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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند كلیه 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.(

محمود توالیی: افزایش 8 درصدی مالیات در بودجه 98 
منجر به بیکاری و تعمیق رکود می شود

نشست مشترک اعضای کارگروه ریسندگی الیاف بلند 
انجمن صنایع نساجی ایران 

محمـود توالیـی رئیس کمیسـیون مالیـات، کار و تأمیـن اجتماعی 
اتـاق ایـران می گویـد: نـرخ مالیـات در کشـور پاییـن نیسـت، بلکه 
نـرخ »مالیات پـردازان« پایین اسـت. بایـد عدالت مالیاتـی جایگزین 
معافیـت مالیاتی شـود. بررسـی نقشـه راه مالـی دولت در سـال ۹۸، 
نـکات کلیـدی را منعکـس می کنـد. الیحـه بودجـه ۹۸ از نظر کل 
منابـع بودجـه بالغ بـر 1703.2 هزار میلیارد تومان اسـت که بررسـی 
درآمدهـای دولـت به عنـوان یکـی از اجـزای اصلـی منابـع عمومی 
بودجه نشـان می دهد درآمدهای حاصل از مالیات دولت در مقایسـه 
بـا سـال جـاری )۹7( با افزایش ۸/1 درصدی پیش بینی شـده اسـت. 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز انتقاد از معطل ماندن قانون 
مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: نباید در مقابله با قاچاق که جزو 

مطالبات به حق مردم است فرصت سوزی صورت پذیرد.
سردار علی مؤیدی در حاشیه جلسه مبارزه با برندهای قاچاق در 
جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم اجرای قانون اظهار داشت: طرح 
مقابله با برندهای قاچاق یه صورت ملی و با پایلوت قرار دادن 
استان تهران شروع شده که بخش اعظمی از کار جهت برخورد با 

برندها پیش رفته است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی بیان کرد: رسانه ها هم به عنوان 
نماینده مردم مطالبه گری می کنند و به منظور تحقق این طرح 
پیگیری الزم را داشتند، ستاد با همکاری همه دستگاه ها بخش 
اعظمی از کار را پیش برده و با هماهنگی سایر حوزه ها مقرر شد 

این طرح استمرار داشته باشد تا به نتیجه قطعی برسیم. 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: مخاطبان در حوزه 
برندها حدود 100 برند هستند و ۸0 درصد کار نیز تاکنون انجام 
شده که تولیدکنندگان داخل و بازاریان نیز از این طرح حمایت 
الزم را داشته و خود را موظف به پاسخگویی به مطالبات مردم 

می دانند. 
مؤیدی با اشاره به لزوم حمایت از کاالهای داخلی افزود: تا زمانی 
که قاچاق وجود دارد تولید داخل تعطیل است و اگر می خواهیم 
کشور پویا و اقتصاد به روزی داشته باشیم باید با قاچاق به هر 
شکل ممکن اعم از برخورد با تابلوی برندهای قاچاق و  غیرتابلو 
برخورد شود که اکنون کار از برخورد با تابلو شروع شده و اقدامات 

بعدی متناسب با زمان و شرایط پیش می رود. 
وی در پایان با انتقاد از معطل ماندن قانون مبارزه با قاچاق پوشاک 
خاطرنشان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری و تأکیدات 
رئیس جمهور حمایت از کاالی داخلی از اهمیت بسیاری برخوردار 
است  و در همین راستا مبارزه با قاچاق کاال به ویژه پوشاک 
اهمیت دوچندان پیدا می کند، حرف مردم هم همین است پس 
نباید در مقابله با قاچاق که جزو مطالبات به حق مردم است 

فرصت سوزی صورت پذیرد.

نشسـت مذکـور راس سـاعت 10/30 صبـح روز دوشـنبه مـورخ 
۹7/10/16 بـا حضـور اعضای کارگروه ریسـندگی الیاف بلند برگزار 
و  پـس از خیـر مقـدم آقای مهندس نیلفـروش زاده دبیر کل انجمن 
و توضیحـات مقدماتی آقای محمد حسـین مطهـری دبیر کار گروه 
ریسـندگی الیـاف بلنـد، جلسـه به طـور رسـمی آغـاز بـه کار کـرد. 
آقـای مطهـری طـی سـخنانی گـزارش مختصـری از فعالیت های 
هیات رئیسـه کمیته مذکور و نشسـت ها و جلسـات و پیگیری های 
انجـام شـده در طول یکسـال گذشـته را بـه اطالع اعضـای کمیته 

رسـاندند و پـس از آن سـرکار خانـم مهنـدس محرابـی مدیـرکل 
دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
و آقـای میرمحمـدی از کارشناسـان اداره کل طبـق دعـوت قبلـی 
در جلسـه حضـور یافتنـد. در این نشسـت حاضرین پـس از معرفی 
خـود بـه طـرح نظـرات و دیدگاه هـای خـود در خصـوص وضیعت 
فعلی صنعت ریسـندگی نخ فرش ماشـینی و مسـایل و مشـکالت 
خـود پرداختنـد مهم تریـن مباحـث مطـرح شـده در ایـن نشسـت 
موضوعاتـی ماننـد مشـکالت ایجاد شـده در خصوص بیـش بود و 
کسـر تخلیه در گمرکات، واردات نخ از خارج کشـور، ثبت سفارشات 
و مشـکالت عدیـده در تامیـن ارز، مشـکالت یوزانس هـای سـال 
گذشـته و مسـایل عدیده ایجاد شـده در خصـوص افزایش ناگهانی 
نـرخ ارز، ناهماهنگی هـای ایجاد شـده در واگـذاری موضوعات ثبت 
سـفارش بـه اسـتان ها، تعرفه تر جیحی با کشـور ترکیه، مشـکالت 
تامیـن مواد  اولیه و مسـایل بانکـی و گمرکی از جمله مـواردی بود 
در ایـن نشسـت مطرح شـد. فعالین این صنعـت همچنین طوماری 
از درخواسـت های خـود را کـه به مهـر و امضای واحدها رسـیده بود 
در اختیـار انجمن صنایع نسـاجی ایـران و اداره کل صنایع نسـاجی 

