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20 هزار تن معادل 2/5 میلیارد دالر واردات قاچاق پوشاک در کشور

14 تولیدکننده پوشاک به برندهای جهانی متصل شدند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از توافق مالیاتی با اصناف 
درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل خبر داد.

 سید کامل تقوی نژاد با اشاره به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱00 
اصالحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹4 قانون مالیات های مستقیم و به 
منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و 
وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان 
مشاغل که درگروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹5 
قانون فوق قرار می گیرند، عنوان داشت: میزان مالیات عملکرد 
سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد نسبت به 

مالیات قطعی عملکرد سال ۹5 به صورت مقطوع تعیین می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، 
ادامه داد: دستورالعمل توافق مالیاتی امسال شامل کلیه صاحبان 

بــه گــزارش فصل اقتصــاد،  رئیــس اتحادیه صنــف تولیدکنندگان 
و فروشــندگان پوشــاک تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه تولیــد کننده 

ــاه  ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
اجتماعــی گفــت: در تامیــن زنجیــره بــازار کســب و کار، ۱4 شــرکت 
تولیــدی پوشــاک ایرانــی بــه برندهــای خارجی متصل شــده اســت.

عیســی منصــوری بــا اشــاره به لــزوم تکمیــل زنجیره ارزش کســب 
و کار از مــواد اولیــه تــا مصــرف، افــزود: پوشــاک یکــی از فضاهــای 
مناســب کســب و کار اســت کــه بــازار مناســب داخلــی و خارجــی 

دارد.
وی اظهارداشــت: ارزش اقتصــادی بــازار پوشــاک در داخــل کشــور 
۱4/5 میلیــارد دالر اســت و بــه میــزان بیــش از چهــار میلیــارد دالر 
واردات می شــود، کــه نشــان مــی دهــد تمرکــز بــر بــازار پوشــاک 

ــد پاســخ خوبــی بگیــرد. می توان
بــه گــزارش ایرنــا، وی تاکیــد کــرد: بــه همیــن منظــور بــا توجــه 
بــه بازارهــای خــوب داخلــی، منطقــه ای و جهانــی، اتصــال 
تولیدکننــدگان داخلــی بــه برندهــای جهانــی از گام هایــی بــود کــه 
در چنــد مــاه اخیــر بــه عنــوان تکمیــل زنجیــره ارزش کســب و کار 
برداشــته شــد و نتیجــه موفقــی داشــت کــه در جریــان نوســانات ارز 

درآمــد ایــن ۱4 شــرکت ســود خوبــی داشــت. 
ــاه  ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
اجتماعــی بــا تاکیــد بــر ایــن که تمــام مراحــل بــرای ایجاد اشــتغال 
ــان کــرد: ایجــاد اشــتغال  در بخــش خصوصــی رخ مــی دهــد، بی
متمرکــز بــر بخــش خصوصــی و تعاونــی اســت و دولت نقــش روان 

توافق سازمان مالیاتی با اصناف بابت عملکرد سال ۹۶

ــور  ــت: در کش ــد، گف ــته باش ــهم داش ــی س ــازار جهان ــد در ب بای
ــم و اگــر  ــزرگ داری ــگاه کوچــک و ب ــده و بن 50 هــزار تولیدکنن
موانــع را برداریــم ظرفیــت خالــی پوشــاک پــر میشــود و نیــازی 
بــه واردات نیســت. ابوالقاســم شــیرازی بــا پیشــنهادی بــه وزارت 
صنعــت بــرای رفــع مشــکالت بــازار پوشــاک خواســتار ممنوعیت 
ورود کاالی خارجــی و هزینه هــای ســربار دولتــی ماننــد حــذف 

مالیــات بــر ارزش افــزوده و ۳0 درصــد حــق بیمــه شــد.
ــارت در  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاور وزی ــی مش ــار نصراله گلن
امــور نســاجی و پوشــاک، نیــز، بــا بیــان اینکــه 5۱0 هــزار تــن 
ظرفیــت تولیــد پوشــاک داریــم، گفــت: در ســال ۹5 و ۹۶ واردات 

رســمی ۶0 میلیــون دالر بــود و در ســال گذشــته 

تقوی نژاد خبر داد:

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 
۹5 قانون مالیات های مستقیم می باشد که مجموع فروش کاال و 

خدمات آنها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱0 برابر معافیت 

کننــده دارد بــه ویــژه اینکــه در ایــران فضــای کســب و کار آنچنــان 
ــاعد نیست. مس

منصــوری بهبــود کســب و کار و توانمندســازی متقاضیــان کســب 
ــش  ــت نق ــرد: دول ــان ک ــر و خاطرنش ــت ذک ــه دول و کار را وظیف
ــی،  ــش خصوص ــت بخ ــره فعالی ــا در زنجی ــده نقص ه ــع کنن رف
توانمندســازی و مداخــالت نهــادی بــرای بهبــود فضــای کســب و 

کار را دارد.
ــر عهــده  ــود فضــای کســب و کار ب ــان بهب ــد کــرد: جری وی تاکی
ــاون، کار و  ــت و در وزارت تع ــی اس ــادی و دارای ــور اقتص وزارت ام
رفــاه اجتماعــی بــه بهبــود فضــای کســب و کار بخش هایــی کــه 
فرصــت مهارتــی دارنــد کمــک می شــود و بــه ایــن ترتیــب، مداخله 

