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حمایت از تولید کاالی ایرانی با معافیت مالیاتی

جلسه کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران عصر روز 
یکشنبه نهم اردیبهشت ماه با حضور اعضای این کمیته و به ریاست 
آقای مصطفی حکیمی تشکیل جلسه داد. حکیمی با اشاره به سابقه 
در  تولیدی  قیمت گذاری فرش های  مباحث مطروحه در خصوص 
سال های گذشته، تحلیلی از وضعیت تولید و مصرف ارائه نمود و از 
اعضای محترم کمیته خواست که مسائل و موارد مد نظر خود را مطرح 
فرمایند در ادامه آقای دالوری از فرش مهستان به حجم باالی پروانه 
فعالیت های صادره در حوزه فرش ماشینی و عدم تناسب ظرفیت های 
تولیدی فرش ماشینی و ریسندگی نخ فرش اشاره نمود و از انجمن 
خواست تا تفکیکی بین کمیته فرش ماشینی و کمیته ریسندگی نخ 
فرش ماشینی قائل شود ایشان همچنین به موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده و قانون مشاغل سخت و زیان آور به عنوان معضالت واحدهای 

نساجی اشاره و خواستار پیگیری جدی این موضوع توسط انجمن شد.

در ادامه سید رضا الجوردی با اشاره به نشست برگزار شده در اتحادیه 
فرش ماشینی کاشان به آنالیز قیمت تمام شده فرش ماشینی اشاره 
نمود که در در سال 97 نسبت به سال 96 برای فرش های 700 شانه 
حدود 15% افزایش قیمت و برای فرش های 1200 شانه 12% و برای 
فرش های فانتزی 9% مورد نظر بوده است ایشان همچنین تقاضای 
فرش ماشینی را نسبت به عرضه آن بسیار کمتر دانست. سید جواد 
سجادی نیز ضمن اشاره به مذاکرات و نشست های متعدد در تعاونی 
فرش آران و بیدگل به آنالیز قیمت صورت گرفته در این نشست ها  در 
خصوص افزایش قیمت در سال جدید اشاره نمود و جمع بندی صورت 
گرفته را برای فرش های 700 شانه 14% و فرش های 1000تا 1200 
شانه به میزان 12% و برای فرش های فانتزی به میزان 10% عنوان 
نمود. سجادی با اشاره به مشکالت عدیده ایجاد شده برای واحدهای 

ارز در  امکان دریافت  صادرکننده به خصوص عدم 

بـرای حمایـت از کاالی ایرانـی طرح هایـی در نظـر گرفته شـده که 
معافیـت دو سـاله تولیدکنندگان از مالیـات ارزش افزوده تا تجدیدنظر 

بـر روی ارقـام مالیاتی از جمله آنهاسـت.
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت از طراحـی چندیـن پـروژه 
ویـژه حمایـت از کاالی ایرانـی خبـر داد و گفـت: در حـوزه پوشـاک 
برنامه هـای مفصلـی در حـوزه حمایـت از تولید داخلی تـدارک دیده 

است.  شـده 
رضـا رحمانـی در نشسـت خبـری بـا خبرنـگاران 

گزارش کمیته فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران 

خبر خوش وزارت صنعت برای نساجی ها/ پوشاک از کجا قاچاق می شود؟
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم 
اینکه بیشترین قاچاق پوشاک در مناطق 
آزاد به صورت ته لنجی و کوله بری است، 
گفت: این سازمان درصدد است مالیات بر 
ارزش افزوده در صنعت نساجی را به صفر 

و یا حداکثر به سه درصد برساند.
افسانه محرابی در حاشیه بازدید از کارخانه حجاب شهرکرد با اشاره به 
معضل بیکاری در جامعه، اظهار کرد: صنعت نساجی بسیار اشتغال زا 
بوده به طوری که 12 درصد از سهم اشتغال کل کشور مربوط به صنعت 
نساجی است و با توجه به ارزش افزوده باال و سرمایه بری اندک نقش 
بسزایی در رشد اقتصاد کشور خواهد داشت. وی افزود: بالغ بر 99 درصد 
از صنعت نساجی تحت پوشش بخش خصوصی بوده و مابقی واحدها 

که بسیار محدود بوده، زیر نظر بنیاد مستضعفان و حوزه های دیگر هستند. 
محرابی با اشاره به موفقیت های چشم گیر و نتایج مطلوبی که در این 
صنعت مشاهده شده، خاطرنشان کرد: در صنعت باید توجه بسیاری 
به مواد اولیه، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی و انتقال دانش فنی 
به شکل کامل داشت، ولی متأسفانه بحث انتقال دانش فنی پیشرفت 
قابل مالحظه ای نداشته است. وی با توجه به ضرر بسیار زیاد واردات 
غیررسمی پوشاک به صنعت نساجی گفت: این واردات عمدتاً در مناطق 
آزاد به صورت ته لنجی و کوله بری در اسکله هایی بوده که توسط گمرک 
مدیریت نداشته است. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک در خصوص 
واردات پوشاک بیان کرد: قیمت تمام شده و طراحی مد از جمله مشکالتی 
است که با حمایت و برنامه ریزی مدیریت واحدهای این صنعت، می توان 
آن را مرتفع کرد. محرابی تصریح کرد: از سال گذشته در زمینه محدودیت 

واردات در مناطق آزاد و استقرار نیروهای گمرک در 

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 4

ادامه در صفحه 2

معاون وزیر صنعت خبر داد: 

