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گزارش نشست مشترک کمیته ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی  ایران 
با مدیـر کـل نساجـی و پوشـاک وزارت صنعـت معـدن و تجـارت

مشاور وزیر صنعت در امور صنایع نساجی و پوشاک گفت: اگر بتوانیم 
مسائل مربوط به عوامل بیرونی مانند مالیات و بهره بانکی را کاهش 
دهیم، 20 تا 25 درصد بهای تمام شده کاال را در صنعت نساجی 

پایین می آید.
گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در نساجی و 
پوشاک، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص 
باال بودن هزینه تولید در ایران اظهار کرد: متاسفانه آمار و ارقام مسئله 
باالبودن هزینه تولید را تایید می کند که این امر در کشور ما نسبت به 

کشورهای همسایه در روند صعودی قرار دارد.
وی با بیان اینکه باال بودن هزینه تولید موجب شده کاالهای داخل 
در بحث رقابت پذیری مشکل شوند، افزود: قیمت تمام شده کاال به 
عواملی بستگی دارد که از جمله آن می توان به هزینه های درونی 
کارخانجات که از محیط پیرامون به آن تحمیل می شود، بهره وری 
نیروی انسانی، ماشین آالت، مسائل مربوط به بیمه، مالیات و بهره 

بانکی اشاره کرد.
نصراللهی بیان کرد: به عنوان مثال در صنعت نساجی اگر هزینه های 

از  پوشـاک  و  نسـاجی  صنعـت 
جملـه صنایعـی اسـت که بـا توجه 
بالقـوه اش،  توانمندی هـای  بـه 
می توانـد نقـش کلیـدی و مهمـی 
را در اشـتغالزایی و توسعه اقتصادی 
کشـور ایفا نمـوده و ارتقـای رقابت 
پذیری و توسـعه صادرات را در این 

حـوزه رقـم بزند.
ایـن صنعـت بعـد از موادغذایی و مسـکن در درجه سـوم اهمیت 
در میـان نیازهای اساسـی اقتصادی کشـور قـرار دارد و 12درصد 

از سـهم اشـتغال کشـور را به خود اختصاص داده اسـت.
بـه گـزارش عصراقتصاد ، جذب سـرمایه گـذاری خارجی بعنوان 
یکـی از سیاسـت هـای موفـق در پیشـرفت این صنعـت معرفی 
شـده اسـت. که تسـهیل فضای کسـب و کار، انعقاد قراردادهای 
تجاری با بازارکشـورهای هدف صادراتی، مشـوق های صادراتی 
و عواملـی از ایـن دسـت از پیـش نیازهای دسـتیابی بـه این امر 

محسـوب می شود.
سـعید جاللـی قدیـری، دبیر اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجی و 
پوشـاک در رابطه با مشـکالت صنعت کشـورگفت: ما در صنعت 
دچـار مشـکالت عـام از جملـه فضای کسـب و کار هسـتیم که 
مبتالبـه  کل صنعت اسـت و بخش خصوصی خیلـی نمی تواند 
در اصـالح و بهبـود آن دخیل باشـد و مسـئولیت آن مشـخصا با 

دولت اسـت.
جاللی قدیری افزود: دولت موظف اسـت فضای کسـب و کار را 
بـرای فعالیـت بخش خصوصی تسـهیل کنـد. با توجـه به اینکه 
درصـد باالیـی از فعـاالن ایـن بخـش دولتی هـا و خصولتی هـا 
هسـتند آنهـا نیز با این مشـکالت دسـت و پنجه نـرم می کنند.
دبیـر اتحادیـه تولیـد و صـادرات نسـاجی و پوشـاک با اشـاره به 
مشـکالت فضای کسـب و کار در موضوع قانونگـذاری گفت: ما 
در هربخشـی کـه ورود پیـدا می کنیم عمدتا بـا قوانین ضد تولید 

مواجه می شـویم.
وی تصریـح کـرد: فقـدان برنامـه های اسـتراتژیک و مـدون در 
صنعـت بـرای بهبود فضـای کسـب و کار در کنـار قوانین متعدد 
بانکـی، بیمـه ای، مالیـات مسـتقیم و ارزش افـزوده، واردات و 
صادرات و... همگی فضا را برای فعالیت تولیدکنندگان نامناسـب 

کرده اسـت.
ما در بدیهیات صنعت مانده ایم

جاللـی قدیـری بـا بیان اینکه هنـوز در صنعت خود آمار شـفافی 
از میـزان تولیـد یک محصول نداریم، گفـت: با نگاهی به فعالیت 
تولیـدی کشـورهای دیگـر، کـه بـا هدفگـذاری برای چند سـال 
آینـده خـود، تمامی زیربخش های خـود را وادار به طراحی نقشـه 
بـرای رسـیدن به اهدافشـان می کننـد، به این نتیجه می رسـیم 

کـه صنعت کشـور هنوز در بدیهیات مشـکل دارد.
دبیـر اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک افـزود: صنعت 
نسـاجی صنعـت خاصـی اسـت، محصوالتـی کـه در ظاهـر از 
صنعت نسـاجی دیده می شـود، به منسـوجات خانگی و پوشـاک 
محـدود مـی شـود. در حالـی که ایـن صنعـت در زنجیـره قبلی 

نیـز ماننـد بافندگی، ریسـندگی، رنگـرزی، تولید 

مربوط به تامین اجتماعی کمتر شود می توانیم در بحث رقابت پذیری 
بهترعمل کنیم وهمچنین در بحث بهره های بانکی اگرچه اندکی 
کاهش داشته ایم، اما در مقایسه با کشورهای همسایه این رقم باالست.

