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یازدهمین نمایشگاه فرش ماشینی تهران روز جمعه 22 تیرماه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد و تا روز دوشنبه 25 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رونمایی میز ملی توسعه 
صادرات نساجی کشور در اصفهان گفت: با توجه به سابقه خوب بخش 
نساجی در کشور، احیای میز ملی آن دارای ضرورت بوده و این اقدام 
در راستای برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 

توسعه صنعت نساجی و تولید پوشاک در داخل کشور است. 

تیرماه ادامه داشت.
حضور  با  تهران  کف پوش  و  ماشینی  فرش  نمایشگاه  یازدهمین 
الیاس حضرتی -نماینده مجلس-، مهندس افسانه محرابی -مدیر 
کل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت- ،  بهمن حسین 
زاده سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران ، دکتر 
علیمردان شیبانی و مهندس حسن نیلفروش زاده -عضو هیئت مدیره 
و دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، تولیدکنندگان و فعاالن صنعت 
فرش ماشینی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح 
شد و تا روز دوشنبه میزبان متخصصین، مخاطبان و فعاالن این بحش 

از صنعت نساجی بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز یکشنبه هفته گذشته از یازدهمین 

رضا رحمانی روز شنبه 30 شهریورماه در اصفهان اظهار داشت: ذیل 
محور های هفتگانه فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
بخش نساجی، پوشاک و همچنین تولید کفش نگاه ویژه ای شده است.

به گزارش شاتا، وی افزود: نساجی از جمله صنایع با قدمت و دارای 
تاریخچه ای پر افتخار در صنعت کشورمان بوده که حتی مورد توجه و 
تجلیل سایر ملل نیز قرار گرفته است، از این روی عنایت ویژه به این 
صنعت مهم در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد. رحمانی با اشاره به 
این نکته که پوشاک از جمله تولیداتی بوده که واردات قاچاق آن با 
کاهش خوبی مواجه شده است، ادامه داد: خوشبختانه در سوی مقابل 
آمارها نشان دهنده رشد خوب صادرات صنعت پوشاک کشور در سال 
97 در مقایسه با 96 دارد که با افزایش 21 درصدی مواجه شده است.

برنامه های  و  شده  پیش بینی  اقدامات  مجموع  در  کرد:  تاکید  وی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسیاری از حوزه ها به بار نشسته و 
شاخص های متعددی در بخش های مختلف صنعت کشور دارای رشد 
بوده از جمله آن ها می توان به همین آمار صادرات اشاره کرد که در 

حسین زاده با اشاره به رونق تولید فرش ماشینی در کشور، گفت: ایران 
در زمینه صادرات فرش ماشینی، موکت و کف پوش هفتمین کشور 

برتر دنیا است.
 بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران، 

گفت: ارزش بازار انواع فرش و قالیچه ماشینی، موکت و کف پوش 
در دنیا 84/3 میلیارد دالر است که این رقم در سال 2023 به 108 
میلیارد دالر خواهد رسید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران، وی 
با بیان این که در سال 2018 ارزش صادرات انواع فرش های ماشینی 
و دستباف، موکت و کفپوش در دنیا 16/5 میلیارد دالر بوده است، افزود: 
ایران در میان کشورهای برتر صادر کننده این محصوالت توانسته در 
رتبه هفتم قرار بگیرد و کشورهای چین، ترکیه، هندوستان، بلژیک، 

هلند، ایاالت متحده از جمله کشورهای برتر در این زمینه هستند.
ارزش  کرد:  اعالم  همچنین  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
صادرات انواع فرش ماشینی، موکت و کفپوش ایرانی در سال 2018 
حدود 300 میلیون دالر بوده که بازارهای مناسبی برای این کاالی 
ایرانی در کشورهای افغانستان، عراق، جمهوری های آسیای مرکزی 

برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و کفپوش

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان اعالم کرد : 

افزایش 21 درصدی صادرات پوشاک در سال 97 
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ادامه در صفحه 2

مدیره  هیئت  و عضو  مدیرعامل  دانایی-  میرمحمدتقی  مهندس 
شرکت نساجی حجاب شهرکرد- اعالم کرد: عزمی برای راه اندازی 

واحدهای تولیدی پارچه چادر مشکی در کشور وجود نداشته است.
وی در گفت وگو با برنامه رادیویی کاالی ایرانی گفت: حدود صد سال 
است که چادر به عنوان پوشش رسمی بانوان مسلمان ایرانی مطرح 
است و همیشه از کشورهای مختلف مانند سوئیس، ژاپن، کره جنوبی، 
ویتنام و چین وارد شده است در حالی که تولید پارچه چادر مشکی 
پیچیده تر از سایر منسوجات تولیدی در داخل کشور نیست، برای 
مثال پارچه های جین تولید داخل، قابل رقابت با کشورهای مطرح و 

صاحب  نام تولید پارچه جین در دنیا هستند. 
وی افزود: تولید پارچه چادر مشکی نیازمند فناوری خاصی است و 
قسمتی از تولید آن شبیه سایر منسوجات و قسمتی نیز خاص این 
کاالی ویژه است و به ماشین آالت خاص و به ویژه دانش فنی نیاز دارد 

که این بخش )دانش فنی( از تمام قسمت ها مهم تر است. 
مهندس میرمحمدتقی دانایی، ضمن اشاره به نیاز پارچه چادر مشکی به 
استفاده از نخ  با تاب باال افزود: تعداد تابیدن این نخ در یک متر از 1400 
تاب در متر به باال تعریف شده است و باعث جلوگیری از سر خوردن 
پارچه می شود. به گفته مهندس دانایی در بخش بافندگی، رنگرزی و 
تکمیل پارچه چادر مشکی، محدودیت ها و ویژگی های خاص وجود 
دارد و این پارچه عالوه بر بهره مندی از ثبات های مختلف نوری، 
شست وشویی و سایشی باید دارای خصوصیاتی مانند جمع نشدن گرد 

