
محمدمهدى رئيس زاده در گفت و گو با «پايگاه 
خبرى بورس كاالى ايران» گفت: در جلسات 
متعدد با وزير صنعت، معدن و تجارت داليل 
مخالفت با خروج محصوالت پتروشيمى را به 
صراحت اعالم كرديم كه خروج محصوالت 

داللى. سيستم  تشويق  يعنى  ايران  كاالى  بورس  از  پتروشيمى 
وى خاطرنشان كرد: با خروج محصوالت پتروشيمى تنها شرايط داللى 
و واسطه گرى در اين بازار براى افراد زيادى مهيا مى شود و دسترسى 
محصوالت براى توليدكنندگان واقعى سخت و دشوار خواهد شد.
خروج  اينكه  به  اشاره  با  ايران  نساجى  صنايع  انجمن  دبيركل 
محصوالت پتروشيمى براى مصرف كنندگان واقعى هزينه بر است، 
خاطر نشان كرد: در حال حاضر معامالت محصوالت پتروشيمى در 
به دست مصرف  محصوالت راحت تر  بورس كاال شفاف است و 
ايران  كاالى  بورس  اينكه  به  اشاره  با  وى  مى رسد.  كنندگان 
اهرم هاى كنترل و نظارت بازار پتروشيمى را در اختيار مسئوالن 
محصوالت  معامالت  و  عرضه  كرد:  تاكيد  مى دهد،  قرار  كشور 
انجمن  رو  اين  از  و  است  مفيد  توليدكنندگان  براى  پتروشيمى 
صنايع نساجى ايران همواره مخالفت خود را با خروج محصوالت 

پتروشيمى از بورس كاالى ايران اعالم كرده است.
پايگاه خبرى بورس كاالى ايران در ادامه اين گزارش 
ستاد  منفى  راى  از  ماه  چند  هنوز  است  گفتنى  مى نويسد: 
يارانه ها به درخواست وزير صنعت در خصوص خروج  هدفمندى 
پتروشيمى ها از بورس نمى گذرد كه باز هم خبرها حكايت از آن 
است كه نعمت زاده كه تاكنون چندين بار از اعضاى ستاد هدفمندى 
يارانه ها و ستاد تنظيم بازار در اين خصوص پاسخ «نه» شنيده است، 
اين بار با يك نامه دست به دامان معاون اول رياست جمهورى 
براى خروج محصوالت پتروشيمى از بازار شفاف بورس كاال شده 
كاال  بورس  از  پتروشيمى  محصوالت  خروج  برنامه  اگرچه  است. 
در تضاد آشكار با بسته خروج از ركود تورمى دولت و محورهاى 
سياست اقتصاد مقاومتى مقام معظم رهبرى است، بايد مسئوالن 
دولت يازدهم از جمله وزير صنعت كه خود استفاده از ظرفيت هاى 
بورس كاالى ايران را در تنظيم بازار عرضه و تقاضاى كاالها در 
كشور و بسترى براى كشف قيمت واقعى كاالها اعالم كرده اند، 
اعالم كنند آيا مايل به بازگشت به دوران رانت و فساد هستند كه 
اگر اين مسئله اتفاق بيفتد يك نمره منفى ديگر در كارنامه دولت 

يازدهم ثبت خواهد شد.
هدفمندى  ستاد  جلسه  در  امسال  تيرماه  كه  كنيم  فراموش  نبايد 
يارانه ها كه متشكل از برخى اعضاى كابينه دولت روحانى است  
باز هم بحث  عرضه محصوالت پتروشيمى خارج از سيستم بورس 
كاالى ايران و به صورت حواله اى از سوى نعمت زاده مطرح شد و 

با راى منفى وزرا و مسئوالن حاضر روبرو گشت.
جالب اينجاست كه در طول هفته هاى اخير كه باز هم طرح خروج 
پتروشيمى ها از بورس در دستور كار وزير قرار گرفته با موجى از 
نمايندگان  از  زيادى  طيف  بطوريكه  است  شده  روبرو  مخالفتها 
مجلس، روساى تشكل هاى بزرگ صنايع پايين دستى پتروشيمى و 
كارگزاران و مسئوالن ارشد بازار سرمايه كشور بارها و بارها با اعالم 
مواضع و داليل مختلف مخالفت خود را با اين مسئله اعالم كرده 
اند.حال با وجود اين همه مخالفت ها معلوم نيست وزير صنعت چرا 
براى خروج محصوالت پتروشيمى از بورس اين همه اصرار دارد؟

