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مهندس محمد مروج رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران 
پيرامون دو موضوع مهم اين روزهاى صنعت نساجى كه اصالحيه 
قانون ماليات هاى مستقيم و شيوه جديد معامالت مواد اوليه در بورس 
كاال است، به نساجى نيوز گفت: در خصوص معامالت در بورس كاال، 
معامله گرانى كه در بورس كاال وارد معامله شده اند به علت شكاف 
موجود ميان عرضه و تقاضا عمال به هيچ نتيجه اى نرسيدند درحالى 
كه در بازارخارج از بورس كاال معامالت با يك اختالف هزار تومانى 
در هر كيلو در حال پيگيرى است. با توجه به نسبت چند برابرى مقدار 
تقاضا بر مقدار عرضه، عمال توليدكنندگان واقعى كه حجم كاالى مورد 
نيازشان بسيار پايين تر از مقادير تقاضاى سفارش داده شده از سوى 
عده اى ديگر است، به علت عدم نقدينگى كافى به مواد اوليه خود 
دسترسى نخواهند يافت. اين در حالى است كه عده اى با سفارشات 
خريد باال وارد اين معامالت شده اند كه به جرات مي توان گفت اين 
عده به صورت منطقى هم توان بكارگيرى اين حجم از مواد اوليه را 
در توليد كاالى خود ندارند. ضمن آنكه با اطالعاتى كه بنده بدست 
آورده ام درحال حاضر هيچ يك از واحدهاى مصرف كننده پلى پروپيلن 
كه توليد كنندگان موكت و توليد كنندگان نخ پلى پروپيلن از آن استفاده 

مى كنند، مشغول به كار نيستند. 
مهندس مروج در ادامه افزود: اگر يك توليدكننده بخواهد مقدار زيادى 
مواد اوليه تهيه كند اولين مشكل براى اين واحد فقدان نقدينگى 
الزم براى سفارش اين مقدار از مواد اوليه است. بنابراين هيچ يك 
از واحدهاى توليد كننده در اين معامالت شركت نكرده اند و يا اينكه با 
مقدار تقاضاى بسيار پايين در اين بازار حضور يافته اند. رئيس انجمن 
صنايع نساجى ايران با صراحت كالم هميشگى خود اعالم كرد:كسانى 
كه با مقدار تقاضاى بسيار زياد در اين معامالت شركت كرده اند نه براى 
توليد، بلكه در صدد اين هستند كه كااليى كه در اين بازار خريدارى 
كرده اند با قيمت باالتر در بازار آزاد بفروش برسانند. مروج در ارتباط 
با اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم كه منجر به تعطيلى بعضى از 
واحدها شده است نيز گفت: بسيارى از واحدهاى توليدى در پايان سال 
94 تصميم گرفتند با اجراى صحيح قانون تنها با صدور فاكتور براى 
خريداران خود كاال را به آنها بفروشند و البته طبيعى به نظر مي رسد كه 
در صورت عدم استقبال از سوى خريداران و به دنبال آن عدم فروش 
كاال، اين واحدها نيازى به توليد كاال هم نخواهند داشت و واحد آنها به 
حالت غير فعال تبديل مي شود. خريداران نيز كه ميلى به دريافت فاكتور 
و ثبت نامشان در دفاتر به علت مسائل مالياتى را ندارند ناگزير از خريد 
منصرف گرديده و به سمت خريد كاالهاى وارداتى و قاچاق گرايش 
مي يابند. بدين ترتيب توليدكنندگان، از سويى با مشكل فروش كاال و 
از سوى ديگر با پرداخت ماليات هاى پيش بينى شده در قانون، آن 
هم به تنهايى مواجه مي شوند. وى ابراز اميدوارى كرد كه اين مسائل 
بزودى برطرف شود و گفت: انجمن صنايع نساجى ايران اين مسائل 
و مشكالت را به مهندس جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور، وزير 
صنعت و معدن و تجارت و مدير كل نساجى و پوشاك گزارش داده 
است و اميدوار هستيم پاسخ قانع كننده اى از سوى مسئولين دريافت 
كنيم. وى در پايان به طنز يا به جد گفت: بنده بارها به وزارت دارايى 
چه در زمان آقاى عسگرى و چه در زمان آقاى تقوى عرض كرده ام با 
توجه به شرايط ركود موجود، آنها مي توانند نمايندگانى را به بنگاه هاى 
توليدى ما بفرستند تا اگر مي تواند كاالهاى ما را با رعايت ضوابط 
مالياتى به فروش برسانند و عالوه بر ماليات هاى متعلقه، حقوق و 

مزايايى هم از جانب واحدها دريافت نمايند. 

رئيس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران:
واکنش نايب رئيس انجمن صنايع نساجی به شيوه نامه جديد فروش بورس کاال، محل داللی نيست..

محصوالت پتروشيمی در بورس کاال و اصالحيه قانون ماليات های مستقيم

خبر خوش برای بدهکاران ارزی دولت 

دكتر عليمردان شيبانى نايب رئيس انجمن صنايع نساجى يكى از 
منتقدين خروج محصوالت  پتروشيمى از بورس كاال، كه همواره 
اميدوارانه مي نگرد در ارتباط با   به رشد صنعت نساجى در كشور 
شيوه نامه جديد معامالت مواد اوليه در بورس كاال گاليه مند است 
و اين نوع بازار گردانى را  صحيح و به نفع صنايع پايين دستى 
نمي داند. چرا كه معتقد است  امكان حضور توليدكنندگان كوچك 
و متوسط در كنار توليدكنندگانى كه از سهميه ساليانه بسيار بااليى 
در  مي رسد  نظر  به  و  داشت  نخواهد  وجود  بورس  در  برخوردارند 
اين راستا واحدهاى توليدكننده كوچك و متوسط، بيشتر از سايرين 

متضرر شوند.
دكترشيبانى مى گويد من هر چه فكر كردم متوجه نشدم دليل تغيير 
امكان ورود با سهميه 1/12  در هر ماه به سهميه كل ساليانه چه 
اين  امكان بهترى در اختيار مصرف كنندگان واقعى  نفعى و چه 