و خاک، عدم چروک پذیری و عمق باالی رنگ مشکی باشد. 
 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نساجی حجاب شهرکرد 
تصریح کرد: با اجرای استاندارد ملی کشور در مورد کاالهای وارداتی، 
تمام مشکالت رفع خواهند شد؛ این در حالی است که پارچه چادر 
مشکی استاندارد ملی دارد اما اجباری نیست لذا این محصول از هر 
کشوری وارد می شود. وی ضمن اعالم این مطلب که نیاز ساالنه 
کشور به پارچه چادر مشکی بین 50 تا 90 میلیون متر مربع است، 
گفت: ظرفیت اسمی تولید پارچه چادر مشکی در شرکت نساجی 
حجاب، سالیانه 10 میلیون متر مربع می باشد البته تولید این واحد هنوز 
به ظرفیت صد درصد نرسیده و در حد 50 درصد است اما امیدواریم 
امسال ظرفیت آن به 80 درصد برسد. این فعال صنعت نساجی یادآور 
شد: تعرفه واردات پارچه چادر مشکی همانند سایر پارچه ها 32 درصد 

است. 
مهندس دانایی تأکید کرد: عالوه بر نیاز به ماشین آالت و دانش فنی 
خاص برای تولید پارچه چادر مشکی، نباید از نقش مواد اولیه باکیفیت 
اولیه تولید چادر مشکی »نخ« و »رنگ و مواد  غافل شویم. مواد 
شیمیایی« است که رنگ و مواد شیمیایی صد درصد وارداتی است 
اما خوشبختانه ظرف دو سال گذشته، نخ مورد نیاز پس از تعامل با دو 
شرکت داخلی، تهیه می شود و دیگر به واردات نیازی نیست و در حال 
حاضر پنج میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی در حجاب شهرکرد 

تولید و مابقی نیاز داخلی از طریق واردات تامین می شود. 

 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی اعالم کرد:
 ایران؛ هفتمین کشور صادر کننده فرش ماشینی در جهان

عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند کلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

تحلیل وضعیت تولید پارچه چادرمشکی
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان اعالم کرد : 
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خالصه مذاکرات  هزار و سی و دومین  نشست هیئت  مدیره
هزار و سی و دومین  نشست هیأت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران  با حضور اکثریت اعضای  هیات مدیره در 
روز یکشنبه مورخ 98/06/10 در محل دفترانجمن صنایع 
نساجی ایران  برگزار شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
ــات  ــن  نشســت هی ــزار و ســی و یکمی ــرات ه 1- خالصــه مذاک
مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی ایــران  مــورخ 98/06/03 قرائــت و 

بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکــور رســید.
ــت  ــوطی از نشس ــزارش  مبس ــهالیی گ ــدس ش ــای مهن 2- آق
مشــترک بــا کمیتــه ریســندگی پنبــه ای و ریســندگی الیــاف بلند در 
خصــوص موضوع ممنوعیــت واردات نــخ و راه اندازی شــبکه اطالع 
رســانی درخصــوص قیمــت نــخ های تولیــدی داخــل ارائــه فرمودند 
و موفقیــت زنجیــره صنعــت نســاجی را در ســایه همــکاری و تعامل 
همــه فعالیــن ایــن زنجیــره دانســتند و ابــراز امیــدواری نمودنــد کــه 
ــا پیگیــری و حمایــت اعضــای انجمــن، موفقیــت هــای خوبــی  ب
در ایــن زمینــه حاصــل شــود در ادامــه همچنیــن ایشــان پیشــنهاد 
دادنــد کــه انجمــن مکاتباتــی را در خصــوص حمایــت از صــادرات 

بخصــوص در صنعــت فــرش ماشــینی تنظیــم و پیگیــری نمایــد.
ــی در خصــوص  ــای مهنــدس نیلفــروش زاده گــزارش کامل 3- آق
جلســه کارگروه ریســندگی سیســتم پنبــه ای و تولیدکننــدگان الیاف 
پلــی اســتر کــه صبــح روز شــنبه 98/06/09 در محــل دفتــر انجمن 
تشــکیل شــد ارائــه فرمودنــد کــه در خصــوص موضــوع ممنوعیــت 
واردات الیــاف پلــی اســتر و نــخ هــای ترکیبــی بــا الیــاف پلی اســتر 
بحــث و تبــادل نظــر بســیاری شــدو در نهایــت مقــرر شــده اســت 
ــاف  ــت واردات الی ــر ممنوعی ــی ب ــه مشــترکی مبن کــه تفاهــم نام
پلــی اســتر و نــخ هــای ترکیبــی از الیــاف پلــی اســتر بــا اصــالح و 

ویرایــش نهایــی بــه تاییــد کارگــروه مذکــور برســد.
4- درخصــوص موضــوع ارجــاع تصمیــم گیــری هــای تخصصــی 
ــات  ــا و مصوب ــدگاه ه ــاع دی ــن و ارج ــای انجم ــروه ه ــه کارگ ب
کارگــروه هــا بــه هیــات مدیــره جهــت تصویــب نهایــی و همچنین 
ــای  ــروه ه ــای کارگ ــات و عملکرده ــی مصوب ــی و اثربخش ارزیاب

تخصصــی بحــث و تبــادل نظــر شــد.
5- در خصــوص مکاتبــه پیشــنهاد ایجــاد گمــرکات تخصصــی در 
حــوزه صنایــع نســاجی بحــث و تبــادل نظــر شــد و ضمــن موافقت 
هیــات مدیــره بــا تشــکیل گمــرکات تخصصــی نســاجی تصمیــم 