بـه گزارش پایـگاه خبری اتـاق ایران»واگذاری طرح هـای نیمه تمام 
دولتـی بـه بخش خصوصی« دیگر نکته ای اسـت کـه در تبصره 1۹ 
الیحـه بودجـه ۹۸ به آن پرداخته شـده و بر اسـاس آن دسـتگاه های 
اجرایـی مکلـف شـده اند از محل منابـع بودجه کل کشـور تمهیدات 
الزم را بـرای اجـرای طرح جدید، نیمه تمام و آمـاده بهره برداری و در 
حـال بهره بـرداری از طریـق انعقاد قـرارداد واگذاری و یا مشـارکت با 
بخش هـای خصوصـی، تعاونـی و شـهرداری ها و دهیاری هـا فراهم 
کننـد. توالیـی در مـورد تکالیـف مالیاتی بودجـه ۹۸ گفـت: با توجه 
ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

انتقاد سردار مؤیدی از فرصت سوزی 
در زمینه مقابله با قاچاق پوشاک

امضای قرارداد ۲۲ میلیون یورویی با 8 برند خارجی

ادامه در صفحه 2

معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزیـر کار از انعقـاد قـرارداد 
22 میلیـون یورویـی با هشـت برند بیـن المللی در حوزه پوشـاک 
خبـر داد و گفـت: بـا اجـرای طرح اشـتغال روسـتایی بازگشـت به 

روسـتاها آغاز شـده اسـت.
اشـتغال  تسـهیالت  پرداخـت  بـه  اشـاره  بـا  منصـوری  عیسـی 
روسـتایی گفـت: اعتقـاد مـا ایـن اسـت کـه اگـر قـرار بـه ارائـه 
کمک های اشـتغال اسـت وام برای ایجاد دار قالی مشـکل را حل 
نمی کنـد، بلکـه افـراد را بدهـکار می کنـد ولـی اگـر روی اتصـال 
برندهـای فعلـی شـناخته شـده و حضور آنهـا در بازارهـای جهانی 
متمرکـز شـویم و بـه آنهـا کمـک بالعـوض کنیـم تـا به شـکل 
فنـی بـه ابزارهـای الزم بـرای حضـور در بازارهـای جهانی مجهز 
شـوند گام اول مـا بـرای تقویـت و توسـعه اشـتغال برداشـته و به 

شـکل گیری تقاضـا منجـر می شـود. به گـزارش ایسـنا، وی ادامه 
داد: وقتـی تقاضا شـکل گرفـت دار قالی ایجاد می شـود،  بافندگان 
جدید فعال می شـوند، سـفارش شـکل می گیـرد و زنجیـره ارزش 
در بـازار بـه وجود می آیـد و آن زمـان می توانیم بـه تولیدکننده ای 
کـه با برندهـای بین المللی خودمان قـرارداد دارد سـفارش بدهیم. 
معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزیـر کار با اشـاره بـه وجود 
۴۴ هـزار روسـتای شـناخته و ثبـت شـده در کشـور، اظهـار کرد: 
در طـرح اشـتغال روسـتایی ۴۹60 روسـتا را بـه عنـوان روسـتای 
کانونـی شناسـایی کردیـم و از ایـن میان 137روسـتا را بـه عنوان 
روسـتای کانونـی انتخـاب کردیـم و مداخـالت توسـعه ای خود را 
در آنهـا گسـترش دادیـم.  منصـوری بـا حضـور در یـک برنامـه 

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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نشست مزبور راس ساعت 1۴ روز یکشنبه ۹7/10/۹ و با یاد و نام 
خداوند متعال با حضور امضاءکنندگان ذیل در محل ساختمان انجمن 
تشکیل گردید و موارد و مباحثی به شرح زیر مطرح شد و نسبت به 

برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات هزار و پنجمین نشست هیات مدیره انجمن مورخ 

۹7/10/02 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
2- آقای مهندس شهالیی توضیحاتی را درخصوص نشست مشترک 
با آقای فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در روز شنبه هفته آتی مورخ ۹7/10/15 ارائه فرمودند که مقرر شد لیست 
ده نفره ای از اعضای هیات مدیره برای حضور در این جلسه تهیه گردد . 

3- مقرر شد تا آئین نامه اجرائی کارگروه های تخصصی انجمن توسط 
دبیرکل تهیه و جهت تصویب در هیات مدیره مطرح گردد . 

۴- نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شماره 
370/۹7/56635 مورخ ۹7/۹/1۸ مبنی بر درخواست تعدیل قیمت 
محصوالت نساجی تولید شده از مواد پتروشیمی قرائت گردید که با 
عنایت به عدم کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی مقرر شد تا مکاتبه 
مناسبی از طریق انجمن صورت پذیرد و با مستندات الزم پاسخ این 
نامه تهیه شود ضمناً مقرر شد تا نشست مشترکی با مسئولین سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام گردد. 
بمناسبت  یزد  به  از سفر  گزارشی  نیلفروش زاده  مهندس  آقای   -5
یزد در روز سه شنبه  نمایشگاه فرش ماشینی و منسوجات  افتتاح 
مورخ ۹7/10/۴ ارائه فرمودند و توضیحات مختصری را از گله مندی 
صنعتگران و تولیدکنندگان یزد از باالبودن قیمت فروش نخ و الیاف 
مصنوعی ارائه فرمودند ایشان صنعت رومبلی، روفرشی و پرده ای در یزد 

را بی نظیر و قابل رقابت با کاالهای خارجی دانستند. 
کمیته  جلسه  دهمین  برگزاری  از  گزارشی  شیبانی  دکتر  آقای   -6
با اشاره  ارائه فرمودند ایشان  تخصصی پتروشیمی مورخ ۹7/10/۸ 
تفصیلی به حضور نماینده انجمن صنایع نساجی ایران به عنوان عضو 
ثابت کارگروه تنظیم بازار مواد پتروشیمی جهت حضور در کلیه جلسات 
کارگروه مذکور گزارش مبسوطی از مذاکرات این جلسه ارائه فرمودند و 
همچنین مقرر شد که دبیرخانه انجمن طی مکاتبه ای با دفتر اداره کل 
صنایع نساجی و پوشاک، موضوع لزوم شفاف سازی نسبت به حق رای 