وزارت  در  امسـال  گفـت: 
ویـژه ای  پروژه هـای  صنعـت، 
بـرای حمایـت از کاالی ایرانی 
بـا برنامـه زمان بنـدی ارائـه و 
تدویـن شـده کـه از جملـه آن، 
طـرح نوسـازی نـاوگان تجاری 

کشـور اسـت. 
وی ادامـه داد: برنامـه مفصلی برای نوسـازی ناوگان تجاری کشـور 
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صادرات به برخی کشورها اشاره نمود و حذف معافیت های صادراتی 
این خصوص  از جمله مشکالت واحدها در  را  برای صادرکنندگان 
دانست. آقای جعفر ضابطی از فرش ابریشم شمال به مشکالت ایجاد 
شده ناشی از افزایش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن برای واحدهای 
متقاضی خرید ماشین آالت فرش ماشینی - که پیش تر از این نسبت 
به عقد قرارداد اقدام نموده بودند- اشاره نمود و از انجمن صنایع نساجی 
ایران خواست که به طور جدی پیگیر این موضوع باشد. آقای احمدی از 
فرش آرا مشهد آمار مقایسه ای در خصوص مقایسه افزایش نرخ ارز و 
همچنین افزایش قیمت نخ های فرش ماشینی در طول سال های گذشته 
ارائه نمود و به عدم افزایش قیمت فرش ماشینی در طول سال های اخیر 
اشاره نمود.آقای ایرانی از گروه تولیدی پارس نیز طی سخنانی به مسائل 
و مشکالت واحدهای تولیدی پرداخت و بخشی از این مشکالت را 
ناشی از محیط کالن صنعت و اقتصاد دانست که حل و فصل آن در 
توان کمیته فرش ماشینی نیست و از اعضای کمیته خواست تا نسبت به 
تمرکز بر حل مسائل و مشکالتی که با هماهنگی و همدلی واحدهای 
عضو قابل حل و فصل است اهتمام داشته باشند. در ادامه این نشست 
مهندس علی فرهی عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با 
اشاره به تعداد قابل توجه تولیدکنندگان فرش ماشینی، اجماع و اتفاق 
نظر برای قیمت گذاری کلیه نرخ ها را غیرعملی دانست و پیشنهاد داد 
که کمیته فرش ماشینی نیز همچون سایر انجمن ها نسبت به تعیین 
حداکثر افزایش قیمت فرش ماشینی نسبت به سال گذشته اقدام نماید 
تا از مشکالت احتمالی ایجاد شده توسط سازمان ها و نهادهای نظارتی 
نظیر سازمان حمایت جلوگیری نماید. ایشان هرگونه ممنوعیت در ورود 
ماشین آالت جدید را توقف توسعه و پیشرفت تکنولوژیکی و ایجاد 
محدودیت در سالیق مصرف کننده و بازار دانست. آقای توکلی از فرش 

پاتریس نیز با اشاره به حجم انبوه مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی، 
تداوم تولید و اشتغال را مستلزم حمایت جدی دولت دانست. آقای 
مهندس حمیدی عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران طی 
سخنانی با تحلیل موارد مطروحه در این نشست به لزوم پیگیری های 
کارشناسی برای افزایش صادرات از طریق تخصیص جوایز صادراتی 
به صادرکنندگان فرش ماشینی اشاره نمود و از کمیته فرش ماشینی 
خواست تا با پیگیری جدی این موضوع و تخصیص جوایز صادراتی به 
صنعت فرش ماشینی امکان استفاده بهینه از ظرفیت و پتانسیل فرش 
ماشینی در کشور را فراهم نماید. ایشان جوایز صادراتی را نه حمایت 
از صادرکننده بلکه حمایت مستقیم از ایجاد اشتغال در کشور دانست. 
آقای منزوی از قالی سلیمان نیزطی سخنانی از عملکرد انجمن صنایع 
نساجی در حل مشکالت واحدهای عضو انتقاد نمود و به موارد متعددی 
از مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی اشاره نمود و حصول نتیجه در 

انجمن را مدیون تشکل منسجم و قوی دانست. 
سعید منزوی مدیرعامل قالی سلیمان نیز با اشاره به مشکالت ناشی از 
رقابت ناسالم تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارجی تداوم این روند 
را موجب نابودی صنعت فرش ماشینی ایران در بازارهای بین الملل 
دانست و اتحاد و یکپارچگی اعضای انجمن را شرط تداوم حیات این 
صنعت دانست. در جمع بندی موارد مطروحه مصوب گردید که علیرغم 
افزایش نرخ ارز و سایر عوامل تولید نظیر مواد اولیه ،هزینه های پرسنلی 
و سایر فاکتورهای موثر بر قیمت تمام شده ، واحد های فرش ماشینی 
مجاز باشند حداکثر به میزان 15درصد نسبت به سال 96 در خصوص 
افزایش قیمت محصوالت خود اقدام نمایند که مقرر شد این پیشنهاد 
کمیته به اطالع هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برسد. جلسه 

در ساعت 15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ص خاتمه یافت.
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تدارک دیده شـده اسـت. وی اظهار کرد: در حوزه معـادن پروژه های 
مهمی در زنجیره فوالد و مس تدارک دیده شـده اسـت و البته برای 
خریـد کاالی ایرانـی نیـز پـروژه عملیاتی تدارک دیده شـده اسـت.