گیــری در ایــن خصــوص بــه جلســات آتــی موکــول شــد.
ــتیوال  ــوص فس ــی را در خص ــی توضیحات ــر کاظم ــای دکت 6- آق
نســاجی کشــور ازبکســتان در بیســت شــهریور مــاه ارائــه فرمودنــد 
و از عالقمنــدان خواســتند تــا اعــالم آمادگــی نمایندتــا هماهنگــی 
هــای بعــدی در ایــن خصــوص صــورت پذیــرد. ایشــان همچنیــن 
ــد در  ــه و م ــی پارچ ــس جهان ــوص کنفران ــی را در خص توضیحات
کشــور چیــن کــه در مهرمــاه در شــهر نســاجی کشــور چیــن برگزار 
مــی شــود برگــزار مــی شــود ارائــه فرمودنــد و از عالقمنــدان بــه 
ــدی خــود را اعــالم  ــا عالقمن ــن رخــداد خواســتند ت حضــور در ای
فرماینــد تــا هماهنگــی بعــدی در ایــن خصــوص صــورت پذیــرد.

7- آقــای مهنــدس نیلفــروش زاده گزارشــی از نشســت مشــترک 
بــا مجریــان برگــزاری نمایشــگاه نســاجی مشــهد در آذرمــاه ارائــه 
ــوص  ــدی در خص ــای بع ــری ه ــد پیگی ــرر ش ــه مق ــد ک فرمودن
ــه  ــن نمایشــگاه توســط دبیرخان ــا ای ــای مشــترک ب ــکاری ه هم

ــری شــود. پیگی
ــق  ــن طب ــی انجم ــای تخصص ــروه ه ــران کارگ ــا و دبی 8- رؤس
دعــوت قبلــی در جلســه هیــات مدیــره حضــور یافتنــد و گزارشــی 
از فعالیــت هــای کارگــروه تخصصی و مســائل و مشــکالت صنعت 

مربوطــه ارائــه فرمودنــد.
9- ا عنایــت بــه تعطیلــی تاســوعا و عاشــورای حســینی در روزهای 
ــره در روز  ــات مدی ــه هی ــی جلس ــه آت ــنبه هفت ــه ش ــنبه و س دوش

یکشــنبه مــورخ 98/06/17 تشــکیل نخواهــد شــد.
عدم حضور با اطالع قبلی آقایان: 

عبدالحسین اخوان مقدم، علی فرهی، محمدعلی عامری

صورتجلسه

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و صنایع وابسته در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید کرد. این نمایشگاه در 36 هزار 

مترمربع و با حضور 138 شرکت داخلی و خارجی برگزار شد. 
رضا رحمانی در جریان این بازدید از نزدیک با تولیدکنندگان فرش 
ماشینی و صنایع وابسته دیدار و گفتگو کرد و در جریان مهمترین 

مسایل و دغدغه های فعاالن این حوزه قرار گرفت. 
گفتنی است که صنعت فرش ماشینی کشور با حدود هزار واحد صنعتی 
تولیدکننده، اشتغال 25 هزار نفر و پتانسیل ارزآوری بیش از 400 میلیون 
دالر در حوزه انواع کفپوش ماشینی از مهم ترین صنایع حوزه نساجی 

و پوشاک می باشد.

ادامه از  صفحه 1

و شیخ نشین های خلیج فارس درکنار کشورهای اروپایی وجود دارد. 
حسین زاده با یادآوری این مطلب که در ایران بیش از 1000 واحد به 
تولید فرش ماشینی مشغول هستند، عنوان کرد: ساالنه بیش از 95 
میلیون مترمربع فرش توسط این واحدها بافته می شود. البته این در 
حالی است که ظرفیت تولید فرش ماشینی در ایران حدود 140 میلیون 
متر مربع است. وی در پایان به حمایت شرکت سهامی نمایشگاه های 

بین المللی جمهوری اسالمی ایران از صنعت فرش ماشینی کشور اشاره 
کرد و گفت: این شرکت با مشارکت نمایشگاه های مهم بین المللی 
مانند نمایشگاه دموتکس شانگهای و کلن و برپایی نمایشگاه های 
اختصاصی در کشورهای همسایه در سال های اخیر تالش کرده که 
ویژگی های منحصر به فرد انواع فرش های دستباف و ماشینی ایران را 

به جهانیان معرفی کند.

برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و کفپوش

 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی اعالم کرد:
 ایران؛ هفتمین کشور صادر کننده فرش ماشینی در جهان

ادامه در صفحه 3 رشــته صنعتــی فــرش ماشــینی بــا ســهم 13 درصــدی از واحدهای 

صنعتــی نســاجی و ســهم 10 درصــدی از اشــتغال ایــن صنعــت، 
دارای ســهم 60 درصــدی در صــادرات و ارزآوری اســت کــه نشــان 

از موقعیــت ممتــاز و پیشــتاز آن در بیــن صنایــع نســاجی دارد.
علیرضــا حائــری افــزود: رشــته تولیــد فــرش ماشــینی در کشــور از 
معــدود رشــته هایی از صنعــت نســاجی اســت کــه در دهــه اخیــر و 
حتــی در دوران تحریــم توانســته نســبت بــه ســایر رشــته های ایــن 
صنعــت از رشــد و توســعه مناســبی برخــوردار شــود و از نظر کیفیت 
تولیــدات و طــرح و نقشــه از موقعیــت ممتــاز و تنــوع قابــل قبولــی 
ــن پیشــرفت های  ــا آخری ــود را ب ــی خ ــه خوب ــوردار باشــد و ب برخ
فنــاوری جهــان مجهــز کنــد. بــه گــزارش ایرنــا، وی بیان داشــت: 
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تولید و صادرات انواع نخ در سال 97 در مقایسه با سال 96، افزایش 10 
درصدی داشتیم، پارچه 24 درصد، انواع پتو 252 درصد، انواع فرش 
ماشینی و کفپوش 10 درصد، انواع کاالی خواب 50 درصد و همچنین 
کفش 25 درصد با رشد مواجه شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: در بازدیدهای مکرری که از استان های مختلف کشور انجام 
دادم به وضوح تحرک ایجاد شده در صنعت پوشاک را مشاهده و در 
جلساتی که با فعاالن این صنعت داشتم، ایشان اعالم آمادگی کردند 

