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ــان  ــتاندارى خراس ــادى اس ــور اقتص ــى ام ــاون هماهنگ مع
ــت  ــا محوری ــت: شــهرك تخصصــى نســاجى ب رضــوى گف

ــود. ــاد مى ش ــهد ایج ــى در مش ــش خصوص بخ
علــى رســولیان معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى 
ــات  ــاز عملی ــم آغ ــوى در مراس ــان رض ــتاندارى خراس اس
ــن  ــت: ای ــن آباد گف ــاده حس ــازى ج ــاز اول بهس ــى ف اجرای
ــن  ــوان معی ــه عن ــت شــهردارى مشــهد ب ــا محوری ــروژه ب پ
اجرایــى  روز  مــدت 140  در  مقاومتــى مشــهد  اقتصــاد 

مى شــود. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، او ادامــه داد: جــاده 
حســن آباد نقــش موثــرى در توســعه اقتصــادى شــهر مشــهد 
به ویــژه در مســیر ارتباطــى بــه شــهرك صنعتــى تــوس دارد. 
ــان  ــتاندارى خراس ــادى اس ــور اقتص ــى ام ــاون هماهنگ مع
ــرمایه گذارى اقتصــاد  ــروژه س ــدود 300 پ ــت: ح رضــوى گف
مقاومتــى در مشــهد توســط معیــن اقتصــاد مقاومتــى 
و در قالــب الگــوى مثلــث توســعه اقتصــادى فرهنگــى 

برنامه ریــزى شــده اســت.
مســیر  در  امــروز  مانــع  مهم تریــن  افــزود:  رســولیان 
ــت  ــط اس ــاى مرتب ــدور مجوز ه ــد ص ــرمایه گذارى، فراین س
و به همیــن منظــور بــا احصــاى 40 فراینــد ســعى در کاهــش 

ــم.   ــب و کار داری ــاى کس ــود فض ــا و بهب زمان ه
ــان  ــده در خرس ــاد ش ــت ایج ــاى مثب ــه فض ــاره ب ــا اش او ب
ــون دالر  ــدود 150 میلی ــارى ح ــال ج ــت: در س رضــوى، گف
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــوب ش ــى مص ــرمایه گذارى خارج س
ــه اســتان را نشــان  ــال ســرمایه گذران خارجــى ب مســأله اقب
ســرمایه گذارى  توســعه  مانــع  تحریم هــا  و  مى دهــد 

ــد.  ــد ش نخواه
ــان  ــتاندارى خراس ــادى اس ــور اقتص ــى ام ــاون هماهنگ مع
ــل  ــتان را تکمی ــعه اس ــاى توس ــى از ضرورت ه ــوى یک رض
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت و گف ــاجى دانس ــت نس ــره صنع زنجی
تجربــه اســتان در ایــن حــوزه بخــش خصوصــى در خصــوص 
ایجــاد شــهرك تخصصــى نســاجى اعــالم آمادگــى کــرده و 
ــرکت  ــه ش ــى از جمل ــتگاه هاى متول ــى دس الزم اســت تمام
مســاعدت  خصــوص  ایــن  در  صنعتــى  شــهرك هاى 

ــد.  ــته باش ــرى را داش حداکث
ــاره  ــن اقتصــادى درب ــه فعالی ــه دغدغ ــا اشــاره ب رســولیان ب
وجــود ایســتگاه در محــل شــهرك صنعتــى و در مســیر متــرو 
ــن  ــده ای ــل آم ــتعالم به عم ــزود: در اس ــهد-گلبهار، اف مش

ــت. ــده اس ــى ش ــتگاه پیش بین ایس

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

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

سازمان امور مالیاتى در بخشنامه اى شرایط جدید بخشودگى جرایم مالیاتى 
را اعالم کرد. 

بر اساس این بخشنامه، مودیان مالیاتى در صورتى که مانده بدهى قطعى 
پرداخت کنند مشمول قطعیت  اعالم شده،  را طبق شرایط  شده خود 

بخشودگى جرایم خواهند شد.

این بخشنامه در حالى با امضاى رئیس کل امور مالیاتى به ادارات کل 
مالیاتى سراسر کشور ابالغ شد که سال گذشته رئیس اتاق بازرگانى تهران 
در نامه اى به معاون اول  رئیس جمهور نسبت به عدم وجود سازوکار مدون 
بخشودگى جرائم در ادارات امور مالیاتى انتقاد کرد و خواستار شفافیت 
بنگاه هاى بخش  اقتصادى و  براى فعاالن  و وحدت رویه هاى متخده 

خصوصى شد. 
مکاتبه مذکور با دستور صریح معاون اول رئیس جمهور مبنى بر حل مشکل 

یاد شده به دبیر ستاد اقتصاد مقاومتى ارجاع شد.
در همین رابطه، طى هفته گذشته معاون کسب و کار و مدیر امور مالیاتى 
اتاق بازرگانى تهران با حضور در جلسه اى که به دعوت رئیس امور اقتصاد 
مقاومتى و شوارى اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ دوم مرداد 
ماه 98 برگزار شد، پیشنهادات خود را در رابطه نحوه اتخاذ راهکارهاى 

عملیاتى براى رفع معضل مذکور ارائه دادند. 
سرانجام تالش اتاق تهران براى رسیدگى به مشکل بخشودگى جرائم 

مدیرکل دفتر صنایع نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: نیاز کشور به چادر مشکى در حال حاضر ساالنه 90 میلیون 

متر مربع است. 

افسانه محرابى با اشاره به فعالیت یک واحد تولیدى چادر مشکى در کشور 
افزود: ظرفیت تولید این کارخانه 10 میلیون متر مربع در سال است.

