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مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران با بیان 
کشور  صنایع  از  درصد  اینکه 92 
کوچک هستند، بر تکمیل ظرفیت 
واحدهایی که با ظرفیت کامل کار 
نمی کنند و نیز حل مشکل بازار این 

نوع صنایع تاکید کرد. 
معدن  صنعت،  وزارت  از  نقل  به 
در  نجفی«  »صادق  تجارت،  و 
گردهمایی مدیران عامل شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران افزود: می توانیم با برند سازی و برنامه ریزی در این دو موضوع 

کار کنیم. 
نجفی اضافه کرد: موقعیت کشور در شرایطی است که کوتاهی مساوی 
است با هزاران مشکل برای خود و جامعه و بر این اساس باید با هوش 
استراتژیک و مدیریت جهادی این تالش باید برای مردم ملموس شود.

تکمیل ظرفیت صنایع کوچک و حل مشکالت بازار در اولویت است

افزایش 2/5 درصد عوارض واردات به نفع مشوق های صادراتی

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: قاچاق کاال و واردات بی رویه محصوالتی که امکان تولید آنها در 
داخل کشور وجود دارد، صنایع نساجی و پوشاک استان را در معرض 

نابودی قرار داده است.
سید ناصر موسوی الرگانی اظهار کرد: یکی از طرح هایی که مجلس 
در راستای خروج کشور از رکود اقتصادی تدوین کرده، الیحه قانونی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی 

تدوین و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. 
فراکسیون حمایت از صنعت نساجی در مجلس شورای اسالمی گفت: 
الیحه قانونی اصالح نظام بانکی نیز تدوین شده که به زودی وارد 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی خواهد شد، در شرایط فعلی 
بانک ها برخالف مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیالتی با نرخ سود 
غیرقانونی ارائه می دهند. وی گفت: اصالح قانون مالیات بر ارزش 

ادامه در صفحه 2

شهرک های صنعتی خصوصی ایجاد می شوند
معاون وزیر صنعت،  معدن و تجارت تصریح کرد: هر جا احساس 
می کنیم نیاز به مقررات و قانون و آیین نامه دارد باید روان سازی 
صورت بگیرد متاسفانه وضعیت فضای کسب و کار در کشور خوب  
نیست و باید این فضا را آسان کنیم. وی با اشاره به نهایی شدن 
باید  خصوصی  بخش  افزود:  خصوصی  بخش  شهرک های  ایجاد 
سرمایه گذاری کند و ما نیز در کنار آن کمک کنیم. نجفی با بیان 
اینکه آینده خوبی در حوزه آب و خاک نداریم، تصریح کرد: در شرایط 
بحران آبی در بعضی مناطق قرار داریم و باید در این زمینه به دنبال 
راهکار، جایگزین ها و برنامه ریزی باشیم. وی با تاکید برموضوع بهره 
وری و آموزش تصریح کرد: هر چقدر بتوانیم کارها را به صورت علمی 
تر انجام دهیم صرفه جویی به دنبال خواهد داشت. به گزارش ایرنا، 
امضای هزار و 152 فقره قرارداد سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی 
صنعتی به مساحت 441 هکتار از جمله اقدام های انجام شده در 100 

روز نخست فعالیت دولت دوازدهم است.

جدال صنایع نساجی و پوشاک  با قاچاق

افزوده نیز در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است تا با وضع 
مقرراتی این مالیات از مصرف کننده نهایی گرفته شود.

پاسخ گویی  برای  ایران  اتاق  صادرات  توسعه  کمیسیون  اعضای 
رئیس  نیست،  اقتصاد کشور صادرات گرا  این سئوال که چرا  به 
بیان مشکالت  تا ضمن  را دعوت کردند  سازمان توسعه تجارت 

این بخش، راهکارها را از زبان متولی امر بشنوند.
در این جلسه مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی 
اتاق ایران از لزوم صدور کارت های بازرگانی 5 ساله برای بازرگانان 

سخن گفت.
لزوم اعطای جوایز صادراتی و تسهیالت ویژه برای صادرکنندگان، 
مرزها  بستن  و  ناگهانی  بخشنامه های  انواع  صدور  از  جلوگیری 
بدون اطالع، رعایت اصل شفافیت در امور اقتصادی، راه اندازی میز 
کشورهای مختلف با کمک اتاق های مشترک و توجه به استراتژی 
توسعه صادرات، از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی 
رئیس سازمان  اعضای کمیسیون مطرح شد. مجتبی خسروتاج، 
توسعه تجارت، انتقاد از روند اعطای مشوق های صادراتی توسط 

تجارت  و  ، معدن  صنعت  وزیر 
صنعتی  نوسازی  به  اگر  گفت: 
ایران به چشم موضوع حاد نگاه 
نشود با بحرانهای عمیقی روبرو 