ديگرى  مشكل  مى گذارد.  مواد 
جلو  نامه  شيوه  اين  بدليل  كه 
واقعى  كنندگان   مصرف  روى 
تامين  امكان  عدم  ميگرد  قرار 
ورود  براى  اوليه  درصدوجه   10
ساليانه  حجم  براى  بورس   در 
اين  ادامه  با  مسلما  و  مي باشد  
مجدد  فعاليت  شاهد  وضع 

دالالن و واسطه هاى ويژه خواهيم بود.
مسلما در  شرايط ركود كنونى كه به همت دولتمردان و صنعتگران  
است  شده  برداشته  آن  از  خروج  قدمهاى  اولين  دلسوز  و  واقعى 
منطقى به نظر نمي رسد كه چنين نقدينگى الزم در واحدها وجود 

چطور  كه  دارد  تاكيد  شيبانى  دكتر  باشد.  داشته 

براساس اصالح ماده 20 قانون رفع موانع توليد در مجلس شوراى 
اسالمى، بدهكاران ارزى دولت مى توانند با مراجعه به بانك ها 
ظرف شش ماه نسبت به تسويه و تعيين تكليف بدهى خود با نرخ 

روز گشايش اقدام كنند.
محمد مهدى رييس زاده - دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران -
در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين كه نمايندگان مجلس 
دفاع جانانه اى از اصالح بند 20 قانون رفع موانع توليد كردند، 
اظهار كرد: در اين قانون ابهام و تضادى وجود داشت كه با اصالح 

آن و تصويب در مجلس، اين ابهام رفع شد.
وى افزود: در قانون پيشين در صدر ماده 20 تعيين نرخ و فرآيند 
تسويه بدهكاران ارزى حساب ذخيره ارزى به عهده دولت گذاشته 
شده بود و بر اساس تبصره يك همان ماده، اگر بدهكاران ظرف 

مدت سه ماه به بانك ها مراجعه 
بدهى  مى توانستند  مى كردند 
خود را به نرخ روز گشايش اعتبار 
تسويه يا تعيين تكليف كنند كه 
اين دو مورد با هم در تضاد بود. 
نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
ايران تصريح كرد: به اين ترتيب 

بدهكاران از مهرماه 1391 براساس آيين نامه اجرايى دولت يك وام 
ريالى با نرخ سود 20 درصد برايشان محاسبه مى شد؛ به طورى كه 

تا امسال 80 درصد سود روى اين بدهى اعمال مى شد.
رييس زاده با بيان اين كه اين مشكل در اصالحيه مصوبه مجلس 

كه  شد  قرار  ترتيب  اين  به  داد:  ادامه  شد،  رفع 

بين الملل  روابط  مشاور  رئيس زاده-  مهندس 
اشاره  ضمن  ايران-  نساجى  صنايع  انجمن 
سازمان  مديران  مشترك  جلسه  برگزارى  به 
توسعه تجارت ايتاليا با دبيركل انجمن صنايع 
توسعه  هدف  با  داشت:  عنوان  ايران  نساجى 
روابط تجارى و صنعتى ميان ايران و ايتاليا، 
روز دوم خرداد(22 مى) 25 شركت مطرح و 
معتبر نساجى ايتاليا (عضو انجمن سازندگان 
ماشين آالت نساجى ايتاليا- ACIMIT) به 
شهرهاى تهران، يزد، اصفهان و مشهد سفر 
تجارى  شركاى  با  نزديك  از  تا  كرد  خواهند 

فعال و توانمند ايرانى آشنا شوند.
هيئت هاى  حضور  سومين  كه  مطلب  اين  يادآورى  با  رئيس زاده 
عالى رتبه ايتاليايى هفته گذشته انجام شد و طى آن عاليجناب 
ماتئو رنزى-نخست وزير محترم ايتاليا-  اعالم نمود تمام تالش 
و  ايران  دوجانبه  و  موثر  روابط  تا  آورد  خواهند  عمل  به  را  خود 
و  برجام  توافق  از  پس  افزود:  نماند؛  باقى  كاغذ  سطح  در  ايتاليا 

هم  كه  ايتاليا  آن  تبع   به  و  اروپايى  رتبه  عالى  هيئت هاى  ورود 
در دوران تحريم و هم پساتحريم به دنبال توسعه روابط تجارى 
تحريم هاى  اوج  در  ايتاليا  كه  داشت  اذعان  بايد  بودند  ايران  با 
بين المللى عليه ايران، همواره رفتار مناسب ترى در مقايسه با ساير 

هم پيمانان اروپايى خود داشته است. 
رئيس زاده در ادامه به بيان پيشنهادات ارائه شده 

سازندگان بزرگ ماشين آالت نساجی ايتاليا در راه ايران
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خبر

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

هشتصد و نود و هفتمين نشست هيات مديره انجمن صنايع 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ  
95/01/22 در محل ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و 

موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
توقف  اعالم  ضمن  زاه  رئيس  آقاى  جلسه  دستور   2 بند  در   -1
توليد در شركت شاديلون و معرفى حدود 700 نفر كارگر توليدى 
به بيمه بيكارى، توضيحاتى در خصوص برگزارى نمايشگاه پتو 

در اسفندماه و بازتاب رسانه اى آن ارائه نمودند.
2- دكتر شيبانى نيز از تغيير شيوه اجرايى عرضه مواد اوليه در 
بورس كاال خبر داد و اين تغيير رويه در ارائه مواد اوليه مصرفى 
مورد نياز شركتهاى نساجى را مخرب تر از خروج از بورس كاال 

دانست.
3- مهندس شروين بادامچى كه خبر رسانه اى تعطيلى واحدهاى 
تحت مديريت ايشان و بيكارى 700 نفر از كارگران اين مجموعه 
توضيحات  بود  شده  خبرساز  بسيار  سال  آغازين  روزهاى  در  كه 
خواسته  مهمترين  و  دادند  ارائه  خصوص   اين  در  را  مبسوطى 
اين مجموعه را اجراى كامل قانون اصالحيه مالياتهاى مستقيم 
براى همه اقشار اعم از توليدكنندگان و توزيع كنندگان و مصرف 

