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وزیر صنعت باید بروکراسی های حاکم بر این 
وزارتخانه را سبک تر کند
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ژائله، رئیس اتاق تبریز می گوید: ما بارها درباره رویه های غلط در 
حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکر کتبی و شفاهی 
داده ایم و انتظار داریم در این مدت باقی مانده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به نگاه بخش خصوصی توجه کند تا با کمک هم از این گذر 

دشوار عبور کنیم. 
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز به »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: 
علیرضا رزم حسینی، وزیر جدید صنعت  فردی بسیار فعال است؛ 
تجربه و شیوه مدیریت قبلی او این را تأیید می کند. در این شرایط 
حساس کشور و وضعیت صنعت، معدن و تجارت فردی فعال مثل 
رزم حسینی را نیاز داشتیم. اما مهم تر از این مسئله ما باید نقاط قوت و 

ضعف خود را بشناسیم و براساس آن برنامه ریزی کنیم.
ژائله می گوید: نقطه  ضعف فعلی نظام تصمیم  گیری ما ایجاد بروکراسی 
شدید اداری است که برای اجرای قوانین غلط به کار گرفته شده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در گام اول بتواند بروکراسی های 

حاکم بر وزارتخانه را سبک تر کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می دهد: مطالباتی که بخش 
خصوصی همچنان از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، تسهیل 
تجارت و تولید در کشور است. ممکن است گره خیلی از مشکالت در 
جای دیگری باشد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی 

تجارت، باید تجارت را تسهیل گری کند.
او تأکید می کند: پیشنهاد ما همان اجرای پیشنهادهای ده گانه اتاق 
ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است 
که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در بیست وهشتم 
اقتصادی  معاون  توسط  که  بخش نامه ای  با  شد.  ارائه  مهرماه 
رئیس جمهوری صادر شد، هفت مورد از این پیشنهادها پذیرفته شد. 
چند مورد باقی مانده به نظر می رسد با ابالغیه اعالم شده در حاشیه 

قرار گرفته است.
او تأکید می کند: مدت هاست مسائلی مانند رفع تعهد ارزی و حواشی 
آن، حواشی کارت بازرگانی و مسائل و مشکالت دیگر باعث دلزدگی 
بخش خصوصی شده است. در این وضعیت، رفع کدورت ها می تواند 
اولویت بعدی وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد تا بار دیگر بخش 

خصوصی با همراهی و همدلی بیشتری پای کار بیایند.

دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک مطرح كرد:

مخاطره انداختن کسب وکارها با افزایش تعداد مناطق آزاد

۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دالر هزینه واردات پارچه چادر است

معاون گمرک: 

جلوی قاچاق پارچه رومبلی گرفته خواهد شد

افزایش تعداد مناطق آزاد، بدون رفع معضالت و ایرادات مناطق فعلی، به 
هیچ عنوان مورد تایید بخش خصوصی نیست و کسب و کار های مرتبط با 

کرد:  اظهار  رییس كمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی  نایب 
خود  به  را  قاچاق  از  باالیی  بسیار  رقم  شده  کشور  وارد  که  پوشاکی 
کرونا  خاطر  به  مبدا  کشورهای  در  حالیکه  در  است  داده  اختصاص 
نمی توانند محصوالت شان را بفروشند و حتی به دلیل مسائل محیط 
زیستی نمی توانند آنها را بسوزاند، حاضر هستند به رایگان هم در اختیار 
خریداران بگذارند، لذا با قیمت های بسیار پایین آنها را می فروشند و 

معاون فنی و امور گمركی كشور با بیان اینکه جلوی قاچاق پارچه رومبلی 
گرفته خواهد شد گفت: گمرک خودش آزمایشگاهی ندارد و حتی اگر شما 
یک پارچه ای را به من که باالترین مقام گمرک هستم نشان دهید شاید، 
چون امر تخصصی است در خصوص نوع بافت و اجزای این پارچه و 

الیاف تشکیل دهنده نتوانم اظهار نظر کنم. 
مشکالت تولیدکنندگان پارچه رومبلی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد 
بررسی شد. در این برنامه مسئولین گمرک برای سخت گیری و نظارت 

پوشاک، کفش و نساجی را به خطر می اندازد.
دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک، نقطه نظرات 
تشکل ها را در رابطه با طرح اصالح قانون مناطق آزاد، در نامه ای به وزیر 

صنعت، معدن و تجارت ارئه کرد.
در متن نامه آمده است: از نظر بخش خصوصی، افزایش تعداد مناطق آزاد 
با توجه به عملکرد قبلی این مناطق و بدون رفع عملی معضالت و ایرادات 
مناطق فعلی، به هیچ عنوان مورد تایید بخش خصوصی نبوده و بخش 
بزرگی از کسب و کار های مرتبط با پوشاک، کفش و نساجی را مورد 
مخاطره قرار خواهد داد؛ لذا به عنوان نهاد متولی حاکمیتی بخش صنعت و 
تولید کشور، در برابر رویه های غلط ناشی از عملکرد های ناصحیح این 
مناطق که واردات انواع کاالی نهایی را به بدترین شیوه آن به کشور توسعه 
داده اند ایستادگی نموده و مانع از گسترش تفکرات ناصحیح و وارونه ای 

تجار آنها را به کشورهای خودشان می برند.
علی جدی در گفت وگو با ایلنا در مورد میزان واردات پارچه چادر به 
کشور اظهار داشت: ساالنه نزدیک به ۹۰ میلیون متر مربع مصرف 
پارچه ی چادر مشکی در کشور است که تقریبا از این مقدار، حدود ۱۰ 
میلیون متر مربع تولید داخلی است و باقی  از کشورهای چین، کره، 