نماینده انجمن در این کارگروه را مورد تاکید قرار دهد . 
7- صورتجلسه کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، 
مکاتباتی  درخصوص  مورخ ۹7/10/27  تهران  کشاورزی  و  معادن 
اعمال  از  جلوگیری  بمنظور  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  با 
محدودیت های ثبت صورتجلسات هیات مدیره و تغییرات شرکت ها 
با توجه به پرونده های بدهی های مالیاتی ارجاع شده به اجرائیات قرائت 
آقای تقوی نژاد رئیس  با  گردید و مصوب شد که جلسه مشترکی 

سازمان امور مالیاتی برنامه ریزی گردد . 
۸- به پیشنهاد مهندس شهالیی مقرر شد تا برنامه جامعی توسط 
انجمن صنایع نساجی ایران برای دوران رکود و شرایط جدید اقتصادی 

کشور تهیه گردد . 
۹- درخصوص مکاتبات وارده از طرف شرکت بانیان فردا و اوراسیا نوید 
درخصوص موضوع انتخاب مجری برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی 
مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا پیگیری های 

بعدی توسط دبیرکل صورت پذیرد. 
10- جناب آقای سیدرضا الجوردی گزارش مختصری از بازدید خود 
و آقای مهندس سجادی از کارخانه ریسندگی گیالن و نفیس نخ ارائه 

فرمودند . 
11- جلسه در ساعت 17:۴5 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت .          
عدم حضور آقایان:  دکتر حسن کاردان و  عبدالحسن اخوان مقدم 

حاضرین  آقایان: مهندس محمدجعفر شهالیی، سید رضا الجوردی،  
مهندس عباس مقصودی، مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی، مهندس 
رضا حمیدی، مهندس حسن نیلفروش زاده، محسن آهنگریان، دکتر 
شاهین کاظمی،  مهندس علی فرهی، دکتر علیمردان شیبانی،  دکتر 

محمدعلی عامری، سیدجعفر حسینی، مهدی ضابطی 

خالصه مذاکرات هزار و ششمین نشست 
هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي ایران

تلویزیونـی تصریـح کـرد: ایـن روسـتاها اغلـب مرکـز دهسـتان 
هسـتند و بیش ترین داده و سـتانده را با روسـتاهای همجوار دارند 
کـه امیدواریـم در ادامـه بـه هـزار روسـتا برسـانیم. فرض مـا این 
اسـت که اگر در روسـتاهای کانونی کسـب و کارهای دارای مزیت 
توسـعه یابـد، روسـتاهای همجوار هـم متصل می شـوند و ارتقای 
تاحـدودی  فراگیـر صـورت می گیـرد در آن صـورت می توانیـم 
۴۴ هـزار روسـتای موردنظـر را پوشـش بدهیـم. وی در ادامـه از 
بازگشـت به روسـتاها خبر داد و گفت: در حال حاضر در بسـیاری 
از روسـتاهای کانونـی بـدون تزریـق وام، بازگشـت اتفـاق افتـاده 
اسـت و بخـش اعظمی از آن بـه دلیل اصالح الگوی کشـت بوده 
اسـت. کشـاورزی کـه گنـدم تولید می کـرد و به دلیـل محدودیت 
آب ناچـار بـه تـرک منطقه بود اکنون با کشـت جایگزیـن ماندگار 
شـده اسـت. معـاون اشـتغال وزیرکار بـا بیان این که طرح کشـت 
جایگزیـن بـا محصوالتـی همچـون گوجـه فرنگـی، زعفـران و 
گیاهـان دارویـی نتیجه داده اسـت، گفت: در مـورد زعفران الگوی 
جدیـدی از نظـام تامیـن مالـی را در کشـور راه انـدازی کردیم که 
نظـام بانکـی قبـاًل   به چنیـن ابزارهایی مجهـز نبود. مثـال در یک 
مـورد تولیـد مبتنـی بر قـرارداد که توسـط نماینـدگان مجلس هم 
راسـتی آزمایی شـده اسـت، ۴000 کشـاورز بـا شـرکت صاحـب 
برند شـناخته شـده در کشـور قـرارداد بسـته اند تـا در ازای تحویل 
محصول به این شـرکت، تسـهیالت اشـتغال روسـتایی را دریافت 

 . کنند
منصـوری ادامـه داد: بـه ایـن نحـو کـه کشـاورزان بـر اسـاس 
آموزش هـا، اسـتانداردها و تجهیـزات موجود، محصـول تولیدی را 
تحویـل می دهنـد و بعـد از تحویـل کاال به شـرکت،   پولـش را از 

امضای قرارداد ۲۲ میلیون یورویی با 8 برند خارجی
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بانـک می گیرنـد؛ در حقیقـت مـا پـول را بـه جـای فـرد در اختیار 
فعالیـت گذاشـتیم کـه اصطالحاً به آن نظـام تامین مالـی زنجیره 
ارزش می گوینـد و بـه ایـن شـرکت بـزرگ کمـک کردیـم تـا در 
بازارهـای جهانی حضور داشـته باشـد و محصولـش را عرضه کند.  
بـه گفتـه وی در حـال حاضـر الگـوی تولید مبتنـی بر قـرارداد در 
مـورد برخـی کاالهـا از جملـه کفـش، فـرش، مبلمان،  پوشـاک و 
رب گوجـه فرنگـی اتفـاق افتاده اسـت. معـاون توسـعه کارآفرینی 
و اشـتغال وزیـر کار از انعقـاد قـرارداد 22 میلیـون یورویی در حوزه 
پوشـاک خبـر داد و گفـت: ظـرف ۸ ماه گذشـته 22 میلیـون یورو 
قـرارداد بـا ۸ برنـد بین المللـی در حـوزه پوشـاک بسـته شـده و 
سـرمایه گذار خارجـی صاحـب برند در ایـران سـرمایه گذاری کرده 
اسـت. ایـن امـر موجـب شـده تـا شـرکت های ایرانـی نیـز برای 
فعـال شـدن در ایـن حـوزه اعـالم آمادگـی کننـد و امیدواریـم در 
سـایر رسـته های پرظرفیـت نیـز بتوانیـم ایـن طـرح را گسـترش 
عنـوان  بـه  تکاپـو  از طـرح  درعیـن حـال  منصـوری  بدهیـم.  
مهم تریـن طـرح وزارت کار در حـوزه اشـتغال فراگیـر نـام بـرد و 
گفـت: طـرح تکاپـو در حـال اجرا اسـت و تـالش ما این بـوده که 
رسـته های پـر ظرفیـت در حـوزه ایجـاد ارزش افـزوده و اشـتغال 
پایـدار را توسـعه بدهیـم. در حال حاضر در حوزه کفش و پوشـاک، 
مبلمـان و آی تـی ایـن امـر محقق شـده اسـت؛ البته ما مسـئول 
نیسـتیم و طـی هماهنگی با دسـتگاه های مربوطـه، کار اتصال به 