كنندگان دانستند.
انجمن  اعضاى  درخواستهاى  و  مكاتبات  پيرو  تا  شد  مقرر   -4
تعطيلى  به  نسبت  نساجى  صنايع  انجمن  جدى  نگرانى  مراتب 
مختلف  نشستهاى  و  جلسات  و  مكاتبات  طى  عضو  واحدهاى 

اطالع رسانى گردد.
5- مهندس حميدى گزارش مبسوطى از ديدار خود با آقاى اكبر 
الجورديان (بنيان گذار صنعت نساجى شهرستان كاشان و گروه 
و  كشور)  نساجى  توليد  اى  زنجيره  واحدهاى  و  بهشهر  صنعتى 
بازرگانى  اتاق  اهدايى  لوح  اهداى  و  امريكا  در  ايشان  خانواده 

كاشان به ايشان ارائه فرمودند.
حادترين  را  نساجى  واحدهاى  فعلى  وضعيت  كاردان  دكتر   -6
موضوع انجمن در سالهاى اخير دانستند و خواستار برگزارى جلسه 
شدند  خصوص  اين  در  گيرى  تصميم  و  مديره  هيأت  اضطرارى 
همچنين مقرر شد تا با برگزارى سمينارهاى آموزشى نسبت به 
اطالع رسانى در خصوص اصالحيه قانون مالياتها توسط دبيرخانه 

اقدام الزم صورت پذيرد.
7- در بند 3 دستور جلسه توضيحات مبسوطى در خصوص تعرفه 
و  صادرات  مقررات  قانون  كتاب  در  مندرج  ورودى  حقوق  هاى 
واردات سال 95 توسط آقاى رئيس زاده ارائه گرديد. كه اعتراض 
انجمن طى نامه مكتوبى در خصوص افزايش رديف تعرفه پنبه به 

10 درصد به اطالع مسئولين مربوطه رسيده است.
8- گزارش مبسوطى از نمايشگاه اختصاصى پتو توسط دبيركل به 
اطالع هيأت مديره رسيد كه مقرر شد در جهت به نتيجه رسيدن 
پتو  واردات  در  محدوديت  اعمال  و  پتو  قاچاق  با  مبارزه  موضوع 
در مناطق ازاد جلسات مشتركى با شركتهاى توليدكننده پتو در 

دبيرخانه برگزار گردد. 
تركيه  تپ  ان  قاضى  در  دموتكس  نمايشگاه  خصوص  در   -9
نيزمقرر شد تا خواسته هاى شركتهاى عضو انجمن مبنى بر در 
اختيار قرار دادن فضاى مناسب و حفظ شئونات شركتهاى ايرانى 
توسط دبيرخانه به اطالع برگزار كنندگان رسانده شود و موضوع 

به طريق مناسب پيگيرى شود.

غائبين آقايان
دكتـر  بصيـرى،  جمشـيد  مهنـدس  مـروج،  محمـد  مهنـدس 
محمدعلـى عامـرى، محمدرضا مقـدم، آقاى محسـن آهنگريان، 

آقاى رضا الجوردى، عليرضا لقمان

بدهى بدهكاران ارزى دولت به نرخ روز گشايش محاسبه و يك 
وام ريالى براى آنها در نظر گرفته مى شود و طبيعتا دولت نيز بايد 
در آيين نامه خود بازنگرى كند. وى همچنين درباره  چهار بانك 
تبديل  خصوصى  به  دولتى  از  كه  صادرات  و  تجارت  رفاه،  ملت، 
نمي شود،  ما  حال  شامل  قانون  اين  كه  مى گفتند  و  بودند  شده 
گفت: اين بانك ها اعتقاد داشتند قسمتى از بدهى  كه در سال 
1389 با دولت تهاتر شده ديگر از اموال خود بانك است و بايد به 
نرخ روز محاسبه شود كه در اصالحيه امروز تصويب شد كه اين 

بانك ها نيز شرايط ساير بانك ها را خواهند داشت.
مشاور بانكى اتاق بازرگانى ايران همچنين با اشاره به مشموالن 
افراد  اين  كرد:  اظهار   1388 بودجه  قانون  شش  بند  «د»  جزء 
كسانى هستند كه در سال 1388 درخواست تسهيالت از حساب 

اين  در  موجودى  نداشتن  دليل  به  اما  داشتند،  را  ارزى  ذخيره 
صندوق تبصره اى در قانون بودجه آورده شد كه از منابع ارزى 
بانك مركزى تا سقفى مشخص اجازه برداشت داده شود و بانك 

صنعت معدن و تجارت نيازهاى آنها را تامين كند.
فرا  آن  بازپرداخت  زمان  كه  حاضر  حال  در  افزود:  زاده  رييس 
رسيده، گفته مى شد با توجه به اين كه منابع براى بانك مركزى 
بوده بايد آنها را با ارز آزاد پرداخت كنند كه مشموالن اين ماده نيز 

شرايط ساير بدهكاران حساب ذخيره ارزى را پيدا كردند.
به گفته مشاور بانكى اتاق بازرگانى ايران، بدهكاران ارزى دولت 
با  كه  دارند  فرصت  ماه  شش  تا  نامه  آيين  اين  ابالغ  زمان  از 
مراجعه به بانك ها براساس اين فرمول بدهى خود را تسويه يا 

تعيين تكليف كنند. 

خبر خوش برای بدهکاران ارزی دولت

كارشناسان  با  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  مشترك  جلسه  در 
آن  مورد  نخستين  كه  پرداخت  ايتاليا  تجارت  توسعه  سازمان 
همكارى در سطح تفاهم نامه هاى اجرايى بود. وى در اين زمينه 
سازمان  يك  به عنوان  ايتاليا  تجارت  توسعه  سازمان  داد:  توضيح 
دولتى، تفاهم نامه همكارى با سازمان همتاى ايرانى خود دارد اما 
تاكنون تفاهم نامه اى در سطح انجمن ها و تشكل هاى دو كشور 
منعقد نشده است كه براين اساس، براى اولين بار پيشنهاد انعقاد 
تفاهم نامه اجرايى فيمابين انجمن صنايع نساجى ايران با سازمان 
ماشين آالت  سازندگان  انجمن  هم چنين  و  ايتاليا  تجارت  توسعه 
ايتاليا مبتنى بر منافع طرفين مطرح شد كه اين تفاهم نامه مواردى 
فنى  هيئت هاى  اعزام  ايتاليايى،  طرف  فنى  دانش  انتقال  مانند 
ايران به نمايشگاه هاى معتبر ايتاليا و بالعكس، انجام مطالعات و 