مشاور وزیر صنعت در امور صنایع نساجی و پوشاک گفت: در حال 
حاضر صنعت نساجی باالترین اشتغالزایی را دارد و دولت و بخش 

خصوصی در تالش هستند که میزانی از جایگاه از 

نشسـت مذکـور رأس سـاعت 13:30 روز یکشـنبه مـورخ 97/2/25 
بـا حضـور سـرکار خانم منهدس محرابـی، مدیر کل محتـرم صنایع 
نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعت معدن و تجارت و آقایان مهندس 
جمشـید بصیـری تهرانـی رئیـس هیـأت مدیـره و دکتـر علیمردان 
شـیبانی نایـب رئیـس هیـأت مدیـره و آقایـان مطهـری، دیانـت، 
ذوالفقـاری، فـروزان، نصیریانـی و زینالـو اعضای کمیتـه الیاف بلند 
انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران برگزار شـد. آقـای مطهـری رئیس 
کمیتـه مذکـور طـی سـخنانی ضمن اشـاره بـه تاریخچه تأسـیس 
کمیتـه الیـاف بلنـد انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران بـه تاریخچـه 
شـرکت های فعـال در ایـن حوزه پرداخـت و از برندهـای صاحب نام 
متعـددی نـام بـرد کـه در سـال های نـه چنـدان دور در این صنعت 
فعـال بوده انـد کـه متأسـفانه به دلیـل تصمیمـات غیر کارشناسـی 
و عـدم حمایـت دولـت امـروز بـه طور کامـل نابود شـده اند. ایشـان 
همچنیـن بـه حجـم سـرمایه گذاری های جدیـد صـورت گرفته در 
ایـن صنعت اشـاره نمـود و ابراز امیـدواری کرد تا بـا حمایت و توجه 
بیشـتر، ایـن سـرمایه گذاری هـا به تجربه تلخ گذشـته دچار نشـوند.
مطهـری در ادامه آمار مقایسـه ای و تحلیلـی از میزان تولید، مصرف 
و واردات نـخ ارائـه نمـود و بـا اشـاره به مکاتبات انجام شـده توسـط 
تولیدکننـدگان فرش ماشـینی بـرای کاهـش تعرفـه واردات نخ این 

موضـوع را موجـب نگرانی شـرکت های تولیدکننده نخ دانسـت.

افت 25 درصدی هزینه های نساجی در گرو کاهش مالیات و بهره بانکی برخـی قوانین ما ضـد تولیـد است

ادامه در صفحه 2

گلنار نصراللهی:

آقـای ذوالفقـاری نیـز در تکمیـل فرمایشـات آقـای مطهـری بـه 
مطالعـات انجام شـده توسـط ریسـندگان نخ فرش ماشـینی اشـاره 
فرمودنـد کـه تعـداد کل ماشـین آالت بافندگی موجود شـانه هزار به 
باال را در حدود دویسـت ماشـین براورد می کرد. ایشـان همچنین با 
اشـاره به مصرف میانگین 20 تن برای هر ماشـین مصرف سـالیانه 
را در حـدود 50هـزار تن دانسـت و مجموع تاپس و تـو وارداتی را در 

حـدود چهـل هزار تـن بـراورد کرد.
ایشـان ظرفیـت تولیـد ماهیانـه نخ ظریـف در داخـل را برای سـال 
جـاری 9هزار تن دانسـت کـه تقریبا دو برابر میزان نیاز سـال خواهد 

بود.
آقـای دیانـت نیز بـا اشـاره به مکاتبـه انجام شـده مـورخ 97/2/17 
توسـط شرکت تعاونی فرش ماشـینی آران و بیدگل به تحلیل موارد 
مطروحـه در نامـه مذکـور پرداخـت و آمـار و ارقام مکاتبـه مذکور را 
مـورد نقـد و تحلیل قرار داد و مطالعات میدانی و آمار و ارقام مسـتند 

جمـع آوری شـده را در تضـاد با نامه مذکور دانسـت.
در ادامـه آقـای نصیریانـی نیـز به حجـم بـاالی بیکاری در کشـور 
اشـاره نمـود و با اشـاره به آمـار و ارقامی در این خصـوص حمایت از 
واردات و کاالی خارجـی را در جهـت نابـودی تولیـد داخل و افزایش 
بیـکاری دانسـت و از مسـئولین محتـرم خواسـت تـا بـا حمایـت از 

زمینـه  ایرانـی  کاالی  و  داخـل  تولیـد  ادامه در صفحه 2واحدهـای  ادامه در صفحه 2

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک
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اشـتغال بیشـتر کارگر ایرانـی را فراهـم کند.
در ادامـه نشسـت آقـای زینانلـو نیز ضمن اشـاره بـه اهمیت صنعت 
فـرش ماشـینی، ایـن صنعـت را موتـور محرکـه صنعت ریسـندگی 
دانسـت و بـه آمـار و ارقامـی در خصوص سـرمایه گذاری های جدید 
صورت گرفته در صنعت ریسـندگی نخ فرش ماشـینی اشـاره نمود و 
بـا اشـاره بـه بازار نا به سـامان فعلی نخ فرش ماشـینی و تولید بیش 
از ظرفیـت در ایـن صنعـت، واردات نخ از ترکیـه را عامل به تعطیلی 

کشـاندن واحدهای ریسـندگی داخلی دانست.
در ادامـه آقـای مطهـری در تکمیـل مـوارد مطرح شـده بـه واردات 
موقـت نخ بـرای تولید صادراتی اشـاره نمـود و تخلفات انجام شـده 
در این خصوص در مناطق آزاد را بسـیار گسـترده و مخرب دانست و 
از اداره کل صنایع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعت معدن و تجارت 
خواسـت که به طور خاص پیگیر این موضوع در گمرک جلفا باشـد 
چـرا کـه عالوه بر این موضـوع، حجم باالیی نخ تحـت عنوان و کد 
تعرفـه تاپـس با اسـتفاده از ارز مبادلـه ای در طول سال های گذشـته 
وارد این منطقه شـده اسـت که سـود سرشـاری را برای متخلفین به 
همـراه داشـته اسـت در حالیکه واحدهـای تولید داخل با مشـکالت 
بسـیاری دسـت بـه گریبان انـد. سـرکار خانـم مهنـدس محرابـی 
مدیـرکل محتـرم دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت 