می شویم.
محمد  شاتا  گزارش  به 
شریعتمداری در نشست مشترک 
با وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی 
که به منظور ارائه گزارش 1400 واحد دارای مشکل در کشور 
تشکیل شد افزود : در تقسیم بندی مشکالت واحدهای صنعتی 
نبود سرمایه در گردش واحد های تولیدی دراولویت اول است. وی 
تصریح کرد : از بین بیش از 1200 واحد ازمجموعه 40 هزارواحدی 
که برای دریافت سرمایه در گردش در بهین یاب ثبت نام کردند 
واحدهای شناسایی شده دارای مشکل سرمایه در گردش در گزارش 
ارائه شده می توانند در اولویت اول قرار بگیرند و در استانها در 
دستور کار پرداختی ها منظور شوند. شریعتمداری افزود: تصمیمات 
فوری می تواند بسیاری از آنها را در مسیر درست قرار دهد و در 
قدم بعدی به سمت بازسازی و نوسازی و اصالح تکنولوژی بروند. 
وی ادامه داد: برای داشتن بازار هم تولید رقابت پذیر باید مد نظر 
قرار گیرد و در این زمینه به تکنولوژی روز نیاز داریم. شریعتمداری 
اظهار کرد : کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت 
و معدن و کار و رفاه اجتماعی می تواند دقیق ترمشکالت را بررسی 
کند و نسخه ای که کلیاتش در اینجا مطرح است را آماده کنند تا با 
تصویب در آن کارگروه و بر اساس آن جلو برویم. وی تاکید کرد: 
اگر به نوسازی صنعتی ایران به چشم موضوع حاد نگاه نشود با 
بحران های عمیقی روبرو می شویم چرا که اکثر ماشین آالت مربوط 
به دهه 70 و نیازمند بازسازی جدی هستند. وی ادامه داد: درحوزه 
نساجی  نوسازی صنعت  از  اینکه سال هاست  با  منسوجات هم 
صحبت می کنیم واحدها از لحاظ تکنولوژی تولید وضع خوبی 
ندارند. وزیر صنعت،  معدن و تجارت یادآور شد: اولویت اول تامین 
یارانه سود تسهیالت اعطایی بازسازی و نوسازی بنگاه هاست. 
افزود: کلینیک بررسی مشکالت واحد های مشکل دار در  وی 
سازمان های استانی و ارایه مشاوره در زمینه های مختلف اصالح 
ساختار مالی و نیروی انسانی و حقوقی و قضایی تا پایان سال 
نوسازی  و  بازسازی  نهضت  اول  راه حل  اما  می شود  راه اندازی 
صنعت ایران، نیارمند یک ردیف اعتباری برای کمک های سود 
تسهیالت اعطایی به واحد های تولیدی است. وی تصریح کرد: 
برای 1400 واحد تولیدی دارای مشکل با کارگروه مشترک برنامه 
مناسب را باید طراحی و اجرا کنیم. به گفته وی فضای کسب و 
کار موضوع اصلی کشور است و باید گزارش تجمیع شده ای را 
در کارگروه رفع موانع تولید ارائه و راهکارهای ویژه ای با کمک 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح 
ریزی شود. شریعتمداری در ادامه گفت : باید نگاه آسیب شناسانه 
دقیق تری به این 1400 واحد تولیدی داشته باشیم و با پیشنهادها 
و ارائه راهکار، در تصویب بودجه 97 نکاتی مورد توجه قرار بگیرد 
و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مشکالت را برطرف نماییم.

کلینیک بررسی مشکالت واحد های 
مشکل دار ایجاد می شود

خسروتاج در نشست كمیسیون صادرات اتاق ایران پیشنهاد داد

معاون وزیر صنعت:

شریعتمداری در نشست مشترک با وزیر تعاون، كارو رفاه 
اجتماعی خبرداد :

کرد:  تأکید  عین حال  در  و  دانست  منطقی  را  این حوزه  فعاالن 
متأسفانه از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ پولی بابت مشوق ها در 
اختیار سازمان قرار نگرفته است. بنابراین می توان این پیشنهاد را 

داد که حدود 2/5 درصد عوارض واردات کاالهایی 
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نشست مزبور راس ساعت 15:30 و با یاد و نام خداوند متعال 
با حضور امضاءکنندگان ذیل در محل ساختمان انجمن آغاز 
و تشکیل گردید و موارد و مباحثی به شرح زیر مطرح شد و 

نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات نهصد و شصت و دومین نشست هیات 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران مورخ 96/09/05 قرائت و 

به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید . 
از اعضای رسمی انجمن  2 – آقای مهندس بصیری آماری 
ارائه فرمودند که مورد بحث و تبادل نظر اعضای محترم هیات 
مدیره قرار گرفت و مقرر شد تا بطور جدی با روشهای مختلف 
نسبت به تمدید عضویتها و افزایش تعداد اعضای انجمن اقدام 
گردد. همچنین آقای مهندس شهالیی قول مساعد درخصوص 
تهیه نرم افزاری برای واحد عضویت انجمن دادند که نهایتاً تا 