پژوهش هاى دانشگاهى و ... را در برخواهد گرفت. 
رئيس زاده اضافه كرد: اين پيشنهاد مورد استقبال مديران سازمان 
توسعه تجارت ايتاليا قرار گرفت و در جلسات بعدى، در صورت 

حصول توافق نهايى، برنامه هاى اجرايى آن مطرح خواهد شد.
دومين پيشنهاد جلسه مذكور «انجام سرمايه گذارى مشترك» بود 
كه با توجه به عالقه مندى اعضاى انجمن صنايع نساجى ايران 
خارجى،  سرمايه گذارى  درحوزه  مشترك  پروژه هاى  انجام  براى 
اين موضوع مورد بررسى قرار گرفت. الزم به توضيح است كه دو 
بانك محلى و معتبر ايتاليا فعاليت هاى اقتصادى خود را  با 6 بانك 
ايرانى از سرگرفته اند ولى البته براى انجام پروژه هاى مختلف در 
صنايع بزرگ و حجم تجارى باال حتما نيازمند حضور بانك هاى 
بزرگ هستيم كه انتظار مى رود با تالش هاى مستمر دولتمردان 
كشور و در رأس آن وزارت محترم امور خارجه بتوانيم تا چند ماه 

آينده شاهد رفع تحريم هاى بانكى كامل ايران باشيم. 
وى اذعان داشت: ممكن است در بدو امر موضوع سرمايه گذارى 
نيازمند  زيرا  برسد  نظر  به  دشوار  ماشين آالت  زمينه  در  مشترك 
ايران  در  ماشين آالت  قدرتمند  سازندگان  و  توليدكنندگان  وجود 
هستيم به همين دليل توجه مديران سازمان توسعه تجارت ايتاليا 
و  نساجى  محصوالت  بخش  در  مشترك  سرمايه گذارى  به  را 
طرف  استقبال  با  نيز  مورد  اين  كه  كرديم  جلب  مولد  توليدات 
ايتاليايى قرار گرفت. مشاور روابط بين الملل انجمن صنايع نساجى 
ايران، دقت و حساسيت بيشتر در مورد ارائه خدمات پس از فروش 
سازندگان ماشين آالت نساجى به خريداران ايرانى را يكى ديگر از 
پيشنهادات و دغدغه هاى انجمن صنايع نساجى ايران اعالم كرد 
و افزود: متأسفانه برخى از شركاى اروپايى كه پيشتازان ساخت 
چندان  همكارى  مى آيند،  شمار  به  جهان  نساجى  ماشين آالت 
مطلوبى در زمينه ارائه خدمات پس از فروش به خريداران ايرانى 
نداشته اند و در بسيارى از موارد با بى مهرى آنان روبرو هستيم، 
قطعًا اين نكته در دوران پساتحريم نمى تواند و نبايد تداوم داشته 
باشد به همين دليل از طرف ايتاليايى خواستيم تا درو هله نخست 
شركت هاى معتبر و مطرح خود را به ما معرفى نمايند و در مرحله 

بعدى، نحوه ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان ايرانى را با 
دقت بيشترى مدنظر قرار دهند كه اين مسأله نيز مورد تاكيد و 

موافقت آنان قرار گرفت.
به گفته وى، پيشنهاد ديگر وى، برندسازى مشاركتى با ايتاليا بود. 
ايتاليا در حوزه نساجى و مد يكى از كشورهاى پيشرو و صاحب نام 
شناخته مى شود كه با توجه به تمايل صنعتگران نساجى و پوشاك 
مديران  با  را  موضوع  اين  مشترك،  برندسازى  بر  مبنى  ايران 
پذيرفتند  آنان  گذاشتيم و  ميان  در  ايتاليا  تجارت  توسعه  سازمان 

كه اين موضوع را در برنامه هاى آتى خود قرار دهند. 
رئيس زاده به اين مطلب نيز اشاره كرد كه همكارى هاى مشترك 
به  و  گيرد  انجام  دقيق  و  مشخص  برنامه  طبق  بايد  كشور  دو 
به  توجه  با  بلكه  نشود؛  محدود  ماشين ساز  هيئت  حضور  صرف 
و  هيئت ها  حضور  شاهد  ايران،  نساجى  مختلف  حوزه هاى  نياز 
شركت هاى مختلف ايتاليايى به ايران باشيم تا به نتايج ملموس تر 

و در خور شأن توليدكنندگان ايرانى دست يابيم. 
همچنين، با توجه به جايگاه انجمن صنايع نساجى ايران به عنوان 
انجمن سراسرى صنايع نساجى كه دربرگيرنده منافع همه اعضا 
از شاخه هاى مختلف صنايع نساجى در سرتاسر ايران مى باشد 
و به منظور تعامل هرچه بيشتر با انجمن هاى نساجى محلى و 
شهرستان ها، بنابر پيشنهاد دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران 
نسبت  نساجى،  صنايع  هاى  ظرفيت  و  توسعه خدمات  منظور  به 
با  ايتاليا  تجارت  توسعه  سازمان  وسيع تر  هرچه  ريزى  برنامه  به 
مسئولين انجمن ها و اتاق هاى بازرگانى محلى و دانشگاه ها با 

همكارى صميمانه انجمن صنايع نساجى ايران تاكيد شد.
قرار  راستا  اين  در  و  ايتاليايى  طرف  پيشنهاد  به  بنا  و  اينرو  از   
است، فردى به نمايندگى از سازمان توسعه تجارت ايتاليا پيش 
و  اصفهان  يزد،  تهران،  به  ايتاليا  نساجى  تجارى  هيئت  ورود  از 
مشهد جهت بازديد از كارخانه ها و واحدهاى موفق و برتر نساجى 
مديران  دولتى،  مسئولين  با  جلسات  برگزارى  هم  چنين  و  ايران 
دانشكده هاى نساجى و انجمن هاى محلى هر يك از استان هاى 
فوق جهت انجام هماهنگى هاى بيشتر تعيين شود كه اين امر تا 