رحمانـی ادامـه داد: در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی نیز پروژه هـا ارزیابی 
خواهـد شـد و برخـی طرح هـا نیـز ادامـه خواهنـد یافـت و در ایـن 
راسـتا 20هـزار میلیـارد تومان در حـوزه صنایع کوچـک تأمین مالی 
شـده اسـت.وی از معرفـی 2۸520واحـد صنعتی کوچک و متوسـط 
بـرای تأمیـن مالـی بـه بانک هـا خبـر داد و تصریـح کـرد: در سـال 
گذشـته 5۸51پروانـه بهره بـرداری صـادر شـده اسـت کـه 29 هزار 
و ۸00 میلیـارد تومـان بـرای آنها هزینه شـده اسـت و البتـه از حیث 

تعـداد حـدود ۳.5 درصـد رشـد را تجربـه کرده اند.   
میـزان اشـتغال زایی طرح ها نیز رشـد کرده اسـت و البتـه مردم میل 
و رغبت بیشـتری نسـبت به کسـب وکار و راه اندازی آن پیدا کرده اند. 
رحمانـی ادامـه داد: 9۸فقـره پروانه اکتشـاف در سـال گذشـته صادر 
شـده کـه 25.5درصـد رشـد را نشـان می دهـد؛ ایـن در حالی اسـت 
کـه پروانـه بهره بـرداری نیـز در همین حدود بوده اسـت  کـه میزان 
اشـتغال آن 59۳۸ نفـر بوده اسـت که رشـد 47.5 درصـدی را تجربه 
کـرده اسـت.وی خاطرنشـان کرد: تدوین اسـتراتژی صنعت امسـال 
نهایـی خواهـد شـد؛ چراکـه وزیـر صنعـت قول داده اسـت کـه این 

اسـتراتژی را بـه مجلـس ارائه دهد. 
بـه گفته رحمانی، سـامانه جامع تجـارت در جهت شـفافیت و توزیع 
بهینـه و یکسـان اطالعـات راه اندازی شـده و قاچـاق را کاهش داده 
اسـت به نحوی کـه به 12 میلیـارد دالر قاچـاق اکنون رسـیده ایم؛ در 
این میان اشـکاالت ثبت سـفارش هم در حال برطرف شـدن اسـت.

احتمال تعلیق دوساله مالیات بر ارزش افزوده تولیدكنندگان
وی اظهـار داشـت: رئیس جمهـور نیـز اعـالم کـرده کـه اینکـه 
واحدهـای تولیـدی شـفاف بـا افزایش مالیات سـاالنه مواجه شـوند 
پذیرفته شـده نیسـت و بنابراین پایه مالیاتی در سـال جاری افزایش 
خواهـد یافـت تـا فراریـان مالیاتـی شناسـایی شـده و فشـار از روی 

تولیدکننـدگان واقعی و شـفاف برداشـته شـود. 
معـاون وزیـر صنعـت ادامـه داد: در این میان با سـازمان امور مالیاتی 
رایزنی شـده اسـت تا تسـهیالتی نیز در حوزه مالیات بر ارزش افزوده 
بـه تولیدکننـدگان داده شـود کـه دامنه آن از تعلیق دوسـاله تـا ارائه 

تسـهیالت و تجدیدنظـر بر روی ارقام مالیاتی اسـت. 
وی افـزود: مـا در حـوزه پوشـاک مزیت هایـی داریـم کـه از آن بـه 
خوبـی اسـتفاده نکرده ایـم و به هرحـال بایـد تالش بسـیاری در این 

حوزه داشـته باشـیم.

خالصه مذاکرات نهصد  و  هفتاد و پنجمین  
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

نشست 975 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در روز 
یکشنبه مورخ  97/02/09 در محل انجمن صنایع نساجی 
ایران تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر 

نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات نشست 974 هیات مدیره انجمن مورخ 97/02/02 

قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.
2- آقای دکتر عامری توضیحاتی را درخصوص نوسانات نرخ ارز و تاثیرات 
آن بر اقتصاد کشور و همچنین کاهش میزان قاچاق کاال ارائه فرمودند که 
در ادامه آقایان مهندس شهالیی و مهندس نیلفروش زاده و دکتر کاردان 

نیز توضیحات تکمیلی ر ا در این خصوص ابراز داشتند 
چهارم  شنبه  سه  روز  جمهوری  محترم  ریاست  اینکه  به  عنایت  با   -۳
از  نمایندگی  به  نیز  زینی  آقای  و  دارند  تبریز حضور  در  ماه  اردیبهشت 
صنعتگران در این مراسم سخنرانی خواهند داشت مقرر شد تا هیات مدیره 
محترم موارد مدنظر خود را در اختیار ایشان قرار دهند تا به اطالع رییس 

جمهور برسد. 
  ITM2018 نمایشگاه  از  مبسوطی  گزارش  شیبانی  دکتر  آقای   -4
استانبول و حضور هیات دوازده نفری هیات مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران در این رویداد ارائه فرمودند و از میزبانی قابل توجه و تحسین برانگیز 

آقای ریچارد سالواتوره در طول مدت اقامت تقدیر نمودند
5- آقای مهندس شهالیی گزارش مختصری از چهارمین جلسه کمیته 
پایش صنعت نساجی مورخ 97/2/2 ارائه فرمودند که حاکی از روند مثبت 
روبه جلو در تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی بود. 
همچنین ایشان ابراز امیدواری نمودند که با تداوم این روند فصل اولیه این 
گزارش تا قبل از مجمع عمومی نهایی گردد. همچنین ایشان به فعالیت ها 
و برنامه ریزی های مقدماتی برای تهیه نرم افزار جامع اتوماسیون اداری 
از شرکت های  ایران توسط یکی  انجمن صنایع نساجی  دبیرخانه  برای 
زیرمجموعه خود خبر داد و ابراز امیدواری کرد این نرم افزار در کوتاهترین 