معـدن و تجـارت نیـز طی سـخنانی با اشـاره به پیگیری هـای دفتر 
نسـاجی و پوشـاک در خصـوص مسـائل و مشـکالت مطرح شـده 
بـه لـزوم برقـراری تعامل بیـن زنجیره هـای تولید تأکیـد فرمودند و 
از برنامـه هـای کارشناسـی وزارت صنعـت بـرای حل مشـکالت و 
مسـائل مذکور خبر دادنـد و ابراز امیدواری نمودند با ابالغ بخشـنامه 
جدیـد که بـزودی به اطـالع واحد ها خواهد رسـید با دسـتورالعملی 
کـه در خصـوص چگونگـی واردات مـواد اولیه بـرای تولیدکنندگان 
تحـت نظـارت وزارت خانـه تدارک دیده شـده بخش بزرگـی از این 
مشـکالت برطـرف شـوند. در ادمه بحـث آقای مطهری با اشـاره به 
حجـم بـاالی تخلف صورت گرفتـه در بد اظهاری های انجام شـده 
در واردات نـخ، بـا تعرفـه تاپـس و همچنین عدم پرداخـت مالیات بر 
ارزش افـزوده و تعرفه هـای گمرکـی در کاالهایـی کـه تحـت ایـن 
عناویـن قاچاق می شـوند به عـدم توان رقابت محصـوالت داخل با 
ایـن محصوالت پرداخت ایشـان همچنین در بخش پایانی سـخنان 
خـود بـه موضـوع مشـکالت ایجاد شـده در اجـرای قانون مشـاغل 
سـخت و زیـان آور پرداخـت و بـه فعالیت هـا و پیگیری هـای انجام 

شـده در ایـن خصوص اشـاره نمود.
جلسـه در سـاعت 15 بـا ذکـر صلـوات بـر محمـد و آل محمد ص 

خاتمـه یافت.

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

ایــران

صورتجلسه

نشست 976 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در روز 
یکشنبه مورخ  97/02/16 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 975 هیات مدیره انجمن مورخ 97/02/09 

قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.
2- آقای دکتر عامری با اشاره به سختگیری های دولت در بحث واردات 
و مبارزه با قاچاق کاال از کاهش چشمگیر میزان قاچاق کاال خبر داد و 
ابراز امیدواری نمود که این روند همچنان با قوت ادامه یابد . در ادامه 
آقای مهندس نیلفروش زاده با اشاره به دستورالعمل ابالغی توسط معاون 
اول رئیس جمهور درخصوص ثبت سفارش و رصد تبادالت ارزی و تک 
نرخی شدن ارز ابراز امیدواری نمود که تولیدکنندگان داخلی تجربه شکست 
خورده قبلی درخصوص افزایش نرخ محصوالت تولیدی خود را تکرار 

نکنند. 
3- آقای زینی ضمن اشاره به نمایشگاه تولیدات ملی واحدهای صاحب نام 
و برند های ملی برگزار شده در نهاد مقام معظم رهبری در مورخ 97/2/9 ، 
به حضور مجموعه تحت مدیریت خود در این نمایشگاه و انعکاس مسائل 
و مشکالت واحدهای تولیدی صنعت نساجی به طور مکتوب به معظم له 
اشاره فرمودند که متن این نامه قرائت و به پیوست صورتجلسه می باشد 

که مقرر شد پیگیری های آتی آن توسط دبیرخانه صورت پذیرد. 
4- آقای لباف گزارش مختصری از نشست هم اندیشی مورخ 97/2/15 با 
عنوان برنامه ریزی اقدامات مشترک در سال 97 درمحل ساختمان شرکت 
ملی صنایع  پتروشیمی ارائه فرمودند که آقایان دکتر شیبانی، لباف از طرف 
انجمن در این نشست حضور داشتند ایشان افزایش قیمت محصوالت 
پتروشیمی مورد نیاز صنایع نساجی در ماه های اخیر را یکی از بزرگترین 
مشکالت واحدهای نساجی دانست که در این جلسه به آن پرداخته شد. 

5- آقای مهندس بصیری با اشاره به نشست مشترک با اقای خسروتاج 
رییس سازمان توسعه تجارت و روسای تشکل های صنعتی در محل 
سازمان توسعه تجارت، گزارش مختصری از نشست مذکور به اطالع 
هیات مدیره محترم رساندند که موارد متعددی از مخالفت ها و نارضایتی 
انجمن ها و تشکل های مختلف درخصوص تک نرخی شدن ارز و سامانه 
نیما مطرح شده بود همچنین مهندس بصیری به نمایندگی از انجمن 
ایران عالوه بر شش موردی که در طومار مسائل و  صنایع نساجی 
بعنوان  نیز  را  زیر  بود موارد  مشکالت واحدهای نساجی مطرح شده 
خواسته های صنایع نساجی جهت ادامه فعالیت و رقابت با واردات و قاچاق 

در شرایط فعلی را به اطالع ایشان رساندند: 
الف- در نظر گرفتن جایزه صادراتی 20 درصدی برای صادرکنندگان 

صنایع نساجی
ب- صادرات محصوالت نساجی به ترکیه و پاکستان نیز همانند افغانستان 
و عراق از شمول دستورالعمل ارزی خارج شود و به صورت ریالی انجام 

پذیرد.
ج- در صورت عدم تحقق موارد یک و دو حداقل صنایع نساجی در شرایط 

فعلی از شمول دستورالعمل ارزی دولت معاف گردد . 
6- آقای مهندس بصیری ضمن خیرمقدم به میهمانان مدعو در جلسه 
هیات مدیره )سرکارخانم مهندس تهرانی مدیرعامل شرکت های تهران 
تک نخ و تهران زرنخ و آقایان دکتر حمیدی مدیرعامل کیان کرد و قاسمی 
مدیرعامل پروزن( از ایشان خواستند که مطالب خود را به اطالع هیات 
مدیره  برسانند. در ادامه جلسه بحث و تبادل نظر بسیاری درخصوص 
مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی داخل صورت گرفت و از میهمانان 
خواسته شد تا جهت حصول نتیجه مطلوب تر ، ارتباط بهتر و بیشتری را با 

کمیته های تخصصی انجمن داشته باشند . 