حسن روحانى در برنامه زنده تلويزيونى، درباره اوضاع اقتصادى و 
همچنين تغييرات جديد در سياست هاى اقتصادى دولت براى نيمه 
دوم امسال با مردم سخن گفت كه 20 نكته كليدى اين اظهارات 

به شرح ذيل است: 
1. براى نيمه دوم امسال سياست هاى كوتاه مدت را تدوين كرديم. 
البته اين سياست ها 30 بند دارد كه مسئوالن و تيم اقتصادى در 
هفته آينده در مصاحبه براى مردم توضيح خواهند داد. تقريباً 3 
ماهه اول را پشت سر گذرانديم و احساس كرديم به تحول در رونق 
نياز داريم و از همان وقت من به تيم اقتصادى دستور دادم كه در 
اين زمينه كار و مطالعه كنند و يك بسته اى را آماده كنند. البته يك 
سياست جديدى نيست كه بخواهد آن سياست ها را كنار بزند. ما در 
دوران گذار هستيم. توافق انجام شده، مراحل قانونى توافق در حال 
نهايى شدن بوده و بعد از آن اجرايى خواهد شد، تحريم برداشته 
مى شود و آثار برداشتن تحريم هم در اقتصادمان خواهيم ديد كه 
در حال حاضر نياز به يك بسته اى داريم تا رونق را سرعت ببخشد، 

يعنى تسريع در رونق اقتصاد بوجود بيايد.
2. بورس مشكالتى دارد و بايد مشكالت را حل و فصل كنيم، البته 
همه بورس دست دولت نيست، اصًال كًال در اختيار دولت نيست 
اما دولت مى تواند به بورس كمك كند و اين كمك را خواهد كرد. 
آينده بورس، آينده خوبى خواهد بود، البته امسال فراز و نشيب زياد 
و مشكالتى داشته است ولى ما بايد از اين فضا عبور كنيم و براى 

شرايط امروز و ماه هاى آينده يك اقداماتى انجام دهيم.
اجازه  مركزى  بانك  به  اقتصادى  جديد  سياستى  بسته  در   .3
مى دهيم بانك هايى را كه خوب كار كردند و انضباط درستى دارند، 
تشويق كرده و ميزان دريافت ذخيره قانونى از بانك ها را از 13 
درصد به 10 درصد كاهش دهد و اين خيلى مهم بوده و به عبارتى، 
بانك مركزى با سياستهاى اعتبارى، دست بانك هاى منضبط را 

بازتر خواهد كرد.
4. سود بانكى بايد از كاهش تورم تبعيت كند ولى با توجه به 
كاهش تورم در كشور هنوز اين اتفاق نيافتاده است. اگر بر فرض 

تورم ما 15 درصد باشد، اما سود 
تسهيالت خيلى باالست و سود 
بخش هاى  به  كه  بانك هايى 
توليدى تسهيالت ارائه مى دهند 
را بايد كاهش دهيم؛ اگر هزينه 
اينها  كند،  پيدا  كاهش  بانك ها 
مى توانند سود تسهيالت را پايين 
بياورند و اين براى توليدكنندگان 

يك قدم بزرگ است.
5. بانك مركزى نسبت به تشويق برخى از بانك ها در زمينه يك 
ذخيره قانونى دستش باز شده به شرطى كه هفته به هفته شرايط 
تورمى كشور را رصد بكند. از دى ماه تاكنون به طور متوسط تورم 
ماهانه در كشور 0.5 درصد است و ما اين اجازه را داديم بانك مركزى 
بر اين مبنا كه اين ميزان تا 7، 8 و 9دهم درصد باشد، حركت كند.
6. براساس بسته جديد، مى خواهيم دستاوردهاى مهار تورم را حفظ 
كنيم و در كنار آن، با ركود مبارزه كرده و رونق را تسريع ببخشيم.
7. بانك ها از يكديگر وام هاى كوتاه مدت دريافت مى كنند. تاكنون 
اگر بانكى از بانك ديگر تسهيالتى را دريافت مى كرد، نرخ سودش 
حدود 29 بود اما از زمانى كه بانك مركزى وارد عمل شده، نرخ 