زمان در اختیار انجمن قرار گیرد.
6 - گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه درخصوص بحران آب در کشور در 
سال 97 به اطالع هیات مدیره محترم رسید که مقرر شد انجمن نسبت به 

مکاتبه با مراجع ذیربط در این خصوص اقدام نماید. 
7 - آخرین اصالحیه آئین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
برای بدهکاران ارزی به اطالع هیات مدیره محترم رسید که اصالحیه 
مذکور پیوست می باشد آقای مهندس حمیدی پیشنهاد فرمودند که با توجه 
به مشکالت جدی نقدینگی واحدها، انجمن مکاتبه ای مبنی بر درخواست 

تقسیط و یا استمهال مجدد این بدهی با مراجع ذیربط داشته باشد.
۸ - آقای مهندس نیلفروش زاده گزارش مبسوطی از نشست کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی ارائه فرمودند که  خانم ها نصرالهی و 
محرابی و آقایان صالحی نیا معاون وزیر صنعت، شیرازی رییس اتحادیه 
پوشاک هاکوپیان از انجمن پوشاک، شهریاری و جعفری از اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک، بانک )رئیس سازمان مناطق آزاد(، فرودعسگری 
رئیس کل گمرک، رئیس سازمان حمایت و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، روسای کمیسیون های اقتصادی و صنعتی و حمایت از تولید ملی در 
این جلسه حضور داشتند که موضوعات متعددی در این نشست مطرح 
شد و در نهایت مقرر شد تا تعداد گمرکات از 160 منطقه موجود به میزان 
سی درصد کاهش یابد، تجدید نظر درخصوص قرارداد تعرفه ترجیحی با 
کشور ترکیه، موضوع قیمت تمام شده و فاکتورهای موثر بر آن و همچنین 
مشکالت ایجاد شده در اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده ، جایزه 
صادراتی،  موضوع تسریع گمرکات در ارائه خدمات و  همچنین ارزش 
گذاری پوشاک برمبنای ثوب بجای کیلوگرم از جمله موضوعاتی بود که در 

این نشست مطرح شده بود.
9- موضوع مکاتبه شرکت تولیدی و صنعتی مشهد نخ و شادیلون در هیات 
مدیره انجمن مطرح گردید با توجه به عدم حضور آقای مهندس شروین 
بادامچی به نمایندگی از شرکت های مذکور در هیات مدیره انجمن مقرر 
شد طبق اساسنامه آقای محسن آهنگریان بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 

جایگزین ایشان در هیات مدیره انجمن تا پایان دوره گردند. 

غایبین: مهندس علی فرهی، مهندس شروین بادامچی، دكتر بهروز 
محمدی، مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی
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حمایت از کاالی ایرانی در گرو ساماندهی واردات

برگزاری انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

۲۰ هـزار پرونـده غیـرقانونـی توسط 
حسابرسان تامین اجتماعی درست شـده 

است/ کارفرمـایان از ورود بازرسـان به 
دفاتر خود جلوگیـری کننـد

چندی پیش محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
کاالی ایرانی گفت: این یک موضوع حکومتی نیست بلکه ملی است لذا 
باید به تولید داخل بها داده شود . کارهایی که تاکنون انجام شده کافی 
نیست و باید از تمام ظرفیت های قانونی استفاده کرد. وزارتخانه های دیگر 
هم اعالم کردند که در سال جاری حمایت از کاالی ایرانی را محور 
فعالیت های خود قراردادند. یکی از اقدام ها در جهت حمایت از کاالی 
ایرانی بخشنامه 4 اردیبهشت گمرک است. براساس بخشنامه دفتر 
واردات گمرک ایران، واردات از7 منطقه آزاد تجاری سهمیه بندی شده 
و برای سه ماهه اول سال جاری به صورت علی الحساب برای هر منطقه 
سهمیه 10 میلیون دالری در نظر گرفته شده است.در بخشنامه دفتر 
واردات گمرک ایران به گمرکات همجوار مناطق آزاد آمده است، با توجه 
به نامه 19 فروردین ماه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، سهمیه ای 
علی الحساب معادل 10میلیون دالر که 10 درصد آن پوشاک )البسه، 
کیف و کفش( بوده باشد جهت سه ماهه اول سال جاری برای هر منطقه 
آزاد تعیین شد. به این ترتیب کل واردات پوشاک از مناطق آزاد 7گانه طی 
سه ماهه نخست سال فقط 7 میلیون دالر خواهد بود و به این ترتیب 
امکان واردات بی رویه پوشاک از این مناطق تا درصد باالیی مهار خواهد 
شد.گفته می شود بخشی از پوشاک قاچاق از سمت مناطق آزاد است 
لذا با ساماندهی آن و کنترل مرزها از ورود پوشاک خارجی به کشور 
جلوگیری می شود. در این میان برخی از کارشناسان اینگونه اظهارنظر 
کردند که پوشاک وارداتی به مناطق آزاد برای فروش و مصرف در آن 
منطقه نیست، بلکه هدف اصلی رسیدن به بازار سرزمین اصلی است. علی 
اکبر پور احمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران 
در خصوص میزان واردات پوشاک قاچاق به کشور می گوید: در سنوات 
گذشته حدود 2 تا 2.5 میلیارد دالر پوشاک قاچاق به کشور وارد می شد 
اما براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز این رقم در سال 96 حدود 