پایان سال امکان بهره برداری از آن فراهم گردد . 
شده  مطرح  موارد  به  اشاره  با  حکیمی  مهندس  آقای   –  3
تمدید  آمار  افزایش  و  جدید  اعضای  جذب  درخصوص 
مدیره  اعضای هیات  بازدیدهای  و  به مسافرت ها  عضویت ها 
از واحدهای تولیدی و دعوت از اعضاء در جلسات هیات مدیره 
اشاره فرمودند و پیشنهاد دادند تا این موارد مجدداً در دستور 

کار قرار گیرد . 
4 – آقای دکتر عامری با اشاره به نامه تهیه شده درخصوص 
کمیته  نشست  پیرو  ریسندگی  واحدهای  مشکالت  و  مسائل 
پنبه ای انجمن خطاب به رئیس فراکسیون حمایت از صنعت 
نساجی و روسای سایر کمیسیون های مجلس شورای اسالمی 
رئیس  فرمودند که  آن پرسش  اجرایی  پیگیری های  روند  از 
هیات مدیره گزارش کاملی از پیگیری های اجرایی درخصوص 

این نامه و مکاتبات بعدی آن ارائه فرمودند . 
بررسی  درخصوص  مورخ 96/9/4  شنبه  روز  5- صورتجلسه 
آقای  دفتر  در  پنبه  واردات  به  مربوط  ای  قرنطینه  مشکالت 
حفظ  سازمان  رئیس  باغستانی  آقای  حضور  با  نیا  صالحی 
سرکار  و  پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  مدیرکل  و  نباتات 
خانم نصرالهی و نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران قرائت 

گردید که صورتجلسه مذکور پیوست می باشد. 
6- مکاتبه آقای صالحی نیا وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
آقای قاضی پور نماینده شهرستان ارومیه راجع به بند 1 و 6 
اساسی  مشکالت  به  راجع  ایران  نساجی  انجمن صنایع  نامه 
انجمن صنایع نساجی کشور قرائت گردید که متن نامه مذکور 

پیوست می باشد. 
 96/9/1 تاریخ  در  استر  پلی  الیاف  کمیته  جلسه  گزارش   -7
توسط آقای محمدرضا مقدم ارائه گردید که صورتجلسه مذکور 
در بولتن رشته ها و بافته ها بشماره 397 بچاپ رسیده است. 

8- گزارش جلسه مورخ 96/9/8 در معاونت امور بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
راجع به پیشبرد اهداف توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از 
بخش تولید و آشنایی با واحدهای صادرکننده صنایع پوشاک 

ارائه گردید
9- مکاتبه مورخ 96/7/11 انجمن صنایع نساجی ایران به اداره 
کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درخصوص اقدام متقابل با آنتی دامپینگ درخصوص الیاف پلی 

استر صادراتی به کشور ترکیه قرائت گردید و 

ادامه از صفحه 1

غیر از کاالهای اساسی را افزایش دهیم و منابع حاصل از آن را 
به  این موضوع  البته  برای مشوق های صادراتی در نظر بگیریم، 

مصوبه مجلس نیاز دارد.
وی در ادامه از لزوم تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت صحبت 
کرد و افزود: ساختار کنونی سازمان توسعه تجارت قدیمی بوده و 
اقتصادی  فعاالن  امروز  نیاز  پاسخگوی  چراکه  متحول شود  باید 

نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خطاب به اعضای 

اساسی  تنظیم شناسنامه وضعیت کاالهای  از  معاون وزیر صنعت 
خبرداد و گفت: اجازه گرانفروشی کاالهای اساسی داده نمی شود و 

بازار این کاالها به صورت مرتب، رصد خواهد شد.
محمود نوابی ،پیش بینی و مدیریت بازار در حوزه کاال، خدمات و 
نظارت پیشگیرانه بر تامین، توزیع، قیمت کاال و خدمات اولویت دار را 
از جمله مواردی دانست که از سوی سازمان حمایت مورد پیگیری قرار 
می گیرد و گفت: عرضه و فروش کاالی قاچاق، نظارت بر عملکرد 
منظور  به  زنجیره ای  فروشگاه های  و  پخش  شرکتهای  فعالیت  و 
جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی احتمالی از قبیل گرانفروشی، کم 
فروشی، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری و احتکار به صورت 

جدی مورد پیگیری واقع می شود.
توزیع  و  قیمت  تغییرات  روند  رصد  افزود:  صنعت  وزیر  معاون 
محصوالت غذایی و کشاورزی، فلزی و غیرفلزی به ویژه کاالهای 
مشمول اولویت اول مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها از جمله 
گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت 
محصوالت  پتاس،  و  فسفات  اوره،  کودهای  شیرخام،  کره،  قرمز، 
لبنی پرمصرف )شیر، پنیر، ماست(، انواع کاالهای یارانه ای )حسب 
بازار( در سطح کشور به صورت  ضرورت و اعالم کارگروه تنظیم 