بازارهـای جهانـی را دنبـال می کنیم. 
طـرح توسـعه کسـب و کار و اشـتغال پایـدار )تکاپـو( یکـی از 
طرح هـای مطـرح وزارت کار اسـت کـه بـرای اجـرای ایـن طرح 

20 هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
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بـه وضعیـت فعلـی بنگاه هـای اقتصـادی، افزایش مالیـات منجر به 
تعمیـق رکـود و توسـعه بیـکاری می شـود.  او تصریـح کـرد: دولت 
به خوبی از وضعیت کسـب وکارهای شـفاف، مولد و شناسـنامه دار در 
کشـور مطلع اسـت. از طرفی بر اسـاس آمـاری که خود دولـت ارائه 
داده و پیش بینی هایی که کرده اسـت، درآمد کسـب وکارها در سـال 
۹۸ مـازاد بـر سـال جـاری نخواهد بود. بـر همین اسـاس افزایش ۸ 
درصـدی مالیـات در سـال آینـده به رکـود و بیـکاری دامـن خواهد 
زد. مگـر اینکـه دولـت تصمیـم بگیـرد توسـعه پایه هـای مالیاتی را 
کـه سـال ها صحبـت از اجرایی شـدن آنها در سـازمان امـور مالیاتی 
مطـرح اسـت، به طـور کامل اجـرا کند. توالیـی با بیان ایـن موضوع 
کـه به نسـبت رشـد درآمد مالیاتی امـا پایه مالیاتی بـدون تغییر بوده 
اسـت، پیشـنهاد داد: ۸ درصـد افزایش درآمد مالیاتی پیش بینی شـده 
در بودجه ۹۸ نسـبت به تحقق مالیات سـال های گذشـته محاسـبه 
شـود. به گفته رئیس کمیسـیون مالیات، کار و تأمیـن اجتماعی اتاق 
ایـران مبنـای محاسـبه ایـن ۸ درصـد بر اسـاس میزان رقـم بودجه 

سـال قبـل )بودجـه سـال ۹7( بوده اسـت درحالی که اگـر بخواهد بر 
اسـاس میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سـال جاری محقق شود، 
بـه 30 درصـد هم خواهد رسـید.  توالیی تأکید کـرد: صاحب نظران 
و مسـئوالن در نهادهـای مختلـف به خصـوص وزارت اقتصـاد و 
سـازمان امـور مالیاتـی همـواره ادعا دارند کـه نرخ مالیات در کشـور 
بـه نسـبت GDP پایین اسـت؛ اما باید توجه داشـت که نـرخ مالیات 
در کشـور پاییـن نیسـت، بلکه نـرخ »مالیات پـردازان« پایین اسـت. 
متأسـفانه معافیت هـای قانونی مالیاتی بزرگی در کشـور وجـود دارد 
کـه اگر اصالح شـوند، نسـبت نرخ مالیـات به تولیـد ناخالص داخلی 
در ایران،حتـی در مقایسـه بـا دیگـر کشـورهای منطقـه قابل توجـه 
خواهـد بـود. رئیس کمیسـیون مالیـات، کار و تأمیـن اجتماعی اتاق 
ایـران بـا تأکید بـر عدالـت مالیاتی به جـای معافیت مالیاتـی، گفت: 
متأسـفانه معافیت هـای مالیاتـی در همـه حوزه هـا مشـکل دارد. به 
اسـم تشـویق بـرای سـرمایه گذاری کاری کردیم کـه برخی صنایع 

پیشـرو مانند پتروشـیمی از دادن مالیات امتنـاع می کنند. 

و پوشـاک قـرار دادنـد. در بخش پایانی این نشسـت آقای مهندس 
شـهالیی رییـس هیـات مدیـره انجمـن طی سـخنانی به مسـایل 
و مشـکالت واحدهـا و پیگیری هـای انجـام شـده توسـط انجمـن 
اشـاره فرمودنـد و از همراهـی و همکاری مدیران صنایع نسـاجی و 
پوشـاک در پیگیری مسـایل و مشـکالت واحدهای نسـاجی تقدیر 
نمودنـد و ابـراز امیـدواری نمو دند با همکاری مشـترک همه فعالین 
زنجیـره تولیـد بتـوان اسـتراژی مناسـبی را بـرای صنعت نسـاجی 
فراهـم نمود. ایشـان با اشـاره به لزوم کالن نگـری در بحث صنعت 

نشست مشترک اعضای کارگروه ریسندگی الیاف بلند 
انجمن صنایع نساجی ایران 

محمود توالیی: افزایش 8 درصدی مالیات در بودجه98 
منجر به بیکاری و تعمیق رکود می شود

از فعالیت هـا و تالش هـای جزیـره ای بـدون توجـه بـه منافـع کل 
زنجیـره انتقاد نمودند و در پایان این نشسـت سـرکار خانم مهندس 
محرابـی ضمـن تشـکر از حاضرین در ایـن نشسـت توضیحاتی را 
در خصـوص مسـایل و مطالـب ارایه شـده توسـط حاضرین مطرح 
فرمودنـد و از انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران خواسـتند جمع بنـدی 
مطالـب ایـن نشسـت را طـی نامـه ای جهت طـرح در کمیتـه اتاق 
فکـر بـا حضور وزیر صنعت معـدن و تجارت به اداره کل نسـاجی و 