تایلند، ژاپن و کشورهایی که در حوزه ی آسیا هستند وارد می شود.
وی افزود: تولید چادر جزو اولویت های وزارت صمت است، از همین 
کردند.  را شروع  چادر مشکی  تولید  فاز  چندین مجموعه  االن  روی 
برای مثال یک مجموعه  در  شهر قزوین کار خود را شروع کرده و در 
شهرکرد هم فاز دوم را شروع کردند. پروژه های تولید نزدیک ۵۰-۴۰ 

میلیون متر مربع در حد نصب و راه اندازی هستند.
جدی تصریح کرد: وزارت صمت هم این موضوع را جزو اولویت های 
خود گذاشته و ما هم در کمیسیون صنایع مجلس بر آن تاکید کردیم، 
ستاد اجرایی فرمان امام هم در این حوزه ورود کرده، یعنی در مشارکت 
با بخش خصوصی ورود کرده تا بتوانند با هم این موضوع را حل کنند.

بیشتر جهت مقابله با قاچاق قول همکاری دادند. 
در برنامه رهیافت دبیرکل و عضو هیئت مدیره انجمن  صنایع نساجی 
ایران، یکی از تولیدکنندگان پارچه رومبلی، معاون فنی گمرک و مدیرکل 
ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد حضور داشتند و به توضیح وضعیت 
واردات پارچه رومبلی پرداختند و معاون گمرک وعده داد جلوی قاچاق 

پارچه رومبلی گرفته خواهد شد. 
سیدجواد سجادی بیدگلی در این برنامه با گالیه از وضعیت گمرکات 
گفت: قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می افتد. یعنی از گمرکات؛ آن هم 
بدلیل عدم وحدت رویه. ما واردات پارچه داریم، ولی یک نقصی که 
وجود دارد عدم وحدت رویه در اظهار نظر آزمایشگاه های سازمان ملی 
استاندارد و آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران است. مثال 
ملموس بزنیم؛ به عنوان مثال در گمرکات شهریار و غرب استان تهران 
برای یک نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی 

یونس ژائله در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
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معاون گمرک: 

جلوی قاچاق پارچه رومبلی گرفته خواهد شد
اعالم می کنند. 

دبیر کل انجمن صنایع نساجی بیان کرد: یک آزمایشگاه یک اظهار 
نظر کارشناسی می دهد در صورتی که آزمایشگاه همکار دیگر آن را 
نقض می کند. براساس آن یک تعرفه مشخص می شود که کاالیی که 
تحت آن گروه کاالیی وارد کشور می شود با آن کد تعرفه اصاًل در گروه 
کاالیی ۲۷ قرار دارد که اصال وارداتش مجاز نیست. در واقع این کاال 
می آید در ردیف طرح های دیگر طبقه بندی و اظهار می شود و پیرو آن با 
ارزش گذاری های غیر واقعی، یعنی »خالف اظهاری« و »کم اظهاری«؛ 
مثال یک پارچه ای که ارزشش ۳ تا ۳/۵ دالر است بین یک دالر و ۳۰ 
سنت تا ۱.۵ دالر ارزش گذاری می شود. در مرحله اول ضرر به دولت به 
عنوان بیت المال وارد می شود. عوارض کمتری پرداخت می شود. ثانیا 
تولیدکننده داخلی که به امید اشتغال در کشور تولید راه اندازی کرده است، 

متضرر می شود و زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم می شود.
وی افزود:۱۰6 واحد تولیدی پارچه رومبلی وجود دارد که اکثراً در یزد 
به فعالیت می پردازند و ۱۰ هزار شغل مستقیم در  شرکت  های مذکور به 

وجود آمده است.
به گفته ایشان، یک ابهام و سوال برای انجمن صنایع نساجی ایران 
وجود دارد که چرا نرخ ارز در اظهارنامه های وارداتی مبلغ ۴۲۰۰ تومان 
ثبت می گردد اما در حال حاضر اکثر کاالهای وارداتی با نرخ نیما و آزاد 

وارد کشور می گردد.
ایران تصریح کرد: در گمرک، کاالی  دبیرکل انجمن صنایع نساجی 
وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارزش گذاری می شود و بر مبنای این ارز 
۴۲۰۰ تومان مالیات ارزش افزوده از واردکننده اخذ می گردد؛ همچنین بر 
مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی،حقوق و عوارض گمرکی اخذ می شود و در 
کل وقتی این پازل را کنار هم قرار می دهیم، می بینیم در واقع دولت به 

واردات سوبسید می پردازد! 
در ادامه حسن همتی- تولیدکننده پارچه رومبلی- با اشاره به مکاتبات 
چند باره اش با گمرک برای حل این مسئله گفت: گمرک برای راضی 
کردن ما و انجمن نساجی و دیگر واحد های تولیدی سه بخشنامه تعیین 

ماهیت کاال اعالم کردند. اما مشکل از پایه حل نشده است. 
این تولید کننده نمونه پارچه رومبلی افزود: مشکلی که ما در گمرک داریم 
این است که تخلفات یا اشتباه در برداشت فقط برای چند شرکت خاص 
در گمرک شهریار انجام می شود؛ مثال ارزشی که در سامانه برای آن کاال 
تعریف شده ۳.۵ تا ۴ دالر است و در سایر گمرکات با این قیمت اخذ 
می شود، ولی برای شرکت های خاص در این گمرکات از قیمت ۱.۳۰ تا 
۱.۵ دالر اخذ می شود؛ اینجا هم حق بیت المال ضایع می شود هم حقوق 
عامه دولت از بین می رود. اتفاقی هم که برای واحد های تولیدی می افتد 