مرتب صورت می گیرد.
وی با اشاره به تنظیم گزارش های مربوط برای دستگاه های مسئول 
و کارگروه تنظیم بازار، از تهیه و تنظیم شناسنامه وضعیت کاالهای 
اقدامات  از مهمترین  این موضوع، یکی  حساس خبر داد و گفت: 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
نوابی، تهیه گزارش های کارشناسی در زمینه کاال و خدمات، تحقیق 
و مطالعه تطبیقی نهادهای نظارتی دولتی، مردم نهاد و خصوصی 
در سایر کشورها را از دیگر اقدامات انجام گرفته برشمرد و تصریح 
کرد: همواره تالش شده تا مدیران ارشد و کارشناسان این سازمان، 
حضوری موثر و تصمیم ساز در جلسات ستاد هدفمندسازی یارانه ها، 
کارگروه تنظیم بازار و سایر جلسات مرتبط داشته باشند و منطبق 
حقوق  از  توأمان  حمایت  و  تکلیفی  و  قانونی  ذاتی،  وظایف  با 

کارگروهی به منظور تقویت صنعت و دانشگاه در وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت تشکیل می شود.

حضور  با  که  مشترکی  نشست  طی  تصمیم  این  شاتا  گزارش  به 
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور تولید و تعدادی از 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و سایر 
معاونتها و نمایندگان حوزه های مرتبط به همین منظور و در جهت 
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت ارتباط صنعت 
و دانشگاه و همچنین تغییر رویکرد مونتاژ کاری به نوآوری در صنعت 

کشور،برگزار شد اتخاد گردید.
همچنین مقرر شد ذیل این کارگروه دو کمیته تخصصی با ماموریت های 
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تغییر رویکرد مونتاژکاری به نوآوری 

در صنعت تشکیل شود.

کمیسیون گفت: بخش خصوصی کشور باید خود را توانمند کرده 
و با بزرگ شدن به تقویت ساختار اقتصادی کشور کمک کند. در 
حال حاضر بخش پتروشیمی و فوالد در ایران قدرتمند است اما 
بعد از آن گزینه دیگری وجود ندارد. طی این سال ها صنایع غذایی 
اقدامات خوبی انجام داده اما کافی نیست و هنوز به حدی نرسیده 
که بتواند رتبه سوم را به خود اختصاص دهد.وی همچنین از صدور 
کارت بازرگانی 5 ساله برای تجار استقبال کرد و گفت: برای این 

مسئله هیچ مانعی وجود ندارد.

افزایش 2/5 درصد عوارض واردات به نفع مشوق های صادراتی

تنظیم شناسنامه وضعیت اقالم حساس/ رصد بازار کاالهای اساسی

کارگروه تقویت صنعت و دانشگاه تشکیل می شود

رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان خبر داد:

با مشاركت وزارت صنعت معدن و تجارت و كمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

خسروتاج در نشست كمیسیون صادرات اتاق ایران پیشنهاد داد

خالصه مذاکرات نهصدو شصت و سومین 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  انجمن صنایع  مدیره  هیات  نشست 963 
در روز یکشنبه مورخ  96/09/12 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و 

تبادل نظر نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایفای نقش کند.
بررسی  تولید ملی،  از  راستای حمایت  ابراز کرد: همچنین در  وی 
مسائل و مشکالت صنایع و واحدهای تولیدی و انعکاس به مراجع 
ذیربط صورت گرفته و پیگیری الزم در این خصوص و نیز احصاء و 
اظهار نظر در خصوص قوانین بازدارنده و مخل تولید انجام شده است.

وی از همکاری نزدیک و تعامل مؤثر با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف 
ممانعت از عرضه محصوالت قاچاق و کمک به تولید داخل خبر داد 
و گفت: طی سه ماهه مرداد، شهریور و مهرماه امسال 77 هزار و 
322 فقره بازرسی، 3 هزار و 41 فقره پرونده تشکیل و ارزش ریالی 

کشفیات نیز 131 میلیارد و 261 میلیون ریال برآورد شده است.
ترغیب  مصرف کننده،  حقوق  ترویج  و  رسانی  اطالع  گفت:  نوابی 
بنگاه های اقتصادی به رعایت بیش از پیش حقوق مصرف کنندگان و 
برگزاری همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجام 
فعالیت های مرتبط با فرآیند برگزاری هفدهمین همایش روز ملی 
از حقوق مصرف کنندگان، تالش در جهت فراهم نمودن  حمایت 
بسترهای الزم جهت برگزاری همایش استانی و تقدیر از بنگاه های 
منتخب در رعایت حوزه حقوق مصرف کنندگان از دیگر اقدامات این 

سازمان است.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: 
استفاده از ظرفیت 2 هزار و 800 ناظر افتخاری فعال برای مشارکت 
در مدیریت و هدایت بازار تالش بر توانمندسازی انجمن های حمایت 
از حقوق مصرف کننده و نظارت بر عملکرد انجمن های حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان در 31 استان با همکاری سازمان های صنعت، 

معدن و تجارت در برنامه های عملیاتی سازمان حمایت بوده است.
وی گفت: ارتقای کّمی و کیفی و به روز رسانی و تامین محتوای 
سامانه اطالعات کاالیی و سامانه بازرسی و به روزرسانی سامانه های 
پایگاه اطالع رسانی قیمت  بازرسی و رسیدگی به تخلفات،  جامع 
کاال و خدمات )124( و بانک اطالعات قیمت بازرسی و رسیدگی 

به شکایات نیز در راستای وظایف این سازمان صورت گرفته است.