پوشـاک منعکس نماید.
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بـه گـزارش مهر، بهـرام شـهریاری، عضو هیات مدیـره انجمن 
تولید کننـدگان و صادرکنندگان نسـاجی و پوشـاک در نشسـت 
اعضـای ایـن اتحادیـه ، از آغـاز به کار کمیتـه برندهـای ایرانی 
خبـر داد و گفت: سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز از 10 دی ماه 
برخورد با پوشـاک قاچاق خارجی را در دسـتور کار قـرار داده؛ اما 
متأسـفانه به دلیل فشـارهایی که از بخش های مختلف اصناف 
و صنعـت به سـتاد وارد شـد، طـرح تنها یک روز عملیاتی شـده 
و هم اکنـون متوقـف اسـت؛ اگرچه با قول مسـاعد سـتاد مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز مقـرر شـده تـا از 22 دی ماه مجـدد اجرای 

آن آغاز شـود.
وی افـزود: اجـرای طـرح برخـورد بـا پوشـاک قاچاق در سـطح 
فروشـگاه ها، بـه دلیـل البی های قـوی و جریان هـای قدرتمند، 
بعـد از گذشـت یـک روز متوقـف شـد و البتـه بررسـی های مـا 
نشـان می دهـد برخی مدعی هسـتند که مبـارزه با قاچـاق باید 
صـورت گیـرد؛ امـا بهانه آنهـا بر هـم ریختن بـازار به خصوص 
بـا نزدیـک شـدن در ایام پایانی سـال اسـت؛ در حالـی که ما به 
عنـوان تولید کننـدگان صاحب برند در حوزه پوشـاک کاماًل قول 

می دهیـم کـه بـازار را بـدون هیچ کـم و کاسـتی تأمین کنیم.
عضـو هیـات مدیـره اتحادیـه تولید کننـدگان و صادر کننـدگان 
پوشـاک اظهـار داشـت: به گفته مخالفـان این طرح نیاز به سـه 
میلیـارد دالر واردات پوشـاک وجـود دارد در حالی که 60 میلیون 
دالر واردات رسـمی انجـام می شـود. ضمـن اینکـه بـه اعتقـاد 
آنهـا برخـورد بایـد در مبـادی بـوده نـه اینکـه چماق به دسـت 
بـه فروشـگاه ها مراجعـه کرده و مدعـی مبارزه با قاچاق باشـیم.

وی یادآور شـد: برخی آدرس غلط به مقامات مسـئول می دهند 
کـه بـر این اسـاس مـا از معاون سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و 
ارز درخواسـت کرده ایـم تا بسـترهای قانونی را فراهـم کرده که 
ایـن طـرح مجدد آغـاز شـود؛ اما تولیدکننـدگان بایـد این نکته 
را مدنظـر قـرار دهند کـه باید قـوی در صحنه باشـند؛ نه اینکه 

اجـازه دهنـد بار دیگـر طرح متوقف شـود.

۲۲ دیماه، مجددًا با عرضه پوشاک 
قاچاق برخورد می شود
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معـاون سـازمان تعزیـرات حکومتـی گفـت: برخـورد تعزیـرات بـا 
فروشـگاه های پوشـاک قاچـاق جـدی اسـت و از مجمـوع برندهای 
پوشـاک خارجـی موجود در کشـور، فقط 70 برند مجـوز دارند و بقیه 

بـه صـورت غیرقانونی وارد کشـور می شـوند.
 محمدعلـی اسـفنانی افـزود: بـا متخلفانـی که بـا برندهـای خارجی 
فاقـد ثبـت در کشـور و نمایندگی رسـمی، اقـدام به عرضه پوشـاک 
می کننـد، برخـورد می شـود. بـه گـزارش تسـنیم، وی ادامـه داد: 
کاالهای وارداتی باید شناسـه داشـته و مجوزهای الزم برای فعالیت 

را دریافـت کرده باشـند.
اسـفنانی خاطرنشـان کرد: طرح مبـارزه با عرضه پوشـاک قاچاق به 
ایـن معنا نیسـت که تنها در سـطح عرضه مبارزه صـورت گیرد بلکه 
قانـون می گوید برخورد باید در سـطح مبادی ورودی باشـد و مبادی 

ورودی نیـز کار خـود را انجام می دهند.
معـاون سـازمان تعزیـرات حکومتی تصریـح کرد: فرقـی نمی کند 
قاچـاق از چـه طریقـی وارد شـود؛ چـه از طریـق کولبرهـا یـا از 
طریق اسـکله های وارداتـی، تعزیرات برخورد می کنـد و امیدواریم 
سردسـته مجموعه ها و کسـانی که در راس کار هسـتند، شناسایی 

تنها 70 برند پوشاک خارجی در ایران مجوز فعالیت دارند

شوند.
پیشـتر اسـفنانی گفتـه بـود که گشـت مشـترک تعزیرات بـا حضور 
روسـای شـعب تعزیـرات، نمایندگانی از سـتاد مبارزه بـا قاچاق کاال 
و ارز و سـایر نهادهـای نظارتـی بـا فروشـگاه های عرضـه پوشـاک 

خارجـی قاچـاق برخـورد می کند.
بـر پایـه دسـتوالعمل مـاده هفت آیین نامـه اجرایـی مـاده 13 قانون 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز و بـه منظـور حمایـت از تولید پوشـاک 
داخلـی، از اول دی، بـا عرضـه برندهـای محـرز )قطعـی( پوشـاک 

قاچـاق برخـورد می شـود. 
بـا توجـه به پایـان یافتـن مهلت چنـد ماهه اخیـر برای جمـع آوری 
و عرضـه نشـدن پوشـاک خارجی فاقد شناسـه کاال در سـطح بازار، 
بر اسـاس دستورالعمل یادشده همچنین دسـتورالعمل »نحوه صدور 
گواهی فعالیت نمایندگان و شـعب شـرکت های خارجی عرضه کننده 
پوشـاک در ایـران«، از آغـاز دی مـاه امسـال عرضـه پوشـاک در 
واحدهـای تجـاری عرضه کننـده پوشـاک خارجـی فاقـد نمایندگی 

رسـمی، ممنوع شـده است.