بیکاری کارگران و ورشکستگی است. 
وی در پایان گفت: یک واردکننده برای عوارض گمرکی برای هر متر 
پارچه بابت ۳۲ درصد عوارض تعرفه ای، ۴ درصد حقوق گمرکی و ۹ 
درصد ارزش افزوده رقم ۲۱۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان تنها واریز می کند! من 

تولیدکننده، ولی بابت هر متر پارچه ۹ درصد فقط مالیات ارزش افزوده 
یعنی رقمی بین 6 تا ۱۰ هزار تومان باید واریز کنم. عمال این رقابت سالم 

نیست و عرصه برای تولیدکننده از بین می رود. 
ارونقی در این نشست با تشریح چرخه واردات گفت: هر کاالیی که 
می خواهد وارد کشور شود طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات 
باید ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کند. بعد از 
اینکه کاال رسید، در گمرک اظهار و تشریفات آن انجام شود. یکی از 
مواردی که مربوط به گمرک می شود کنترل و مطابقت کاالی اظهاری 
با اسناد و مدارک مربوطه و مجوزی که برای آن کاال صادر شده است. 
در خصوص برخی کاال ها خود گمرک اطالعاتی در مورد آن ندارد. حتما 

باید مراجع زیربط و ذیصالحی که تخصصی هستند، اظهارنظر کنند. 
در  استاندارد  آزمایشگاه های  افزود:  امور گمرکی کشور  و  فنی  معاون 
خصوص این مورد اظهار نظر می کنند. ممکن است ردیف تعرفه ها فرق 
کند. گمرک خودش آزمایشگاهی ندارد و حتی اگر شما یک پارچه ای 
را به من که باالترین مقام گمرک هستم نشان دهید شاید، چون امر 
الیاف  و  پارچه  این  اجزای  و  بافت  نوع  در خصوص  است  تخصصی 
تشکیل دهنده نتوانم اظهار نظر کنم. این وظیفه آزمایشگاه است. گمرک 
فقط آن کاالی ارزیابی شده را با اسناد و مدارک مطابقت می دهد و ماخذ 

کاال را مشخص می کند. 
ارونقی در ادامه با اشاره مجری ناظر به نامه ای که انجمن نساجی به 
گمرک زده و تخلفاتی را طرح کرده است گفت: بله در جریان هستم؛ 
این ها مربوط به شرکت سافرا تجارت است. زمانیکه تفاوت تعرفه زده 
می شود و ماخذ تغییر می کند، صاحب کاال اختیار این کار را دارد که 
قسمتی از کاالیش را در گمرک نگه دارد و مابقی را ترخیص کند. درباره 
همان شرکتی که نام بردم مطالبه نامه کسر دریافتی زده و مابه تفاوت 
را وصول کردند. ۱۸ کانتینر از شرکت مزبور در گمرک است. این ۱۸ 
کانتینر بابت مابه تفاوت احتمالی گمرک نگه داشته تا تعیین تکلیف شود. 
وی در پایان گفت: حتما جلوی قاچاق پارچه رومبلی را خواهیم گرفت. 

در انتهای این نشست تقی پور از همکاری با گمرک گفت: آزمایشگاه های 
همکار که از طرف سازمان ملی استاندارد تایید صالحیت می شوند در 
اختیار گمرکات اجرایی قرار می گیرند و اسامی آن ها به گمرکات داده 
آزمایشگاه  خدمات  از  تعرفه  تعیین  برای  می توانند  گمرکات  می شود. 
قانونی  انجام دهد، حق  استفاده کنند. هر سوالی که گمرک بخواهد 
گمرک است. برای اینکه کشف و هویدا کند این کاال در چه ردیف 

تعرفه ای باید بنشیند.
مدیر کل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: ما در استاندارد به 
آزمایشگاه های همکارمان اعالم کردیم به دلیل اینکه مسئولیت تعیین 
ماهیت و اینکه این کاالی وارداتی مشمول چه ردیف تعرفه ای می شود 
با گمرک است، کامال به سواالت گمرک پاسخ دهند. در نهایت امر هیچ 

آزمایشگاهی حق اعالم کاربرد ندارد.

دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک مطرح كرد:

مخاطره انداختن کسب وکارها با افزایش تعداد مناطق آزاد
گردید که رسالت مناطق آزاد را از تولید و صادرات به واردات و قاچاق تغییر 
دادند. در قسمتی از نامه نوشته شده است: مسلما حرکت در مسیر اجرای 
صحیح قوانین کارآمد، می تواند در همین شرایط تحریم حداکثری، موجبات 
رشد و بالندگی صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور را در پی داشته باشد، اما 
جلوتر از دشمنان خارجی، برخی سوء تدبیر های داخلی، پای بر گلوی بخش 
تولید می فشارد و هر گونه فرصت حداقلی را به تهدیدی بزرگ تبدیل 
می نماید این درحالیست که هدف ارکان نظام و کارآفرینان خدوم کشور 
تبدیل تهدید ها به فرصت هاست و در وضعیتی که اقتصاد کشور در حال 
گذر از یک اقتصاد تک محصولی است و سالهاست که زیر ساخت های 
توسعه ای الزم جهت تعالی اقتصاد غیر نفتی بر اثر رفتار های سلیقه ای و 
قوانین ناصحیح منجمله مناطق آزاد، فرصت تجهیز و ارتقاء توان را نداشته 
اند، دمیدن در خاکستر رویه های غلط، مجددا آتش خانمانسوز واردات بی 
رویه و قاچاق را در کشور شعله ور خواهد کرد و اینبار، اما شدت از میان 