به گزارش رادیو اقتصاد، وى اظهارداشت: کشور با این حساب با کمبود 
80 تا 85 میلیون متر مربعى چادر مشکى مواجه است که باید از محل 

واردات تامین شود.
مدیرکل دفتر صنایع نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: پارچه چادر مشکى از کشورهاى مختلف به خصوص از چین 

و بنگالدش وارد مى شود.
وى همچنین در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر واردات مواد اولیه 
چادر مشکى مشمول چه نوع تعرفه گذارى است، افزود: تعرفه واردات مواد 

اولیه چادر مشکى در کشور همانند سایر پارچه هاست.
محرابى اظهارداشت: مواداولیه موردنیاز تولید پارچه در صنعت نساجى 

قطعيت بخشودگی جرايم مالياتی

مدیرکل دفتر صنایع نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت:

 نياز ۹۰ ميليون متري کشور به چادر مشکي
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ايجاد شهرک تخصصی نساجی با محوريت 
بخش خصوصی در مشهد

5- برخى از شاخص هاى صنایع نساجى و پوشاك 
در طى دهه 1990 میالدى نساجى و پوشاك بزرگ ترین صنعت ترکیه 

به شمار مى رفت. نرخ رشد متوسط ساالنه این صنعت به میزان 12/2 
درصد، بیش از دو برابر میانگین رشد اقتصادى کشور (5/2 درصد) در 
و  نساجى  در سال 2001 میالدى، صنعت  بود.  دهه 1990 میالدى 
پوشاك سهم 5/5 درصد از تولید ناخالص داخلى، 22/6 درصد از تولید 
ناخالص داخلى بخش صنعت و 21 درصد از اشتغال صنعتى ترکیه را 

بر عهده داشت. 
بر اساس آمار موسسه تامین اجتماعى ترکیه، در سال 2016 میالدى 59 
هزار شرکت در صنایع نساجى، پوشاك و چرم ترکیه فعال بودند که شامل 
16 هزار شرکت نساجى و 31 هزار شرکت پوشاك مى گردد. کل تعداد 
کارکنان در واحدهاى رسمى بالغ بر یک میلیون نفر و براى کل واحدهاى 
رسمى و غیررسمى نساجى و پوشاك و چرم حدود دو میلیون نفر برآورد 

مرکز پژوهش هاى مجلس پاسخ داد؛ 

پوشاک ترکيه ای چگونه بازارها را فتح کرد؟ (بخش دوم و پايانی)
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شامل نخ، رنگ و مواد شیمیایى دیگر است.
جمله  از  پوشاك»  و  نساجى  توسعه صنعت  و  «تولید  داد:  ادامه  وى 
پروژه هاى مهم و اولویت دار برنامه رونق تولید وزارت صنعت، معدن 

و تجارت است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: تولید چادر مشکى از جمله زیر پروژه هاى مهم برنامه تولید و 

توسعه صنعت نساجى و پوشاك کشور است.

این وزارتخانه، مشوق هایى براى  برنامه رونق تولید  افزود: مطابق  وى 
سرمایه گذارى در تولید چادر مشکى با توجه به نیاز کشور پیش بینى شده 

است.
محرابى در ادامه یادآورشد: واحدهایى که مبادرت به تولید چادر مشکى 
کنند یکسرى تسهیالت خاصى براى آنان در نظر گرفته خواهد شد تا 
ضمن توجیه پذیر شدن تولید نسبت به سرمایه گذارى در این زمینه بیشتر 

ترغیب و تشویق شوند.

مالیاتى بنگاه ها به نتیجه رسید و خوشبختانه در بخشنامه 8 مرداد 1398 
سازمان امور مالیاتى، انعکاس راهکارهاى پیشنهادى اتاق تهران به خوبى 

مشهود است.
مسعود خوانسارى، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران، 
ضمن قدردانى از این اقدام سازمان امور مالیاتى، به تمامى فعاالن اقتصادى 
بخش خصوصى توصیه کرد فرصت استفاده از مزایاى بخشنامه مذکور را 
که پس از حدود سه سال مطالبه مداوم پارلمان بخش خصوصى پایتخت 

فراهم شده است، مغتنم بشمارند. 
در بخشنامه جدید که به امضاى امیدعلى پارسا، رئیس سازمان امور 
مالیاتى کل کشور رسیده و به ادارات کل امور مالیاتى سراسر کشور 
سال  نام  به  سال 1398  اینکه  به  توجه  «با  است:  آمده  شده،  ابالغ 
تولید  از  راستاى حمایت  این سازمان در  لذا  تولید مزین شده،  رونق 
و کاالى ایرانى و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادى، رعایت اصل 
مالیاتى،  محترم  مودیان  رضایتمندى  افزایش  و  رجوع  ارباب  تکریم 
تصمیماتى به شرح زیر در خصوص بخشودگى جرایم مالیاتى قابل 
بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات هاى مستقیم مصوب 
27/11/1380 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیات هاى 
مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، براى مودیان 
در صورت  تا  اتخاذ  غیردولتى،  حقوقى  اشخاص  و  حقیقى  اشخاص 
پرداخت مانده بدهى قطعى شده خود (اعم از اصل بدهى و جرایم غیر 
قابل بخشش) تا پایان سال جارى، در اجراى مقررات ماده 191 قانون 
مالیات هاى مستقیم به عنوان مودى خوش حساب از این حیث و در این 

مرحله تلقى و به شرح زیر مورد بخشودگى قرار گیرد:
1- در صورت پرداخت مانده بدهى قطعى شده تا تاریخ 30/7/1398 

معادل 100 درصد جرایم قابل بخشش.
2- در صورت پرداخت مانده بدهى قطعى شده از تاریخ 1/8/1398 