عمده قاچاق پوشاک از طریق گمرک انجام می شود

عضو کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس با اشـاره به اینکه بخش 
عمـده قاچـاق پوشـاک از گمـرکات انجـام می شـود، گفـت: قاچاق 
پوشـاک بـه صـورت کوله بـری و مسـافری خیلـی زیاد نیسـت و به 
همیـن جهـت گمرک بایـد نظارت و کنتـرل بیشـتری در این زمینه 

داشـته باشد.
سـید عبدالمجیـد اجتهـادی مدیـر کل پیشـگیری و نظـارت بـر 
امـور قاچـاق کاال و ارز سـازمان تعزیـرات در مصاحبـه بـا رادیـو 
بـا بیـان اینکه رهبـر معظم انقـالب بر مبـارزه با قاچـاق از ورود 
تـا سـطح عرضه تاکیـد دارند، گفـت: همچنیـن قانون مبـارزه با 
قاچـاق کاال و ارز صراحتـًا بـر مبـارزه با قاچاق از مبـادی ورودی 
و حمـل و نقـل بیـن شـهری تا محـل عرضـه تصریـح دارد. در 
ایـن قانـون و در فصـل پیشـگیری، در مـاده 13 قانـون، کلیـه 
کاالهـای خارجـی که وارد کشـور می شـود، باید کد شناسـه کاال 
و رهگیـری داشـته باشـند. ایـن وظیفـه وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت بـوده کـه حدود سـه سـال نـگارش آئین نامـه آن طول 

 . کشید
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم، وی افـزود: از کاالهایـی کـه کـد 
شناسـه شـان تقریباً انجام شـده است، طرح رجیسـتری گوشی های 
موبایـل بـود کـه بـا موفقیت بیش از یک سـال اسـت کـه دارد اجرا 
می شـود و واقعـاً ثمـرات خیلی خوبی داشـته باشـد. اولویـت دوم کد 
رهگیـری مربـوط بـه پوشـاک بوده اسـت کـه در حـال حاضر طبق 
دسـتورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، کد شناسـایی پوشـاک 
تنظیم شـده اسـت و دسـتورالعمل آن سـال گذشـته به شرکت های 

وارد کننده ابالغ شـده اسـت. 
مدیـر کل پیشـگیری و نظـارت بر امور قاچـاق کاال و ارز سـازمان 

تعزیـرات بـه اعتـراض برخی از بخش هـای خصوصی اشـاره کرد 
و بیـان داشـت: آن ها اعتقـاد دارند مبـارزه با قاچاق بایـد از مبادی 
ورودی باشـد امـا بهتریـن مبـارزه در سـطح عرضه اسـت زیرا اگر 
سـطح عرضـه نا امـن شـود و امـکان عرضه وجود نداشـته باشـد، 
خـود بـه خـود کاال دیگـر وارد نمی شـود و نمونه آن را در گوشـی 

موبایل  شـاهد هستیم.
وی افـزود: در برنامـه ای کـه سـتاد مرکـزی مبـارزه با قاچـاق کاال 
داشـته اسـت، تصمیم گرفته شـد پوشـاک خارجی که مجوز ورود به 
داخـل کشـور ندارنـد و محرز اسـت قاچاق اسـت، جمع آوری شـود. 
البتـه بایـد محرز شـود آن جنس واقعـا همان برند خارجی اسـت که 

ورودش ممنوع اسـت. 
محمـد علی پورمختـار عضو کمیسـیون حقوقـی و قضایی مجلس 
نیـز بـا تصریـح بـر اینکـه بایـد در بخـش عرضه مبـارزه بـا قاچاق 
کاال بـا جدیـت و قـوت بیشـتری رسـیدگی شـود، گفـت: کاری که 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در دوره قبـل کرد و طرح شـبنم را 
حـذف کـرد، زمینه سـاز قاچاق شـد درحالیکـه هیچ توجیهـی برای 

نداشت.  آن 
وی تصریـح کـرد: یکی از کارهایی که سـازمان تعزیـرات باید انجام 
دهـد، الـزام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای طرح شـبنم 

است. 
البتـه گفتـه شـده اسـت کـد رهگیری همـان طرح شـبنم اسـت و 

امیـدوار هسـتیم خیلی سـریع تـر اجرایی شـود. 
عضو کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس با اشـاره به اینکه بخش 
عمـده قاچـاق پوشـاک از گمـرکات انجـام مـی شـود، عنـوان کرد: 
قاچـاق پوشـاک به صورت کوله بری و مسـافری خیلی زیاد نیسـت 
و بـه همیـن جهـت گمرک بایـد نظارت و کنتـرل بیشـتری در این 

زمینه داشـته باشد. 
و  نزدیکتریـن  قوی تریـن،  عرضـه  کنتـرل  کـرد:  تاکیـد  وی 
اثربخش تریـن راه بـرای مبارزه بـا قاچاق کاال و به ویژه پوشـاک 
اسـت زیـرا خیلـی از برندهایـی کـه وارد مـی شـود بایـد ثبـت 
سـفارش داشـته باشـد و اگـر نداشـته باشـد، بایـد با فروشـنده به 
جـرم فـروش کاالی قاچـاق برخـورد شـود و اگـر هـم برنـد غیر 
واقعـی اسـت، کالهبـرداری صـورت گرفته اسـت و باز هـم باید 

بـا آن برخورد شـود.
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قابل توجه صادركنندگان محترم
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  که  می رساند  اطالع  به  بدین وسیله 
معادن و کشاورزی ایران مجدانه در پی حل مشکالت پیش 
سازوکارهای  با  رابطه  در  محترم  صادرکنندگان  برای  آمده 
طراحی شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در روش های بازگشت ارز صادراتی به چرخه تجاری 
با  متعددی  جلسات  تاکنون  رابطه  این  در  می باشد.  کشور 
مسئوالن محترم ذی ربط برگزار گردیده است و مشکالت و 
تنگناهای صادرکنندگان و کاستی های سامانه های موجود به 