ــود دارد. ــا وج ــام بخش ه ــره ارزش در تم ادامه در صفحه 2در زنجی
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ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

موضوع ماده 84 قانون فوق به میزان مبلغ 240 میلیون تومان باشد.
تقوی نژاد در خصوص این دسته از مشمولین تاکید کرد: این گروه 
این دستورالعمل که در  ارسال فرم موضوع  در صورت تکمیل و 
سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری 
اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف 
می باشند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه 
تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن نیز گفت: مودیانی که در عملکرد 
سال ۱۳۹5 معاف از مالیات بوده اند صرفا می باید مراتب قبول این 
دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی 
به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نمایند. وی اضافه کرد: البته 
اعالم مراتب قبول این دستورالعمل از سوی صاحبان مشاغل گروه 
سوم که مشمول این دستورالعمل می باشند نیز الزامی است. تقوی 
نژاد درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع 
این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ماه ۱۳۹7 ندارند نیز 
گفت: مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی 
در صورت  یا  و  مالیات  موقع  به  پرداخت  عدم  شود.  می  تقسیط 
تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه 

موضوع ماده ۱۹0 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هر گاه اسناد و 
مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش 
کاال و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ 
240 میلیون تومان می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی 

شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می شود.
آنها   ۱۳۹5 سال  عملکرد  مالیات  که  مودیانی  داشت:  اظهار  وی 
حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳7، ۱۶5 و ۱72 قانون 
مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  عدم  دلیل  به  یا  و  مستقیم  مالیات های 
بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱0۱ قانون مالیات های مستقیم 
فعالیت  کامل  به صورت  سال ۱۳۹5  در طی  یا  و  محاسبه شده 
آنها بدون رعایت موارد  باید مالیات سال ۱۳۹5  ابتدا  اند،  نداشته 

مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین بیان داشت: مالیات 
عملکرد سال ۱۳۹۶ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتیکه 
که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر 
قانونی به صورت جداگانه ارایه کنند و یا در مهلت مقرر در این 
دستورالعمل، فرم مربوط به بند ۶ این دستورالعمل را به سازمان 
امور مالیاتی کشور ارایه نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی 
از جمله مفاد مواد ۱۳7، ۱۶5 و ۱72 قانون مالیات های مستقیم 
در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این 
دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد 

شد. 
این  مشمول  که  سوم  گروه  مشاغل  صاحبان  کرد:  تصریح  وی 
دستورالعمل می باشند می باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری 
www.tax.با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی

gov.ir نسبت به ارسال فرم مذکور اقدام نمایند.

توافق سازمان مالیاتی با اصناف بابت عملکرد سال ۹۶
تقوی نژاد خبر داد:

۳ هــزار تــن و در ســال ۹5 شــش هــزار تــن واردات داشــتیم و 
ایــن نشــان دهنــده کاهــش واردات وزنــی و بــاال رفتــن واردات 

ارزشــی اســت.
وی دربــاره میــزان قاچــاق پوشــاک در کشــور، گفــت: 20 هــزار 
تــن معــادل 2/5 میلیــارد دالر واردات قاچــاق پوشــاک در کشــور 
ــدن و تجــارت در  ــت، مع ــر صنع ــرد. مشــاور وزی صــورت می گی
ــرد: ۳0 درصــد از پوشــاک  ــور نســاجی و پوشــاک، مطــرح ک ام
ــارت وارد  ــن و ام ــورهای چی ــی از کش ــه و مابق ــی از ترکی خارج

ــوند. ــور می ش کش
ــت  ــاع از کیفی ــا دف ــاک ب ــده پوش ــد کنن ــی تولی ــور الیاس منص
ــد  ــت تولی ــت: از نظــر حجــم و کیفی ــد داخــل گف پوشــاک تولی
پوشــاک، مشــکلی نداریــم و تولیــد کننــده داخلــی می توانــد همه 

ــد. ــن کن ــی را تأمی ــاز داخل نی
وی گفــت: تولیــد کننــده بــا یــک پنجــم ظرفیــت واقعــی تولیــد 
ــاز اســت و برندهــای خارجــی  ــرا مرزهــای کشــور ب ــد زی می کن
ــازار داخلــی هجــوم آورده انــد. وی گفــت: دولــت از تــرس  ــه ب ب

قاچــاق تعرفــه واردات را بســیار پائیــن آورده و باعــث شــده اســت 
پوشــاک خارجــی بــه صــورت قانونــی و بــه وفــور وارد شــود. ایــن 
تولیــد کننــده افــزود: کســی کــه می خواهــد واردات انجــام دهــد 

بایــد هزینــه آن را پرداخــت کنــد.
ــر  ــه اینکــه فقــط تولیــدی خــود او ۱80 نف ــا اشــاره ب الیاســی ب
تعدیــل نیــرو داشــته اســت افــزود: اوضــاع همــه تولیــد کننــدگان 
همیــن اســت و تعدیــل نیــرو در همــه تولیدی هــا رخ داده اســت.