ادامه از صفحه 1

رفتن اشتغال جوانان ایرانی گسترده تر از قبل خواهد بود.
مسلما گذشته چراغ راه آینده است و آزموده را آزمودن در توسعه مجدد 
مناطق آزاد خطایی است راهبردی که جوانه های تولیدات داخلی را خواهد 

خشکاند.
در متن توضیحات این تشکل آمده است:: تغییر تفکر از امید به دست های 
خالی بیگانگان به تدبیر در بکارگیری امید های آینده این مرز و بوم و اتکا 
به دست های توانمند کارآفرینان، راهبردی است که کشور را از تنگنا های 
کنونی خارج خواهد کرد و رشد و توسعه ایران عزیز را در پی خواهد داشت؛ 
لذا در جهت رفع مشکالت و اصالح رویه های قبلی در اداره مناطق آزاد 
ضمن استقبال از طرح اصالح قانون این مناطق توسط مجلس محترم، 
به پیوست برخی نظرات تشکل های بخش خصوصی صنایع نساجی و 
پوشاک در رابطه با اهداف و وسعت مناطق، هدفمندی معافیت های مربوط 

به این مناطق و تبیین زیرساخت های نظارتی را باستحضار می رساند.

ادامه از صفحه 1 برقراری ارتباط وارد کننده و صادرکننده 
با ایجاد اتاق های تهاتر

طریق  از  که  کرد  خواهد  تالش  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
برقراری و ایجاد اتاق تهاتر واردکننده و صادرکننده را به یکدیگر 

متصل کند.
مطلب  این  بیان  با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رییس 
گفت: : قرار است پس از اتاق تهاتر داخلی برای تجار، اتاق تهاتر 
بین کشوری هم راه اندازی شود و در این راستا با برخی کشورها 
برای انجام تهاتر مذاکرات اولیه صورت گرفته است و در حال 

حاضر دستورالعملی برای آن در دست تهیه است.
به گزارش فارس ، حمید زادبوم ادامه داد: در اتاق تهاتر کشوری 
بدون اینکه پولی بین دو کشور رد و بدل شود، در مقابل صادرات 
به طرف مقابل، کاال به کشور وارد می شود تا این دو یکدیگر را 

پوشش دهند.
زادبوم افزود: استفاده از ارز متقاضی صرفا برای کاالهایی است 
مواد  به  مربوط  و  وارد شده  آبان  تاریخ ۱۰  تا  گمرکات  در  که 
افراد  این  که  بود  این  استدالل  چون  می شود.  کارخانه ها  اولیه 
کاالهای شان را آوردند و نیازی به فشار آوردن به بازار داخلی ارز 

ندارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، یا خود صادرکننده ها واردات انجام می دهند یا کوتاژ های 
صادراتی شان را در اختیار واردکنندگان قرار می دهند و از طریق 
سامانه جامع تجارت این کار انجام می شود و احتیاج به کار دیگری 
نیست. چون خیلی از صادرکننده ها و واردکننده ها خودشان یکدیگر 

را در فضای تجاری پیدا می کنند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد: اگر کسانی 
هستند که ارز دارند و واردکننده را پیدا نکردند و واردکنندگانی 
هستند که ارزی را برای واردات پیدا نمی کنند، سازمان توسعه 
به  تهاتر  اتاق  یک  ایجاد  با  می توانند  وزارت صمت  و  تجارت 
آنها کمک کنند؛ یعنی فهرستی از صادرکنندگانی که ارز دارند و 
فهرستی از واردکنندگانی که به ارز نیاز دارند و ارز صادرکنندگان را 

پیدا نمی کنند از طریق این اتاق تهاتر به آنها کمک شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان 
الزم االجراست

محمد مسیحی با بیان اینکه از محل این قانون تا پایان سال جاری 
درآمدهای مالیاتی برای دولت و شهرداری ها پیش بینی شده است، 
گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در تاریخ ۲۷ آبان 
ماه سال جاری تا زمان تصویب و الزم االجرا شدن الیحه اصالح و 
دایمی شدن این قانون، توسط مجلس شورای اسالمی به مدت یک 

سال تمدید شده است.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، وی تاکید کرد: مودیان مشمول نظام 
مالیات بر ارزش افزوده همچون سالهای گذشته و بدون وقفه مکلف 
به مطالبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کاال و خدمات 
خواهند بود که در پایان هر دوره مالیاتی می بایست با شرایط مقرر به 

حسابهای تعیین شده واریز کنند.
مسیحی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور اجتناب از تحمل بار مالی 

و تعلق جرایم به مودیان، قانون مذکور باید به طور کامل اجرا شود.
این اظهارات درحالی است که قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 
۸۷ به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید شد 
داشت  اعتبار  مهرماه  تا  قانون  این  امسال  بودجه  برای  اینکه  تا 
که حسن شیخی مدیرکل امور مالی نهاد ریاست جمهوری طی 
به منقضی شدن  اشاره  با  به عامالن ذی حسابی  نامه ای خطاب 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن را تا زمان تصویب قانون 

جدید مورد ایراد دانست.
از سوی دیگر، در حال حاضر قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 
مجلس به شورای نگهبان ارسال شده اما با ایرادات زیادی مواجه شده 

و به مرحله اجرا نرسیده است. 