استحضار ایشان رسانده شده است.
با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات، به منزله شریان 
ارزآوری اقتصاد کشور، در شرایط کنونی ضرورتی دوچندان 
یافته است و همچنین با تأکید بر ضرورت انکارناپذیر بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشور، اتاق 
وظیفه خود می داند که پی گیر اصالح سازوکارهای موجود، 
به نحوی که هر دو مهم همزمان حاصل شود و لطمه ای به 
هیچکدام وارد نگردد، باشد. فعاالن اقتصادی بر این اعتقادند 
که وضع موجود در جهت تقویت صادرات و بازگشت ارز به 
بسیار ضروری  متخذه  اصالح سیاست های  و  نیست  کشور 

است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تعهد 
به پی گیری مشکالت صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی 
اقتصاد کشور، از کلیه صادرکنندگان محترم اکیداٌ درخواست 
می نماید تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه 

نیما بصورت منظم و مستمر اقدام نمایند. 
ماهیت  ارز،  نوع  به  بسته  صادرکننده ای  هر  است  بدیهی 
هزینه  و  میزان صادرات  مقصد صادرات،  کاالی صادراتی، 
حاصله  ارز  گذاری  نرخ  به  نسبت  خود،  کاالی  شده  تمام 

مختار و صالح می باشد.
اتاق ایران امید دارد تا با همکاری بانک مرکزی، نگرانی های 
و  گردد  مرتفع  صادرکنندگان  و  کنندگان  تولید  روی  پیش 
آن ها بتوانند بیش از پیش، با امید و اعتماد از عهده وظیفه 
تاریخی خود در بیشینه کردن درامدهای ارزی کشور برآیند.

اطالعیه مهم اتاق ایران درباره بازگشت ارز 
حاصل از صادرات

از 10 چهره برگزیده اقتصاد و کارآفرینی تجلیل شد

امین الضرب  تندیس  و  نشان  لوح،  اعطای  مراسم  دوره  سومین  در 
از  تجلیل  و  کشاورزی  و  بازرگانی  معدن،  صنعت،  برتر  چهره های  به 
پیشکسوتان و تولیدکنندگان که هر ساله توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار 

می شود، از 10 چهره اثرگذار تقدیر و تجلیل شد.
در این مراسم ابتدا از استاد محمدعلی موحد و استاد عزت اله فوالدوند، به 
خاطر پژوهش ها، تالیفات و ترجمه آثاری که از نظر فرهنگی و اقتصادی 
اثرگذار بوده و باعث آشنا شدن بیشتر جامعه ایرانی با مفاهیم اقتصادی 
چون رقابت، توسعه، آزادسازی و ... شده است، با اهدای لوح و نشان 

امین الضرب تقدیر شد.
از  و  ستاره  آرد  کارخانه  بنیانگذار  مرتضوی  ابوالقاسم  سید  آن  از  پس 
پیشکسوتان صنعت آرد کشور و لئون آهارونیان مدیرعامل شرکت ستی و 
از پیشکسوتان صنعت حمل ونقل با دریافت لوح و نشان امین الضرب مورد 

تجلیل قرار گرفتند.
فیلیمو  آپارات و  بنیانگذار سایت  از محمدجواد شکوری مقدم  هم چنین 
و برادران محمدی )حمید و سعید( بنیانگذاران دیجی کاال نیز به عنوان 
استارت آپ های فعال و اثرگذار در فضای اقتصادی و فرهنگی کشور با 

اعطای لوح و نشان امین الضرب تجلیل شد.
در بخش صنعتگران نیز سلطان حسین فتاحی بنیانگذار کارخانه تولید لوازم 
خانگی امرسان و اکبر ابراهیمی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی پاکشوما 

لوح و نشان امین الضرب از اتاق تهران دریافت کردند.
در نهایت عباسعلی قصاعی مدیرعامل چینی زرین ایران و حمیدرضا 
هاشمی نیا موسس شرکت های تکوین الکترونیک، سام الکترونیک و سام 
سرویس موفق به دریافت لوح، نشان و تندیس امین الضرب به عنوان 

کارآفرینان ویژه شدند.
عزت اله فوالدوند، مترجم برجسته کشور، پس از آنکه لوح و نشان خود 
را از دستان علی اکبر رفوگران، بنیانگذار کارخانه بیک و حجت االسالم 
سیدمحمود دعایی دریافت کرد، برای دقایقی در باب خدمات حاج حسن 
امین الضرب به سخنرانی پرداخت. او گفت: کارنامه شادروان حاج حسن 
او  مداوم  کوشش های  و  ایران  به  او  عشق  از  سرشار  امین الضرب، 
برای  تالش  و  تجدد  چرخه  از  کشور  واپسماندگی های  جبران  برای 
اعتالی مقام میهن و تمدن جهانی است. او بود که به رغم دشمنی 
خشک اندیشان خرافاتی، کارخانه برق از روسیه خرید و به ایران آورد و 
خانه ها و خیابان های تهران را منور کرد و باز او بود که به منظور انتظام 
بخشیدن به امور بازرگانی، اطاق تجارت تهران را تاسیس کرد که نیای 
اتاق بازرگانی امروز است ... و همچنین او بود که در استقرار اقتصاد آزاد 
در ایران کوشید. تفصیل خدمات او و اقدامات روشن بینانه اش البته، در 
این مختصر مقدور نیست. اما همین قدر یادآوری این نکته ضروری 
است که این ها در زمانه ای صورت گرفت که در سراسر ایران، فقر و 
بی سوادی بیداد  می کرد. به نحوی که به نوشته مرحوم تقی زاده، در 
زمان حیات امین الضرب، جمع کل محصالن مدارس در ایران حدود 

دو هزار نفر بود.
او افزود: البته نباید از یاد برد که همین گونه اقدامات امین الضرب و رجال 
میهن دوستی مانند او بود که در سال های بعد، نه تنها به رشد دانش و 
تخصص در کشور، بلکه همچنین به تقویت احساس ایران دوستی انجامید.