قطعيت بخشودگی جرايم مالياتی

پروانه  داراى  تولیدى  واحدهاى  مودیان  براى   30/8/1398 تاریخ  تا 
بهره بردارى و پروانه کسب تولیدى از مراجع ذیربط، معادل 98 درصد 
قابل  جرایم  درصد   96 مودیان  سایر  براى  و  بخشش  قابل  جرایم 

بخشش.
3- در صورت پرداخت مانده بدهى قطعى شده از تاریخ 1/9/1398 تا 
پایان سال جارى براى مودیان واحدهاى تولیدى داراى پروانه بهره بردارى 
و پروانه کسب تولیدى از مراجع ذیربط، به ازاى هر ماه معادل 2 درصد و 
براى سایر مودیان معادل 4 درصد، از درصد بخشودگى موضوع بند (2) 

فوق کسر مى گردد.
4- میزان بخشودگى جرایم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهى قطعى 

شده هر یک از سنوات مى باشد.
این بخشنامه، مودیان یاد شده  5- براى بخشودگى جرایم در اجراى 
مى بایست درخواست بخشودگى جرایم را به اداره امور مالیاتى تسلیم تا در 

اجراى این بخشنامه مورد بخشودگى قرار گیرد.
6- مودیان مذکور که قبل از ابالغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهى 
مالیاتى قطعى شده خود اقدام نموده اند، مى توانند درخواست بخشودگى 
جرایم خود را حداکثر تا تاریخ 20/12/1398 به ادارات امور مالیاتى تسلیم 

تا مورد بخشودگى قرار گیرد.
7- مودیان محترم مالیاتى مى توانند براى هر یک از سنوات با پرداخت 

بدهى مالیاتى آن سال، از مفاد این بخشنامه بهره مند شوند.
8- استفاده از مفاد این بخشنامه براى بخشودگى جرایم عملکرد و 
دوره هاى مالیاتى سال هاى 1395، 1396 و 1397 براى مودیانى که 
طبق مقررات ماده 169 قانون مالیات هاى مستقیم و آیین نامه اجرایى 
تبصره (3) این ماده مکلف به ارسال فهرست معامالت هستند، منوط 
به ارسال فهرست معامالت هر یک از سال هاى مذکور تا 30/7/1398 

است.
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خالصه مذاکرات  هزار و بيست و ششمين  نشست هيئت  مديره
هزار و بيست و ششمين نشست هيأت مديره انجمن صنايع 
نساجی ايران  با حضور اکثريت اعضای  هيات مديره در روز 
يکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ در محل دفتر انجمن صنايع نساجی 
ايران تشکيل و برگزار شد و نسبت به موارد ذيل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آن ها اتخاذ تصميم به عمل آمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و بیســت و پنجمیــن  نشســت 
ــورخ  ــران  م ــاجى ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــات مدی هی
98/04/16 قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور 

رســید.
2-  قبــل از ورود بــه دســتور جلســه آقــاى مهنــدس 
ــره  حمیــدى طــى ســخنانى اعضــاى محتــرم هیــات مدی
را بــه رعایــت اتحــاد و یکدلــى و صبــر و شــکیبایى بیشــتر 
دعــوت فرمودنــد و تلفیــق نیــرو و تــوان و انــرژى جوانــان 
ــرفت و  ــل پیش ــى از عوام ــوتان را یک ــه پیشکس و تجرب

ــذارى بیشــتر انجمــن دانســتند.  اثرگ
ــره  ــات مدی ــار هی ــى در اختی ــه اداره مجمــع عموم 3- برنام
قــرار گرفــت و در خصــوص جزئیــات برنامــه بحــث و تبــادل 

نظــر شــد.
ــى  ــع عموم ــه مجم ــه ب ــراى ارائ ــه دار ب ــزارش خزان 4- گ

ــد. ــت گردی ــوردى قرائ ــا الج ــید رض ــاى س ــط آق توس
5- گزارش دبیرکل به مجمع قرائت گردید.

6- گــزارش جلســه بــا آقــاى دکتــر کریمــى معاون صــادرات 
ــدس  ــاى مهن ــورخ 98/04/19 توســط آق ــزى م ــک مرک بان

نیلفــروش زاده ارائــه گردیــد .
ــورى  ــرك جمه ــى گم ــاون فن ــا مع ــه ب ــزارش جلس 7- گ
ــدس  ــاى مهن ــورخ 98/04/18 توســط آق ــران م اســالمى ای
نیلفــروش زاده ارائــه گردیــد کــه موضــوع قرنطینــه پنبــه و 
کســر تخلیــه از جملــه مــواردى  بــود کــه در جلســه مذکــور 

مطــرح گردیــد.
8- گــزارش جلســه کمیتــه صــادرات انجمــن مــورخ 
ــه  ــروش زاده ارائ ــدس نیلف ــاى مهن ــط آق 98/04/18 توس
گردیــد، کــه در ایــن جلســه آقــاى مباشــر بــه عنــوان رییــس 
کمیتــه و آقــاى ســید جــواد ســجادى به عنــوان دبیــر کمیته 

ــد. انتخــاب گردیدن
9- مصــوب گردیــد جلســه روز یکشــنبه مــورخ 98/04/30 
بــه دلیل برگــزارى مجمــع عمومــى در روز شــنبه 98/04/29 

برگــزار نگــردد.   
ــى گمــرك دعــوت گــردد  ــاون فن ــد از مع ــرر گردی 10- مق
تــا در جلســه هیــات مدیــره انجمــن صنایــع نســاجى ایــران 

حضــور یابنــد.
11- جلســه در ســاعت 18:30 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد خاتمــه یافت.
عدم حضور با اطالع قبلى آقایان: 

