر رسیده است.
شده پرداخت. دکتر رحمانی با اشاره به نقش و جایگاه تشکل های 
و  بازرگانی  اتاق  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  جمله  از  صنعتی 
خانه های صنعت و معدن به لزوم تالش و پیگیری بیشتر تشکل ها 
اراده جدی و محکم تری  با  تا  انجمن خواست  از  و  نمود  اشاره 
اهم مسائل و مشکالت صنعت را به ترتیب اولویت از وزارتخانه 
نتیجه  به  بتوان  مشترک  تالش  و  همکاری  با  تا  کند  پیگیری 
مطلوب رسید. خانم مهندس افسانه محرابی مدیرکل دفتر صنایع 
نساجی و پوشاک وزارت صمت نیز با اشاره به موارد مطروحه در 
استراتژی مناسب و  اتخاذ  لزوم  به  فعالین صنعت نساجی  طومار 
مدون از سوی دولت اشاره نمود و به بیان پیگیری های انجام شده 
درخصوص موارد مطروح در طومار مسائل و مشکالت واحدهای 

نساجی پرداخت. 
دکتر اتابکی در بخش پایانی این نشست در مورد سند راهبردی 
تهیه شده درخصوص صنعت نساجی مطالبی را مطرح کرد و با 
اشاره به سابقه و تاریخچه تدوین سند راهبردی در بخش صنایع 
نساجی و پوشاک از انجمن صنایع نساجی ایران خواست تا نظرات 
و دیدگاه های تکمیلی خود درخصوص این سند را در اولین فرصت 

به وزارتخانه منعکس نماید تا در ویرایش جدید سند لحاظ شود. 

ادامه از صفحه 1

نشست مشترک اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
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