چند روز آينده محقق خواهد شد. 
رئيس زاده ابراز اميدوارى نمود كه ورود هيئت نساجى ايتاليا فتح 
بابى براى گسترش روابط تجارى، فنى و تكنولوژيكى ميان ايران 
و ايتاليا شود تا صنعتگران نساجى همگام با صنايع پيشرو اروپايى 
به فعاليت بپردازند و موجب تقويت اشتغال مولد در كشور شوند 
خور  در  و  شايسته  جايگاه  به  را  ايران  نساجى  صنايع  جايگاه  و 

برسانند. 
رئيس زاده در پايان از تالش هاى بى وقفه اتاق بازرگانى ايران و 
ايتاليا و در رأس آن جناب آقاى مهندس پورفالح- رئيس اتاق 
مشترك ايران و ايتاليا- اتاق محترم بازرگانى و صنايع و معادن 
ايران جهت توسعه روابط صنعتى، تجارى و فنى دو كشور تشكر 

و قدردانى به عمل آورد.
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براساس مستندات و اطالعاتى كه درباره تاريخچه توليد پتوى صنعتى 
در كشورمان وجود دارد، اين كاال بيش از نيم قرن پيش به صورت 
صنعتى توليد شده و روند توسعه را به خود ديده است. شايد تا يك دهه 
پيش، بيش از 400 واحد توليدى پتو با سيستم تار و پودى كه يكى از 
روش هاى قديمى توليد پتو است مشغول فعاليت بوده اند، اما با توجه 
به افزايش روند توسعه و ورود فناورى هاى نوين در صنعت نساجى 

كشورمان، كارخانه هاى توليدى پتو نيز دستخوش تغييراتى شدند. 
صفحه بازار اين هفته جام جم براى بررسى شرايط توسعه و همچنين 
امكانات موجود توليدى كشورمان، گفت وگويى كوتاه با مجيد نيكو، 
نايب رئيس كميته تخصصى پتو در انجمن صنايع نساجى انجام داده 

كه مطالعه آن را به شما پيشنهاد مي كنيم.
كشورمان  در  پتو  توليدكننده  واحد  چند  كلى  طور  به 

فعاليت دارند و چقدر مصرف داريم؟
با توجه اطالعات ثبت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ميزان 
مصرف داخل كشورمان ساالنه نزديك به 12 ميليون تخته پتو است 
كه 9 واحد توليدى فعال كشور كه به صورت چاپى (توليدبا ماشين 
راشل) پتو توليد مي كنند، مي توانند در شرايط مناسب و ايده آل حتى 
بيشتر از اين ميزان نياز بازار پتوى ايرانى را تامين و حتى مازاد آن را نيز 
صادر كنند، اما به داليل مختلف اغلب واحدهاى توليدى تنها با كمتر 
از نيمى از ظرفيت توليدى خود مشغول توليد هستند. البته چهار يا پنج 
واحد توليدى هم داريم كه پتو با سيستم منسوخ شده تار و پودى هم 

توليد دارند، ولى حجم توليد آنها قابل توجه نيست.
تفاوت پتوى چاپى و تار و پودى در چيست؟

به طور كلى باتوجه به تنوع رنگ و مواد اوليه مورد استفاده در پتوى 
چاپى مي توان گفت اين نوع پتو كيفيت و تنوع باالترى دارد كه اين 
موضوع در پتوهاى تاروپودى بامحدوديت رنگ و مواد اوليه مواجه است.
كيفيت محصوالت ايرانى نسبت به خارجى ها در چيست؟

با توجه به فناور ى هاى نوين بافت كه اكنون در كشورمان نصب 
شده، به جرات مي توان گفت نه تنها تفاوتى وجود ندارد، بلكه در 
بسيارى موارد حتى از پتوهاى معروف به پتوى اسپانيايى توليدات 

ايران باكيفيت تر و بهتر است. به همين دليل براى ارائه توانمندى هاى 
توليد كنندگان ايرانى به متقاضيان و مخاطبان قبل از نوروز 1395 در 
اسفندماه نمايشگاهى كامًال تخصصى بدون فروش برگزار شد تا هم 
مسئوالن و هم خريداران به توانمندى هاى توليدى ايران بيشتر توجه 

داشته باشند.
داشته  نقشى  چه  ايران  پتوى  توليد  ميزان  در  قاچاق 

است؟
يكى از مهم ترين مواردى كه توليد ايران را تهديد مي كند، موضوع 
قاچاق اين محصول است به صورتى كه چندى پيش اخبارى منتشر 
شد كه پتو در واقع به عنوان پوششى براى واردات غيرقانونى لوازم 
آرايش، تجهيزات كامپيوتر و برخى كاالهاى لوكس ديگر بوده است 
كه با پيگيرى ها و مذاكرات گسترده اى كه با مسئوالن داشتيم اين 
روند كندتر شده و اميدواريم سال 1395 به حداقل خود نزديك شود. 
به عنوان مثال در جلساتمان مطرح كرديم تنها در يك قلم كاال يعنى 
پتو حجم قاچاق به صورتى است كه دولت تنها از محل عدم وصول 9 
درصد ماليات بر ارزش افزوده ساالنه رقمى نزديك به 27 ميليارد تومان 
زيان مي كند كه اين نكته باعث تعجب خود مسئوالن شده است.

توصيه شما به خريداران چيست؟
اولين توصيه اين است كه از فروشگاه هاى معتبر، كاالى استاندارد 
ايرانى تهيه كنند و پس از آن متناسب با اطالعات مندرج در برچسب 
پشت پتوـ  كه از سوى سازمان استاندارد براى توليد كنندگان ايرانى 
خريداران به  اجبارى است ـ تصميم گيرى كنند. پس الزم است 
نكات مندرج در آن خوب توجه داشته باشند. در اين برچسب ها مواد 
تشكيل دهنده كه عمدتا اكريليك و پلى استر است بايد قيد شده باشد 
چون از نظر كيفيت مواد و بهداشتى مورد تائيد مسئوالن است، اما 
نكته ديگرى كه بايد از سوى خريداران مدنظر قرار داشته باشد بحث 
وزن پتو است چون كيفيت استاندارد براى پتوهاى تك نفره، دو كيلو 
و براى پتوهاى دو نفره سه كيلو است. بنابراين كمتر از اين وزن 
مي تواند نشان دهنده نامرغوب بودن كاال باشد هرچند اوزان باالتر هم 
توليد مي شوند كه قيمت باالترى نسبت به محصوالت استاندارد دارند. 