غایبین: دكتر علیمردان شیبانی، محمدرضا مقدم، دكتر بهروز 
محمدی، علی فرهی ، محسن آهنگریان، مهندس رضا حمیدی، 

مهندس مصطفی حکیمی، مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی 
میهمانان: خانم تهرانی ) از شركت تهران تک نخ(  و آقایان دكتر 
حمیدی )از شركت كیان كرد ( و علیرضا قاسمی )از شركت پروزن(

دست رفته این صنعت را دوباره احیا کنند.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مسائل مربوط به عوامل بیرونی مانند مالیات و 
بهره بانکی را کاهش دهیم شاید 20 تا 25 درصد بهای تمام شده کاال 
را در صنعت نساجی بتوانیم پایین بیاوریم که این امر در کارخانجات 

مختلف نیز متفاوت است. 
نصراللهی تصریح کرد: در حال حاضر ما 9 درصد مالیات بر ارزش 
توسط  باید  میزان  این  القاعده  علی  که  می کنیم  پرداخت  افزوده 
مصرف کننده نهایی پرداخت شود و این نیز عاملی برای افزایش قیمت 

افت 25 درصدی هزینه های نساجی در گرو کاهش مالیات
تمام شده در صنعت نساجی است. وی تاکید کرد: در سال جاری یکی 
از برنامه های وزارت صنعت بحث بازسازی و نوسازی صنایع است که 
صنعت نساجی و پوشاک در اولویت کاری قرار دارد و این امر می تواند 
در بهره وری بسیار موثر و مهم باشد. وی با اشاره به اینکه باالی 95 
درصد تولید فعلی درحوزه نساجی در دست بخش خصوصی است، 
گفت: اگر شرایط اقتصادی مناسب برای بخش خصوصی فراهم شود 
می تواند اقدامات مثبتی را درون بنگاه های مربوط به حوزه نساجی 

انجام دهد و به بهره وری مناسب دست پیدا کند.

نصراللهی:ادامه از صفحه 1

گزارش نشست مشترک کمیته ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی  ایران 
با مدیـر کـل نساجـی و پوشـاک وزارت صنعـت معـدن و تجـارت

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

الیـاف و... کـه شـروع آن بـا تامین مـواد اولیه اسـت تا حلقـه آخر با 
مشـکالت متعـددی دسـت و پنجـه نـرم می کند.

وی در همیـن رابطـه افـزود: برای مثال ما بدلیل از بیـن رفتن مزارع 
و فقـدان انگیـزه در کشـور پنبـه تولید نمی کنیـم و بـا تعرفه گذاری 

بنحـوی از واردات پنبـه نیز جلوگیـری کرده ایم.
از طرفـی در خطـوط تولیـد، بـر اسـاس قواعـدی کـه بـه عنـوان 
مشـکالت عـام ذکر شـد، بنحوی برخورد می شـود کـه کارخانجات 
مـا بـزرگ نمی شـوند. اگر فعالیـت کارخانه هـا از یک حجمـی فراتر 
بـرود، انواع و اقسـام سـازمان ها مانند بیمه تامیـن اجتماعی و مالیات 
و... بـه جهـت  اعمـال قوانیـن، در کار تولیـد کننـده خلـل ایجـاد 

می کننـد.
جاللـی قدیری اجرای ناقـص قوانین را از عوامـل موثر در نارضایتی 
تولیدکننـدگان دانسـت و افـزود: بـرای مثـال اجـرای ناقـص قانون 
مالیـات بر ارزش افزوده در صنعت نسـاجی، باعث غیرشـفاف شـدن 
فعالیت ها در این بخش شـده اسـت. از طرفـی هزینه های حلقه های 
قبلـی به دلیل پرداخت ایـن ارزش افزوده افزایش پیـدا کرده و نهایتا 
فشـار مضاعفی را بـه جهت قیمت به تولیدکننـدگان وارد می نماید.

وی همچنیـن در رابطـه بـا ورود تکنولـوژی و فنـاوری بـه بخـش 
نسـاجی گفـت: در موضـوع ورود و اسـتفاده از ماشـین آالت بـروز 
نسـاجی در شـرایط نسـبتا خوبی قـرار داریم. سـرمایه گـذاری هایی 
در ایـن بخـش صورت گرفتـه و کارخانجات بخـش خصوصی ما به 

تکنولـوژی هـای روز دنیـا مجهز شـده اند.

امـا بـا توجه به کشـش بـازار، اسـتفاده از تکنولـوژی و فنـاوری روز 
در کارخانجـات نسـاجی برای برخی تولیدکننـدگان صرفه اقتصادی 

نـدارد و تکنولـوژی در ایـن کارخانجـات قدیمی مانده اسـت.
تنها 2درصد واردات پوشاک قانونی است

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک تصریح کرد: میزان 
کشـش بازار تحت تاثیر خیلی موارد از جمله قاچاق اسـت.

وی عمده ترین مشـکالت صنایع نسـاجی را بحث قاچاق دانسـت و 
افـزود: قاچاق پوشـاک، پارچـه، پتو و انواع منسـوجات خانگی بازار ما 

را به شـدت تحت تاثیر قرار داده اسـت.
جاللی قدیری ادامه داد: نسـبت قاچاق در واردات پوشـاک 98 درصد 
اسـت. یعنـی تنها 2درصـد وارداتی کـه انجام می شـود قانونی و هر 
آمـار دیگـری غیـر از ایـن فرافکنـی و فـرار رو به جلو اسـت. به نظر 

مـن تا کنـون هیـچ کاری در این زمینه صورت نگرفته اسـت.
دبیـر اتحادیـه تولید و صادرات نسـاجی و پوشـاک در رابطـه با تاثیر 
افزایـش و نوسـانات نـرخ ارز بر صنعت نسـاجی گفـت: افزایش نرخ 
ارز، فارغ از اینکه طی یک روند مشـخص و مناسـب انجام نشـد، به 
عنـوان یـک واقعیت اقتصادی و بدلیل شـفافیت مالی کـه در پی آن 
صـورت مـی گیرد برای ما مفید اسـت و از انجـام تراکنش های مالی 

در سـامانه نیما اسـتقبال می کنیم.
امـا نوسـانات نـرخ ارز برای تولیدکننـدگان امری مضـر و باعث عدم 
اطمینـان تولیدکننـدگان اسـت و بازار ارز از نظر نوسـان باید توسـط 

دولت کنترل شـود.