معاون سازمان مالیاتی:
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معاون طرح و برنامه از آغاز پروژه ای برای هدایت سرمایه گذاری به 
پروژه های مهم و اولویت دار خبر داد و گفت که در این راستا بررسی 
شده که در مجموع ۲۱۰ کاالی مهم به کشور وارد می شود که امکان 
تولید آن ها در کشور وجود دارد و حاال فهرست این کاالها به عنوان 

فرصت های سرمایه گذاری منتشر شده است.
سعید زرندی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که مدتی است در معاونت 
طرح و برنامه دنبال می شود، بحث فرصت های سرمایه گذاری است، 
اظهار کرد: با توجه به کمبود و محدودیت منابع بهتر است سرمایه 
گذاری های جدید به سمت فرصت ها و نیازهای جدید هدایت شود که 

در  این راستا دو اقدام انجام شده است.
وی افزود: اولین اقدام ارائه فهرست صنایع اشباع بود که در آن ها به حد 

کافی در کشور سرمایه گذاری شده و واحد تولیدی وجود دارد.
به گفته این مقام مسئول اقدام دوم معاونت طرح و برنامه ورود به 
موضوع فرصت های سرمایه گذاری است. در این راستا بررسی شده 
که در مجموع ۲۱۰ کاالی مهم به کشور وارد می شود که امکان تولید 

آن ها در کشور وجود دارد.  
زرندی با بیان اینکه بخشی از این کاالهای وارداتی در کشور تولید 
می شود، اما به اندازه نیاز نیست، اظهار کرد: حاال فهرست این ۲۱۰ کاال 
به عنوان فرصت های سرمایه گذاری برای جایگزینی واردات استخراج 

رئیس جمهور وعده کرده که فاز جدید فعالیت سامانه جامع تجارت از 
نهم آذرماه رسما آغاز به کار کند؛ ضمن اینکه به گفته حسن روحانی، 
ناهماهنگی در  فاز کنونی،  این سامانه در  با تکمیل  قرار است که 

صادرات و واردات برطرلف شده و تسهیل تجارت صورت گیرد.
 فاز جدید فعالیت سامانه جامع تجارت از ۱۳۹۹/۹/۹ قرار است به 
فرمان رئیس جمهور آغاز شود. آنگونه که حسن روحانی در جلسه ۲۲ 
مهرماه هیات دولت اعالم کرده، این سامانه قرار است برای تسهیل 
امور تجاری و برطرف کردن مشکالت فعاالن اقتصادی به زیرساخت 

جامع تجارت اهتمام ویژه  ای داشته باشد.
رئیس جمهور اعالم کرده بود که استقرار گمرک الکترونیک مهم ترین 
بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه  های آن را از طریق پیاده  سازی 
زیرساخت ها، و تقویت سیستم های امنیت اطالعات، اجرای سامانه 
یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رسانده 

فهرست ۲۱۰ فرصت سرمایه گذاری منتشر شد

فاز جدید خدمات سامانه جامع تجارت رسما افتتاح می شود

شده است.
وی همچنین از ارسال نامه ای از سوی معاونت طرح و برنامه به قائم 
مقام بانک مرکزی و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی 
خبر داد که در آن توصیه شده بانک ها بر اساس لیست یاد شده به 

فرصت های سرمایه گذاری تسهیالت ارائه دهند.
زرندی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری ها از سوی نهادهای عمومی 
انقالب مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها، 
گفت: معاونت طرح و برنامه از این نهادها خواسته برای سرمایه گذادی 
در بخش صنعت و معدن از لیست تهیه شده در زمینه فرصت های 

سرمایه گذاری و جایگزینی واردات استفاده کنند.
همچنین به گفته این مقام مسئول باتوجه به اهمیت مصرف بهینه 
منابع جهت سرمایه گذاری های جدید، اولویت های سرمایه گذاری 
شامل طرح های جدید صنعتی و معدنی، طرح های نیمه تمام آماده 
جایگزینی  رویکرد  با  سرمایه گذاری  فرصت  واگذاری،  با  مشارکت 
واردات و ... شناسایی شده و از طریق زبانه فرصت های سرمایه گذاری 
در صفحه اصلی سامانه بهین یاب، برای عموم ذی نفعان قابل دسترسی 

بوده و مرتبا به روز رسانی خواهد شد
برای آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری می توانید فهرست این ۲۱۰ 

کاال را از سایت انجمن صنایع نساجی ایران دریافت کنید 

است.
در واقع، با راه اندازی فاز جدید سامانه جامع تجارت قرار است بسیاری 
از مسائل و مشکالت تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، 
ناهماهنگی در امور صادرات و واردات مرتفع شده و این سامانه عالوه 
بر اینکه موجب شفافیت اطالعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت 
فعاالن اقتصادی شود،  مانع از قاچاق کاال و فساد اقتصادی خواهد شد.

می توان  سامانه،  این  جدید  فاز  استقرار  با  که  است  مدعی  دولت 
مسئوالن  و  کرد  پیدا  اطالع  کشور  واردات  و  صادرات  وضعیت  از 
دستگاه های اجرایی ذیربط در صورت لزوم می  توانند وضعیت صادرات 

و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش   گیری کنند.
هنوز اطالعات دقیقی در رابطه با چگونگی ادامه کار این سامانه منتشر 
نشده ولی قرار است که از یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ این سامانه افتتاح رسمی 

شود.