كيفيت پتوى ايرانى باالتر از توليدات اسپانياست 
 

سازمان مالياتی کشور در اطالعيه ای خطاب به صاحبان مشاغل، 
و  مدارک  و  اسناد  و  دفاتر  نوع  درباره  موديان  تکاليف  و  وظايف 

روش های نگهداري آنها را اعالم کرد.
سازمان امور مالياتی کشور در اين اطالعيه آورده است: بر اساس 
اصالحيه مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ قانون ماليات های مستقيم صاحبان 
مشاغل موظفند با رعايت اصول و ضوابط تنظيم دفاتر تجاري موضوع 
قانون تجارت و ساير ضوابط مربوط، نسبت به تنظيم و نگهداري دفاتر 
و اسناد و مدارک حسب مورد اقدام و ضمن تنظيم اظهارنامه مالياتي 
خود براساس دفاترو اسناد و مدارک مذکور، حسب درخواست ادارات 
امور مالياتي آنها را جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات 

به ادارات ذيربط ارائه نمايند.
گروه بندي موديان

وظيفه قانوني صاحبان مشاغل در مورد نوع دفاتر و اسناد و مدارک 
و روش های نگهداري آنها و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و 
تشخيص درآمد مشمول ماليات بر حسب گروهي که موديان در آن 
قرار گرفته اند تعيين مي شوند. صاحبان مشاغل بر اساس مبلغ فروش 
مشمول  درآمد  يا  تسليمي  اظهارنامه  آخرين  طبق  خدمات  و  کاال 
ماليات قطعي شده (قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات 
قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد به شرح زير گروه بندي مي شوند.

گروه بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت
روه اول:مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل يا ده برابر درآمد 
مشمول ماليات قطعي شده (قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ 
ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ (مجموع برگ قطعي های اصلي و 
متمم) و بعد که تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي 

ابالغ شده باشد، هرکدام بيشتر از مبلغ سي ميليارد ريال باشد.
همچنين اشخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت خود از لحاظ انجام 

تکاليف جزء موديان گروه اول محسوب مي شوند:
۱- دارندگان کارت بازرگاني (وارد کنندگان و صادر کنندگان).۲- 
صاحبان کارخانه ها و واحدهاي توليدي و بهره برداران معادن داراي 
جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط.۳- صاحبان 
هتل های سه ستاره و باالتر.۴- صاحبان بيمارستان ها، زايشگاه ها، 
کلينيک های تخصصي.۵- صاحبان مشاغل صرافي.۶- فروشگاه های 

زنجيره ايي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي ربط.
گروه دوم:مجموع مبلغ فروش کاال وخدمات سال قبل يا ده برابر 
درآمد مشمول ماليات قطعي شده(قبل از کسر معافيت) طبق آخرين 
برگ ماليات قطعي(مجموع برگ قطعي های اصلي و متمم) عملکرد 
سال ۱۳۹۱ و بعد که تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال 
مالياتي ابالغ شده باشد، هرکدام بيشتر از مبلغ ده ميليارد و تا سي 

ميليارد ريال باشد.
گروه سوم:مودياني که در گروه های اول و دوم قرار نمي گيرند جزء 

گروه سوم محسوب مي شوند.
نکات مهم درخصوص گروه بندي موديان:۱-در مورد فعاليت های 
صرفًا خدماتي گروه بندي موديان با لحاظ کردن ۵۰درصد مبلغ مندرج 
در جدول فوق انجام مي شود.۲-در مشارکت مدني جمع مبلغ فروش 
کاال و خدمات ويا درآمد مشمول ماليات قطعي شده کليه شرکاء 
مالک عمل قرار مي گيرد.۳- مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات 
سال قبل براساس فعاليت مؤدي در سال قبل مي باشد.۴ – موديان 
مالياتي که در هر گروه قرار مي گيرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام 
تکاليف قانوني در طبقات پايين تر قرار نخواهند گرفت.۵-در دوسال 
اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل، به استثنا مودياني که براساس 
نوع فعاليت در گروه اول قرار مي گيرند، انتخاب گروه و انجام تکاليف 
قانوني مربوط، به انتخاب مؤدي خواهد بود.۶-صاحبان مشاغلي که 
در گروه های دوم يا سوم قرار مي گيرند، مي توانند در هرسال مالياتي 
نسبت به انجام تکاليف گروه باالتر اقدام نمايند. در اين صورت مکلف 

به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.

اطالع رسانى

اطالعيه سازمان مالياتی درباره 
تکاليف جديد صاحبان مشاغل روشى كه در سالهاى گذشته اجرايى شد و كوچكترين مشكلى هم 

براى هيچكس پيش نياورد و حالت تعادلى در بازار مواد پترو شيمى 
بوجود آورد يك مرتبه دچار تالطمى اينچنينى مى گردد. 

وى در ادامه در اتباط با اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم بيان 
داشت: اين قانون از نظر بنده بسيارمترقى و  هوشمندانه است و 
يكى از مترقى ترين قوانين محسوب مي شود اما متاسفانه به دليل 
عدم آگاهى همه اقشار و اطالع رسانى ناكافى و نحوه اجراى كنونى 
آن بازهم اين توليد كننده واقعى است كه بار سنگينى آن را همانند 

ماليات بر ارزش افزوده بر دوش خواهد كشيد. 
نايب رييس انجمن صنايع نساجى ايران به نساجى نيوز گفت: زمانيكه 
خريداران به ما مراجعه مي كنند به محض اينكه متوجه شوند قصد 
صادر كردن فاكتور براى آنها را داريم بالفاصله از خريد خود منصرف 
مي شوند. چرا كه مايل به ثبت نامشان در دفاتر و پيگيرى هاى مالياتى 
نيستند و به سمت و سوى كاالهاى وارداتى  قاچاق مي روند آنهم نه 
بدين علت كه اين كاالها كيفيت باال يا قيمت پايين ترى دارند. بلكه 
به اين خاطر كه فاكتورى صادر نمي شود و نام خريدار در هيچ دفترى 
ثبت نمي شود و به تبع آن مالياتى هم پرداخت نمي شود. لذا توليد كننده 
مي ماند و مشكل فروش كاال و ماليات پرداختى كه باز هم به حلقه 
انتهايى اين رنجيره  منتقل نشده است. وى در پايان ابراز اميدوارى 
كرد كه مسئولين قطعا در اين راستا با تدبير و درايت و مشاوره  با 
صاحبان صنايع  و دريافت پيشنهادات سازنده صنعتگران با تجربه 