برخـی قوانین ما ضـد تولیـد است
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک
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پیش بینی واردات 60 هزارتن 
پنبه تا پایان سال

محمد حسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه با اشاره به آخرین 
وضعیت تولید طالی سفید در سال گذشته، اظهار کرد: بنابر آمار تا 
پایان فروردین از مجموع 56 هزارتن پنبه حدود 29 هزارتن توسط 
صنایع نساجی خریداری و مابقی در کارخانجات پنبه پاک کنی 

موجود است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  به گفته وی؛ تا زمان برداشت 
پنبه در شهریور، باقی مانده پنبه تولیدی سال گذشته در اختیار صنایع 
نساجی قرار خواهد گرفت.کاویانی  با اشاره به اینکه ساالنه 110 
تا 120 هزارتن پنبه در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد، 
افزود: سال گذشته 65 هزارتن پنبه وارد کشور شد. مدیرعامل 
صندوق پنبه ادامه داد: بنابر آمار گمرک در فروردین امسال، 4 هزار 
و 200 تن پنبه وارد کشور شد که با احتساب نیاز 10 هزارتن صنایع 
نساجی و باقی مانده پنبه تولیدی در کارخانه ها کسری نیاز کشور از 
طریق واردات تامین می شود. وی با اشاره به اینکه صنعت نساجی 
یکی از صنایع اشتغال زا در کشور به شمار می رود،گفت: واردات 
پوشاک با تعرفه ترجیحی و قاچاق ضربه مهلکی به این صنعت 
وارد می کند و  از مسئوالن دولتی انتظار می رود در سال حمایت از 
کاالی ایرانی با حمایت همه جانبه، ظرفیت این صنعت را افزایش 
دهند، چراکه ظرفیت اسمی صنعت نساجی دوبرابر ظرفیت کنونی 
است. این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه سطح زیر کشت پنبه 
در مناطقی که با بحران آب روبروست به شدت کاهش یافته است، 
انتظار می رود که وزارت جهاد کشاورزی به سبب اشتغالزایی مناسب 
تولید پنبه، سیاست افزایش سطح زیر کشت را اعمال کند تا بتوانیم 

نیاز صنعت نساجی را در داخل تامین کنیم.
وی ازآغاز کشت پنبه در استان های مختلف خبر داد و گفت: البته 
آمار دقیقی از میزان سطح زیر کشت نداریم، چراکه کشت پنبه تا 

پایان اردیبهشت در استان های مختلف ادامه دارد.
پیش بینی واردات 60 هزارتن پنبه تا پایان سال

کاویانی میزان واردات تا پایان سال را حدود 60 هزارتن پیش بینی 
کرد و افزود: در شرایط فعلی که تولید داخل بیش از 55 تا 56 هزارتن 
نیست، واردات تاثیری در میزان تولید ندارد و تنها واردات با تعرفه 
ترجیحی از ازبکستان رغبت کشاورزان به کشت را کاهش می دهد.

کاویانی ادامه داد: با وجود مشکالت متعدد صنعت نساجی، دولت 
باید توجه جدی به کشت پنبه داشته باشد، چراکه تولید این محصول 
در بخش کشاورزی و صنایع نساجی و روغن کشی می تواند اشتغال 
زیادی  ایجاد کند و در صورت آسیب یکی از حلقه های زنجیره؛ 
مابقی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به گفته وی؛ توانمندی 
صنعت نساجی، افزایش رغبت کشاورزان به کشت این محصول 
را به همراه دارد. این مقام مسئول با بیان اینکه پتانسیل تولید 
حداقل 300 هزارتن پنبه در کشور وجود دارد، یادآور شد: باوجود 
آنکه سال ها صادرکننده پنبه بودیم، اما هم اکنون به سبب مسائل 
اقتصادی واردکننده آن هستیم، در حالیکه با اعمال سیاست های 
جدید و برنامه منسجم جهت تولید پایدار توسط مسئوالن دولتی، 

خودکفایی در این زمینه دور از انتظار نیست.

حسـاب های بانکـی بـا گـردش سـاالنه 5 میلیـارد تومـان، اکنون 
زیـر ذره بیـن سـازمان امور مالیاتی اسـت. کار رصد حسـاب ها آغاز 
شـده و تراکنش هـای مشـکوک بانکـی بـه دقت دنبال می شـوند.
موضـوع بررسـی اطالعات حسـاب های بانکـی اگرچـه در ابتدای 
طـرح، سـر و صـدای بسـیاری ایجـاد و برخی را نسـبت بـه ورود 
سـازمان امـور مالیاتی به بررسـی حسـاب های بانکی نگـران کرد، 
امـا بـه هـر حـال دولت می گویـد کـه باید از افـرادی کـه گردش 
مالـی بـاال در حسـاب های بانکـی دارنـد، مالیـات دریافـت کند تا 

بـه نوعـی عدالـت مالیاتی برقرار شـود.
بـه گـزارش از مهـر،در ابتـدای کار، بسـیاری از مـردم عـادی کـه 
بـرای مصـارف روزانـه خـود تراکنش هـای بانکی انجـام می دادند 
و گـردش حسـاب باالیـی نداشـتند، تصـور می کردند که سـازمان 
مالیاتـی می خواهـد بـه همـان حسـاب بـا گـردش ناچیز آنهـا نیز 

سـرک بکشـد و تـا می توانـد مالیـات از آن بگیرد.
همیـن موضـوع و ایـن نگرانی هـا بـود که سـبب شـد تا سـازمان 
امـور مالیاتی، شـرایط رسـیدگی به حسـاب های بانکی بـرای اخذ 

مالیـات را اعـالم کند. 
آن گونـه کـه در دسـتورالعمل ها و بخشـنامه های مرتبـط بـا ایـن 
موضـوع آمـده اسـت، اخـذ مالیات از حسـاب های بانکی و سـرک 
مالیاتـی تنهـا در مـورد حسـاب هایی صورت می گیرد کـه باالی 5 

میلیـارد تومـان در سـال گردش مالـی دارند. 
آنهـا هسـتند که باید حسابهایشـان بررسـی شـده و مالیـات از آن 

اخذ شـود.
ماجرای بررسی حساب های بانکی از كجا آغاز شد؟

سـال گذشـته بود که سـازمان امور مالیاتی با انتشـار دستورالعملی 
در خصـوص نحوه بررسـی حسـاب های بانکی برای اخـذ مالیات، 
اعـالم کـرد کـه چنانچـه جمـع بدهـکار یـا بسـتانکار مجمـوع 
حسـاب های بانکـی اشـخاص حقیقـی در یـک سـال، بیـش از 
50 میلیـارد ریـال شـود، دفتـر بازرسـی ویـژه مبـارزه با پولشـویی 
و فـرار مالیاتـی موظـف اسـت نسـبت بـه اسـتعالم، دریافـت و 
ارسـال اطالعـات تراکنش های مشـکوک رسـیده به اداره های کل 