ــدس  ــى، مهن ــى فره ــدس عل ــن کاردان، مهن ــر حس دکت
ســیدجواد ســجادى بیدگلــى، دکتــر شــاهین کاظمــى، اکبــر 

ــدم          ــاف، عبدالحســین اخــوان مق لب

صورتجلسه

مدیرکل دفتر صنایع نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت:

 نياز ۹۰ ميليون متري کشور به چادر مشکي
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مى شود. نظر به اشتغال تقریباً برابر بین واحدهاى نساجى و پوشاك رسمى 
و میزان اشتغال 2 تا 3 برابرى پوشاك نسبت به نساجى، بخش اعظم 
اشتغال غیررسمى صنایع نساجى و پوشاك شامل واحدهاى خرد و کوچک 

پوشاك مى شود. 
بر اساس داده هاى اتاق صنایع استانبول، در سپتامبر سال 2013 میالدى 
انواع نخ (پنبه اى، پشمى و ابریشمى (958 هزار  ظرفیت ساالنه تولید 
تن، انواع پارچه تارى-پودى 56 / 1 میلیارد مترمربع و ظرفیت تولید انواع 

پارچه هاى تریکو 1/2 میلیون تن بود. 
این مرکز در پایان چنین جمع بندى مى کند: صنایع نساجى و پوشاك 
در ترکیه توسط وزارت صنعت و تجارت این کشور به عنوان صنعت 
منتخب راهبردى براى ایجاد اشتغال برگزیده شده است ضمن آنکه در 
بین رشته هاى اقتصادى باالترین نقش در توسعه اقتصادى کشور ترکیه 
را به عهده داشته، هم اکنون نیز به محور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته 
جنوب شرقى و شرق ترکیه تبدیل شده است. فرآیند توسعه در اقتصادها 
به خودى خود اتفاق نمى افتد و نیازمند سیاست گذارى و حمایت دولت ها 
و به خصوص همکارى تنگاتنگ بین دولت و بخش خصوصى در جهت 

توسعه کشور است. 
ضمن بررسى روند توسعه صنایع نساجى و پوشاك ترکیه مالحظه شد، در 
طى یک روند هشتادساله دولت ترکیه به صورت مستمر به پشتیبانى خود 
از این صنعت ادامه داده است. این بسته جامع و کامل حمایت ها، مشوق ها 
و یارانه ها در طول زمان تکوین و تکامل پیدا کرده و با مالحظات و شرایط 

زمانى انطباق یافته است. 
از پشتیبانى ها و حمایت هاى دولتى در  عالوه بر این جامعیت کافى 
معافیت هاى  مالى،  تأمین  و  متنوعى شامل سرمایه گذارى  حوزه هاى 
عوارض و حقوق دولتى، موضوعات تجارى، نیروى انسانى، آموزش، 
و  شبکه سازى  و  بازاریابى  و  بازارسازى  مد،  و  طراحى  تحقیقات، 

خوشه سازى وجود دارد. 
موضوع قابل توجه این است که با وجود اینکه بخش مهمى از کمک ها 
و پشتیبانى هاى به عمل آمده از صنعت نساجى در قالب عام حمایت از 
صنایع کشور ترکیه بود، اما این صنعت بیش از دیگر رشته ها توانست تا 
از این کمک ها و مشوق ها استفاده کند. در یک جمع بندى کلى حمایت ها 
و پشتیبانى هاى دولت ترکیه از صنایع نساجى و پوشاك این کشور، به 

شرح زیر است: 
1- عزم و اراده ملى و هدفگذارى راهبردى براى توسعه صنایع نساجى 
و پوشاك با هشت دهه روند مستمر و منسجم حمایت و پشتیبانى 

دولت، 
2- اولویت دهى به صنایع نساجى و پوشاك به عنوان محور توسعه و 

تأسیس بانک دولتى براى رشد و گسترش صنعت نساجى، 
3- تخصیص اعتبارهاى مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومى دولت، 

افزایش  و  صنعت  در  دولتى  مستقیم  مداخالت  تدریجى  کاهش   -4
حمایت ها و پشتیبانى هاى مستقیم و غیرمستقیم دولتى، 

5- تجهیز مجموعه متنوع و کاملى از سازمان ها و نهادهاى پشتیبان 
و ابزارهاى سیاست گذارى براى پشتیبانى و حمایت از صنایع نساجى 

و پوشاك، 
6- اخذ کمک هاى مالى و فنى بین المللى مانند اجراى پروژه خوشه مد و 

نساجى توسط اتحادیه اروپا، 
7- تخفیف خاص و قابل مالحظه مالیات ارزش افزوده تولیدات نساجى، 

8- آموزش عالى و حرفه اى، تأمین نیروى انسانى ماهر و تحقیق و 
توسعه، 

9- امکان استفاده از طرح هاى مشوق سرمایه گذارى در سطح عمومى 
و منطقه اى 

10- حجم سرمایه گذارى هاى باال و به خصوص در ایجاد ظرفیت هاى 
تولیدى قدرتمند تجهیز شده 

توسط ماشین آالت و تجهیزات با آخرین فناورى ها، با حمایت از طریق 
مشوق هاى متنوع سرمایه گذارى، 

11- سرمایه گذارى مستقیم خارجى، 
12- سرمایه گذارى گسترده در جهت تأمین مواد اولیه (پنبه) با کیفیت و 

قیمت رقابتى، 
13- ایجاد مراکز صنعتى و ترویج خوشه هاى صنعتى نساجى و پوشاك 

مالى  تأمین  و  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاى  مابین  شبکه سازى  و 
خوشه سازى، 