زمینه را برای قطع کامل واردات پوشاک به کشور فرآهم آورند.
رحمانی گفت: برای تولید و تامین چادر مشکی موردنیاز کشور که 
البته باید بسیار پیشتر از این ها شرایط خودکفایی آن فرآهم می آمد، 
خوشبختانه امسال از پایین ترین بخش صنعتی موثر در زنجیره تولیدی 
این کاال شروع کرده و اقدامات مبنایی خوبی را انجام داده ایم که به 

زودی شاهد تامین چادر مشکی از محل تولیدات داخلی خواهیم بود.
وی افزود: با عنایت به تاکیدات موکد و حمایت های بی دریغ مقام معظم 
رهبری، برنامه جامع داخلی سازی نیاز های صنعتی کشور امروز تبدیل 
به یک راهبرد اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است 
و در صددیم تا پایان سال 1400 بالغ بر 10 میلیارد دالر انواع اقالم 

صنعتی وارداتی را بومی سازی کرده و واردات آن ها را محدود کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ظرفیت های باالی 
صنعتی، معدنی و تجاری استان اصفهان، تصریح کرد: شخصاً انتظار 
ویژه ای از استان اصفهان دارم و با توجه به نیروی انسانی زبده و 
متخصص فعال در این استان اعطای میز ملی توسعه صادرات نساجی 
به اصفهان را کاری کاماًل کارشناسی و درست می دانم که می تواند 

ثمرات خوبی برای صنعت پوشاک کشور داشته باشد.
رحمانی با اشاره به اولویت راه اندازی و تکمیل زنجیره تولید پوشاک 

در کشور، تاکید کرد: بسیاری از مشکالتی که فعاالن این صنعت 
قابل  کاماًل  خودمان  دست  به  و  کشور  داخل  در  می کنند  مطرح 
حل هستند و البته نیازمند یک همت واال و تالش مجدانه است. 
میلیارد   1300 بر  بالغ  ایران  همسایه  کشور های  داد:  ادامه  وی 
دالر در سال واردات انجام می دهند، این عدد نیازمند یک توجه 
و برنامه ریزی ویژه است تا از این ظرفیت به نفع صنعت کشورمان 

بهره برداری الزم را داشته باشیم.
رحمانی خاطرنشان کرد: در برخی از صنایع کشور از جمله پوشاک، 
زعفران، فوالد، لوازم خانگی تحرک خوبی شروع شده که در آینده 

ثمرات آن به بار خواهد نشست.
وی با اشاره به وجود زمینه های الزم جهت کاهش حداکثری واردات 
پوشاک، گفت: در برنامه پیش بینی شده برای داخلی سازی و کاهش 
واردات تا سال 1400، بالغ بر 1200 میلیارد دالر صرفه جویی فقط برای 

صنعت پوشاک اختصاص یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای به نتیجه رسیدن برنامه های 
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نگاه ویژه ای به تشکل های 
بخش خصوصی داریم و امیدواریم با همکاری و نظرات کارشناسی به 
نتایج خوبی دست یابیم. رحمانی تصریح کرد: برای توسعه صادرات و 
کاهش واردات از نظرات کارشناسی بخش خصوصی به جد حمایت 

می کنیم و مبنای تصمیات خود قرار می دهیم.
وی در پایان با اشاره به زمینه های ایجاد شده برای افزایش صادرات 
انواع اقالم کاالیی در کشور، خاطر نشان کرد: صنعت پوشاک دارای 
مزیت های خوبی در توسعه اشتغال و ایحاد ظرفیت های صادراتی با 

سرمایه اولیه پایین است که باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.
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ادامه از  صفحه 1

در واقــع تلفیــق آخریــن فنــاوری روز جهــان بــا هنــر و نبــوغ ایرانی 
توانســته صنعــت فــرش ماشــینی در ایــران را بــه صنعتــی ممتــاز، 
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــری خاطرنش ــد.  حائ ــل کن ــتغالزا و ارزآور تبدی اش
ایــن صنعــت تاکنــون نتوانســته در ســطح تجــاری بین المللــی بــه 
جایــگاه در خــور توجهــی دســت پیــدا کنــد، نــه بــه دلیــل کیفیــت 
ــرای فضــای  ــه دلیــل محدودیت هــای ایجــاد شــده ب کار بلکــه ب
اقتصــاد کشــورمان در ایــن ایــام بــوده اســت، امــا می تــوان امیــدوار 
بــود کــه بــا باز شــدن فضــای تجــاری کشــور، ایــن رشــته صنعتی 

بیــش از پیــش در بازارهــای جهانــی بدرخشــد. 
ــور  ــینی در کش ــرش ماش ــت ف ــی صنع ــت کنون ــه وضعی وی، ب
اشــاره کــرد و گفــت: اکنــون از بیــن حــدود 9 هــزار واحــد صنعتــی 
ــش  ــی )بی ــش از هــزار و 200 واحــد صنعت نســاجی در کشــور، بی
ــرش  ــد ف ــرای تولی ــرداری ب ــه بهره ب ــد آن( دارای پروان از 13 درص
ماشــینی هســتند کــه در حــدود هــزار واحــد آن در منطقــه کاشــان، 
آران و بیــدگل مســتقرند. ایــن امــر نشــان از توســعه مناســب ایــن 
صنعــت در کشــور دارد و منطقــه کاشــان را تبدیــل بــه قطــب تولید 
فــرش ماشــینی در ایــران و یکــی از مناطــق عمــده تولیدکننــده این 