بر این اساس کمیته تخصصی تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه با 
محوریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری و کمیته تخصصی تغییر 
رویکرد مونتاژ کاری به نوآوری در صنعت با محوریت معاونت امور 
صنایع، با همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها و حوزه های ذیربط 

تشکیل شود.
برنامه های  پیگیری  برگزاری منظم و هفتگی جلسات و تدوین و 

عملیاتی از دیگر تصمیمات نشست مذکور بود.
گفتنی است این نشست به دنبال جلسه برگزار شده در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با حضور شریعتمداری وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت و معاونت های وزارتخانه با اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در جهت تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم 

رهبری در ارتباط صنعت و دانشگاه بوده است. ادامه در صفحه 3

2



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

انتظار می رود هر چه سریعتر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
معرفی  شود 

توافقات گمرک ایران و عراق برای ارتقای همکاری های تجاری دو کشور

همچنین نامه شرکت ره آورد ساینا دلیجان به شماره 
10- درخواست شرکت نمادپردا مبنی بر داوری انجمن صنایع 
نساجی ایران بین شرکت مذکور و شرکت فرش عطار کاشان 

مطرح گردید و مورد تصویب قرار گرفت. 
با نظارت کارگروه  نامه مربوط به نمایشگاه تاروپود که   -11
برگزار  آذرماه  در 25  و  تهران  در محل مصالی  لباس  و  مد 

می شود قرائت گردید. 
محمد  آل  و  محمد  بر  صلوات  ذکر  با   18 ساعت  در  جلسه 

خاتمه یافت.
غایبین: مهندس شروین بادامچی، مهندس علی فرهی،  دکتر 
آهنگریان،  محسن  حمیدی،  رضا  مهندس  محمدی،  بهروز 

مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی، حسن نیلفروش

خالصه مذاکرات نهصدو شصت و چهارمین 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  انجمن صنایع  مدیره  هیات  نشست 964 
در روز یکشنبه مورخ  96/09/19 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و 

تبادل نظر نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

صورتجلسه

دادستان کل کشور گفت: رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال باید 
فردی پا به کار باشد و آنقدر نقش آفرین باشد که اگر من، ناجا، 
سازمان گمرک، سازمان بنادر، وزارت اقتصاد و دارایی و هر کدام 
از دستگاه های ذی ربط اگر نقصی در کارشان باشد اشکاالت را 
دنبال کند و ما این گله را داریم و انتظار می رود هر چه زودتر این 

نقیصه برطرف و ستاد فعالتر شود.
جعفر  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت   افکارنیوز،  گزارش  به 
منتظری در حاشیه همایش مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جمع 
مبارزه  ستاد  چرا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  خبرنگاران 
ورود  قضیه  این  به  شما  آیا  ندارد،  رئیس  ارز  و  کاال  قاجاق  با 
نمی کنید؟ گفت: ما هم می خواهیم، می نویسیم، می گوییم انشاهلل 
به دیگران  و  ما  به  افرادی که مسئول هستند و هم  به  خداوند 

گوش شنوایی بدهد که در جهت رفع این مشکل تالش کنیم.
با  مبارزه  مساله  که  رسیدند  نتیجه  این  به  عقال  داد:  ادامه  وی 
قاچاق کاال و ارز امری است که از یک دستگاه خاص بر نمی آید 
و باید چند دستگاه با هم تعامل داشته باشند و در این راستا ستاد 

در مالقات رایزن بازرگانی ایران 
در عراق و تیم اقتصادی سفارت 
رییس  منذر،  با  بغداد  در  ایران 
موضوعات  عراق  گمرکات  کل 
الزم برای ارتقای همکاری های 

تجاری دو کشور مطرح شد.
به گزارش شاتا از سازمان توسعه 
تجارت ایران، ناصر بهزاد، رایزن 
گفت:  عراق  در  ایران  بازرگانی 
طی این مذاکرات 10 محور مهم 
به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم واقع 

شد.
رئیس گمرکات عراق  از سوی  نماینده  تعیین  اظهار داشت:  وی 
برای برگزاری نشست های کارشناسی مشترک به صورت هر دو 
برای  نیاز  بدون  ایران  لبنی  و  غذایی  اقالم  پذیرش  یکبار،  هفته 
انجام آزمایشات مرزی مشروط به ارائه گواهی های تأئید صالحیت 
دستگاه های مبدأ ایران در چارچوب ضوابط کشور مقصد، بازنگری 
از ترخیص کاران  استفاده  برای  توافق نامه گمرکی و تصمیم  در 
قانونی معرفی شده از سوی سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص 
کاران غیرقانونی، شفاف سازی سیستم های مربوط به پایانه مرزی 
با  بین گمرکات دو کشور  اقتصادی مجاز  فعالین  ایجاد شبکه  و 
مهران-  از  نزدیک  آینده  در  که  الکترونیک  سازوکار  از  استفاده 
زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است که در خصوص آن 

تفاهم حاصل شد.