14- انجام سرمایه گذارى هاى پشتیبان تولید مساعد براى محیط زیست، 
گسترش تحقیق و توسعه، توسعه محصوالت، رشد مهارت هاى نوآورى و 
نوسازى و بازسازى واحدها جهت صنایع نساجى و پوشاك، تأمین مالى 
خوشه سازى نساجى و تأمین مواد اولیه در استراتژى صنعتى 2014 - 

2011 میالدى ترکیه، 
15- اجراى برنامه هاى حمایتى خاص مانند «برنامه عمل استراتژیک براى 
صنایع نساجى، پوشاك و چرم» جهت واحدهاى تولیدى با حداقل 30 
کارکن که از مناطق توسعه یافته به مناطق با اولویت توسعه انتقال پیدا 
کنند، شامل تخفیف هزینه انرژى الکتریکى تا سقف 50 درصد، معافیت 
پشتیبانى  گمرکى،  عوارض  و  حقوق  معافیت  ارزش افزوده،  بر  مالیات 
تسهیالت بانکى، معافیت سهم کارفرماى حق بیمه اجتماعى، تخفیف 
مالیات شرکت، تخصیص زمین مجانى و سرمایه گذارى و اعتبار بانکى 

با بهره صفر، 
16- پشتیبانى و تأمین کمک هاى مالى جهت تحقیق و توسعه، تحقیقات 
بازار، آموزش، ایجاد اشتغال، ایجاد دفاتر خارجى، ثبت اختراع، افزایش 
در  شرکت  تجارى،  عالئم  ثبت  هزینه  و  صنعتى  طراحى  بهره ورى، 
نمایشگاه ها، برندینگ تولیدات در بازارهاى بین المللى و کاهش هزینه هاى 

زیست محیطى، 
17- اتخاذ سیاست جایگزینى واردات و پس از آن توسعه صادرات، 

18- سیاست تجارت خارجى هوشمند و کارشناسى شده با عقد قراردادها 
و توافقنامه هاى تجارى براى تسهیل صادرات منسوجات و پوشاك به 
کشورهاى دیگر و در عین حال در صورت لزوم حمایت از تولیدات داخلى 

در برابر واردات، 
19- تسهیل و توسعه صادرات نساجى و پوشاك از طریق ایجاد اتحادیه 
گمرکى با اتحادیه اروپا، عقد توافقنامه هاى تجارت ترجیحى و استفاده 
از کلیه ابزارهاى تجارى ممکن و از سوى دیگر دفاع تمام قد از صنایع 

نساجى و پوشاك در برابر زیان ها و خسارات ناشى از واردات، 
20- برنامه هاى حمایت از بازاریابى و برندینگ مانند برنامه تورکوالیتى 
با طیف گسترده اى از حمایت ها، کمک ها و مشوق ها (از هزینه ثبت 
برند تا فعالیت هاى بازاریابى و روابط عمومى، از باز کردن فروشگاه ها، 
و  اجاره  هزینه هاى  پرداخت  تا  نمایشگاه ها  و  دفاتر  شعبه ها،  انبارها، 
مخارج غرفه در نمایشگاه ها، از هزینه هاى دکوراسیون و حق امتیاز 
فروشگاه ها و هزینه گواهى هاى کیفیت تا همه هزینه هاى مربوط به 

فعالیت هاى برندینگ).
 

افزایش 28 برابرى واردات ایران در سه سال! 
از میان انواع حمایت هاى دولتى از این صنعت در ترکیه مى توان به 
توافق هاى تجارى دو جانبه اشاره کرد. توافقنامه تجارت ترجیحى ایران 
و ترکیه مثالى واضاح از نقش حمایتى دولت ترکیه از صادرات نساجى و 
پوشاك است. طبق فهرست اقالم تعرفه اى توافقنامه، در صدر اقالمى که 
ترکیه امتیاز داده شد، منسوجات و پوشاك با 32 قلم کاالیى، 26  درصد 

از کل، قرار دارد. 
این توافق که در دیماه 93 اجرایى شد، عمال به سود این بخش از صنایع 
ترکیه اى شد. در سال هاى 2014 تا 2016 میالدى صادرات اقالم تحت 
پوشش توافقنامه در زمینه پوشاك با 294 درصد رشد به 283 میلیون دالر 

افزایش یافت. 
عقد توافقنامه تجارت ترجیحى ایران و ترکیه که کامًال به زیان صنایع 
کوچک  و متوسط ایران و به ویژه صنعت نساجى و پوشاك تنظیم شده 

بود، در تسریع صادرات ترك بسیار اثرگذار بود. 
اجراى این توافقنامه موجب شد در سال هاى 2015 و 20016 میالدى 
از باالترین میزان رشد صادرات نساجى و پوشاك به ایران برخوردار شد 
به گونه اى که در این دو سال از باالترین میزان رشد صادرات به ایران 
برخودار شد. این امر سبب شد واردات ایران در رابطه با پوشاك 6.5 برابر 

افزایش یابد. 
در مجموع این سه سال صادرات پوشاك ترکیه به ایران 28 برابر افزایش 

از 12 به 341 میلیون دالر افزایش یافت.