محصــول در جهــان کــرده اســت. 
ــت در  ــن صنع ــت نصــب شــده ای ــوع ظرفی ــه وی، مجم ــه گفت ب
ــع اســت و تولیــد عملــی  ــر 120 میلیــون مترمرب کشــور افــزون ب
ــوده اســت  ــع ب ــون مترمرب ــش از 90 میلی آن در ســال گذشــته بی
کــه ارزش تولیــدات ســالیانه ایــن محصــول را بــه حــدود 225 هزار 

ــاند.  ــارد دالر می رس ــا دو میلی ــال ی ــارد ری میلی
حائــری بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی می شــود امســال نیــز تولیــد 
در همیــن حــدود باشــد، خاطرنشــان کرد: از حــدود 300 هــزار نفــر 
شــاغل در بخــش نســاجی کشــور، نزدیــک بــه 31 هــزار نفــر یعنی 

در حــدود 10 درصــد آن در ایــن بخــش فعالیــت می کننــد. 
ــالم  ــاس اع ــر اس ــه داد: ب ــاجی ادام ــت نس ــناس صنع ــن کارش ای
مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت، هدفگــذاری انجــام شــده بــرای صــادرات انــواع 
ــر  500  ــزون ب کفپوش هــا و فــرش ماشــینی در ســال گذشــته اف
ــن هــدف  ــه در حــدود 80 درصــد ای ــوده اســت ک ــون دالر ب میلی
محقــق شــده اســت.  حائــری بیــان داشــت: در چهــار مــاه نخســت 
امســال نیــز در حــدود 27 میلیــون مترمربــع انــواع فــرش ماشــینی 
در واحدهــای صنعتــی کشــور تولیــد شــده اســت کــه معــادل تولید 

مــدت مشــابه ســال قبــل اســت.
 

اهداف آتی این صنعت 
وی اظهارداشــت: ایــن بخــش از صنعــت به درســتی در بیــن پنــج 
رشــته منتخــب صنعــت نســاجی در برنامه راهبــردی توســعه وزارت 
ــرای ســال   ــد آن ب ــده شــده و تولی ــدن و تجــارت دی ــت، مع صنع

1404 بیــش از 150 میلیــون مترمربــع هدفگــذاری شــده اســت. 
ــران بیــان  عضــو هیئــت مدیــره جامعــه متخصصیــن نســاجی ای
داشــت: مصــرف بــازار داخلــی در حــدود 55 میلیــون مترمربــع در 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــادل 137 ه ــن زده و ارزش آن مع ــال تخمی س
بــرآورد می شــود، همچنیــن بــا فــرض رشــد ترکیبــی ســالیانه پنــج 
درصــدی، حجــم تقاضــای بازار داخــل در ســال 1404 در حــدود 85 
میلیــون مترمربــع پیــش بینــی می شــود کــه بــا قیمت هــای امــروز 

ارزشــی بیــش از 200 هــزار میلیــارد ریــال خواهــد داشــت. 
ــون  ــد 150 میلی ــدف تولی ــه ه ــتیابی ب ــرض دس ــا ف ــزود: ب وی اف
ــی هــم دور از  ــع فــرش ماشــینی در ســال 1404 کــه خیل مترمرب
انتظــار نیســت و بــا فــرض اینکــه تــا آن زمــان تقاضــای ســالیانه 
بــازار داخلــی نیــز از 55 میلیــون مترمربــع فعلــی به 85 میلیــون متر 
مربــع افزایــش یابــد، مــی تــوان تصــور کرد کــه بــا مــازادی معادل 
65 میلیــون متــر مربــع فــرش ماشــینی در ســال در کشــور روبــه رو 

باشــیم کــه قابــل صــدور بــه بازارهــای جهانــی اســت. 
حائــری ادامــه داد: اگــر قیمــت هــر مترمربــع فــرش ماشــینی را در 

ســال 1404 معــادل 30 دالر در نظــر بگیریــم، بــه ارزش صادراتــی 
ــن  ــت. در ای ــم داش ــی خواهی ــارد دالر دسترس ــدود دو میلی در ح
ــرش ماشــینی در کشــور در ســال  ــدات ف صــورت ارزش کل تولی
ــا  ــه ب ــود ک ــن زده می ش ــارد دالر تخمی ــادل 4/5 میلی 1404  مع
احتســاب ارزش امــروز دالر، معــادل تقریبــا 500 هــزار میلیــارد ریال 
خواهــد بــود.  وی اضافــه  کــرد:  بــر اســاس اعــالم رئیــس انجمــن 
صادرکننــدگان فــرش ماشــینی ترکیــه، هدفگــذاری صادراتــی ایــن 
ــینی در آن  ــرش ماش ــته  ف ــال 2023 در رش ــرای س ــول ب محص
کشــور افــزون بــر 5/5 میلیــارد دالر اســت، ایــن در حالــی اســت که 
هدفگــذاری صادراتــی بــرای کل صنعــت نســاجی و پوشــاک ایران 
در برنامــه راهبــردی وزارت صنعــت بــرای ســال 1404 بیش از ســه 