ــرای  ــی ب ــاق مثبت ــچ اتف ــته هی ــال گذش ــت: در ۱0 س وی گف
ــوی واردات  ــود جل ــالم می ش ــا اع ــداد. ت ــاک رخ ن ــت پوش صنع
ــه  ــده روان ــه تولید کنن ــات ب ــیل سفارش ــت س ــده اس ــه ش گرفت
ــود  ــخت گیری نمی ش ــن س ــرای قوانی ــون در اج ــود،اما چ می ش

ــدارد. ــر مثبتــی ن هیــچ تاثی
اگــر مســئوالن بــه معنــای واقعــی می خواهنــد از کاالی ایرانــی 
حمایــت کننــد یــک تــا 2ســال جلــوی واردات را بگیرنــد و تنفس 
ــد  ــا تولیــد کننــده بتوان ــه تولیــد کننــده دهنــد ت وام و مالیــات ب

قــدرت پیــدا کنــد.
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وی زنجیــر ارزش فضــای کســب و کار را از نقطــه ورود مــواد اولیــه 
تــا حتــی بعــد از بــازار در مصــرف ذکــر و اضافــه کــرد: بخــش قابل 
توجهــی از تــالش بــرای کســب و کار در ارایه تســهیالت اســت که 

بــر عهــده بانک هاســت.
ــرای  ــا ب ــتر بانک ه ــه بیش ــزوم توج ــر ل ــد ب ــا تاکی ــوری ب منص
تســهیل در ارایــه تســهیالت به افــراد دارای شــرایط اشــتغال، گفت: 
پاســخگویی ســریع باعــث می شــود طرح هــای باقابلیــت معطــل 

نمانــد.
ــاه  ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
اجتماعــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از ســوی دیگــر بایــد توجه داشــت 
کــه تســهیالت تولیــد شــغل نمــی کنــد، افــزود: در هیــچ کجــای 
دنیــا رونــدی وجــود نــدارد کــه ایجــاد اشــتغال بــر محور تســهیالت 

. شد با

وی ادامــه داد: صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری تعــاون، صنــدوق 
ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک و صنــدوق بیمــه معادن، 
صندوق هــای ویــژه تســهیالت بــرای رونــق کســب و کار در کشــور 
هســتند. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نظــارت بــر رونــد ایجاد کســب 
ــه میــزان  ــر اســاس ایجــاد اشــتغال اســت و ن و کار در اســتان ها ب
تســهیالت ارایــه شــده، اظهارکــرد: تمرکــز وزارت تعــاون و کار بــر 

برونــداد تســهیالت در ایجــاد شــغل اســت.
وی بــا اشــاره بــه نقــدی کــه بــه رونــد اشــتغالزایی در ایــران وجــود 
ــر رســمی در حــال  ــران ســهم اشــتغال غی ــرد: در ای ــان ک دارد، بی
ــد حــدود ۳0 درصــد باشــد  رشــد اســت ایــن ســهم در کشــور بای
ــرد  ــل اینکــه ف ــه دلی ــون بیــش از 50 درصــد اســت و ب ــی اکن ول
ــت  ــه ثب ــار اشــتغال رســمی ب اشــتغال یافته بیمــه نمی شــود در آم

نمــی رســد.
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خالصه مذاکرات نهصد  و  هفتاد و هفتمین  
نشست هیأت مديره انجمن صنايع نساجي 

ايــران

صورتجلسه

نشست 977 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
انجمن  محل  در   97/02/23 مورخ   یکشنبه  روز  در 
صنایع نساجی ایران تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل 
بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم 

به عمل آمد.
انجمن  مدیره  هیات   ۹7۶ نشست  مذاکرات  خالصه   -۱
مورخ ۹7/02/۱۶ قرائت و به امضای حاضرین در نشست 

مذکور رسید.
بیدگل  و  آران  ماشینی  فرش  تعاونی  شرکت  مکاتبه   -2
مدیره  هیات  اطالع  به  کاشان  ماشینی  فرش  اتحادیه  و 
نامه  دو  از  ای  خالصه  الجوردی  آقای  و  رسید  محترم 
که  رساندند  محترم  مدیره  هیات  اطالع  به  را  مذکور 
و  گمرک  در  پایه  قیمت  اصالح  درخواست  آن  موضوع 
همچنین بداظهاری در واردات فرش ماشینی می باشد و 
همچنین ایشان توضیحاتی را درخصوص مخالفت سازمان 
حمایت و اداره صنایع استان اصفهان با موضوع افزایش 
قیمت فرش ماشینی در سال ۹7 نسبت به سال ۹۶ عطف 
ارائه فرمودند و  به مصوبه اتحادیه فرش ماشینی کاشان 

خواستار پیگیری انجمن در این خصوص شدند. 
تومانی   4200 نرخی  تک  ارز  فرهی  مهندس  آقای   -۳
را به معنی صفر شدن میزان صادرات حداقل در صنعت 
فرش ماشینی دانستند و ضمن انتقاد از عدم امکان نقل و 
انتقال ارز به داخل کشور از انجمن صنایع نساجی ایران 
خواستند که بطور جدی پیگیر این موضوع باشد تا صنایع 
کشور و حداقل صنایع نساجی از اجرای دستورالعمل ارزی 