یک میلیارد دالر بوده است.
تغییر در سهمیه واردات پوشاک

سهمیه واردات پوشاک از مناطق آزاد در سال 1۳96 بین 2 تا 20 میلیون 
دالر بود. سال گذشته سهمیه پوشاک منطقه آزاد انزلی 9 میلیون دالر، 
منطقه آزاد ارس، هشت میلیون دالر، منطقه آزاد ماکو، هشت میلیون 
دالر، منطقه آزاد اروند 2 میلیون دالر، منطقه آزاد کیش 20 میلیون دالر، 

منطقه آزاد قشم 20 میلیون دالر و منطقه آزاد چابهار 2 میلیون دالر 
بود. بررسی ها نشان می دهد که متأسفانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور بیش از آنکه به صادرات کمک کنند، دروازه ای برای واردات شده اند 
به طوری که از سال 1۳92 تا 6 ماهه نخست سال 1۳96 کمتر از 2درصد 
کل صادرات غیرنفتی کشور را تأمین کرده اند. به عبارتی از 7 .17۸ میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی فقط 4 . 2 میلیارد دالر آن توسط مناطق آزاد 

صورت گرفته است.
ساماندهی واردات در مناطق آزاد

در این میان بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک ایران می گوید: در دهه ۸0 و پیش از آن ایران صادرکننده 
پوشاک بوده است و انواع تولیدات این بخش به کشورهای مختلف 
دنیا صادر می شد، اما هم اکنون به دلیل واردات قاچاق و اثرات تحریم 
به واردکننده پوشاک تبدیل شده ایم. ما به عنوان تولیدکننده به دنبال بستن 
راه های واردات نیستیم، بلکه معتقدیم که کاال یا پوشاک باید به صورت 
قانونی وارد شود و همان طور که تولیدکننده مالیات می پردازد، واردکننده 
هم باید عوارض قانونی واردات را پرداخت کند.چندی پیش نیز مسعود 
کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی اعالم کرد: سال 95 رقم 70 میلیون دالر 
پوشاک وارد منطقه آزاد جلفا واقع در ارس شده است که تنها یک میلیون 
دالر از آن به صورت رسمی از این منطقه خارج شده است.در سایر مناطق 

آزاد همچنین اعداد و ارقامی وجود دارد.
ورود كاالی همراه مسافر از مناطق آزاد عدد و رقم بزرگی است

براساس قانون، ورود پوشاک یا کاال به مناطق آزاد بدین گونه است که 
واردکننده بدون پرداخت هیچ گونه عوارض کاالی وارداتی خود را به این 
منطقه وارد می کند اما هنگامی که می خواهد کاال را از منطقه آزاد به 
سرزمین اصلی وارد کند می تواند با پرداخت عوارض آن را به سرزمین 
اصلی وارد کند یا اینکه همان کاال از طریق کاالی همراه مسافر قابلیت 
ورود به سرزمین اصلی را دارد. تصور بر این است که ورود کاالی همراه 
مسافر عدد و رقم خاصی نیست، اما اتفاقاً ورود کاالی همراه مسافر از 
مناطق آزاد عدد و رقم بزرگی می شود. طبق قانون هر مسافر می تواند ۸0 
دالر جنس )غیرتجاری( از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد کند، حتی 
می تواند ۸0 دالر کاال با پرداخت عوارض از این مناطق به سرزمین اصلی 

وارد کند که در مجموع این رقم به 160 دالر می رسد.

حسین سالح ورزی در خصوص درخواست 
غیرقانونی بازرسان موسسه حسابرسی تامین 
اجتماعی برای بررسی دفاتر 10 ساله گفت: 
کارفرمایان باید از در اختیار دادن دفاتر به 
این  چون  مسلما  و  کنند  خودداری  آنها 

افراد هیچ گونه ابزار قانونی ندارند ناچار به تسلیم هستند و محل 
را ترک می کنند. وی ادامه داد: ورود تامین اجتماعی به حسابرسی 
دفاتر سنوات گذشته یک عمل غیرقانونی است و متاسفانه تامین 
اجتماعی به رغم صدور بخشنامه و پذیرش این موضوع از سوی 
رئیس این سازمان، اما هر زمان که در تامین منابع خود با مشکل 
مواجه می شود دست در جیب کارفرمایان اقتصادی می کند و همین 
امر سبب شده که ما شاهد بروز مشکالتی برای فعالین اقتصادی 
باشیم. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
ادامه داد: بر اساس نص صریح قانون تامین اجتماعی کارفرمایان 
موظف هستند لیست بیمه ها را به تامین اجتماعی تحویل دهند و در 
صورتی که سازمان مغایرتی را بر اساس گزارش یا بازرسی در این 
لیست ببینند باید حداکثر سرفصل  مدت شش ماه آن را به کارفرما 
اعالم کند. وی اظهار داشت:  در بازرسی از واحد کارگاهی نیز این 
افراد می توانند حداکثر فصل حقوق و دستمزد را در طول یک سال 
اخیر مورد بررسی قرار دهند، این موضوع صراحت قانونی دارد و 
هیچ کس نمی تواند منکر آن شود اما متاسفانه تامین اجتماعی با 
برون سپاری کارهای حسابرسی خود به موسسات خصوصی آنها را 
مامور می کند تا صورت های مالی 10 سال گذشته را مورد بررسی 
قرار دهند و به همه سرفصل ها و حساب ها ورود کنند که نتیجه 
این کار غیرقانونی اعالم رقم های عجیب و غریب برای کارفرما 
است. سالح ورزی یادآور شد: در جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی در خصوص غیرقانونی بودن این کار موسسه 
حسابرسی تامین اجتماعی، چندین جلسه گفت وگو صورت گرفت 
، به طوری که در آخرین جلسه بررسی این موضوع که با حضور 
وزیر کار برگزار شد قول داد که این موضوع را حل کند ضمن 
آنکه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در تیرماه 95 نیز رئیس 
سازمان تامین اجتماعی در جلسه با نمایندگان اتاق های بازرگانی 
قول دادند که سریعا این بخشنامه را اصالح کنند موضوع مهم 
این است که هم وزیر و هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
پذیرفتند که بررسی 10ساله دفاتر یک کار غیرقانونی است. نایب 
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:  اما متاسفانه به دلیل عدم 
وفای به عهد از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ستاد 
اقتصاد مقاومتی در دو مرحله با امضای معاون اول رئیس جمهور 
دستورالعملی را صادر کرد که این بازرسان به هیچ عنوان حق دیدن 
دفاتر بیش از یک سال را ندارند. وی گفت: با ابالغ این دستورالعمل 
تعداد مراجعات غیرقانونی موسسات حسابرسی تامین اجتماعی بسیار 
کمتر شده اما متاسفانه هر چند وقت گزارشاتی در این خصوص به 
ما می رسد. سالح ورزی تصریح کرد: این بازرسان در هنگام حضور 
خود در موسسات و شرکت ها، اگر با مقاومت کارفرمایان مواجه شوند 
مجبور خواهند شد کوتاه بیایند و محل را ترک کنند و حتی اگر 
جریمه ای نیز صادر شود با توجه به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی این 
جریمه غیرقانونی است. وی یادآور شد: از زمانی که تامین اجتماعی 
تصمیم گرفت به پرونده های 10 سال اخیر ورود پیدا کند بیش از 
20 هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد که فقط به منافع ملی 
و تولیدکنندگان ضربه زد. سالح ورزی ادامه داد: من همین جا 
اعالم می كنم هیچ یک از فعالین اقتصادی و كارفرمایان به 
درخواست این بازرسان تن ندهند و آ نها را از ورود به دفاتر 
خود منع كنند و موضوع را كتبا به دبیرخانه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی اطالع دهند تا ما آن را پیگیری كنیم.