مرکز پژوهش هاى مجلس پاسخ داد؛ 

پوشاک ترکيه ای چگونه بازارها را فتح کرد؟ (قسمت دوم)

ادامه از  صفحه 1

ــب  ــه در قال ــازار ک ــم ب ــا تنظی ــط ب ــاى مرتب ــام فعالیت ه تم
قانــون انتــزاع، از وزارت صنعــت جــدا شــده بــود، مجــدد بــه 

ایــن وزارتخانــه بــاز خواهــد گشــت.
 قائم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان ایــن 
ــرر  ــت مق ــات دول ــد هی ــه جدی ــق مصوب ــت: طب ــب گف مطل
ــر  ــام وزی ــوان قائم مق ــا عن ــدى ب ــکیالت جدی ــده در تش ش
صنعــت، معــدن و تجــارت  تمامــى وظایــف مرتبــط بــا امــور 

ــه متمرکــز شــود.  بازرگانــى در ایــن وزارتخان
ــول  ــف مح ــه وظای ــه، هم ــن مصوب ــاس، در ای ــن اس ــر ای ب
ــون انتــزاع  ــه وزارت جهــاد کشــاورزى کــه طــى قان شــده ب
در ســال 1391 انجــام گرفتــه بــود، مجــدداً بــه وزارت صمــت 
ــل مى شــود. ــر منتق ــام وزی ــز قائم مق ــا مســئولیت متمرک و ب

ــزود:  ــى اف ــدرس خیابان ــین م ــر، حس ــزارش مه ــه گ ب
تمامــى سیاســتگذارى ها، برنامه ریــزى و نظــارت بــر بخــش 
ــام  ــوزه قائم مق ــط ح ــب توس ــن قال ــور، در ای ــى کش بازرگان
ــرى  ــدن و تجــارت پیگی ــت، مع ــى وزارت صنع ــور بازرگان ام
ــه ثمــر خواهــد رســید، ضمــن اینکــه در فرآینــد جدیــد،  و ب
ســعى خواهیــم کــرد بــه وظایــف جهــاد کشــاورزى در کاهش 
ــش  ــى بخ ــاى اساس ــد کااله ــوزه تولی ــتگى ها در ح وابس

ــم. کشــاورزى کمــک کنی
وى اضافــه کــرد: هــم بــراى حمایــت از تولیدکننــده و هــم 
بــراى حمایــت از مصرف کننــده کاال، بایــد یــک نــگاه واحــد 
ــرایطى  ــن در ش ــد. ای ــرى کن ــکالت را پیگی ــائل و مش مس
اســت کــه تنظیــم بــازار نبایــد بــه گونــه اى باشــد کــه چــرخ 
تولیــد کنــد شــود، چراکــه حمایــت از مصرف کننــده، در گــرو 
حمایــت از تولیــد اســت، بنابرایــن بخــش تولیــد بایــد بــراى 
ــه منافــع مصرف کننــده توجــه  ــداوم فعالیــت، ب ــدارى و ت پای

ویــژه داشــته باشــد. 
مــدرس خیابانــى تصریــح کــرد: اعتقــاد داریــم منافــع 
تولیدکننــده و مصرف کننــده بــه هــم گــره خــورده اســت، بــه 
ایــن معنــا کــه بخــش وســیعى از تولیــد چــه در مرحلــه آغــاز 
و چــه در مرحلــه عرضــه و صــادرات، نیازمنــد بخــش تجــارت 

و بازرگانــى اســت.

بازگشت فعاليت های تنظيم
 بازاری به وزارت صمت

www.aiti.ir
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لينک سامانه رفع تعهد ارزی با سازمان امور مالياتی

حرکت به سمت موج چهارم صنعتی

در حالى که دولت بر رفع تعهد ارزى واردکنندگان و صادرکنندگان کاال 
اصرار دارد، شاهد این هستیم که حتى برخى سازمان هاى دولتى نیز از پس 
رفع تعهد ارزى خود بر نیامده اند. به عنوان مثال شرکت مادر تخصصى 
بازرگانى دولتى ایران که در سال گذشته بیش از 546 میلیون یورو دریافت 
ارزى داشته ، براساس اعالم رییس کل بانک مرکزى بخش اعظم تعهد 
ارزى خود یعنى بیش از 328 میلیون یورو را ایفا نکرده است. این موضوع 
به معنى آن است که این شرکت با وجود ارزى که براى واردات کاالهاى 

اساسى دریافت کرده اما بخش زیادى از آن را کاال وارد نکرده است. 
در حوزه صادرات نیز بخش زیادى از ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادى کشور بازنگشته است. این در حالى است که با پایان یافتن 
تیرماه سال 1398 رسماً مهلت قانونى صادرکنندگان براى بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات در سال 1397 به پایان رسید و طبق اعالم بانک 
مرکزى، صادرکنندگانى که هنوز تعهدات خود را اجرایى نکرده اند، با برخى 

سیاست هاى تنبیهى روبه رو خواهند شد. 
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرد: با پایان 
بانک مرکزى در چند روز پیش (31  از سوى  ارائه شده  یافتن مهلت 
تیرماه) تکلیف صادرکنندگانى که نتوانستند در این مهلت قانونى تعهد 
ارزى خود را اجرایى کنند، مشخص نیست. محمد الهوتى با بیان اینکه 
بانک مرکزى هنوز در رابطه با این دستور، اصالحیه یا تمدید زمانى ارائه 
نکرده است، گفت: در طول این مدت آمارهاى ارائه شده از ارز بازگشتى 
به کشور نشان مى دهد که این فرآیند سرعت گرفته و رضایت نسبى 
دولت و فعاالن اقتصادى را به همراه داشته است. با این وجود با توجه به 

دکتر محمدعلى عامرى- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران 
و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مهباد میالن - که تجربه هفت 
دوره حضور در نمایشگاه هاى ایتما را دارد، عنوان داشت: پیشرفت هاى 
علمى و صنعتى در ماشین آالت نساجى به سطح بسیار باالیى رسیده و 
ماشین آالت بسیار مدرن و قابل توجهى در ایتماى امسال عرضه شده بود.
 وى افزود: سازندگان ماشین آالت و لوازم جانبى بخش ریسندگى نهایت 
تالش خود را براى حرکت به سمت موج چهارم صنعت به عمل آورده 
بودند. براى مثال کارخانه تروشلر تکنولوژى قسمت عدل شکِن بخش 
حالجى را به طور کلى تغییر داده بود که به اعتقاد من براى کارخانه هاى 