فوالدوند در ادامه چنین گفت: از ژرفای وجود، امیدوارم بی اخالقی، جرم 
و جنایت و مال اندوزی به هر قیمت که امروز به کابوس عاشقان این 
سرزمین تبدیل شده است، نتواند جای میهن دوستی و خدمت به ایران 

را در جوانان بگیرد.
دکتر محمدعلی موحد از دیگر چهره های نام آشنای عرصه فرهنگ و 
تاریخ نگاری کشور بود که در سومین دوره همایش امین الضرب از وی 
تقدیر به عمل آمد. وی که آثار و تالیفاتش در حوزه عرفان پژوهی شهره 

است و به ویژه در شناخت شمس تبریزی، تالیف سترگی دارد و کتاب 
»خواب آشفته نفت« را به رشته تحریر درآورده است، به دلیل کسالت و 
بیماری نتوانست در این همایش حضور یابد. داماد استاد موحد به همراه 
به  فارسی  ادبیات  و  زبان  این عضو فرهنگستان  تالیفات  و  ناشر کتب 
نمایندگی از دکتر محمدعلی موحد لوح افتخار و نشان امین الضرب را 

دریافت کردند.
محمد واشویی ناشر کتاب های استاد موحد، با بیان اینکه این مولف معاصر 
کشور در بستر بیماری پیغام سپاس خود از دریافت نشان امین الضرب را 
ابراز کردند، گفت: دکتر موحد بر این باورند که گره ها و مشکالت اقتصادی 
امروز کشور، از امور فرهنگی مستقل و جدا نیست و به اعتقاد وی، ریشه 
معضالت این دو عرصه، یکسان است. وی همچنین از توجه و اهتمام 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به تجلیل از نام آوران عرصه فرهنگ 

کشور در کنار نخبگان کارآفرینی قدردانی خود را ابراز کرد.
همچنین حجت االسالم سید محمود دعایی طی سخنانی در تجلیل از نام و 
خدمات عزت اهلل فوالدوند و محمدعلی موحد در اعتالی فرهنگی سرزمین 
ایران، گفت: شناخت امروز فرزندان، مردان و زنان ایران از بزرگانی همچون 
شمس تبریزی و موالنا، مرهون و مدیون آثاری است که دکتر موحد به 

رشته تالیف درآورده است.
لئون آهارونیان، پیشکسوت حمل ونقل که لوح و نشان خود را از دستان 
عال میرمحمدصادقی و ابراهیم عسگریان، هر دو از پیشکسوتانی که در 
سال های گذشته مورد تقدیر قرار گرفته بودند، دریافت کرد طی سخنانی 
گفت: من از ایرانیان ارمنی تبار هستم که در سال 130۹ در سلماس به دنیا 
آمده ام. در سال 1316سلماس را ترک کرده و به تهران آمدیم و سال های 

تحصیل را در تهران گذراندم.
او سپس توضیح داد که پس از اتمام تحصیلش در هنرسرای عالی و در 
رشته شیمی، چگونه گذارش به آزمایشگاه آب و خاک افتاد و حدود 12 

سال مدیریت این آزمایشگاه را برعهده گرفت. 
از  پس  ارمنستان  و  ایران  مشترک  اتاق  راه اندازی  از  سپس  آهارونیان 
استقالل این کشور در سال 1370 یاد کرد و گفت: طی سال ها نمایشگاه 
کاالهای ایرانی را در ارمنستان برگزار کردیم. اما در سال های گذشته، 

سازمان توسعه تجارت برگزاری این نمایشگاه را به استان ها واگذار کرد.
او در ادامه سخنانش تاکید کرد: تاکنون این کشور را ترک نکرده ام و از 
این پس هم ترک نخواهم کرد. من اکنون تحت لوای شرکت حمل ونقل 

ستی۴00 نفر حقوق بگیر دارم.
در ادامه این مراسم، حمید محمدی، یکی از دو برادر بنیانگذار مجموعه 
از دستان اسحاق  امین الضرب  لوح و نشان  از دریافت  دیجی کاال پس 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری پشت تریبون ایستاد و گفت: 
برگزاری آیین امین الضرب و اعطای نشان به کارآفرینان برای جامعه ای که 
نیاز به الگو دارد و برای تشویق فضای کارآفرینی و اعتماد به برندهای ملی، 
یک ضرورت است. او افزود: هر کشوری در مسیر توسعه به مقوله اعتماد 
به برندهای ملی نیاز دارد. کشورها با برندهای خود شناخته  می شوند و ما 
هم تالش  می کنیم که از دیجی کاال یک برند ملی برای کشورمان بسازیم.
در ادامه این مراسم، عباسعلی قصاعی مدیرعامل چینی زرین ایران که در 
این دوره لوح، نشان و تندیس امین الضرب را از معاون اول رئیس جمهور 
دریافت کرد، در سخنانی جایگاه صنعت چینی ایران در جهان را رتبه دوم، 
پس از کشور چین که در جایگاه نخست ایستاده، اعالم کرد و گفت: در 
حال حاضر ساالنه در حدود 50 هزار تن ظروف چینی در کشور توسط ۸ 
واحد صنعتی تولید می شود که بازمانده از 2۴ کارخانه واحد بزرگ صنعت 

چینی سازی ایران هستند.
حمیدرضا  هاشمی نیا به عنوان موسس سه شرکت تکوین الکترونیک، سام 
الکترونیک و سام سرویس که با همکاری شرکت سامسونگ کره جنوبی، 
تولید محصوالت این برند در ایران را برعهده دارد، پس از دریافت لوح و 
نشان امین الضرب از اسحاق جهانگیری، طی سخنانی ابراز امیدواری کرد 
که با درایت مدیران سیاسی و همت کارآفرینان، رونق به اقتصاد ایران 
بازگردد. او گفت: کارآفرینان خواهان رونق تولید و پیشرفت و توسعه کشور 
هستند و نیازمند حمایت مردان دلسوز عرصه سیاست. باید از این تریبون به 
سیاستگذاران بگویم که کارآفرینان را دریابید که روزگار بسیار سختی است.
مراسم  راه اندازی  خاطر  به  تهران  بازرگانی  اتاق  از  تقدیر  با  هاشمی نیا 
امین الضرب گفت: خوشحال و سپاسگزارم از دریافت این تندیس و مطمئنم 

الیق تر و شایسته تر از من در صنعت و تجارت ایران بسیارند. 
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