مبارزه با قاچاق کاال و ارز را تشکیل دادند، این ستاد باید اهتمام 
الزم به موضوع داشته باشد. رئیس ستاد رئیس جمهور  است، این 
آنقدر  باشد و  پابه کار  باشد و آن رئیس  باید رئیس داشته  ستاد 
نقش آفرین باشد که اگر من یا نیروی انتظامی یا سازمان گمرک، 
سازمان بنادر، وزارت اقتصاد و دارایی و هر کدام از دستگاه های 
ذیربط  نقصی در کارشان باشد اشکاالت را دنبال کنند از این رو 
ما گله داریم و انتظار می رود هر چه زودتر این نقیصه برطرف و 

ستاد فعال تر شود.
حجت االسالم والمسلمین منتظری گفت: محدود کردن مبادی 
گمرکی با دستگاه قضایی نیست، نه وظیفه قانونی ما است و نه 
قانونی خود  وظایف  راستای  در  تا  داریم  را  آن  بستر  و  امکانات 
و  استان ها  مراکز  در  دادستان ها  به  کنیم،  این عرصه تالش  در 
حوزه های قضایی که بیشتر آلودگی به این بیماری کشنده قاچاق 
را دارند سفارش کرده ایم و آنها در این زمینه کوتاهی نمی کنند 
کشور  کل  دادستان  کنند.  همکاری  باید  دیگر  دستگاه های  اما 
ارز موثر است  و  قاچاق کاال  از دستگاه هایی که در  گفت: یکی 
زیرمجموعه  سازمان  این  که  است  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
آنجا  در  باید  کارها  عمده  و  است  دولت  و  دادگستری  وزارت 
انجام شود، مواردی که در قانون تعریف شده مربوط به دستگاه 
است  به دستگاه قضایی  مربوط  آن بخشی که  ما  است  قضایی 
تعامل و همکاری را با سازمان تعزیرات داریم و هر جا الزم باشد 
کوتاهی نمی کنیم حتی سازمان تعزیرات را هم که وظیفه اصلی 
در این عرصه دارد کمک می کنیم. وی با بیان اینکه مسئولیت 
و وظیفه ای که به عهده دستگاه های دیگر است نباید از دستگاه 
قضایی خواسته شود، گفت: حرف ما این است یک مجموعه ای 
هستند که درصدی از وظایف و اختیارات را دارند و باید با تعامل 

یکدیگر با این پدیده شوم مبارزه کنند.

نشست مزبور راس ساعت 15:30 و با یاد و نام خداوند متعال 
با حضور امضاءکنندگان ذیل در محل ساختمان انجمن آغاز 
و تشکیل گردید و موارد و مباحثی به شرح زیر مطرح شد و 

نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
مورخ  شنبه  روز  جلسه  از  مختصری  شیبانی  دکتر  آقای   -1
96/9/18 با آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم اقتصاد و دارایی 
و نحوه دعوت افراد به این نشست ارائه فرمودند که بیش از 25 
نفر از فعالین صنعت نساجی با همراهی خانم نصرالهی، خانم 
مهندس محرابی، و به دعوت آقای حجت االسالم و المسلمین 
موسوی الرگانی در این جلسه حضور داشتند که عمده مباحث 
مطرح شده موضوع مالیات بر ارزش افزوده، درخواست بازشدن 
و  مسائل  مالیاتی،  امور  سازمان  سایت  در  امتناع  درج  امکان 
ذینفع  قانون  مواداولیه،  های  تعرفه  کاهش  بانکی،  مشکالت 
واحد، جزء د ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، آنتی 
الیاف پلی استر از ایران،  دامپینگ کشور ترکیه برای واردات 
ایران در  انجمن صنایع نساجی  نماینده  طرح موضوع حضور 
جلسات شورای رقابت از جمله مواردی بود که در این جلسه 
از  مبسوطی  گزارش  ادامه  در  کاردان  دکتر  آقای  شد  مطرح 
نشست مذکور و مذاکره با آقای مسیح معاونت مالیات بر ارزش 
افزوده سازمان امور مالیاتی ارائه فرمودند و از قول مساعدت 
ایشان در موضوع مشکل کدهای اقتصادی و لیست سیاه خبر 
دادند که مقرر شد در یکی از جلسات هیات مدیره از ایشان 
نشست  صورتجلسه  تا  شد  مقرر  همچنین  آید.  بعمل  دعوت 