امورمالیاتـی اقـدام کند.
در واقـع سـازمان امـور مالیاتـی اعـالم کـرد کـه می خواهـد از 
اختیـار قانونـی خود برای بررسـی حسـاب های بانکی در راسـتای 
برقـراری عدالـت مالیاتـی اسـتفاده کـرده و در نهایـت، وضعیـت 
حسـابهای بانکـی افـرادی کـه بـاالی 5 میلیـارد تومان در سـال 
گـردش مالـی دارنـد را بررسـی نمایـد. در دسـتورالعملی کـه بـر 
همیـن اسـاس منتشـر شـد، بـه صراحـت گفتـه شـده بود کـه در 
مـورد افرادی که سـابقه و پرونـده مالیاتی ندارنـد، در صورت احراز 
نشـدن کسـب درآمد مشـمول مالیات، بـه صدور برگ تشـخیص 
مالیـات نیـازی نیسـت و فقـط بایـد در ایـن زمینه گزارشـی تهیه 
و از طریـق ادارات کل امورمالیاتـی ارسـال شـود. البتـه پیـش از 
آن، دولـت پـس از تالش هـای فـراوان در قالـب اصـالح قانـون 
مالیات هـای مسـتقیم در تیـر مـاه سـال 1394 توانسـته بـود تـا 
موضـوع بررسـی حسـاب های بانکـی را بـه قانـون تبدیـل کنـد. 
براسـاس تکلیـف قانونـی مـاده 169 مکـرر قانـون مالیات هـای 
شـفافیت  بـرای   1394 تیـر   31 مصـوب  اصالحـی  مسـتقیم، 
اطالعـات  یکپارچـه  نظـام  اسـتقرار  و  اقتصـادی  فعالیت هـای 
مالیاتـی، پایـگاه اطالعـات هویتـی، عملکـردی و دارایـی مؤدیان 
مالیاتـی شـامل مـواردی نظیـر اطالعات مالـی، پولـی و اعتباری، 
 معامالتـی، سـرمایه ای و ملکـی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در 

سـازمان امـور مالیاتـی کشـور ایجـاد می شـود.
در تبصـره 5 ایـن ماده نیز نحوه اجـرای حکم ماده 169 بخصوص 
در خصـوص حسـاب های بانکـی بـه تصویـب آیین نامـه اجرایی 
موکـول شـده بـود کـه ایـن آییـن نامـه در دی سـال 95 بـرای 

بررسـی اطالعـات حسـاب های بانکـی 500میلیـون تومـان بـه 
بـاال تصویب شـد؛ امـا در کنـار مخالفت هـا و مقاومت هـا در برابر 
ایـن آییـن نامـه اجرایـی، برخـی از بانک ها بـا همـکاری نکردن،  
در ارائـه اطالعـات مشـتریان خـود نیـز طفـره رفتنـد؛ امـا به نظر 
می رسـد بـا تـازه  تریـن تغییـری کـه در کـف مبلـغ تراکنش های 
مـورد بررسـی صورت گرفتـه، دامنه انتقـادات به این مـاده قانونی 
بـه میـزان زیادی کاهـش می یابـد. درواقع با افزایـش 10 برابری 
مبلـغ تراکنش هـا تعـداد محدودی از حسـاب های بانکـی در قالب 
آییـن نامـه اجرایـی بررسـی حسـاب های بانکـی جـا می گیرنـد و 

تمـام افـراد حقیقـی عـادی از شـمول آن خارج می شـوند.
آخرین وضعیت اخذ مالیات از حساب های بانکی

نسـرین جـوادی، مدیـر سـامانه های نویـن مالیاتی در ایـن رابطه 
می گویـد: راه انـدازی سـامانه بررسـی تراکنش هـای مشـکوک، از 
جملـه سـامانه هایی اسـت کـه در قالـب طـرح جامـع مالیاتـی، از 
سـوی سـازمان امور مالیاتـی راه اندازی شـده و قرار اسـت که کار 
رصـد حسـاب های بانکـی را بـا همـکاری بانـک مرکـزی با قوت 

انجـام دهد.
وی می افزایـد: در گذشـته روال کار بـه صـورت دسـتی صـورت 
می گرفـت و مشـخص نبـود کـه بـر روی اطالعات حسـاب های 
بانکـی افـراد، چـه پردازشـی صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا اکنـون 
سـامانه ای بـرای رصـد تراکنش های مشـکوک بانکـی راه اندازی 
شـده و دیتاهـای مختلفـی در آن بـه ثبـت می رسـد و در واقـع، 
نتیجـه بررسـی ادارات نیـز بـه صـورت الکترونیکـی در آن درج 

شـد. خواهد 
بـه گفتـه جـوادی، اطالعـات از سـه منبـع مختلـف دریافـت و بر 
روی ایـن سـامانه ها به ثبت می رسـد و کادر مالیاتی سـازمان امور 
مالیاتـی، از آن بـه صـورت طبقه بنـدی شـده اسـتفاده می کننـد؛ 
البتـه سـازمان امـور مالیاتـی، ایـن مکانیـزم را در اختیار نـدارد که 
اطالعـات حسـاب همـه را داشـته باشـد، بلکـه صرفـا بر اسـاس 

حکـم رسـیدگی، به اطالعـات دسترسـی دارد.
بانـک مرکـزی  بـا  امـور مالیاتـی  وی اظهـار داشـت: سـازمان 
تفاهم نامـه ای امضـا کـرده که بـر اسـاس آن، بسـترهای دریافت 
اطالعات حسـاب های بانکی مشـخص شـده اسـت، ضمن اینکه 
قـرار بـر ایـن شـد کـه بانـک مرکـزی اطالعـات را از بانک هـا 
دریافـت کـرده و تجمیـع کنـد و بـر اسـاس آییـن نامه مشـترک، 
نسـبت بـه ارایـه اطالعـات به سـازمان امـور مالیاتی اقـدام نماید. 
البتـه ما حد آسـتانه ای را برای بررسـی و رصد حسـاب های بانکی 