معاف گردند. 
4-  درخصوص موضوع تاثیر تک نرخی شدن ارز و ثبت 
و  بحث  ابالغی،  دستورالعمل  طبق  سامانه  در  سفارش 
تبادل نظر بسیاری صورت گرفت که آقایان: دکتر عامری، 
مهندس فرهی، مهندس شهالیی، مهندس نیلفروش زاده 
و مهندس حمیدی ضمن تایید تاثیر دستورالعمل ارزی در 
کاهش میزان قاچاق و شفافیت ارزی به مشکالتی نظیر 
ارز  تامین  عدم  و همچنین  داخل  به  ارز صادراتی  انتقال 
با نرخ مصوب و لزوم تشویق صادرات  نیاز واحدها  مورد 
برای رقابتی شدن تولید داخل بدلیل تک نرخی شدن ارز  

اشاره فرمودند. 
خواست  انجمن  دبیرخانه  از  حمیدی  مهندس  آقای   -5
تولید  توسعه  کارآمدی طرح  درخصوص  پیگیری الزم  تا 
پوشاک در مناطق روستایی را بعمل آورد ایشان همچنین 
و  حقوق  تعیین  درخصوص  کار  قانون  اصالح  لزوم  به 
تعیین  در  دولت  سخت گیری  و  فرمودند  اشاره  دستمزد 
کارگران  زیان  به  را  کارگران  دستمزد  و  حقوق  حداقل 

دانستند. 
درخصوص  را  توضیحاتی  بصیری  مهندس   -۶
برگزاری  برای  شده  انجام  پیگیری های  و  برنامه ریزی ها 
مجمع عمومی در روز یکشنبه ۱7 تیرماه و کسب موافقت 
برای  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
به  راجع  مدیره  هیات  از  و  فرمودند  ارائه  شام  ضیافت 
تغییر برنامه ضیافت شام پس از برنامه مجمع عمومی به 
ضیافت افطاری در روز بیستم خرداد ماه استعالم فرموده 
آقای  نرسید  تصویب  به  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  که 
مسائل  در  مشاوره  درباره  توضیحاتی  بصیری  مهندس 
مالیاتی و بانکی با آقای دارابیان مدیر امور مالیاتی و بانکی 

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 

ادامه از صفحه 1

ادامه در صفحه 3
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بـا توجـه بـه مصوبـه اخیـر هیـأت دولـت درخصـوص برگشـت 
ارز حاصـل از صـادرات، صادرکننـدگان بخـش خصوصـی بدون 
دغدغـه و بـا جدیـت از حداکثـر ظرفیـت ایـن مصوبـه بـه نفـع 

توسـعه صـادرات محصـوالت خـود اسـتفاده کننـد.
محمدرضـا مـودودی بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه برخـی اخبار 
منتشـره غیررسـمی طی روزهای اخیر در جراید و یا شـبکه های 
مجـازی، دغدغه هایـی را در بخـش خصوصـی صادرکننده ایجاد 
کـرده کـه آنـان را نسـبت بـه فعالیـت تجاری شـان دچـار تردید 
کـرده اسـت، یادآور شـد: هـر از گاهی اخباری به گوش می رسـد 
کـه ارز تمـام اقـالم صادراتی باید فقـط از طریق سـامانه نیما به 
سیسـتم بانکـی برگـردد و ایـن امـر باعـث سـردرگمی و دغدغه 

است. شـده  صادرکنندگان 
بـه گـزارش تعادل، ایـن درحالی اسـت که طبق مصوبـه ابالغی 
هیـات محتـرم وزیـران در مورخـه دوم اردیبهشـت مـاه ۹7 فقط 
صادرکننـدگان واحدهـای صنعتـی دولتـی، شـبه دولتی و عمومی 
مشـمول ایـن قانـون بـوده و سـایر بخش هـای تولیـدی بخـش 

فـرش دسـتباف ایرانی به واسـطه رشـد هزینـه های تولیـد با افت 
فـروش و صـادرات در بازارهـای جهانـی روبرو شـده کـه به عقیده 
رئیـس اتحادیـه فروشـندگان فـرش دسـتباف، در شـرایط فعلی با 
رشـد نـرخ ارز اگـر ارز حاصـل از صـادرات بـه قیمـت آزاد عرضـه 

شـود، بـازار صادراتی رشـد خواهـد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، درپـی تحـوالت بـازار ارز، رشـد نـرخ ارز برای 
کاالهـای صادراتـی همچـون صنایـع دسـتی و فـرش دسـتباف 

مناسـب خواهـد بود.
البتـه الزم بـه ذکر اسـت که برای رشـد تولید و صـادرات به تامین 

مـواد اولیه به نرخ مناسـب نیاز اسـت. 
حال با این شـرایط جای سـوال اسـت کـه آیا بـازار صادراتی فرش 
دسـتباف نسـبت به گذشـته رونـق خواهد گرفـت؟ کـه در این باره 
مجتبـی عراقچـی  اظهـار کـرد: نوسـانات نـرخ ارز اگـر همـراه بـا 
رونـد بـا ثبـات و منطقی باشـد، بـه صـادرات کمک قابـل توجهی 

مـی کند. 
وی افزود: در شـرایط فعلی نرخ ارز مشـخص نیسـت و اگر قرار بر 
آن باشـد کـه ارز حاصـل از صـادرات در سـامانه نیما عرضه شـود، 
بـرای صادرکننـده صـرف نخواهد داشـت و زمانی صـادرات فرش 
دسـتباف صرفـه اقتصـادی خواهد داشـت که ارز حاصـل از فروش 
بـه نـرخ بـازار آزاد یا نرخی بیشـتر از نـرخ دولتی به فروش برسـد.