مذکور توسط دبیرخانه انجمن پیگیری شود. 
2- با عنایت به حدنصاب نرسیدن جلسه هیات مدیره، بحث 
و تبادل نظر درخصوص مسائل و مشکالت مالیاتی واحدهای 

تولیدی و همچنین نحوه پیگیری آنها صورت گرفت. 
جلسه در ساعت 17:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت.
غایبین: مهندس جمشید بصیری، مهندس شروین بادامچی، 
زینی،  محمود  محمدی،  بهروز  دکتر  فرهی،   علی  مهندس 
محسن  مقدم،   محمدرضا  لباف،  اکبر  حکیمی،  مصطفی 
آهنگریان، مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی، حسن نیلفروش 

زاده

بهزاد افزود: همچنین توافق برای انجام دیدار روسای کل گمرکات 
بازه  در  گمرکی  مقررات  و  قوانین  اعالم  به  الزام  عراق،  و  ایران 
برای  اولیه گمرکات عراق  امادگی  اعالم  زمانی حداقل یکماهه، 

اجرایی شدن توافقنامه گمرکی با ایران نیز مطرح و تصویب شد.
اجرای  داشت:  اظهار  همچنین  عراق  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
عراق  به  صادراتی  محصوالت  برای  یافته  کاهش  تعرفه  نوع   4
الزم  نظارت  اعمال  و  رهگیری  امکان  که   2018 سال  اوایل  از 
در شفاف سازی هزینه ها را بهبود می بخشد شامل طال و نقره و 
انواع موادغذایی و  از 5 درصد به نیم درصد،  محصوالت معدنی 
نباتی و مصنوعات پالستیکی که از بین 10 تا 40 درصد در گذشته 
به 10 درصد تقلیل یافت، انواع مصالح ساختمانی. سنگ. سیمان. 
به 15  درصد  تا30  از 5  و خودرو  پوستی  و صنایع  پوست  چرم، 
درصد کاهش پیدا کرد و انواع لوازم برقی. تلویزیون. کهربا. لوازم 
درصد   30 به  درصد   40 تا   5 از  سیگار  تنباکو.  اسلحه.  خانگی. 

کاهش خواد یافت.
رئیس کل گمرکات عراق  روزه  الزام 10  تعیین  به  اشاره  با  وی 
و  توانمندی  گزارش  ارائه  برای  گمرک  قانونی  بخش  رئیس  به 
ظرفیت مرزها و بررسی ساعات کار گمرکات عراقی افزود: معافیت 
کاالهای اردنی اساساً مبنای رسمی نداشته و هیچ اعالم مکتوبی 
تاکنون به گمرکات عراق نرسیده است و همچنین موضوع افزایش 
تمامی  برای  نیز  به عراق  ایران  لبنیات صادراتی  و  آبمیوه  تعرفه 
این  بر  اصرار  و  می شود  اعمال  عراق  به  صادرکننده  کشورهای 
ارائه مستندات  نیازمند  موضوع به جهت اعمال استثنائات خاص 

الزم خواهد بود

ادامه از صفحه 2
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واحد داوری و حل اختالف 
انجمن صنایع نساجی ایران 

صنایع  انجمن  اساسنامه  مفاد  طبق  که  آنجا  از 
بین واحدهای اختالف  داوری و حل  ایران،   نساجی 
عضو این انجمن جزء اختیارات این انجمن تعریف 
شده است بدین وسیله به اطالع می رساند که اعضای 
جهت  را  خود  اختالف  حل  موارد  می توانند  محترم 
داوری به انجمن صنایع نساجی ایران ارجاع فرمایند.
همچنین به اعضای محترم توصیه می گردد تا در متن 
قراردادهای منعقده، در بند حل اختالف، انجمن صنایع 
نساجی ایران را به عنوان داور مرضی الطرفین لحاظ 

فرمایند.

طبق آمار بانک مرکزی، درآمد مالیات های مستقیم نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 5/7 درصد کاهش یافته است.

در هفت ماه امسال 26 هزار و 130 میلیارد تومان مالیات مستقیم 
درصد   5/7 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده  وصول 
بانک مرکزی رقم مصوب هفت ماهه  آمارهای  افت دارد، طبق 
مالیات های مستقیم 33 هزار و 360 میلیارد تومان بوده که از این 

رقم 77/6 درصد محقق شده است.
و 650  هزار  رقم 15  با  اشخاص حقوقی  مالیات  اساس،  این  بر 
با کاهش 12/5  قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت  تومان  میلیارد 