اعضای ششمین دوره هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 
انتخاب شدند. مجمع عمومی عادی جامعه متخصصین نساجی ایران 
تحت نظارت نماینده وزارت کشور پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضا 
در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با 
تالوت آیاتی از قرآن مجید و پخش  سرود ملی جمهوری  اسالمی ایران 
به طور رسمی آغاز به کار کرد. مهندس بهرام حریری- دبیر جامعه- پس 
از خوشامدگویی به مدعوین، آقایان دکتر عباس آیت اللهی، دکتر مسعود 
لطیفی، مهندس عباس یزدی پور و مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف 
را به عنوان اعضای هیأت رئیسه مجمع به اعضا پیشنهاد داد که مورد 
تصویب قرار گرفت. سپس مهندس حریری به ارائه گزارش عملکرد 
هیأت مدیره جامعه پرداخت، دکتر کاظمی- خزانه دار- گزارش مالی را 
به سمع و نظر مدعوین رساند و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان به 
تصویب رسید. در ادامه پس از ارائه گزارش مهندس قدیری- بازرس 
جامعه- و تصویب حق عضویت و روزنامه رسمی، نامزدهای عضویت 
در هیأت مدیره دوره ششم در فرصت کوتاه، ضمن معرفی بیشتر خود به 
بیان اهدافشان از حضور در هیأت مدیره پرداختند. پس از معرفی نامزدها، 
اعضای حاضر در سالن ، آرای خود را در صندوق رأی ریختند در نهایت 

آقایان و خانم ها به شرح زیر به عنوان اعضای ششمین دوره هیأت مدیره 
جامعه متخصصین نساجی ایران معرفی شدند ) به ترتیب کسب رأی(

1-مهندس میرمحمد تقی دانایی هوشیار- مدیرعامل و عضو هیأت 
مدیره شرکت نساجی حجاب شهرکرد

2-مهندس شهرام شاه بابایی- مدیرعامل شرکت شیمی فرآیند
۳- مهندس علیرضا حائری- کارشناس و مشاور صنعت نساجی 

4- مهندس سیما کاظمی بابادی- کارشناس ارشد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت

5- مهندس خشایار فرزاد- مدیر پروژه کویر جین سمنان
6- مهندس سیدمحمد مقدسی- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت 

بانو فرین آرا
7- مهندس محمدکاظم عمید- دبیر گروه نساجی کلینیک صنعت و 

دانشگاه ) دانشگاه صنعتی امیرکبیر( 
۸- مهندس کامیار صفی نژاد- مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی هینزا 

شیمی
9- مهندس غالمرضا سالمتی- مدیرعامل شرکت بوریا

 اعضای علی البدل:
1-دکتر سیما حبیبی- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

یادگار امام
2-مهندس فیروزه بَدر- مدیرداخلی شرکت ونوس شیشه

۳-دکتر مهدی صفی- رئیس پژوهشکده فیزیک رنگ پژوهشگاه رنگ
بازرس: مهندس سعید جالل قدیری- دبیر اتحادیه تولید و صادرات 

صنایع نساجی و پوشاک ایران
انجمن صنایع نساجی ایران، انتخاب شایسته این عزیزان را تبریک 