و فعال،  به تقويت اين قانون ماليات مي پردازند و تصميمات الزم را 
اتخاذ خواهند كرد اما بنظر مى رسد اصرار بر اجراى اين قانون همانند 
قانون ماليات برارزش افزوده از حلقه ابتدايى يعنى توليدكنندگان و 
صنعتگران موجب فشار بيش از حد به واحدهاى توليدى و تعطيلى 
آنان خواهد شد. انجمن صنايع نساجى ايران هم بر اين باور است كه 
اجراى اين قانون براى توليد و صنعت بسيار مفيد خواهد بود اما به 
شرطى كه براى همه زنجيره توليد يعنى توليدكننده و توزيع كننده و 
مصرف كننده اجرا شود و چنانچه با هر مالحظه اى بخشى از اين 
زنجيره درگير نباشند اجراى اين قانون بى اثر خواهد بود. دكتر شيبانى 
با بيان اين نكته كه اجراى اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم از 
مرتبط  آموزش هاى  و  بهتر  اطالع رسانى  نيازمند   95 سال  ابتداى 
مي باشد گفت: بهتر مي بود كه دولت قبل از اجراى قانون زنجيره 
توليد و توزيع و فروش و حتى مصرف كننده را با اين قانون آشنا 
مي كرد و در گام بعدى نسبت به اجراى قانون اقدام مي كرد چ را كه 
هم اكنون بسيارى از صنعتگران  و مشتريان آنان در بازار از وجود اين 
قانون و تكاليف و جرايم آن بى اطالع هستند و بدون ترديد اصرار 
دولت به اجراى ناقص اين قانون در شرايط ركود فعلى نتيجه اى جز 
تعطيلى واحدها و بيكارى ناخواسته دهها هزار كارگر نخواهد داشت. 
البته انجمن صنايع نساجى پيگير موضوع است و در خواست برگزارى 
نشست هايى را در اين خصوص پيگيرى مي كند كه اميدواريم در 

هفته هاى آتى به نتيجه برسد.

واکنش نايب رئيس انجمن صنايع نساجی به شيوه نامه جديد فروش 
محصوالت پتروشيمی در بورس کاال و اصالحيه قانون ماليات های مستقيم

نايب  رئيس كميته تخصصى پتوى انجمن نساجى
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براساس اعالم دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع 
طى  ايران  اسالمى   جمهورى  گمرك  آمار  با  مطابق  نساجى 
احتساب  با  كشور  نساجى  صنايع  صادرات  كل   ،1394 سال 
ميليون   935/7 بر  بالغ  دستباف  فرش  و  آالت  ماشين  رنگ، 
دالر بوده كه در مقايسه با سال گذشته افت 8 درصدى داشته 
است. صادرات محصوالت صنايع نساجى بدون احتساب رنگ، 
 615/9 با   برابر   94 سال  طى  دستباف  فرش  و  ماشين آالت 
افت 7 درصدى  سال 93  با  مقايسه  كه در  بوده  ميليون دالر 

داشته است. 
صادرات  صدرنشين  دالر  ميليون   294/8 صادرات  با  كفپوش 
اين  صادرات  با  مقايسه  در  بطوريكه  بوده  نساجى  محصوالت 

محصول در سال 93 رشد 1درصدى داشته است. 
از  پس  صادراتى  اقالم  ترين  عمده  گزارش  اين  براساس 
به ترتيب  ارزش  از نظر  گذشته  سال  كفپوشهاى نساجى طى 
عبارتند از : انواع الياف به ارزش 55/6 ميليون دالر، انواع نخ به 
ارزش48/4 ميليون دالر و پس از آن پوشاك با اختالف اندكى 
 34/9 ارزش  به  پارچه  سپس  و  دالر  ميليون   48/2 ارزش  به 

ميليون دالر در رتبه هاى بعدى قرار دارند. 
براساس آمار گمرك جمهورى اسالمى ايران طى سال 1394 
با  رنگ  و  ماشين آالت  احتساب  با  كشور  نساجى  واردات  كل 
 1/570 رقم    به  گذشته   سال  به  نسبت  درصدى   25 افت 
رسيده است. واردات صنايع نساجى كشور بدون  ميليارد دالر 
بر 1/151  بالغ  مدت   اين  در  آالت،  ماشين  و  رنگ  احتساب 

ميليون دالر بوده كه در مقايسه با سال گذشته 21 درصد افت 
داشته است. 

دالر  ميليون   325/2 بر  بالغ  الياف  انواع  واردات   94 سال  در 
بوده كه در مقايسه با واردات ساير محصوالت نساجى در رتبه 
ارزش  به  پارچه  واردات  آن  از  پس  است.  گرفته  قرار  نخست 
295 ميليون دالر در رتبه بعدى قرار دارد. واردات پارچه نسبت 
است.  داشته  درصدى   19 افت  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
واردات نخ به ارزش 268 ميليون دالر پس از الياف و پارچه 
بيشترين واردات را در ميان محصوالت نساجى داشته است. اما 

مقدار  آن نسبت به سال 93  افت 18 درصدى داشته است.
الزم به ذكر است كه گزارش كامل آمار واردات و صادرات طى 
انجمن  سايت  و  نساجى  دنياى  شماره 17نشريه  در   94 سال 

درج خواهد گرديد.

بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦ ٢٦٢٠٠٣٧٢ ٢٦٢٠٠٢٩٤ ٢٦٢٠٦٧٠٥ 
٢٦٢٠٦٥٠٤

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ ٢٦٢٠٦٩٠٥
کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

 

گزارش آمار واردات و صادرات كل كشور طى سال 1394 

ميزبان  اسپيناس  هتل  ماه،  فروردين  يكم  و  سى  شنبه  سه 
جمعى از مديران شركت هاى نمايندگى ماشين آالت صنايع 
در  بود.  مربوطه  هاى  تشكل  نمايندگان  و  پوشاك  و  نساجى 
اين ضيافت كه به ميزبانى شركت تكنيك فوآر چليك مجرى 
توياپ  دفتر  همكارى  با  و   ITM 2016 نمايشگاه  برگزارى 
اين  درخصوص  تكميلى  اطالعات  مى شد،  برگزار  تهران  در 
نمايشگاه ارائه گرديد، ITM 2016 از تاريخ 12 تا 15 خرداد 
برگزار  استانبول  توياپ  نمايشگاهى  مركز  در  جارى  سال  ماه 
و  بزرگ  نمايشگاه  سه  از  يكى  كه  نمايشگاه  اين  در  مى شود. 
مطرح ماشين آالت نساجى دنياست و با همكارى انجمن تمساد 
تركيه (انجمن صنايع ماشين آالت نساجى و قطعات يدكى) و 
مركز نمايشگاهى توياپ و شركت آى تى ام با حضور بيش از 

1000 شركت غرفه گذار در 12 سالن و در مجموع در مساحت 
مجريان  شد.  خواهد  برگزار  مترمربع   120000 سرپوشيده 
برگزارى اين نمايشگاه انتظار 50000 بازديدكننده حرفه اى از 
80 كشور جهان را در اين نمايشگاه دارند. در مراسم ضيافت اين 
شركت در هتل اسپيناس پس از سخنرانى مختصر مديرعامل 
شركت برگزاركننده، مهندس مروج رئيس هيات مديره انجمن 
صنايع نساجى ايران نيز در سخنان كوتاهى با اشاره به همكارى 
اين  نمود  اميدوارى  ابراز  تركيه  و  ايران  فيمابين  تجارى  هاى 
طرفين  نيازهاى  برمبناى  و  طرفه  دو  صورت  به  ها  همكارى 
و با هدف توسعه و پيشرفت طرفين برنامه ريزى گردد تا در 
قالب يك تجارت برد - برد در سطح منطقه منجر به توسعه و 

پيشرفت صنايع نساجى و پوشاك دو كشور گردد.

ITM 2016 ميزبان بزرگان نساجى جهان در استانبول اطالعيه سازمان مالياتی درباره 
تکاليف جديد صاحبان مشاغل

تکاليف موديان درخصوص نگهداري دفاتر ويا اسناد و 
مدارک

گروه اول: صاحبان مشاغلي که در گروه اول قرار مي گيرند و کليه 
اشخاص حقوقي مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل يا ساير دفاتر 
حسب مورد دستي يا ماشيني (مکانيزه/ الکترونيکي) متکي به اسناد و 
مدارک، با رعايت مقررات مندرج در ماده (۶) آيين نامه اجرايي مربوط 
به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهاي نگهداري آنها موضوع ماده 
۹۵ اصالحي مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ قانون ماليات های مستقيم، 

مي باشند.
گروه دوم: صاحبان مشاغلي که در گروه دوم قرار مي گيرند، مکلف 
اند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از 
قبيل اسناد درآمدي فروش کاال يا ارائه خدمات و سايردرآمدها و 
اسناد خريد کاال، خدمات و دارايي و ساير اسناد هزينه های انجام 
شده را به تفکيک و به ترتيب تاريخ وقوع هريک از رويدادهاي مالي، 
نگهداري و صورت درآمد و هزينه ماهيانه و ساالنه خود را در چارچوب 
نمونه فرم تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور تنظيم نمايند. 

فرم های مربوط به اين گروه عبارتند از:
صورت درآمد و هزينه ماهيانه موديان گروه دوم: در اين فرم ريز درآمد 

و هزينه مؤدي در هر ماه درج مي شود.
صورت درآمد و هزينه ساالنه: اعداد مربوط به ستون جمع "صورت 

درآمد و هزينه ماهيانه" به اين فرم انتقال مي يابد.
گروه سوم: صاحبان مشاغلي که در گروه سوم قرار مي گيرند، مکلفند 
براي هرسال مالياتي اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از قبيل 
اسناد درآمدي فروش کاال يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد 
خريد کاال و خدمات و نيز اسناد هزينه انجام شده را نگهداري و 
خالصه درآمد و هزينه ساالنه خود را در چارچوب فرم "خالصه درآمد 
و هزينه ساالنه گروه سوم" تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي 

کشور تنظيم نمايند.
الف،  گانه  سه  بندهاي  حذف  به  توجه  با  است  بديهي  مهم:  نکته 
اصالحيه  در  مستقيم،  ماليات های  قانون   ۹۵ ماده  موضوع  ج  ب، 
اخير قانون موصوف، ثبت دفتر درآمد و هزينه (موضوع بند ب ماده 
۹۵ قانون ماليات های مستقيم اصالحي مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ 
براي عملکردسال ۱۳۹۵ و پس از آن توسط ادارات امور مالياتي، 

درخصوص صاحبان مشاغل، موضوعيت نخواهد داشت.
موديان مالياتي مي توانند جهت دريافت نسخه الکترونيکي آيين نامه 
اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداري 
آنها موضوع ماده ۹۵ اصالحي قانون ماليات های مستقيم و فرم های 
مربــوط، بــه وب گاه ســازمان امور ماليــاتي کشــور به نشاني 

WWW.INTAMEDIA.IR مراجعه نمايند.
قانوني  تکاليف  بايد  مشاغل  صاحبان   ،۱۳۹۴ سال  عملکرد  براي 
خود را حسب مورد بر اساس بندهاي الف، ب و ج ماده ۹۵ قانون 
ماليات های مستقيم، قبل از اصالحيه اخير، به انجام رسانند. صاحبان 
محترم مشاغل حداکثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ فرصت دارند 
تا از طريق مراجعه به درگاه عمليات الکترونيک سازمان به نشاني 
WWW.TAX.GOV.IR، نسبت به تنظيم و تسليم اظهارنامه 
مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۴ به ادارات امور مالياتي، اقدام و ماليات 

متعلق را بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ اصالحي قانون، پرداخت نمايند.
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