ماموریت های جدید سامانه جامع تجارت

مدیر سامانه جامع تجارت ایران یکی از اهداف این سامانه 
را ایجاد درگاه واحد برای بازرگان و فعاالن تجاری دانست 
و گفت: با رصد و رهگیری کاالها در سامانه جامع تجارت 
دیگر شاهد عرضه خارج از شبکه، افزایش بی رویه قیمت ها، 

کمبود کاال در سطح عرضه نخواهیم بود.
سامانه  کار  جدید  فصل  آغاز  به  اشاره  با  شیرازیان  محمد 
جامع تجارت یکشنبه نهم آذرماه افزود: سامانه جامع تجارت 
ایران موضوع بند )الف( ماده )6( قانون مبارزه با قاچاق و 
را  کار خود  سامانه  این  که  است  کاال مصوبه سال ۱۳۹۲ 
سال  در  قانون   )  6 و   ۵ مواد)  نامه  آیین  تصویب  از  پس 

۱۳۹۵ آغاز کرد.
وی با بیان اینکه از مرداد ماه ۱۳۹۵ بخش تجارت خارجی 
گروه  چند  سفارش  ثبت  فرآیند  با  تجارت  جامع  سامانه 
همین  در  کرد:  تصریح  است،  کرده  کار  به  شروع  کاالیی 
راستا به صورت گام به گام ثبت سفارش کاالها از سامانه 
تجارت  بخش  و  تجارت  جامع  سامانه  به  سفارش  ثبت 

فرامرزی منتقل شد.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران اضافه کرد: فرآیند گام به 
گام به نحوی بود که در پایان سال ۱۳۹6 همه تعرفه های 
جامع  سامانه  در  سفارش ها  ثبت  درگاه  و  سفارش  ثبت 

تجارت بوده است.
از اهداف سامانه جامع تجارت را عالوه بر  شیرازیان یکی 
یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت، ایجاد درگاه واحد 
این  کرد:  بیان  و  دانست  تجاری  فعاالن  و  بازرگان  برای 
و  دریافت  تجاری  فعاالن  از  را  باید درخواست  واحد  درگاه 
بین دستگاه های متولی در الیه حاکمیت منتشر کند که در 
فرآیند ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت نیز همین نقش 

را بر عهده دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآوری کرد: از 
اوایل سال ۱۳۹۷ موضوع رصد و رهگیری کاالهای اساسی 
مطرح شد که به بخش تجارت داخلی سامانه مربوط بوده 

است.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: زیرمجموعه سامانه 
جامع تجارت برای ایجاد یکپارچگی و زیرساخت، زیرسامانه 
های مختلفی در قانون پیش بینی شده است که از جمله 
آن به سامانه جامع روابط تجاری، سامانه یکپارچه مجوزها، 
سامانه شناسه کاال و رهگیری، سامانه جامع انبارها و سامانه 

همتا اشاره کرد.
شیرازیان الزمه رسیدن به یکپارچگی را ایجاد زبان مشترک، 
در سامانه های اطالعاتی هر دستگاه به ازای هر فرآیندی 
که متولی آن است دانست و افزود: در سامانه جامع تجارت 
برای ایجاد این زبان مشترک، برای افراد از کدملی، اماکن 

از کدپستی و برای کاال از شناسه کاال استفاده می شود.
وی هدف از ایجاد سامانه را ایجاد شفافیت دانست و ادامه 
برای  ابزاری  و  مدیران  گیری  تصمیم  ابزار  شفافیت  داد: 
و  رصد  با  و  شود  می  قانونی  ابالغی  سیاست های  اعمال 
رهگیری کاالها در سامانه جامع تجارت دیگر شاهد عرضه 
خارج از شبکه، افزایش بی رویه قیمتها، کمبود کاال در سطح 

عرضه نخواهیم بود.

https: //telegram. me/aiti1395

۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دالر هزینه واردات پارچه چادر است
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: با این پروژه ها حداقل تا 
هفتاد درصد مصرف داخلی را می شود تامین کرد، اما نگاه تولیدکنندگان 
به صادرات این محصول نیز می باشد و آنها می توانند مصرف کسانی که 
از بعضی از کشورهای مسلمان برای زیارت داخل کشور می آیند مثل 
عراق، سوریه، افغانستان را به راحتی تامین کنند. این توسعه ممکن 

است بیشتر هم بشود.
جدی افزود: تا جایی که من اطالع دارم واردات ارزی چادر چیزی بین 

۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دالر است.
وی در مورد مشکالت صنعت نساجی توضیح داد: ماشین آالت صنعت 
تقریبا حدود  و  دارند  تولید مشکل  در خط  پوشاک  استثنا  به  نساجی 
یک سال است که ماشین آالت نو وارد نکرده اند و باید حمایت جدی 

صورت بگیرد.
وی افزود: نزدیک به ۱۷ درصد اشتغال کشور در صنعت چرم، پوشاک 
این  کرونا  خاطر   به  است.  نساجی  صنعت  کلی  طور  به  و  وکفش 
مشاغل آسیب جدی دیدند. در جلسه با وزیر صمت هم اشاره کردم 
که باید حمایت ویژه تری از تولیدکنندگان داشته باشند، تولید کنندگان 
به خصوص در حوزه پوشاک ممکن است زمین گیر شوند و حمایت 

بیش تری نیاز است.
جدی در پاسخ به سوالی در مورد سرمایه گذاری ترکیه ای ها در صنعت 

نساجی ایران اظهار داشت:اگر سرمایه گذاری اینها در مناطق آزاد باشد 
و با مشارکت بخش خصوصی در این منطقه تولید کنند مانعی ندارد 
اما اگر فقط کاالهایشان را برای مصرف بیاورند قطعاً باعث آسیب به 
تولیدکنندگان داخلی می شود. با وضعیت ارزی که داریم، واردات کاالی 