میلیــارد دالر در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــادرات  ــارد دالر از ص ــک میلی ــت: ی ــاجی گف ــناس نس ــن کارش ای
ــارد دالر  ــک میلی ــه صــادرات پوشــاک، ی ــاد شــده اختصــاص ب ی
آن اختصــاص بــه صــادرات فــرش ماشــینی و یــک میلیــارد دالر 
باقیمانــده نیــز بــه ســایر محصــوالت نســاجی اختصــاص دارد، در 
ــال  ــینی در س ــرش ماش ــرای ف ــوان ب ــی ت ــی م ــه به راحت حالی ک
1404، صــادرات دو  میلیــارد دالری و حتــی بیشــتر در نظــر گرفت. 
اکنــون صــادرات ایــران در ایــن بخــش به طــور عمــده بــه 
کشــورهای همســایه نظیــر افغانســتان، عــراق و ترکمنســتان انجام 
ــه کیفیــت مطلــوب ایــن محصــوالت،  ــا توجــه ب می شــود، امــا ب
ــاوری  ــن فن ــری از آخری ــی و بهره گی ــع ایران ــه بدی ــرح و نقش ط
روز جهــان، چشــم انــداز روشــنی پیــش روی ایــن رشــته صنعتــی 
ــن محصــول  ــدگان ای ــن انتظــار مــی رود کــه صادرکنن ــوده و ای ب
ــش  ــاهد افزای ــود، ش ــی خ ــای صادرات ــه بازاره ــی ب ــا تنوع بخش ب
ــایر  ــا و س ــه اروپ ــای اتحادی ــه بازاره ــول ب ــن محص ــادرات ای ص
نقــاط جهــان نیــز باشــند.  وی افــزود:  البتــه در ایــن بــازه زمانــی 
ورود بــه بازارهــای اتحادیــه اروپــا و حتــی آمریــکا مســتلزم تــالش 
بیشــتر بــرای شــناخت ســلیقه مــردم از نظر طــرح و رنگ، نقشــه و 
ترکیــب مــواد اولیــه در بازارهــای هــدف اســت و در ایــن خصــوص 
نقــش رایزنــان بازرگانــی و بخــش تجــاری ســفارتخانه های ایــران 

بســیار پــر رنــگ خواهــد بــود.
 

نقش برگزاری نمایشگاه ها در توسعه کاالهای صنعتی 
ــژه  ــع به وی ــا صنای ــط ب ــگاه های مرتب ــری، نمایش ــه حائ ــه گفت ب
ــینی  ــرش ماش ــت، ف ــا، موک ــوش ه ــی کفپ ــگاه بین الملل نمایش
ــه ای  ــایر نمایشــگاه های منطق ــن س ــع وابســته و همچنی و صنای
ــدگان  ــدی تولیدکنن ــش توانمن ــزایی در نمای ــر بس ــد تاثی می توان

ــد.  ــته باش ــادرات آن داش ــد و ص ــعه تولی ــد و توس ــی و رش داخل
ــانی،  ــطح خدمات رس ــای س ــا ارتق ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
ــرکت های  ــور ش ــهیل حض ــزاری و تس ــای برگ ــش هزینه ه کاه
ــرای  ــری ب ــای مؤثرت ــل نمایشــگاه ها، گام ه ــن قبی خارجــی در ای
ــداد  ــن روی ــی در ای ــی و خارج ــای داخل ــه واحده ــارکت هم مش

ــود.  ــته ش ــی برداش بین الملل
ــی  ــز و مشــوق هــای صادرات ــف جوای وی خاطرنشــان کرد: تعری
ــی بانکــی  ــاری بین الملل ــراری مجــدد خطــوط اعتب ــار برق در کن
ــه  ــنادی نســیه( ب ــار اس ــس )اعتب ــتفاده از تســهیالت یوزان و اس
منظــور تامیــن نقدینگــی و تهیــه ارزانتــر مــواد اولیــه باکیفیــت، 
ــت و  ــش کیفی ــت افزای ــد در جه ــه می توان ــواردی اســت ک از م
ــه تولیدکننــدگان داخلــی کمــک  کاهــش قیمــت تمــام شــده ب
ــای  ــر در بازاره ــر و موثرت ــور قویت ــرای حض ــان را ب ــرده و آن ک
ــور  ــالش به منظ ــزود: ت ــد.  وی اف ــر کن ــی مجهزت ــت جهان رقاب
ــر  ــد عــالوه ب ــی توان جــذب ســرمایه گذار و شــریک خارجــی م
ــری  ــی طرح هــای ایجــادی و توســعه ای، نقــش موث ــن مال تامی
ــوذ بیشــتر در بازارهــای  ــت، نف ــای ســطح علمــی مدیری در ارتق
ــده  ــناخته ش ــروف و ش ــای مع ــد ه ــه برن ــال ب ــی، اتص جهان

ــد. ــا کن ــادرات ایف ــش ص ــه افزای ــی و در نتیج بین الملل

در بیست و هفتمین دور کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
ایران و ترکیه، دو طرف به بررسی راه های توسعه مناسبات تجاری تا 
مرز 30 میلیارد دالر پرداختند و تأکید کردند که با وجود فشارهای ناشی 

از تحریم، رسیدن به این هدف امکان پذیر است.
بیست و هفتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
ایران و ترکیه که از دوشنبه 25 شهریورماه در آنکارا آغاز شده بود، پس 
از برگزاری جلسات متعدد با محوریت بررسی آخرین وضعیت مناسبات 
اقتصادی تجاری مالی و بانکی میان تهران و آنکارا، چهارشنبه 27 

شهریورماه به کار خود پایان داد.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس ایرانی کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه با وزیر انرژی ترکیه و 
همتای خود در کمیسیون مشترک دو کشور دیدار و از برگزاری موفق 
اجالس سه جانبه سران ایران، ترکیه و روسیه در خصوص وضعیت 
سوریه سخن گفت. وی به دیدار پنج سال قبل روسای جمهور دو 
کشور و هدف گذاری برای تحقق 30 میلیارد دالر روابط تجاری دو 
کشور اشاره و تصریح کرد: علی رغم فشارهای ناشی از تحریم های 
آمریکا، همچنان فرصت ها و ظرفیت هایی برای تحقق این هدف وجود 
دارد. واعظی مهم ترین اولویت کمیسیون مشترک همکاری های ایران و 
ترکیه را تسریع در عملیاتی کردن توافقات دو کشور در عرصه اقتصادی 
و تجاری دانست و اضافه کرد: ایران هیچ محدودیتی در توسعه و تعمیق 
همکاری با ترکیه ندارد و با وجود همه مشکالتی که تحریم غیرقانونی 
آمریکا به وجود آورده است با فعال تر شدن بخش خصوصی به همراه 