مشـخص کـرده ایم.
این مقام مسـئول در سـازمان امـور مالیاتی گفت: برای اشـخاص 
حقوقـی، آسـتانه ای در بررسـی حسـاب های بانکـی وجـود نـدارد 
و حسـاب آنهـا چـک می شـود، امـا در مـورد اشـخاص حقیقـی، 
سـقف گـردش مالـی 5 میلیـارد تومـان در سـال در نظـر گرفتـه 
شـده کـه اطالعـات حسـاب آنهـا دریافـت شـده و حتـی آنهایی 
کـه تراکنش های مشـکوک بانکی دارند نیز، شناسـایی و بررسـی 

می شـوند.
ندارنـد کـه اطالعـات حسـاب  اجـازه  بانک هـا  جـوادی گفـت: 
افـرادی کـه بـاالی 5 میلیاردتومـان گـردش مالـی در سـال دارند 
را بـه سـازمان امـور مالیاتـی ندهد، ضمـن اینکه همـه بانکها نیز 
تفاهـم نامـه را امضـا کرده انـد و بنابرایـن همـه بایـد اطالعـات 
بدهنـد، در غیـر ایـن صـورت منابـع مالـی بـه سـمت بانک هایی 
خواهـد رفـت کـه اطالعـات حسـابها را به سـازمان امـور مالیاتی 

نمی دهـد.
وی اظهـار داشـت: البتـه هنـوز در رابطـه بـا مانـده حسـاب ها 
اطالعاتـی از بانـک مرکـزی گرفتـه نشـده، اما بر اسـاس آسـتانه 

تعییـن شـده، اطالعـات حسـاب ها دریافـت شـده اسـت.

رصد تراکنش های مشکوک آغاز شد آخرین وضعیت سرک مالیاتی به حساب های بانکی/ 
حساب های بانکی با گردش ساالنه 5میلیارد تومان زیر ذره بین

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
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احتراما درگذشت مرحوم مغفور شادروان حاج آقا عزیزا... عالءالدینی از 
فعالین و پیشکسوتان صنایع نساجی کشور را به خانواده محترم ایشان و 
فعاالن صنایع نساجی و مدیریت و پرسنل شرکت های تحت مدیریت 
ایشان تسلیت عرض می نمائیم و برای روح آن مرحوم علو درجات و 

برای بازماندگان صبر مسالت داریم 
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: مسئولیت 
برگزاری میز کشوری توسعه صادرات فرش ماشینی با هدف حل 
مشکالت تولید و صادرات این محصول به این استان واگذار شد.

 اسرافیل احمدیه افزود: نشست میز کشوری توسعه صادرات فرش 
ماشینی در آینده نزدیک در شهرستان کاشان برگزار می شود.

به گزارش ایرنا،  وی با اشاره به فعالیت حدود 700 واحد صنعتی 
فعال در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در زمینه فرش 
ماشینی و صنایع وابسته به این صنعت افزود: بر همین اساس، 
سازمان توسعه تجارت ایران، میز توسعه صادرات فرش ماشینی را 

به اصفهان به عنوان استان معین واگذار کرده است. 
به گفته وی، این واگذاری با توجه به اهداف و سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، جایگاه ویژه صادرات کاالهای غیرنفتی، وجود تنوع در 
عرصه تولیدات صادراتی کشور و قابلیت های مزیت های تولیدی 
و صادراتی و امکانات استان انجام شده است. احمدیه خاطرنشان 
کرد: استان های معین در این زمینه موظف هستند ضمن تشکیل 
جلسه و انجام امور مربوطه بر اساس دستورالعمل اجرایی شرح 
وظایف میزهای گروه های کاالیی و محصولی گزارش های مربوط 
به وظایف محوله را به معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات 
سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند. هر سال حدود 160 
هزار مترمربع فرش ماشینی در کشور تولید می شود که از این 
میزان حدود 75 درصد متعلق به تولیدات کارخانه های فرش بافی 
استان اصفهان بویژه در کاشان است.کارشناسان و اقتصاد دانان، 
مشکالت کنونی تولیدکنند گان فرش ماشینی را افزایش قیمت 
مواد اولیه و حامل های انرژی، کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان و مالیات بر ارزش افزوده می دانند.

میز کشوری صادرات فرش ماشینی به 
استان اصفهان واگذار شد

سیاست جدید ارزی باعث حمایت واردکنندگان و جریمه صادر کنندگان است

از کارخانه های صوری تا گم شدن محموله 900 تنی و تخلفات مناطق آزاد در 
جنگ با »نساجی«

هر چند سیاست جدید ارزی توانست بازار ملتهب ارز را تا حدودی آرام کند 
و جلو خروج ارز از کشور را بگیرد ولی قیمت گذاری غیرواقعی و پائین ارز 

دقیقاً در جهت حمایت از واردات است نه صادرات.
اقتصاد دانان قیمت واقعی ارز را نرخ های مختلفی تا حدود 8000 تومان 
برآورد کرده اند ولی شرایط کشور را برای این نرخ مناسب نمی دانند، از 
سوی دیگر نرخ 4200 تومانی دالر بسیار پائین تر از ارزش واقعی آن 
است که باعث رونق واردات گردیده است، واردکنندگانی که تابحال از ارز 
آزاد حدود 5500 تومانی استفاده می نمودند اکنون به راحتی به آنها ارز 
4200 تومانی تخصیص داده می شود و عماًل این موضوع باعث رونق 
واردات گردیده است تا جائیکه قاچاق کاالی نساجی بسیار کاهش یافته 

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان 
اینکه امروز صنعت پوشاک با افزایش واردات در حال نابود شدن است 
و نمی دانیم برای نجات خود چه کنیم،گفت: کجای قانون مناطق آزاد 

واردات کاالی ساخته شده عنوان شده است؟
بهرام شهریاری، با اشاره به اینکه تخلفات بزرگی در مناطق آزاد در 
حال وقوع است و هیچ نظارتی برای جلوگیری از این تخلفات از سوی 
دستگاه های مربوطه انجام نمی شود، اظهار داشت: دو دهه از اجرای 
قانون و مقررات مناطق ازاد تجاری و صنعتی می گذرد اما در طول 
این مدت هیچ کدام از اهداف مناطق آزاد به صورت کامل اجرایی 