می گوید و برای ایشان موفقیت بیش از پیش آرزو دارد.
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انجمن  علی فرهی عضو هیات مدیره 
صنایع نساجی ایران در یادداشتی به تحلیل 
تبعات تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی 
اقتصاد ایران پرداخته و این افزایش نرخ ارز 
را موجب تقویت بازار محصوالت خارجی 
در مقابل کاالی ایرانی دانست وی در این 
زمینه می گوید:  تابحال بیشترین ضربه از 
نرخ غیرکارشناسی دالر متوجه تولیدکنندگان بوده است. دولت به دالیل 
غالباً غیر اقتصادی و سیاسی سعی در کاهش ارزش واقعی دالر داشته 
است و عماًل دالر با قیمتی پائین تر از قیمت واقعی خودش ارائه شده 
است و به نوعی سوبسید برای ورود کاالهای خارجی با قیمت پائین تر 
داده شده و تولید کننده داخلی ناچار بوده با کاالهای خارجی با قیمت 

پایین تر از واقعي رقابت کند.
این تصمیم شتابزده دولت عوارض ذیل را خواهد داشت :

1- پیش بینی تورم 20 درصدی و صدمه به قشر متوسط و ضعیف جامعه
از آنجا که کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم با ارز مبادله ای 
۳7۸0 تومانی تابحال وارد کشور می شده است، بنابراین افزایش نرخ 
دالر به 4200 تومان حدود 11 درصد تورم ناشی از افزایش قیمت ارز را 
به همراه خواهد داشت که عمدتاًبر کاالهایی که اساسی و معیشتی هستند 
تاثیر خواهد گذاشت از سوی دیگر اگر فرض کنیم که تورم در سال 97 
نیز مشابه سال 96 حدود 9 درصد باشد با احتساب تورم ناشی از ارز می 
توان پیش بینی نمود تورم در سال 97 حدود 20 درصد خواهد گردید و 
بالطبع با این اقدام قشر متوسط و ضعیف جامعه که درآمد کمتری دارند 
و عمده مخارجشان کاالهای اساسی است صدمه بیشتری متوجه آنها 

خواهد گردید.
2- محصول خارجی نسبت به محصول ایرانی ارزانتر می شود

موضوع بسیار واضح است عمده تولیدکنندگان که مواد اولیه یا ماشین 

دالر 4۲۰۰ تومانی تک نرخی حمایت از کاالی خارجی است نه داخلی
آالت خود را با ارز مبادله ای ۳7۸0 تومانی وارد می نمودند اکنون می 
بایست با 11 درصد قیمت باالتر 4200 تومان تهیه نمایند و از سوی دیگر 
کاالی مشابه خارجی که تا بحال با ارز حدود 5000 تومان وارد می گردید 
اکنون با ارز 4200 تومانی یعنی 16 درصد پائین تر وارد می شود. بدین 
ترتیب فاصله ارز مبادله ای تا ارز آزاد که حدود ۳0 در صد بود  اکنون از 
بین رفته و کاالهای خارجی با همان ارزی وارد می شود که مواد اولیه 
تولیدکننده خریداری می گردد بدین ترتیب قدرت رقابت کاالهای خارجی 

افزایش یافته و به نفع وارداتی تغییر کرده است. 
جمع بندی: سیاست تک نرخی شدن ارز اساساً سیاست ناکارآمد برای 
ایران است، زیرا تولید کننده داخلی با وجود مشکالت متعددی از قبیل 
قاچاق کاال، نرخ باالی بهره بانکی، زنجیره ناقص مالیات بر ارزش افزوده،  
مشکالت کارگری و تامین اجتماعی توان رقابت با تولید کننده خارجی را 
ندارد.  موضوع فوق مانند رقابت یک کشاورز در زمین شن زار با کشاورز 
دیگر در یک زمین حاصلخیز است، طبیعی است که دولت می بایست 
برای این دو به جهت شرایط شان تفاوت قائل شده و به منظور جبران 
فضای کسب وکار نامناسب در ایران، ارز را به دو نرخ آزاد و مبادله ای 
مشابه روال قبل ارائه نماید تا بدین ترتیب هم مصرف کنندگان قشر 
متوسط و پائین جامعه بتواند مایحتاج ضروری خودش را با هزینه کمتری 
تهیه نموده و هم تولیدکنندگان فرصت رقابت را با محصوالت خارجی 
را از دست ندهند و از سوی دیگر مصرف کنندگان مرفه و ثروتمند جامعه 
جهت تامین نیازهای غیرضروی و تجمالتی خودشان از ارز آزاد استفاده 

نمایند که طبعاً ارز آزاد یامبادله ای برای آنها فرق چندانی ندارد. 
*پیش بینی: با توجه به کمبود ارز و هجوم مردم جهت خرید ارز و سکه 
پیش بینی می شود سیاست تک نرخی شدن ارز آن هم به مبلغ 4200 
تومان شکست خورده و نهایتاً ارز مجدداً 2 یا چند نرخی گردد و اگر هم 
اصرار دولت بر ارز تک نرخی باشد قیمت ارز از 4200 تومان افزایش 

خواهد یافت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تعرفه  قرارداد  اینکه  بیان  با  تهران 
ترجیحی ایران و ترکیه تنها منجر 
به فروش راحت تر گاز ایران به این 
کشور شد،گفت:تولیدکنندگان ایرانی 

از این قرارداد متضرر شدند.
اسداهلل عسگراوالدی گفت: قرارداد 
و  ایران  میان  که  ترجیحی  تعرفه 
ترکیه منعقد شده آسیب های جدی به صنایع کوچک و متوسط 
کشور وارد کرده است؛ زیرا این قرارداد به کمک تولیدکنندگان 
ترکیه آمده و تولیدکنندگان ایرانی زیان انعقاد این قرارداد را می 