مصرفی چندان توجیهی هم ندارد.
وی افزود: صنعت نساجی نیاز به حمایت ویژه از سمت دولت دارد چرا 
که آسیب شدیدی دیده است. کاالهای تولیدی دیگر کشور به دلیل 
کرونا روی دستشان مانده و متاسفانه عده ای با قیمت بسیار نازلی 
این کاالها را به کشور قاچاق می کنند که این موضوع ممکن است به 

تولیدکنندگان ما آسیب جدی بزند.
خاطرنشان  پوشاک  قاچاق  مورد  در  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 
به  را  قاچاق  از  باالیی  بسیار  رقم  وارد کشور شده  پوشاکی که  کرد: 
خود اختصاص داده است در حالیکه در کشورهای مبدا به خاطر کرونا 
نمی توانند محصوالت شان را بفروشند و حتی به دلیل مسائل محیط 
زیستی نمی توانند آنها را بسوزاند، حاضر هستند به رایگان هم در اختیار 
خریداران بگذارند، لذا با قیمت های بسیار پایین آنها را می فروشند و 
تجار آنها را به کشورهای خودشان می برند. تولیدکنندگان داخلی ما 
نمی توانند با اینها رقابت کنند و ممکن است آسیب ببیند. باید توجه 

داشت که صنعت نساجی در کشور رتبه سوم قاچاق را دارد.

ادامه از صفحه 1
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مالیات  وصول  اجرای  ماه،  بهمن  پایان  تا  کرد  اعالم  نهاوندیان 
مستقیم متوقف خواهد شد. همچنین اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 

هر سه ماه به مدت یک ماه تمدید می شود.
معاون اقتصاد رییس جمهور اظهار داشت: ۱۴ دسته از کسب و کارها 
شناسایی شده اند که شدیداً آسیب دیده بابت شیوع کرونا هستند که 
از جمله آنها واحدهای گردشگری است. برای این مشاغل یک ماه 
تنفس بابت اقساط تسهیالت دریافتی در نظر گرفته شده و اقساط 

آنها مشمول تاخیر و جریمه نمی شود.
از  هریک  برای  ماهانه  امسال  اینکه  اعالم  با  نهاوندیان  محمد 
اعضای خانوار ۱۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز 
می شود، اظهار داشت: این روند بابت جبران کاهش درآمدهاست تا 

بتوانیم از این شرایط پرآسیب ابتالی کرونا خارج شویم.
وی با اشاره به اینکه برای همه کسب و کارها در زمینه وصول 
مالیات مستقیم تصمیم گیری شده است، گفت: تا پایان بهمن ماه، 

اجرای وصول مالیات مستقیم متوقف خواهد شد.
افزود: کسب و کارهای  اقتصادی رئیس جمهور همچنین  معاون 

پرداخت  گواهی  به  نیازی  پروانه  تشکیل  و  صدور  برای  حقیقی 
افزوده  ارزش  مالیات  اظهارنامه  مالیات نخواهند داشت. همچنین 

هر سه ماه به مدت یک ماه تمدید می شود.
وی با بیان اینکه جرایم و بخشودگی مالیات تا پایان سال ۹۹ تمدید 
خواهد شد، بیان داشت: مالیات های ابالغی و همچنین اعتراض به 

آنها قابل تمدید خواهد بود.
نهاوندیان یادآور شد: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حقوقی ها نیز 

تا پایان بهمن ماه تمدید می شود.
وی بیان کرد: صدور مجوزهایی که هر دستگاهی نیاز به آن دارد، 
چنانچه مهلت آن تا پایان بهمن ماه باشد، قابل تمدید خواهد بود. 
همچنین پرداخت کسب و پیشه شهرداری نیز تا پایان بهمن تمدید 

می شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ۱۴ دسته از کسب و کارها 
شناسایی شده اند که شدیداً آسیب دیده بابت شیوع کرونا هستند که 
از جمله آنها واحدهای گردشگری است. برای این مشاغل یک ماه 
تنفس بابت اقساط تسهیالت دریافتی در نظر گرفته شده و اقساط 

آنها مشمول تاخیر و جریمه نمی شود.
نهاوندیان گفت: در فاصله آذر ماه که کسب و کارها تعطیل بودند، 
چنانچه با چک برگشتی مواجه شوند می توانند با مراجعه به بانک ها، 

آثار مترتب بر چک برگشتی را ملغی کنند.
وی خاطرنشان کرد: قبض گاز واحدها نیز به مدت دو ماه امهال 

می شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ این 
تدابیر، فشار بر کسب و کارها کم شده و با عزم ملی و رعایت جدی 
توصیه های بهداشتی بتوانیم از اوج گیری ابتال فاصله گرفته و دوره 

سالمت را شاهد باشیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور: 

تا پایان بهمن ماه، اجرای وصول مالیات مستقیم متوقف می  شود

ماهه  هشت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  تجارت  آمار 
سال جاری حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاال به ارزش 

۴۴ میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر است.
به گزارش فارس مهدی میراشرفی، رئیس كل گمرک ایران با اعالم 
این خبر گفت: میزان واردات کاال در این مدت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تن بودکه از این رقم ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن را کاالهای 

اساسی تشکیل می دهد.
وی افزود: ارزش کل واردات کاال در این مدت ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 

و ارزش به ترتیب یک درصد و ۱۸ درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: در بخش صادرات نیز بیش از 
۷۵ میلیون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر -بالغ 
بر سه برابر میزان واردات- صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ 
درصد و از حیث ارزش ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