سود به 26 درصد رسيده است.
8. ما بايد تقاضا را تحريك كنيم، يعنى شرايطى را بوجود بياوريم 

كه مردم مشكالتشان براى خريد برطرف شود.
9. 7 هزار و 500 ميليارد تومان براى طرح هاى عمرانى زودبازده 
و  مى يابد  اختصاص  آينده  هفته هاى  طى  توليدى  بخش هاى  و 
همچنين در زمينه يارانه در بعضى از بخش هاى توليدى داريم 
اعمال مى كنيم. بيشتر براى صادرات غيرنفتى اين كار را مى كنيم، 
چون اگر مى خواهيم انبارها خالى شود، بايد صادرات را تسهيل كنيم.
است.  داخلى  خريد  راهش  يك  تقاضا،  تحريك  براى   .10
مردمى كه مى خواهند كاالهاى با دوام خريدارى كنند، همچنين 

كنند،  ازدواج  تازه  مى خواهند  كه  جوان هايى 

محمدرضا نعمت زاده در آيين بازگشايى پلمپ دستگاه هاى كارخانه 
نساجى مازندران در قائمشهر افزود: نساجى و غذا دو صنعت مورد 
نياز هميشگى و ضرورى انسان ها هستند و هميشه مورد استفاده 
قرار مى گيرد. وى ذهنيت سازى در باره انقراض نساجى در كشور 
را كم لطفى به اين صنعت توصيف كرد و گفت:  بايد همگام با نياز 
توليدات  كردن  روزآمد  براى  تكنولوژى  توسعه  با  همراه  و  جامعه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  شود.  تالش  نساجى  كارخانه هاى 
اظهار داشت: كشور ما ساالنه به يك ميليارد و 300 ميليون مترمربع 
پارچه نياز دارد در حالى كه تنها 800 ميليون مترمربع آن در داخل 
برداشته  با  افزود:  وى  مى شود.  وارد  خارج  از  بقيه  و  تامين  كشور 
شدن قدم هاى خوب در زمينه رونق نساجى، اميدواريم كارخانه هاى 
نيازهاى  تمام  كننده  تامين  جامعه  نياز  با  همگام  كشور  داخل 
داشتن  به  ديگر  كشورهاى  گفت:  زاده  باشند.نعمت  كشور  پارچه 
كارخانه هاى قديمى نساجى افتخار و با همگام سازى آنها با دانش 

روز و فناورى، استفاده بهينه اى از اين ظرفيت ها مى كنند. وى از 
كارخانه هاى نساجى مازندران واقع در قائمشهر به عنوان واحدهاى 
قديمى نساجى كشور ياد كرد و افزود: فرسوده بودن اين كارخانه ها 
بينش نادرستى است كه نبايد تعميم يابد. وزير صنعت، معدن و 
تجارت تاكيد كرد: متاسفانه روند نادرست خصوصى سازى نساجى 
مازندران به جاى رونق باعث ضربه زدن به آن و كسب درآمد براى 
تالش هاى  با  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  زاده  شد.نعمت  افراد  برخى 
مشكالت  از  بخشى  رفع  و  اميد  و  تدبير  دولت  در  گرفته  صورت 
به  گذشته  همچون  شكوفايى  و  رونق  مازندران،  نساجى  كارخانه 
اين صنعت بازگردد. دستگاه هاى كارخانه نساجى مازندران 12 سال 
پيش خريدارى و از سال 90 به علت بدهى مالياتى و گمركى در 
محوطه اين كارخانه پلمب شد.آزاد سازى اين دستگاه ها از مصوبات 
سفر هيات دولت به مازندران است كه با حضور وزير صنعت، معدن 

و تجارت اجرايى شد.
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نعمت زاده: صنعت نساجی هيچگاه منقرض نخواهد شد

خروج محصوالت پتروشيمی از بورس، 
تشويق سيستم داللی است

۲۰ نکته کليدی اقتصادی سخنان رئيس جمهور
نرخ سود تسهيالت بانكى كاهش مى يابد؛
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خبر