نشده است.
وی افزود: در ماده 14 قانون مقررات مناطق آزاد تجاری و صنعتی 
اعالم شده، »مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت 
گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات 
صدور و ورود کاالها و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به 
تصویب هیئت وزیران می رسد« متأسفانه با وجود این قانون به راحتی 
کاالی ساخته شده در این مناطق بدون هیچ نظارتی مورد معامله قرار 
می گیرد. به عنوان نمونه در قشم به راحتی امکان تردد وجود داشته 

و افراد می توانند بدون کنترل و نظارتی کاالها را وارد مناطق کنند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با انتقاد از 
اینکه اصاًل نظارتی در مناطق آزاد برای ورود و خروج کاال وجود ندارد، 
افزود: در یکی دو مورد حتی محموله های 900 تنی در این مناطق گم 

شده اند که این موضوع با سواالت زیادی همراه است.
شهریاری با اشاره به اینکه ورود کاالی ساخته شده به مناطق آزاد 
تخلف محسوب می شود، تصریح کرد: امروز صنعت پوشاک با افزایش 
واردات در حال نابود شدن است. ما نمی دانیم دیگر چه اقدامی برای 
نجات خود انجام دهیم. چرا مسئولین در مناطق آزاد نظارتی ندارند تا 

به راحتی پوشاک وارد کشور نشود.
وی افزود: در بخش تسهیالت ویژه برای انتقال کاالی تولید شده 

است و قاچاقچیان ورود قانونی کاال را با ارز 4200 تومانی به انضمام 
تعرفه گمرکی و هزینه های تابعه آن به خرید کاال با ارز آزاد و قاچاق 

آن ترجیح داده اند.
از سوی دیگر صادرکنندگان موظف شده اند ارز خود را با نرخ 4200 
تومان به دولت بازگردانند که واقعاً نرخ مذکور بسیار پائین تر از نرخ 
واقعی آن است و باعث کاهش جدی صادرات خواهد گردید همچنین 
در دستورالعمل جدید ارزی آمده است که صادر کنندگان موظف به 
بازگرداندن ارز خود شده اند که امری غیر ممکن است زیرا امکان انتقال 
پول از بسیاری کشورها به ایران وجود ندارد و تابحال عمده ارزهای 
حاصل از صادرات جهت واردات کاال استفاده می شده است بدون اینکه 

ارز به داخل کشور منتقل شود.
لذا با اجرای مقررات جدید عماًل صادرات کاالها کاهش محسوسی 
خواهد داشت و تولید کنندگان صدمات جدی را متحمل خواهند شد، 
پیشنهاد می شود دولت اجازه دهد صادرکنندگان )بجز نفت و پترو شیمی 
که از منابع ملی استفاده می کنند( ارز حاصل از صادرات خود را هر طور 
که مایل باشند مصرف نمایند و در خصوص صادر کنندگانی که ارز خود را 
به سامانه بانک مرکزی با نرخ 4200 تومان باز می گردانند جایزه صادراتی 

مناسب تعلق گیرد تا چرخ لنگ تولید در کشور بیش از این کند نشود.
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در مناطق آزاد درقانون مقررات مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعالم 
شده واردات درصدی از کاالی تولید شده در مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی موضوع بند »د« تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به داخل کشور معادل 
نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته، 
به قیمت کل کاالی تولیدی،  بدون هرگونه محدودیتی مجاز است 
اعتبار، مشمول  و گشایش  ثبت سفارش  به  نیاز  بر عدم  و عالوه 
شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نمی باشد. همین قانون عاملی شده 
تا تولیدکنندگان از آن سوء استفاده کرده و به راحتی کاال وارد کشور 
کنند. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در 
ادامه به نحوه واردات مواد اولیه و قطعات از مناطق آزاد اشاره کرد 
و اظهار داشت: قرار بر این بود ورود مواد اولیه و قطعات منفصله 
رأسا توسط واحدهای تولیدی کشور به صورت بدون انتقال ارز، از 
واردات ساالنه هر  به داخل کشور در چارچوب سقف  آزاد  مناطق 
یک از مناطق مجاز باشد اما جالب اینجاست که برخی افراد با ایجاد 
کارخانجات صوری نه تنها کاالیی در مناطق آزاد تولید نمی کنند بلکه 
با استفاده از همین قوانین به راحتی محصوالت را وارد مناطق آزاد 
کرده و بعداً در بازار عرضه می کنند. این تولیدکننده پوشاک تصریح 
کرد: بر اساس آمار در 11 ماهه سال 95 در منطقه ارس ترانزیت 
واردات 269 میلیون دالر بوده است که از میان این رقم فقط 24 
میلیون و 500 هزار دالر کاال از مناطق آزاد ترخیص قانونی شده 
است. این موضوع نشان می دهد ما با رقم 245 میلیون دالر کاالیی 
که مشخص نیست چگونه وارد و از مناطق آزاد ترخیص شده اند 
روبرو هستیم. جالب اینجاست در همین منطقه ارس،  صادرات حاصل 

از تولید در سال 95 سی و پنج هزار دالر گزارش شده است. 
وی با بیان اینکه در سال 95، 70 میلیون دالر پوشاک از ارس وارد 
شده که یک میلیون دالر آن به صورت قانونی از منطقه ترخیص شده 
است گفت: با این حجم واردات پوشاک،  صنعت کشور در حال نابودی 
است.در منطقه قشم نیز ترانزیت واردات 195 میلیون دالر اعالم 
شده که فقط 16 میلیون دالر کاال به صورت قانونی در این منطقه 
ترخیص شده و 174 میلیون دالری کاال از این منطقه غیرقانونی 

ترخیص شده اند.
شهریاری با اشاره به اینکه با وجود تخلفات بسیار متعدد در مناطق 
آزاد متاسفانه دولت الیحه ای مبنی بر گسترش مناطق آزاد را پیگیری 
می کند اظهار داشت: اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کند به طور حتم 

صنعت پوشاک نابود خواهند شد.
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