راهکارهای ابتکاری، مسیر توسعه روابط ادامه خواهد یافت.
فاتیح دونمز، وزیر انرژی ترکیه و رئیس طرف ترک کمیسیون مشترک 
همکاری اقتصادی دو کشور نیز در جریان برگزاری کمیسیون مشترک، 
هدف گذاری روسای جمهور ایران و ترکیه برای تجارت 30 میلیارد 
دالری در سال را واقع بینانه خواند و گفت: دولت ترکیه تمام تالش 
خود را برای حفظ و توسعه مناسبات اقتصادی و تحقق موافقت نامه های 
و  رئیس جمهور  اینکه  به  اشاره  با  وی  داد.  خواهد  انجام  فی مابین 
مسئوالن دولت ترکیه بارها به صراحت اعالم کرده اند که تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه ایران را قبول ندارند، افزود: اجالس اخیر آنکارا 
و مالقات دوجانبه جمهوری اسالمی ایران و ترکیه نشان داد که اراده 

دو دولت، توسعه روابط در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی است.
 در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه برگزار شد، 
به طور ویژه درباره همکاری های بخش خصوصی دو طرف، مبادله 
فرصت های  مورد  در  اطالعات  منظم  تبادل  تجاری،  هیأت های 
سرمایه گذاری، همکاری در برگزاری نمایشگاه های مختلف در دو کشور 
و رویدادهای بین المللی به منظور بهبود حجم تجارت بین دو کشور و 
توسعه روابط و برگزاری جلسات کارشناسی، توافقات مثبتی صورت 
گرفت. همچنین بررسی های الزم در راستای رفع موانع بانکی، تعرفه ای 
و گمرکی با هدف ترفیع حجم تجارت، توسعه زمینه های همکاری های 
جدید و مؤثر و ایجاد بسترهای الزم برای توسعه سرمایه گذاری خارجی 

از سوی دو طرف انجام شد.

در بیست و هفتمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ترکیه انجام شد: 
بررسی راهکارهای توسعه مناسبات ایران و ترکیه تا 

مرز 3۰ میلیارد دالر
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سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت خبر داد :

سامانه توان ایران سامانه ای برای بهم رسانی نیازها و توانمندی های صنعتی

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت از تشکیل 
میزدوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و نخستین میز صنعت برق و 
الکترونیک درآینده ای نزدیک خبرداد و گفت: در راستای توسعه تولید ملی 
سامانه ای به نام توان ایران با محوریت بهم رسانی نیازها و توانمندی های 
صنعتی طراحی و به صورت آزمایشی رونمایی شده است.به گزارش شاتا، 
مهدی صادقی نیارکی در حاشیه دومین نشست شورای مدیران معاونت 
امور صنایع وزارت صمت گفت: تالش برای پیاده سازی عملی نهضت 
ساخت داخل با محوریت خود اتکایی در تولید کاالهای حساس، ضروری 
و راهبردی از مهمترین سیاست های معاونت امور صنایع در سال جاری 
است. وی هدف از پیاده سازی این نهضت را کاهش آسیب پذیری و 
افزایش استحکام و توسعه و تعمیق ساخت داخل در صنایع مزیت دار 
اعالم کرد.سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت در 

ادامه به ابالغ قانون حداکثر استفاده از توان تولید ملی و رونمایی از سامانه 
توان ایران اشاره وخاطرنشان کرد:این سامانه در راستای اجرای این قانون 
و بهم رسانی نیازها و توانمندی های صنعتی، معدنی و... در کشور ایجاد و 

بستر را برای توسعه تولید ایرانی دارای مشابه خارجی فراهم خواهد کرد.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت با نگاهی 
به برخی از مواد این قانون خاطر نشان کرد:آیین نامه اجرایی این قانون با 
محوریت مرکز توسعه ساخت داخل در حال پیگیری است و با همکاری 

سایر نهادها ، پیش نویس این آیین نامه آماده خواهد شد.
صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل میز دوم تعمیق 
ساخت داخل در صنعت خودرو پرداخت و تصریح کرد: این میز تخصصی 
نیز به زودی با محوریت تشکل های تخصصی در صنعت قطعه سازی 

کشور برگزار خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به موضوعات مطروحه در نشست شورای مدیران 
معاونت امور صنایع گفت: در این نشست مهمترین اقدامات انجام شده 
در صنایع مختلف و اولویت های وزارت صنعت در توسعه ساخت داخل با 

هدف کاهش ارزبری و مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، در این نشست ضمن بررسی مهمترین اقدامات انجام شده در 
دفاتر تخصصی موضوعاتی نظیر، تبیین وضعیت اجرای سامانه توان ایران 
و بهم رسانی نیازها و توانمندی های صنعتی ، رتبه بندی صنایع کل کشور 
، برگزاری میزهای تخصصی ، تحلیل وضعیت شاخص بهای کاالها در 
بورس ، بررسی وضعیت صنعت نساجی ، ماشین سازی ، خودرو ، لوازم 

خانگی ، برق الکترونیک و... پرداخته شد.

تعامل  بر  پوشاک  صنعت  اهمیت  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
دستگاه ها جهت سرعت بخشیدن به احداث شهرک پوشاک در 

استان تهران تاکید کرد.
 انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
با اشاره به احداث شهرک صنعتی پوشاک در استان اظهار داشت: 
شهرک صنعتی پوشاک باید با توجه به اهمیت این صنعت در کشور 
و در جهت مقابله با قاچاق و حمایت از کاالی ایرانی به سرانجام 
مناسبی برسد.   به گزارش  پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، 
وی ادامه داد: باید تعامل مناسبی با نهادهای مربوطه صورت پذیرد 
تا بتوان با ایجاد این شهرک زمینه اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم 

برای40 هزار نفر را فراهم کرد. 
استاندار تهران همچنین تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی 
نگاه به پروژه های اقتصادی باید منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
باشد تا زمینه اجرایی و عملیاتی شدن پروژه ها در راستای ایجاد 

اشتغال فراهم شود.