رئيس اتاق اصناف با اشاره به 1300 ميليارد دالر تجارت صنعت 
فقط  مقدار  اين  از  ما  سهم  گفت:  و  كرد  اشاره  دنيا  در  نساجى 
64 ميليون دالر است كه كمتر از دو صدم درصد مى شود. به 
برنامه  در  فاضلى  على  صداوسيما،  خبرگزارى  خبرنگار  گزارش 
تيتر امشب شبكه خبر كه به موضوع آسيب شناسى مد ولباس 
پرداخت افزود: بخش اصناف تا به امروز در تدوين سياست ها 
نقشى نداشته است و البته در دو سال اخير با رويكرددولت مبنى 
بر برون سپارى، وزارت ارشاد موفق شده است اين برون سپارى 
را در كمترين زمان انجام دهد. وى گفت: تا به امروز ما به عنوان 
كشور  اقتصادى  مجموعه  در  شده  تدوين  سياست هاى  مجرى 
عمل مى كرديم اما از امروز بايد به سراغ كارهاى ديگر برويم. 
فاضلى با اشاره به اينكه ما در كشور برندينگ كم داريم يا اصال 

نداريم گفت: بيشتر مطيع تبليغات خارج از كشور هستيم. 
وى افزود: آنقدر كه شبكه هاى ماهواره اى در خصوص كارهاى 
فرهنگى ما كار كرده اند خودمان كمتر كار كرده ايم. رئيس اتاق 
اصناف در خصوص صنعت پوشاك به ذائقه مخاطب اشاره كردو 
غير  راه هاى  از  بازار  در  موجود  لباس هاى  اعظم  بخش  گفت: 
قانونى وارد بازار مصرف مى شود كه بايد اين بخش را جدا كرد. 
وى گفت: همچنين نظام طراحى در توليد داخل كمترين نقش 
را دارد و اصوًال طراح ما كار حرفه اى نمى كند و پس از گذراندن 
اتاق  رئيس  مى شود.  حيطه  اين  وارد  كمتر  مربوطه  تحصيالت 
اصناف گفت: هنگامى كه كشورهايى نظير تركيه، چين وحتى 
آمريكا سرمايه گذارى هاى وسيعى در اين زمينه كرده اند و مى كنند 
ما كمترين تحرك را داريم. وى گفت: ما در جهت كارهاى زيربنايى 
در صنعت نساجى قدم برنداشته ايم كه البته االن با رويكرد جدى، 
بخش اعظمى از بودجه اصناف به موضوع فرهنگ اختصاص داده 

شد. فاضلى با اشاره به اينكه ما راهبرد معينى در بخش حلقه بين 
صنايع كوچك و بزرگ وهمچنين تامين و توزيع نداشته ايم گفت: 
در اين زمينه خوب عمل نشده و كارگروه اين مورد را پيگيرى و در 
دستور كار قرار داده است. وى به برخى مشكالت در زمينه صنعت 
نساجى و همچنين موضوع توليد وتوزيع از جمله دستفروشان و 
ورود كاالى قاچاق اشاره كرد وگفت: تاكنون عزم و اراده اى براى 
ساماندهى اين موارد وجود نداشته با اين حال در رويكرد جديد اراده 
بر اين است كه مجموعه دولت با بخش خصوصى همكارى هاى 
الزم را انجام دهد و با قاچاق مبارزه كند. فاضلى همچنين گفت: 
نرخ تعرفه هاى تبليغات در تلويزيون بسيار باالست و ما از اين بابت 
از رسانه ملى كمك مى خواهيم. وى افزود: يكى از كارهايى كه به 
آن خواهيم پرداخت ساماندهى دو بخشى است كه تا كنون مورد 
حمايت نبوده است. رئيس اتاق اصناف در اين زمينه به بخش 
طراحان لباس و مزون ها اشاره كرد و گفت: اين دو بخش درست 
شناسايى نشده اند و نخستين كار ما اين است كه براى اين دو 

بخش ساختارى طراحى و آن را ساماندهى كنيم.