عراقچـی بـا بیان اینکه فرش دسـتباف نمـاد کاالی ایرانی اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: افزایـش تـورم و دسـتمزد کارگـر در سـال های 
اخیـر منجـر شـده قیمـت نهایـی فـرش دسـتباف افزایـش یابد و 
ایـن در حالـی اسـت که 85 درصـد قیمت یک قطعـه فرش هزینه 
کارگـر اسـت و در حـال حاضـر بـه واسـطه کاهـش بیـش از حـد 

تقاضـا، میـزان تولیـد و بافـت فـرش نیـز کاهش یافته اسـت.
رئیـس اتحادیـه فروشـندگان فـرش دسـتباف گفـت: رشـد قیمت 

خصوصـی از این قاعده مسـتثنا هسـتند.
معاون سـازمان توسـعه تجارت ایران خاطرنشـان کرد: هیچکدام 
سـایر  دسـتباف،  فـرش  زعفـران،  خشـکبار،  صادرکننـدگان  از 
محصـوالت کشـاورزی و صنایع تبدیلی بخـش خصوصی مجبور 
بـه بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات صرفـا از طریـق سیسـتم 
بانکـی نیسـتند و آنـان می تواننـد از سـایر راهکارهای ارائه شـده 
در مصوبـه شـماره 55۳00/87۳۹ هیـأت محتـرم وزیـران، تهاتر 
بـا بدهی هـای دولتـی، واردات بـه ازای صـادرات و یـا واگـذاری 
اظهارنامـه صادراتـی خـود به یـک واردکننده غیر اسـتفاده کرده 
و نتیجـه را در سـامانه های رسـمی نیما و یا سـماصا اعالم کنند.

مـودودی تاکیـد کـرد: طبـق ایـن مصوبـه صادرکننـدگان کاال 
موظفنـد ظـرف ۶ مـاه ۹5درصـد ارز حاصـل از صـادرات خـود 
را بـه یکـی از روش هـای ارائـه شـده در ایـن مصوبـه به کشـور 

بازگردانیـده و تسـویه کننـد.
معـاون سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در ادامـه افـزود: انتظـار 
مـی رود کـه فعـاالن اقتصـادی اخبـار و اطالعـات مرتبط بـا ارز 
و  کننـد  دنبـال  از طریـق مجـاری رسـمی  فقـط  را  صادراتـی 

براسـاس شـایعات و یـا احتمـاالت تصمیـم نگیرنـد.
مـودودی بـا اشـاره بـه اینکـه آمـار ابتدایـی از تبـادالت ثبـت 
شـده در سـامانه آنالیـن گمـرکات نشـان می دهـد کـه در دو 
ماهـه ابتدای امسـال صـادرات غیرنفتی کشـور از رشـدی حدود 
25درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل برخـوردار شـده، 
اظهـار امیـدواری کرد که بخـش خصوصی بتوانـد در این فضای 
ارزی کـه بـه نفع صـاردات رقم خـورده حداکثر اسـتفاده را بکند 
و فـارغ از تمـام شـایعات و ابهامـات سـهم خـود را از بازارهـای 

افزایـش دهد. پیرامونـی 

فـرش دسـتباف عاملی شـده تا مصرف کننـده برای رفـع نیاز خود 
بـه محصوالت مشـابه همچـون فرش ماشـینی، موکـت و لمینت 

بیاورد. روی 

مجتمع های فرش باعث افزایش فروش شده اند
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که فروشـگاه و مجتمع هـای فروش 
فـرش در بـازار فـرش چـه تاثیـری دارد؟ گفـت: فروشـگاه هـای 
فـرش بـه دلیـل آنکـه توانایـی تبلیـغ و اطـالع رسـانی دارنـد، بر 
میـزان فـروش فـرش تاثیرگذار هسـتند و ایـن در حالی اسـت که 

واحدهـای صنفی سـطح شـهر توانایـی تبلیـغ ندارند. 
عراقچـی تصریـح کـرد: فروشـگاه هـای بـزرگ کـه محصـوالت 
مختلـف فـرش و کفپـوش را در خـود جـای داده انـد، بـر میـزان 
فـروش فـرش به ویژه فرش دسـتباف تاثیرگذار هسـتند و با رشـد 
این فروشـگاه ها می تـوان به افزایـش میزان فروش فـرش امیدوار 

بود. 
او بیـان کـرد: فـرش ایرانی یـک هنر - صنعت اسـت کـه در بازار 
محصـوالت، هنـری هیـچ رقیبی بـرای محصـوالت وجود نـدارد، 
امـا در محصـوالت تجـاری و صنعتی به واسـطه قیمت تمام شـده 
پاییـن محصـوالت، رقبـا نسـبت بـه محصـوالت ایرانـی قابلیـت 

رقابـت وجود نـدارد.
دیگـر  از  یکـی  دسـتباف،  فـرش  فروشـندگان  اتحادیـه  رئیـس 
مشـکالت فـرش صادراتـی ایرانی را عدم سـفارش پذیـری فرش 
دسـتباف ایرانـی دانسـت و خاطرنشـان کـرد: رقبـا بـه دلیـل آنکه 
از کارگاه هـای متمرکـز بهـره می برنـد، محصـوالت مختلـف بـا 
تعـداد بـاال را در فرصـت کمتـری به مشـتری عرضـه می کنند که 
ایـن موضـوع در بازارهـای جهانـی جایـگاه ویـژه ای را نصیب رقبا 

می کنـد.