براساس آمار بانک مرکزی وصولی مالیات  های مستقیم 5/7 درصد کاهش یافت

سهمیه واردات پوشاک مناطق آزاد اعالم شد/حداکثر 56/3 میلیون دالر

درصد روبرو بوده است. مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی 2 
هزار و 770 میلیارد تومان ثبت شده است. از محل مالیات بر درآمد 
نیز بالغ بر 8 هزار و 970 میلیارد تومان وصول شده که در این 
بخش مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 2 هزار و 860 میلیارد 
تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل 0/8 درصد کاهش یافته و 
مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی 5/5 درصد افزایش یافته 
که رقم  آن 2680 میلیارد تومان بوده است و مالیات مشاغل نیز 

14/7 درصد رشد نشان می دهد.
بخش  در  تومان،  میلیارد   1510 ثروت  بر  مالیات  همچنین 
واردات  بر  مالیات  تومان  میلیارد   5480 غیرمستقیم  مالیات های 
نشان  قبل 11 درصد رشد  به مدت مشابه سال  بوده که نسبت 
می دهد، مالیات واردات خودور نیز با کاهش 53/6 درصدی روبرو 
بوده است. وصولی مالیات بر کاال و خدمات 21 هزار و 30 میلیارد 
تومان با رشد 13 درصدی و مالیات ارزش افزوده 14 هزار و 680 
میلیارد تومان با رشد 27/9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رقم خورده است.
مالیات بر فروش سیگار نیز 270 میلیارد تومان بوده که نسبت به 
رقم سال قبل 19/7 درصد رشد کرده است. جمع کل مالیات های 
مستقیم 26 هزار و 510 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 12/6 درصد رشد دارد.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

در پی امضای تفاهم نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسالمی 
ایران و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سهمیه واردات 
پوشاک و کاالی همراه مسافر مناطق آزاد هفت گانه کشور تا پایان 
سال 96 اعالم شد. براساس این تفاهم نامه که بین گمرک ایران و 
شورای عالی مناطق آزاد امضا شد، سهمیه پوشاک مناطق آزاد تا 

پایان سال 96، به این شرح تعیین شد:

1- سهمیه پوشاک منطقه آزاد انزلی 9 میلیون دالر و سهم واردات 
پوشاک از کشور ترکیه 800 هزار دالر

2- سهمیه پوشاک منطقه آزاد ارس 8 میلیون دالر و سهم واردات 
پوشاک از کشور ترکیه 5 میلیون دالر

3- سهمیه پوشاک منطقه آزاد ماکو 8 میلیون دالر و سهم واردات 
پوشاک از کشور ترکیه 8 میلیون دالر

4- سهمیه پوشاک منطقه آزاد اروند 2 میلیون دالر و سهم واردات 
پوشاک از کشور ترکیه 500 هزار دالر

5- سهمیه پوشاک منطقه آزاد کیش  20 میلیون دالر 
6- سهمیه پوشاک منطقه آزاد قشم 20 میلیون دالر
7- سهمیه پوشاک منطقه آزاد چابهار 2 میلیون دالر

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین سهم کل کاالی همراه مسافر 
در مناطق آزاد هفت گانه کشور به این شرح تعیین شد:

1- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد ارس 33 میلیون 
دالر 

2- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد اروند 30 میلیون 

دالر
3- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد کیش 55 میلیون 

دالر
4- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد قشم 30 میلیون 

دالر
5- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد ماکو 20 میلیون 

دالر
6- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد چابهار 30 میلیون 

دالر
7- سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه آزاد انزلی 17 میلیون 

دالر
طی  مذکور  سهمیه های  تصویب  و  تعیین  گزارش  بنابراین 
بخشنامه ای از سوی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و 
ویژه گمرک به گمرکات همجوار با مناطق آزاد تجاری – صنعتی 
ابالغ شد. در این بخشنامه همچنین با اشاره به تصمیمات اتخاذ 
شده، درخصوص ساماندهی مبادی ورودی مناطق آزاد و مقابله با 
قاچاق و فساد بر اجرای سامانه های هوشمند کاربردی در مناطق 
آزاد و استقرار فیزیکی گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق 

مذکور در اسرع وقت تأکید شده است.
شایان ذکر است که طبق تفاهم نامه منعقده بین گمرک و شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه و در اجرای بند »د« ماده 9 قانون ارتقای 
سالمت اداری و مقابله با فساد، گمرکات منطقه آزاد اروند و ارس 
به عنوان گمرکات پایلوت اجرای طرح استقرار سامانه جامع امور 

گمرکی در نظر گرفته شده اند.

عضو جدید

مدیرعامل: حسن شریفی
سابقه فعالیت: 26 سال

محل كارخانه: بروجرد
تولید  زمینه  فعالیت: 
آب  پایه  امولسیون های 
کوپلیمرهای  و  هموپلیمر 
وینیل استات، اکریلیک و 

استایرین- اکریلیک

انجمن صنایع نساجی ایران عضویت شرکت رزین سازان  
را به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقای حسن شریفی 
ایشان و  افزون  خوش آمد عرض نموده و موفقیت روز 

شرکت رزین سازان  را آرزومند است. 

شركت رزین سازان
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