پيشنهاداتى براى بهبود اوضاع توليد و صنعت

نشست تخصصى مديران اجرايى گمركات سراسر كشور كه با 
حضور مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران برگزار شد، 

يك حاشيه هم داشت.
به گزارش خبرگزارى تسنيم، در اين نشست از يك واردكننده 
خود  تجارت  نحوه  درباره  تا  بود  شده  دعوت  ميلياردى 

توضيحاتى بدهد.
وى گفت: اهل يكى از روستاهاى ايالم هستم، بى سوادم ،به 
لحاظ مالى چيزى ندارم و كارت بازرگانى دريافت كرده ام كه 
آنها كار كنند! اين شخص كه از سوى دفتر بازرسى و مديريت 
عملكرد گمرك به اين نشست دعوت شده بود در ادامه به اين 
موضوع اشاره كرد كه براى يك لقمه نان و با واسطه اين كار 
را انجام داده است و اصًال نمى داند كه چه مقدارى واردات و 

چه كاالهايى با اين كارت انجام شده است!
بنابراين گزارش، عملكرد اين فرد در نشست يادشده با استفاده 
از اطالعات سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزى رصد شد و 
گزارش هاى دريافتى نشان داد كه وى در مدت 6 ماه به ميزان 
82 ميليارد تومان واردات به كشور داشته و يك هزار و 250 
اظهارنامه وارداتى به نام كارت بازرگانى وى به گمركات سراسر 
كشور اظهار شده است. همچنين مشخص شد كه وى به 25 
نفر جهت ترخيص كاالهايش وكالت داده كه عمده واردات او 
لوازم يدكى، مواد غذايى، لوازم آرايشى و لوازم التحرير بوده 

است.
كرباسيان رييس كل گمرك ايران با اشاره به وضعيت اين فرد 
با  گمرك  كه  است  مشكالتى  از  نمونه  يك  فقط  اين  گفت: 

صدور كارت هاى بازرگانى يك بارمصرف با آن مواجه است.

صنفى  انجمن  دبير  مهدوى،  احمد 
در  پتروشيمى:  صنعت  كارفرمايى 
طرح هاى پتروشيمى 75 ميليون دالر 

پول و منابع احتياج داريم.
خوارك  قيمت  تعيين  موضوع 
از  يكى  به  پتروشيمى ها  نياز  مورد 
كشور  اقتصادى  مهم  بحث هاى 
و  بورس  روى  كه  است  شده  تبديل 
بازار سرمايه به شدت تاثير داشته است و حتى يكى از بندهاى 
نامه 4 وزير به رئيس جمهور و هشدار نسبت به ركود را به خود 
با  پتروشيمى  خوراك  گذارى  قيمت  درباره  بود؛  داده  اختصاص 
احمد مهدوى، دبير انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پتروشيمى 

گفت و گو كرده ايم: 

عدد  يك  به  پتروشيمى ها  خوراك  درباره  مى توان  چگونه 
قيمت  چگونه  بايد  دولت  شما  نظر  به  رسيد؟  مشخص 

خوراك پتروشيمى ها را تعيين كند؟
درباره قيمت خوارك پتروشيمى تكليف را مجلس مشخص كرده 
قانون  در  يارانه ها  هدفمندى  قانون  ب  بند  اصالحيه  در  است 
روشن  را  دولت  تكليف  گذار  قانون  دولت؛  مالى  مقررات  تنظيم 
كرده است و ما تاكيد داريم دولت و وزارت نفت به عنوان مسئول 

براساس قانون عمل كنند.
كه  است  كرده  هدايت  جهت  اين  به  را  دولت  مجلس  قانون  در 
نظر  در  پتروشيمى ها  خوارك  قيمت  تعيين  براى  را  شاخص  سه 
بگيرد و اجرا كند؛ قانون گفته دولت قيمت خوراك پتروشيمى را 
طورى تعيين كه سرمايه گذار در ايران جذب شود؛ محصوالت 

پتروشيمى هاى ايران در بازارهاى بين المللى قابل رقابت باشد و 
شود  گرفته  نظر  در  قيمت  تعيين  براى  وزنى  ميانگين  هم  سوم 
يعنى مثال قيمت گاز در خانوار، صنعت چقدر است ميانگين آن را 
هم براى خوراك در نظر بگيرند. براساس قانون دولت بايد طبق 
اين سه شاخص قيمت گذارى و عمل كند كه  نه تنها تاكنون كه 
به قانون عمل نشده بلكه آيين نامه اين قانون هم ناقص نوشته 
شده است و اين باعث شده سرمايه گذارى در صنعت پتروشيمى 

در ابهام قرار گيرد.