کاهش داشته است.
میراشرفی در ادامه گفت: همان طور که در ماه های قبل نیز اعالم 
کردیم، خوشبختانه روند کاهندگی صادرات کشورمان ماه به ماه به 
شرایط عادی  نزدیک می شود و امیدواریم که تا پایان سال شرایط 

بهتری در بحث صادرات داشته باشیم.
وی در مورد کشورهای عمده مقاصد صادراتی ایران گفت: عراق با 
۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر در رتبه اول، چین با همین میزان در 
مقام دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر سوم، 
ترکیه با یک میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر چهارم و افغانستان با یک 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر در جایگاه بعدی قرار دارند.
میراشرفی تأکید کرد: نکته  ای که در مورد صادرات آبان ماه امسال 
حائز اهمیت است این است که محصول پسته مقام چهارم کاالهای 
صادراتی ایران را کسب کرده و با توجه به اینکه میانگین ارزش 
کاالهای صادراتی کشورمان هر کیلو حدود ۳۰ سنت است، پسته 
هر کیلو 6 دالر و باالتر صادر شده و این نشان می دهد که در اقالم 
عمده صادراتی، محصوالت کشاورزی و در رأس آن پسته سهم 

خوبی دارند.
وارداتی  کاالهای  ترکیب  به  اشاره  با  ایران  گمرک  کل  رئیس 
 6 با  چین  شامل:  واردات  مبدأ  کشورهای  اظهارداشت:  کشورمان 
میلیارد دالر، امارات با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر، ترکیه با ۲ 
میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر و 

آلمان با یک میلیارد و یکصد میلیون دالر بوده اند.
میراشرفی همچنین درباره اقالم عمده وارداتی کشورمان گفت: از ۱۰ 
قلم عمده کاالهای وارداتی غیر از دو قلم کاالی ضروری، هشت قلم 
دیگر شامل کاالهای اساسی است و در این مورد هم موضوع حائز 
اهمیت این است که واردات کشور به سمت تأمین کاالهای ضروری 

و اساسی و اقالم مورد نیاز تولید پیش می رود.
رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار ترانزیت کاال از کشورمان افزود: 
در هشت ماهه سال جاری ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کاال از قلمرو 
کشورمان به سایر کشورهای همسایه ترانزیت شده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

تجارت خارجی کشور از مرز ۴۴ میلیارد دالر گذشت

با توجه به ابالغیه اخیر ریاست جمهوری در راستای رفع تعهد ارزی 
و فراهم شدن امکان واردات در مقابل صادرات طبق ضوابط جدید 
فهرست تعرفه های مجاز استفاده از محل تامین ارز »حساب ارزی« 

و »از محل صادرات« اعالم شد.
و  تجار  اطالع  به  اساس  این  بر  اکسپورتنا،  خبرنگار  گزارش  به 
بازرگانان می رساند استفاده از محل های تامین ارز »از محل صادرات 
خود«، »از محل صادرات دیگران«، »حساب ارزی وارد کننده« و 
»حساب ارزی دیگران« تنها برای پرونده هایی امکان پذیر است که 

تمامی تعرفه های آن جزء فهرست پیوست باشد.
کد تعرفه های مجاز استفاده از محل تامین ارز »حساب ارزی« و 
»از محل صادرات« در سایت انجمن صنایع نساجی ایران قابل 

دسترسی می باشد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران، از پیگیری رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان خبر داد و گفت: تاکنون به لحاظ نرم افزاری فرایند 
تهاتر ارز صادراتی برای واردات در سامانه جامع تجارت عملیاتی 
نشده است. علی مالئی، معاون كسب و كار اتاق ایران می گوید: 
تاکنون به لحاظ نرم افزاری فرایند تهاتر ارز صادراتی برای واردات 
در سامانه جامع تجارت عملیاتی نشده است؛ اما با ابالغ بسته جدید 
ارزی از سوی وزارت صنعت و همراهی شخص وزیر با اتاق ایران، 
می توان به بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب تهاتر با واردات 

کاالی اساسی امیدوار بود.

سامانه جامع تجارت در اطالعیه ای، شیوه اخذ تعهدنامه ساالنه از 
واردکننـدگان کاالهـای اسـاسی را اعالم کرد که بر اساس آن، 
اخذ تعهدنامه معتبر از هر شرکت، فقط یکبار در سال صورت خواهد 
پذیرفت. به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، سامانه جامع تجارت در 
اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع بازرگانان محترم می رساند، پیرو بند 
۱ دهمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز، مقرر گردیده است 
جهت اخذ تعهد از واردکننـدگان کاالهـای اسـاسی برای عرضه 
کاالهای وارد شده خود با قیمت  مصوب در شبکه توزیع تحت 
نظارت، به جای این که در زمان ثبت سفارش به ازاء هر پرونده تعهد 
محضری اخذ شود، تعهدنامه معتبر از هر شرکت فقط برای یک بار 
در سال اخذ گردد. لذا واردکنندگان می بایست تعهدنامه مذکور را بر 

روی کلیه پرونده های ثبت سفارش خود بارگذاری نمایند.
نمونه  تعهدنامه واردکنندگان در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 

قابل دسترسی میباشد

فهرست تعرفه های مجاز استفاده از محل تامین ارز 
»حساب ارزی« و »از محل صادرات«

اتاق ایران پیگیر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است

اخذ تعهدنامه ساالنه از واردکنندگان کاالهای اساسی
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