بخش خصوصی بر اساس شايعات تصمیم نگیرد

صادرات فرش با »نیما« صرف نمی کند!

معاون سازمان توسعه تجارت ایران عنوان كرد:

خالصه مذاکرات نهصد  و  هفتاد و هفتمین  
نشست هیأت مديره انجمن صنايع نساجي 

ايــران

صورتجلسه

برای جلسه ای  از مشارالیه  مقرر شد  فرمودند  ارائه  تهران 
که با حضور مدیران مالی شرکت های عضو انجمن تشکیل 

می گردد دعوت بعمل آید. 
به  اشاره  با  سخنانی  طی  حکیمی  مهندس  آقای   -7
بر  نامناسب حاکم  به شرایط  فرمایشات مهندس حمیدی 
و  پیشرفت  عدم  و  فرمودند  اشاره  لید کشور  تو  و  صنعت 
نتیجه گیری از پیگیری های تشکل های بخش خصوصی 
و بخصوص انجمن صنایع نساجی ایران را ناشی از عدم 
از  پس  دانست.  خصوصی  بخش  صدای  به  دولت  توجه 
طرح این موضوع بحث و تبادل نظر بین حاضرین در جلسه 
صورت گرفت که کلیه مطالب ضبط شده که در این مجال 

نمی گنجد و در اسناد دبیرخانه موجود است. 
8- طبق دعوت قبلی، آقای پوردهقان از اعضای انجمن 
سلیمان  شهرک  در  ماشینی  فرش  تولید  زمینه  در  که 
و  یافتند  حضور  جلسه  در  دارند  فعالیت  کاشان  صباحی 
ضمن معرفی خود به طرح مسائل و مشکالت واحد تحت 

مدیریت خود پرداختند. 
۹- مکاتبه انجمن به شماره 2۳۱7-۹7  با وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی پیرو نامه جناب آقای زینی به مقام معظم 

رهبری قرائت و به اطالع هیات مدیره محترم رسید.
مدیرکل  محرابی  مهندس  خانم  از  دعوت  گزارش   -۱0
محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت جهت حضور در نشست بررسی مشکالت کمیته 
کمیته  رئیس  درخواست  به  بنا  که  بلند  الیاف  ریسندگی 
مذکور در تاریخ ۹7/2/25 در محل انجمن برگزار خواهد 

شد، ارائه گردید. 
۱۱- مکاتبه انجمن صنایع نساجی ایران با اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر اعالم موضوعات 
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  اعضای  روی  پیش  موانع  و 
مدیره  هیات  اطالع  به  مختلف  سازمان های  با  ارتباط  در 

محترم رسید.
تخصصی  کارگروه   ۹7/2/۱8 مورخ  جلسه  گزارش   -۱2
بررسی دستورالعمل ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون 
دستورالعمل  جمعبندی  جهت  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
مذکور توسط آقای مهندس نیلفروش زاده به اطالع هیات 
مدیره محترم رسید ایشان ابراز امیدواری نمودند با اجرای 
ذینفعان  بیشتر  حمایت  و  همکاری  و  دستورالعمل  کامل 
شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و قانونمند شدن واردات در 

جهت حمایت از تولید داخل باشیم. 
۱۳- گزارش جلسه کمیسیون تسهیل کسب و کار مورخ 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در   ۹7/2/۱8
کاالی  از  حمایت  درخصوص  نظر  تبادل  به  راجع  تهران 
ایرانی و مشکالت موجود برای تحقق آن و بحث و بررسی 
پیرامون اصالح قانون مالیات های مستقیم به اطالع هیات 

مدیره محترم رسید. 
با ذکر صلوات بر محمد و آل  ۱4- جلسه در ساعت ۱8 

محمد خاتمه یافت. 

زینی،  محمود  شیبانی،  علیمردان  دكتر  غایبین: 
علیرضا لقمان، محمدرضا مقدم، دكتر بهروز محمدی، 

مهندس محسن آهنگریان و اكبر لباف 
ستاره  فرش  )شركت  پوردهقان  آقای  میهمانان: 

فروزان راوند( 
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معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تشکیل کارگروهی به منظور تدوین برنامه های حمایتی از 

واحدهای تولیدی کوچک در این معاونت خبر داد.
حسن یونس سینکی در نشست شورای مدیران معاونت امور 
اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم این 
خبر افزود: بررسی ها نشان می دهد در شرایط کنونی 480 هزار 
واحد تولیدی با کمتر از ۱0 نفر نیروی کار در کشور وجود دارد که 
ظرفیت بسیار باالیی است و نباید این ظرفیت بزرگ اقتصادی در 

رویکردهای اقتصاد ملی فرعی شود.
به گزارش  شاتا، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اینکه در این حوزه دفاع از تولید کاالی 
ایرانی، کشف بازارهای صادراتی و حتی حل مشکالت SM ها 
و توسعه و رونق فعالیت آنها باید مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: 
بایدکارگروهی با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در این 
حوزه راه اندازی شود تا مشکالت این بخش احصا شده و اقدام 

عملی برای حل آن انجام شود.
سینکی تصریح کرد: بهتر است ۱0 اولویت در حوزه واحدهای 
تولیدی کوچک شناسایی شده و برنامه های عملی برای حل 

مشکالت آنها تدوین شود.