نساجى بسیار موثر و مطلوب است. 
دکتر عامرى یادآور شد: در بخش ماشین هاى کاردینگ، شرکت هاى ریتر 
و تروشلر کاردینگ هاى جدیدى ارائه کرده بودند که عالوه بر رفع تمام 
معایب کاردینگ هاى قبلى،  نوآورى قابل توجهى در این ماشین آالت به 
عمل آورده بودند.  همچنین شرکت ریتر ماشینى با جمع آورى دانش فنى 
سایر ماشین هاى خود و اعمال آنها در ماشین شانه، حرکت جدیدى و 
جالبى انجام داده بود به نحوى که محصول نهایى با سرعت بیشتر و 
کیفیت باالتر ارائه مى شد. در بخش ماشین هاى رینگ، تغییرات جزئى 
صورت گرفته بود که البته طى چهار سال گذشته از دید صنعتگران نساجى 
دنیا پنهان نبود. در بخش اتوکنر، شرکت اشالفهورث حضور پربارى داشت 
و براى اولین بار وارد ماشین جت شده بود. در بخش اوپن اند، ماشین آالت 
شرکت ساویو جالب توجه بود.  شرکت موراتا سرعت ماشین هاى ایرجت 
خود را 10 درصد افزایش داده بود که پیشرفت بسیار شگرفى بود که 

متأسفانه به دلیل تحریم، اجازه فروش به ایران را نداشتند.
رئیس هیئت مدیره مهاباد ریس در مورد سطح قیمت ماشین آالت و 
ماشین آالت  ساخت  تکنولوژى  اندازه  هر  گفت:  جدید  تکنولوژى هاى 

مشکالتى که براى بازگشت ارز به کشور وجود دارد، احتمال آنکه تعدادى 
از صادرکنندگان نتوانسته باشند تعهدات ارزى خود را اجرایى کنند، وجود 

دارد و باید دید برخورد بانک مرکزى با آنها چگونه است. 
میان  خوبى  ارتباط  گذشته  ماه هاى  در  خوشبختانه  داد:  ادامه  الهوتى 
صادرکنندگان و بانک مرکزى به وجود آمده و مهلت ارائه شده تا پایان 
تیرماه نیز نتیجه همین تعامل مثبت بوده است. در کنار آن بانک مرکزى 
با همراهى خود صادرات ریالى به عراق و افغانستان را نیز ساماندهى کرد 
و از این رو امیدواریم در رابطه با صادرکنندگان باقیمانده نیز این همراهى 

ادامه داشته باشد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى تهران در ادامه خبر داد: با توجه به اتمام مهلت تعیین 
شده صادرات سال 97، سامانه برگشت ارز صادرکنندگان با سازمان امور 
مالیاتى جهت بررسى عملکردشان لینک شده و در حال حاضر، سازمان 
امور مالیاتى دسترسى آنالین به سامانه رفع تعهد ارزى صادرکنندگان و 
ارز دریافتى تولیدکنندگان از صادرکنندگان دارد. به گفته الهوتى، در این 
میان بر اساس مصوبه اى که دولت ابالغ کرده، صادرکنندگانى که تا 31 
نداده  ارزى صادرات خود در سال 97 را صورت  تیرماه 98، رفع تعهد 
باشند، مشمول پرداخت مالیات مى شوند. نکته اى که در این میان بسیار 
حائز اهمیت به شمار مى رود، آن است که پرداخت مالیات به دلیل عدم 
رفع تعهد ارزى یا عدم اعمال ضریب صفر مالیاتى، به این معنا نیست که 
بنگاه هاى صادراتى از شمول رفع تعهد ارزى خارج مى شوند، بلکه تمامى 

صادرکنندگان باید الزاما، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.

پیشرفته تر شود، شرکت ها با توجه به کسب سهم بیشتر نسبت به رقیبان، 
نمى توانند قیمت محصوالت خود را به راحتى باال ببرند؛ مگر این که 
تکنولوژى بسیار خاص و ویژه اى ارائه شود که در این صورت نهایتاً تا 10 

درصد قادر به افزایش قیمت هستند. 
وى ضمن بیان این نکته که طبق آمار، یک میلیون و چهارصد هزار نفر 
از ایتماى امسال بازدید کردند، افزود: سفارت اسپانیا در صدور ویزا براى 
ایران، بنگالدش، پاکستان و ازبکستان بسیار سخت گیرى کرد و همین 
امر کاهش تعداد بازدیدکنندگان کشورهاى مذکور را به همراه داشت، البته 
افزایش نرخ یورو یکى دیگر از عوامل مهم حضور کمرنگ ایرانیان در 

ایتماى بارسلون محسوب مى شود.
دکتر عامرى گفت: اغلب غرفه ها به کشورهاى اروپایى اختصاص داشت 
و حضور کشورهاى آسیایى مانند چین، هند، کره جنوبى و حتى ژاپن 
را تحت الشعاع خود قرار مى داد زیرا تولید ماشین آالت مدرن در اختیار 
کشورهاى اروپایى (به خصوص آلمان، سوئیس و ایتالیا) است. در سوئیس، 
تعداد کارخانه هاى ریسندگى اندك است (که آنها هم تولیدکننده نخ هاى 
پنبه اى بسیار ظریف نمره200  هستند ) اما همین کشور از بزرگ ترین 
و  خاورمیانه  آسیایى،  کشورهاى  براى  نساجى  ماشین آالت  سازندگان 