پردازند. 
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی 
مبنی براینکه آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه 
منجر به کاهش قاچاق به خصوص البسه از ترکیه شده است یا 
خیر، ادامه داد: به عقیده من با انعقاد این قرارداد، میزان قاچاق کاال 
از ترکیه به ایران افزایش یافته است. به نحوی که انعقاد قرارداد 
تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه فقط موجب شد تا دولت، راحت 

تر گاز ایران را به ترکها بفروشد.
وی تصریح کرد: انعقاد قراردادی که به زیان بخش تولید است، 
زیرا  نمی شود؛  کاال محسوب  قاچاق  با  مبارزه  برای  راهکاری 
متاسفانه ما شاهد سرازیر شدن کاالی قاچاق از مرزها به کشور 
هستیم؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد که قرارداد تعرفه ترجیحی به 

کمک مقابله با قاچاق کاال از ترکیه به ایران آمده است.
عسگراوالدی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی بیشترین حجم 

قاچاق از سوی ترکیه به ایران انجام می شود.

پس لرزه های قرارداد تعرفه ترجیحی ایران 
وترکیه/افزایش قاچاق پوشاک

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

این مناطق، تعامل هایی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، گمرک 
و مناطق آزاد انجام شده است. وی تصریح کرد: می توان با ایجاد واحد 
صنعتی نساجی در مناطق آزاد، ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی داشت 
و این مهم می تواند در راستای رسیدن به صنعت پایدار نقش مؤثری ایفا 
کند. محرابی راجع به مالیات بر ارزش افزوده، گفت: نخستین موضوع در 
این بحث، گرفتن مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی بوده و با 
توجه به طوالنی بودن زنجیره صنعت نساجی و فشاری که اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده این زنجیره طوالنی به تولید کننده وارد کرده، در قیمت 
تمام شده تأثیر بسزایی داشته و مشکالت بسیاری برای واحد های تولیدی 

ایجاد کرده است.
مالیات بر ارزش افزوده صنعت نساجی كاهش می یابد

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
این اداره کل درصدد است مالیات بر ارزش افزوده در صنعت نساجی را 
به صفر و یا حداکثر به سه درصد برساند. محرابی با بیان اینکه مالیات بر 
ارزش افزوده با افزایش قیمت تمام شده محصوالت، صنعت نساجی را با 
مشکالتی مواجه کرده است، اظهار کرد: در ابتدا قرار بود مالیات بر ارزش 
افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما این مالیات بر بخش های 

مختلف تحمیل شد و بیشترین خسارات را متوجه تولید کننده کرد.
وی همچنین اضافه کرد: با طوالنی بودن زنجیره تولید در صنعت نساجی، 
فشار مالیات بر ارزش افزوده برای تولید کنندگان این صنعت چندین برابر 
شده است. محرابی ادامه داد: این طرح به دالیلی نظیر ارائه نشدن مدارک 
کامل از سوی تولید کنندگان صنعت نساجی به ادارات مالیات، جرایم 
بزرگ مالیاتی نیز متوجه این واحدها کرده است. وی تصریح کرد: اداره 
کل صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل 
از طریق تشکیل جلساتی با اعضای کمیسیون صنایع، امنیت و تولید ملی 
مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تالش است این مالیات را 
حذف کند و یا حداکثر به سه درصد برساند. وی تشکیل کارگروهی با 

مشارکت اعضای این کمیسیون ها برای حل این گونه مشکالت را از دیگر 
اقدامات این اداره کل عنوان کرد. محرابی در ادامه واردات غیررسمی 
پوشاک در کشور را ضربه مهلک دیگری به اقتصاد نساجی عنوان کرد و 
گفت: موضوعاتی نظیر ته لنجی و کوله بری، وجود اسکله های تخلیه بار 
فاقد کنترل و مناطق آزاد و مستقر نبودن نیروهای گمرکی در این مناطق 
از عواملی است که زمینه را برای ورود پوشاک قاچاق و غیررسمی به 

کشور فراهم کرده است.
وی بیان کرد: در این راستا نیز با تعامالتی که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از سال گذشته با مناطق آزاد و رؤسای گمرک کشور داشته است 
محدودیت واردات برای مناطق آزاد و استقرار نیروهای گمرکی در این 

مناطق آغاز شده و در حال پیگیری است.
محرابی، ممنوعیت کوله بری و ته لنجی در مناطق جنوبی کشور را از 
دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان کرد و در پاسخ به اعتراض کارگران 
این حوزه افزود: اگر برای نیروهای بیکارشده این بخش نظیر کوله بران، 
واحدهای صنعتی در استان های مرزی راه اندازی شود عالوه بر ایجاد 

اشتغال پایدار و امنیت شغلی، سالمت جسمی آنان نیز تأمین می شود.
وی همچنین با ابراز اینکه نوسازی و بهسازی صنایع نساجی از سال های 
گذشته آغاز شده است اظهار تأسف کرد: با وجود ورود تجهیزات نوین به 
واحدهای نساجی کشور اما دانش فنی این واحدها تغییر چندانی نکرده 

است.
وی یادآور شد: این در حالی است که با واردات مواد اولیه مرغوب، ارتقای 
سطح تکنولوژی صنعت نساجی و آموزش نیروی انسانی متخصص 
می توان این صنعت را با اشتغالزایی فراوان و سودآوری باال به جایگاه 

واقعی خود رساند.
به گفته مدیرکل صنعت نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اینک 
9 هزار و ۸00 واحد تولیدی صنعت نساجی در کشور فعال است که زمینه 

اشتغال بیش از 2۸0هزار نفر را فراهم کرده است.

خبر خوش وزارت صنعت برای نساجی ها/ پوشاک از کجا قاچاق می شود؟
ادامه از صفحه 1
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