تاکید استاندار تهران بر تعامل دستگاه ها جهت 
تسریع در احداث شهرک پوشاک

عضو جدید

مدیرعامل: رضا عین الهی
محل شرکت: تهران

زمینه فعالیت: بازرگانی
انجمن صنایع نساجی ایران عضویت 
شرکت توسعه بازرگانی یکتا تجارت پدیده 
آرا را به مدیران آن واحد به ویژه جناب 
الهی خوش آمد عرض  آقای رضا عین 

نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت توسعه بازرگانی یکتا 
تجارت پدیده آرا را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

شرکت توسعه بازرگانی یکتا تجارت پدیده آرا

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

در چهارمین جلسه کارگروه ملی صنعت کفش مطرح شد؛

ایجاد شهرک های تخصصی کفش اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت
چهارمین جلسه کارگروه ملی صنعت کفش با حضور مدیرکل صنایع 
با  ذیربط  نمایندگان تشکل های  پوشاک و سلولزی و حضور  نساجی، 
هدف ساماندهی واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی و نیز بررسی مسائل و 

مشکالت و تامین مواد اولیه به منظور رونق تولید این صنعت برگزار شد.
ایجاد  محرابی  افسانه  مهندس  جلسه  ابتدای  در  شاتا،  گزارش  به 
شهرک های تخصصی کفش را یکی از اولویت های کاری این وزارتخانه 
برشمرد و گفت: به منظور ساماندهی و متمرکز شدن واحدهای تولیدی 
در این صنعت برای کاهش قیمت تمام شده با تجمیع برخی هزینه ها در 

دستور کار دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی قرار گرفت.
مدیر کل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی همچنین با تشریح وضعیت 
این صنعت و تاکید بر حفظ وضعیت موجود و رقابت سالم، اهمیت کاهش 

قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصوالت و تولید صادرات محور را از 
جمله موارد قابل توجه تولیدکنندگان در این صنعت توصیف کرد.

در ادامه این نشست گزارش های متعددی از روند این صنعت در استان ها 
اعالم شد که از پیشرفت مناسب احداث شهرک تخصصی کفش در استان 

آذربایجان شرقی و استان قم حکایت داشت.
همچنین اقدامات مناسبی که باید در راستای پیشرفت بهتر ایجاد این 
شهرک های تخصصی مورد توجه قرار گیرد دراین جلسه مورد بررسی قرار 
گرفت. کمبود منابع مالی با بهره مناسب و ضرورت پیگیری ها و درخواست 
مساعدت های الزم جهت ارائه تسهیالت به منظور پیشرفت بهتر احداث 
شهرک های تخصصی و نیز پیگیری تامین سرمایه در گردش از دیگر 

موضوعات مطرح شده در این کارگروه بود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری تشریح کرد:

8 چالش مهم تولید در بخش مالیات
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: در شرایط کنونی بخش تولید با 8 چالش جدی در حوزه 
مالیاتی مواجه است که اصالح آنها می تواند در تداوم فعالیت واحدهای 
تولیدی تاثیرگذار باشد. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار شاتا عنوان کرد: در 
شرایطی که بخش تولید از زوایای مختلفی در تنگنا قرار داردباید ابزارهای 
اقتصادی را جهت تخفیف آثار وارده بر این بخش بکار گرفت. مالیات یکی 
از ابزارهای اقتصادی است که می تواند نقش کلیدی در تخفیف فشارهای 

هزینه ای وارده بر بخش تولید داشته باشد.
تشکینی اضافه کرد: در شرایط کنونی بخش تولید با 8 چالش جدی 
در حوزه مالیاتی مواجه است که اصالح آنها می تواند در تداوم فعالیت 

واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد.
او عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی را به عنوانی 
یکی از 8چالش جدی در حوزه مالیاتی معرفی کردوگفت:فرآیند نامناسب 
دادرسی مالیاتی،ممیزمحوری و رواج شیوه علی الرأس در نظام رسیدگی و 

تشخیص مالیات از دیگر موارد است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و 

تجارت با اشاره به نبود موضوع مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
گفت: مرور زمان در ادبیات مالیات ستانی به معنای حداکثر مدت زمانی 
است که سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی مودیان را 
رسیدگی کند. پس از آن باید اظهارنامه های مذکور را قطعی تلقی کرده و 
فقط میزان مالیات ابرازی در اظهارنامه ها قابل مطالبه و وصول است. در 
قانون مالیات ارزش افزوده سخنی از مرور زمان مالیاتی نیامده است ازاین 
رو حجم عظیمی از اظهارنامه های مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
در سالیان گذشته مورد رسیدگی قرار نگرفته است که این امر اعتراض 
مؤدیان و تضعیف فضای کسب وکار را به دلیل بالتکلیفی آنان به دنبال 

داشته است.
تشکینی فشار مضاعف بر تولیدکننده در صورت قطع اخذ مالیات در زنجیره 
عرضه کاالها و خدمات،عدم اعطای نرخ صفر به عرضه داخلی ماشین آالت 
و تجهیزات سرمایه ای، معدنی و کشاورزی و خطوط تولید صنعتی کاالها 
و خدمات،فاصله زمانی بین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و دریافت 
مبلغ فروش در معامالت نسیه و پیمانکاری،فرایند پیچیده و زمانبر استرداد 
مالیات خرید ماشین آالت خطوط تولید را از دیگر چالش های حوزه مالیاتی 

عنوان کرد.
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