آمریکاى جنوبى محسوب مى شود. 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران اذعان داشت: اگرچه در 
ایتماى بارسلون، برخى از صنعتگران ایرانى کامًال بى نیاز از دریافت وام (از 
صندوق توسعه ارزى) پول نقد براى خرید ماشین آالت همراه خود داشتند 
اما تحریم ها و باال رفتن نرخ ارز، تبعات بسیار سنگینى بر حضور ایرانیان در 
ایتما داشت. بعضى شرکت هاى اروپایى ناچار به دریافت مجوز براى فروش 
ماشین به ایران شدند اما بعضى نیز صراحتاً اعالم کردند هیچ دستگاهى به 
ایران نمى فروشند. به اعتقاد مدیرعامل شرکت مهباد میالن، دانش فنى و 
تخصصى یک مدیر و صنعتگر موفق باید به روز باشد و این امر در بازدید از 
نمایشگاه هاى معتبر و مطرح بین المللى مانند ایتما، تقویت مى شود؛ ضمن 
این که در طرح توسعه مجموعه خود، ماشین آالت جدید و تکنولوژى هاى 
مدرن را مدنظر قرار مى دهد. وى اذعان داشت: تا حدودى به اهداف خود از 
حضور در ایتماى بارسلون دست یافتم اما بعضى شرکت ها به ایران ماشین 

نمى فروختند لذا در این زمینه چندان موفق نبودیم.
دکتر عامرى از صنعتگران نساجى خواست تا براى ماندن در میدان تولید، 
حتى المقدور کارشناسان کلیدى خود را به نمایشگاه هاى بین المللى اعزام 
نمایند تا دانش فنى آنان به روز شود و اطالعات ارزشمندشان را به خط 

تولید کارخانه منتقل نمایند. 

عرضه ۲۷/۵ ميليارد دالر ارز در سامانه نيما

رئیس کل بانک مرکزى از عرضه 27/5 میلیارد دالر ارز در سامانه 
استفاده  براى  صادراتى  ارز  دالر  میلیارد   3 گفت:  و  داد  خبر  نیما 
صادرکنندگان در واردات کاال استفاده شد. عبدالناصر همتى با اشاره 
به تعمیق تدریجى سامانه نیما اعالم کرد: از مردادماه سال گذشته 
تاکنون، معادل 27/5 میلیارد دالر ارز درسامانه نیما عرضه شده است 
که 3 میلیارد دالر آن واردات در مقابل صادرات خود و غیر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزى افزود: این حجم از عرضه ارز با 74000 
مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است. رئیس کل بانک مرکزى 
افزود این حجم از عرضه ارز عمدتاً توسط صادرکنندگان موجب 108 
هزار مورد تأمین واردات به میزان حدود 22میلیارد دالر شده است و 
بقیه نیز صرف تسویه تعهدات بانکها شده و یا در جریان اقدام براى 
تأمین است. وى تصریح کرد: بیش از 46میلیارد دالر مبادله در سال 
اول فعالیت سامانه نیما نقش مهمى به این سامانه در مبادالت تجارت 

خارجى کشور داده است.

توازن در زنجيره ارزش صنعت ضروری است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: یکى از 
مهمترین مسائلى که در برنامه ریزى و سیاستگذارى تولید مد نظر 

داریم توازن در زنجیره ارزش صنایع مختلف است.
سعید زرندى در ادامه سلسله جلسات هم اندیشى با انجمن ها و 
تشکل هاى بخش خصوصى در جمع انجمن هاى صنعت چرم و 
صنایع وابسته افزود: صنعت چرم و کفش ایران، صنعتى قدیمى و 
داراى مزیت نسبى است که در صورت تکمیل حلقه تولید موجب 

ایجاد ارزش افزوده بسیار باال مى شود. 
به گزارش شاتا، معاون طرح و برنامه گفت: مشکالت مرتبط با کاهش 
کشتار دام در سال گذشته تاثیرمستقیمى بر صنعت چرم گذاشت که 

باید زمینه واردات مواد اولیه آن را فراهم نماییم. 
وى افزود: با هم فکرى با انجمن ها و تشکل هاى صنعت چرم ،مدلى 

براى تامین موداد اولیه مورد نیاز این صنعت تدوین مى شود. 
معاون طرح و برنامه همچنین تاکید کرد: صنعت کفش قابلیت هاى 

باالیى در کشور دارد و مى تواند اشتغال زایى خوبى ایجاد کند. 
زرندى با اشاره به صادرات 100 میلیون دالرى کفش تصریح کرد: 
کفش تولید ایران مى تواند با یک جهش صادراتى روبه رو شود چرا 

که زیر ساخت مناسبى در این صنعت وجود دارد. 
معاون طرح و برنامه گفت: یکى از موضوعات در این صنعت، فعالیت 
زیاد واحدهاى صنفى تولیدى با مجوز و یا بدون مجوز است که باید 

براى این بخش نیز تمهیدات الزم اندیشده شود. 
وى گفت: صنوف تولیدى نیز داراى مشکالت نقدینگى هستند و در 

تسهیالت براى آن ها هم سهمى در نظر گرفته شده است. 
وى در خصوص انتقادات صورت گرفته در جلسه در خصوص مالیات 
نظر  کشوراتفاق  مسئوالن  همه  در  تقریبا  گفت:  افزوده  ارزش  بر 
مشترك در خصوص مالیات بر ارزش افزوده شکل گرفته که این 

رویه ظلم به تولید است. 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: امیدواریم با 
همراهى مطلوبى که نمایندگان مجلس شوراى اسالمى با تولید دارند، 

هرچه زودتر اصالحات این قانون به نفع تولید انجام پذیرد. 
در این جلسه انجمن ها و تشکل هاى صنعت چرم و کفش به بیان 
مسائل این صنعت، راهکارهاى توسعه صادرات، تامین مواد اولیه و 

چگونگى داخلى سازى نیازهاى خود پرداختند.
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