با مشکالت صنعت  پوشاک همزمان  برندهای خارجی  بازار  رونق 
پوشاک داخلی گره بزرگی بر تار و پود پوشاک وطنی زده که در »سال 

حمایت از کاالی ایرانی« نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است.
در چنین شرایطی به منظور تحقق شعار پراهمیت سال، حمایت از 
کاالی ایرانی در گرو ارتقا کیفی آن است و اهمیت این امر در بخش 
پوشاک با توجه به حجم باالی کاالی قاچاق و رقبای قدرتمندی که 

در همسایگی ایران قرار دارند دوچندان می شود. 
صنعت نساجی و پوشاک از ریسندگی تا رنگرزی گرفته تا تولید پارچه 
و دوخت لباس زنجیره ای را تشکیل می دهد که افزایش کیفیت 
محصوالت آن در گرو توجه به رفع مشکالت از نخستین حلقه یعنی 

ریسندگی تا آخرین حلقه یعنی دوخت و عرضه پوشاک است. 
تولیدکنندگان در هر حلقه از زنجیره صنعت نساجی و پوشاک مشکالت 
متعددی را مطرح می کنند که در مجموع باعث نزول کیفیت در 

پوشاک تولیدی شده است. 
* فرسودگی ماشین آالت

صاحب یک واحد نساجی در خراسان رضوی گفت: بزرگترین مشکل 
در زمینه تولید پوشاک و نساجی ایران قیمت باالی تمام شده بخش 
تولید است. غالمعلی رخصت افزود: واحدهای تولیدی در زمینه 
اما در بخش رنگرزی و  بافندگی وضع مطلوبی دارند  ریسندگی و 
تکمیل مشکل جدی است زیرا تاکنون کمترین سرمایه گذاری در 
تولیدی  صنعتی  شرکت  مدیرعامل  است.  شده  انجام  بخش  این 
مهتاطوس بااشاره به اینکه در خراسان رضوی هیچ واحد رنگرزی به 
روز و پیشرفته ای وجود ندارد، ادامه داد: ماشین آالت و فناوری در بخش 
رنگرزی و تکمیل، قدیمی و عقب تر از دنیا است در حالی که با ارتقا 
سطح فناوری و به روز کردن ماشین آالت می توان قیمت تمام شده را 

در این بخش کاهش داد. 
وی گفت: از سوی دیگر بخش های مختلف صنعت نساجی از ارز 
دولتی برخوردارند اما از ابتدا بخش رنگرزی و تکمیل هیچ سهمی از ارز 
دولتی نداشت و هنوز ارز را با نرخ آزاد دریافت می کند که این موضوع 

نیز هزینه های آن را افزایش می دهد. 
رخصت بابیان اینکه برای نجات صنعت پوشاک و رقابت با برندهایی 
که بر این صنعت مسلط شده اند باید کاالی باکیفیت و پارچه مرغوب 
تولید شود ،افزود: تسهیالت بانکی با بهره ارزان باید در اختیار صنعت 
نساجی قرار بگیرد تا حداقل بخش رنگرزی و تکمیل شده جانی دوباره 

بگیرد. 
* قاچاق معضل صنعت پوشاک و نساجی 

صنعت پوشاک و منسوجات بیشترین آسیب را از قاچاق کاال دیده 
است بطوری که قاچاق منجر به تعطیلی برخی واحدها شده است. 
وی اظهارداشت: در یک سال اخیر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سوی 
مسئوالن نظارتی به جد پیگیری شده که اثرات مطلوبی برجای گذاشته 
و باعث جان گرفتن دوباره برخی واحدها به ویژه در حوزه پوشاک و 
منسوجات شده است. رخصت افزود: باید با قاچاق کاال مبارزه کرد اما 
پیش از آن مشکل اصلی اقتصاد با توسعه تولید صنعتی حل می شود 
زیرا تا زمانی که کاال با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشته 
نشود نمی توان مانع آنها از خرید کاالی خارجی یا قاچاق شد. وی 
گفت: هم اکنون در کل خراسان رضوی یک واحد تولیدی استاندارد و 
پیشرفته با تولید مرغوب در زمینه دوخت پوشاک وجود ندارد در حالی 
که حداقل 200 واحد تولید و دوخت پوشاک در ایران مورد نیاز است. 
وی افزود: از سوی دیگر قیمت تمام شده کاالی تولیدی در ایران به 
دالیل مختلف از جمله نرخ زیاد سود تسهیالت، نبود تولید انبوه، قدیمی 
بودن ماشین آالت و فناوری و اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده 

بسیار زیاد بوده و توان رقابت را از واحدهای تولیدی گرفته است. 
* راهکارها و اقدامات 

بر اساس آمار تجارت جهانی ارزش بازار مصرف پوشاک در سال 20۱7 
میالدی معادل هزار و 250 میلیارد دالر بود که کشور چین بیشترین 
سهم را از این بازار داشته است. براساس این آمار بازار مصرف پوشاک 
در ایران در سال 20۱7 معادل ۱5 میلیارد دالر و سرانه صادرات پوشاک 
کشور بیش از 8۹ سنت بود در حالی که سرانه صادرات پوشاک در 

لزوم تقويت صنعت پوشاک در سال حمايت از کاالی ايرانی
کشوری مثل ترکیه ۱40 دالر اعالم شد. برای رسیدن به اهداف سند 
چشم انداز توسعه و همچنین در راستای حمایت از کاالی ایرانی و 
تحقق شعار سال باید تحول اساسی در بخش تامین مواد اولیه، طراحی، 
قیمت گذاری، فناوری و تسهیالت بانکی برای تولیدکنندگان نساجی 

و پوشاک صورت گیرد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
سهم صنعت نساجی این استان از کل صنعت نساجی کشور به لحاظ 
تعداد واحدهای صنعتی سه درصد، به لحاظ سرمایه گذاری هشت 

درصد و به لحاظ اشتغال شش درصد است. 
راضیه علیرضایی افزود: صنعت نساجی چهار درصد از سهم صنایع 
خراسان رضوی را در بخش واحدهای تولیدی و با 700 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری هشت درصد از سرمایه گذاری صنعتی استان را در 
اختیار دارد. وی ادامه داد: در حوزه پوشاک به عنوان بخشی از صنایع 
نساجی استان ۶5 واحد صنعتی دارای پروانه تاسیس با سرمایه گذاری 

78 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای هزار و 720 نفر فعال هستند. 
وی افزود: حوزه پوشاک و نساجی خراسان رضوی دارای مشکالتی 
است که برخی از آنها در سطح ملی و بخش دیگری در حوزه استانی 
قابل حل است و برای حل هر یک از این مشکالت در نشستی با 
حضور وزیر صنعت در سفر اخیر رئیس جمهوری به مشهد راهکارهایی 
ارائه شد تا بتوان مشکالت بخش نساجی و پوشاک را در سطح ملی 

و استانی حل کرد. 
علیرضایی با بیان اینکه مهمترین مشکل تولیدکنندگان نساجی و 
پوشاک در خراسان رضوی ناتوانی رقابت به لحاظ کیفی و قیمت 
تمام شده تولید با کاالهای مشابه خارجی است، گفت: نوسانات قیمت 
ارز، نرخ باالی تسهیالت بانکی، رکود بازار، فقدان فروش مناسب 
قاچاق،  توسعه صادرات،  در  المللی  بین  روابط  محصوالت، مشکل 
فرسودگی ماشین آالت و دسترسی نداشتن به مواد اولیه مرغوب و 
برندسازی از دیگر مشکالت تولیدکنندگان بخش نساجی و پوشاک 

است. 
وی اظهارداشت: در حوزه پنبه نیز خراسان رضوی دارای مزیت بالقوه 
بوده و عالوه بر آن در کریدور پنبه کشورهای آسیای میانه قرار گرفته 

و در این حوزه نیازمند توجه ویژه است. 
وی افزود: بخش تولید پنبه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است 
اما واحدهای ریسندگی از پرداخت این مالیات معاف نیستند و زمان 
زیادی طول می کشد که پول پرداخت شده بابت مالیات به صاحب 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  بازگردد.  ریسندگی  واحد 
خراسان رضوی افزود: برای ساماندهی برندهای خارجی پوشاک در 
این استان نیز ۶۱ واحد فروشندگی پوشاک برند خارجی در مشهد در 
دستور کار قرار گرفت که در این راستا 27 واحد غیرمجاز شناسایی و 
از آنها شش هزار و 400 کیلوگرم پوشاک و کفش جمع آوری شد. 
وی ادامه داد: در ساماندهی فروش برندهای خارجی پوشاک 44 واحد 
مجاز شناخته شدند که مقرر شد این واحدها 20 درصد از فروش خود 
را به محصوالتی اختصاص دهند که با برند خارجی در داخل استان 

تولید شود. 
علیرضایی گفت: واحدهای تولیدی صنفی پوشاک دارای پروانه کسب 
در خراسان رضوی تولیدات مناسبی دارند اما بنیه آنها ضعیف است و 
این مهم در مسائل حوزه صنفی محدودیت های بیشتری ایجاد می کند 
لذا باید در زمینه نوسازی خط تولید و تامین مواد اولیه آنها اقدام کرد. 
وی ایجاد شهرک صنفی و تامین مواد اولیه برای تولید پوشاک به 
روش تضمین شده و آسان، کمک به اعزام هیات هایی از تولیدکنندگان 
صنفی پوشاک به کشورهای دیگر و حضور آنها در نمایشگاه های کاال 
به ویژه در کشورهای همسایه را برای حمایت از واحدهای صنفی 
کوچک تحت حمایت برندهای معتبر از مواردی دانست که به تولید 
و عرضه پوشاک در استان کمک خواهد کرد. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: از سوی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران قول مساعد داده شده تا شهرک 
صنفی پوشاک در محل زمین های مربوط به شرکت شهرک های 

صنعتی استان در نزدیکی مشهد ایجاد شود. 

تشکیل کارگروه حمايت از واحدهای 
تولیدی کوچک
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