هفته گذشته 4 وزير در نامه خود به رئيس جمهور در بندى 
به قيمت خوراك و مشكالت پتروشيمى ها هم اشاره كردند 

آيا شما با اين مشكالت مطرح شده، موافق بوديد؟
اختيار  در  را  سرمايه  بازار  درصد  پتروشيمى 25  ببينيد  كامال  بله 
دارد و يكى از صنايع برتر كشور است كه اين مشكالت به آن 
لطمه وارد كرده؛ پتروشيمى صنعتى است كه بيشترين صادرات 
غير نفتى را در كشور دارد و در بازار سرمايه و اقتصاد كشور نقش 

اساسى بازى مى كند.
سوال من اين است كه ما چرابايد در دولت تدبير و اميد بعد از 
يمان  پتروشيمى ها  خوراك  قيمت  بحث  هنوز  ماه  دو  سال  دو 
به  مى خواهيم  تحريم  پسا  در  چگونه  ما  پس  نباشد؟  مشخص 
طرح هاى  در  االن  برويم؟  خارجى  گذاران  سرمايه  استقبال 
پتروشيمى كه شروع كرده ايم 75 ميليون دالر پول و منابع احتياج 
داريم خب اين سرمايه را چه كسى مى خواهد تامين كند؟ آيا با 
اين شرايط اتفاقى خواهد افتاد؛ وقتى سرمايه گذار خارجى بيايد و 
ببيند ما هنوز تكليف خوراك پتروشيميمان روشن نيست سرمايه 

گذارى را چگونه انجام دهد؛ برچه اساس تصميم بگيرد؟

واردکننده ميلياردی، بی سواد از آب درآمد

احمد مهدوى، دبير انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پتروشيمى در گفت و گو با سايت اتاق تهران: 
دولت در تعيين قيمت خوراک پتروشيمی به قانون عمل کند

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجى  تجارت  توسعه  معاون 
به  ايران  صادراتى  الياف  از  درصد   20 گفت:  مركزى  استان 

كشورهاى همجوار از شهرستان دليجان صادر مى شود.
جعفر اصغرى روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: ارزش 
الياف صادراتى كشور ساالنه 82 ميليون دالر است كه بيش از 16 

ميليون دالر آن متعلق به شهرستان دليجان است .
استر  پلى  الياف  توليد  قطب  دليجان  شهرستان  كرد:  اظهار  وى 
كشور محسوب مى شود كه سهم به سزايى در توليد و صادرات 

اين محصول در كشور دارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجى  تجارت  توسعه  معاون 
استان مركزى بيان كرد: بيش از 25 هزار تن الياف نساجى در 
سال جارى در دليجان توليد و روانه بازار داخلى و خارجى شده 

است.
استان  در  الياف  توليدى  و  صنعتى  واحد   19 كرد:  بيان  اصغرى 
مركزى فعال است كه دو واحد آن در خمين و ساوه و بقيه در 

شهرستان دليجان فعال هستند.
اصغرى توضيح داد: صنايع الياف نساجى دليجان با برخوردارى از 
تكنولوژى روز و تامين ماشين آالت مدرن از كشورهاى اروپايى 

محصول با كيفيت توليد و روانه بازار داخلى و خارجى مى كند.
كتان  الياف  كننده  توليد  بزرگترين  از  يكى  دليجان  افزود:  وى 
اوليه  مواد  كننده  تامين  و  است  كشور  در  تنسيتى  تايپ هاى 
پتو،  ،پارچه،  نخ  انواع  كننده  توليد  نساجى  صنايع  اكثر  مصرفى 
وابسته  نساجى  صنايع  ساير  و  خواب  كاالى  و  وون  نان  موكت، 
و  يك  دليجان  الياف  توليدى  واحدهاى  در  گفت:  اصغرى  است. 

هزار 600 فرصت شغلى مستقيم فراهم شده است.

۲۰ درصد الياف نساجی صادراتی کشور از 
توليدات دليجان است
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خبر
مالياتى  امور  سازمان  رييس 
بخشودگى  نحوه  بخشنامه 
مالياتى را ابالغ كرد كه براساس 
بخشودگى  اجراى  نحوه  آن 
ماده  تبصره(3)  موضوع  جرائم 
تجميع  به  موسوم  قانون   (6)
غير  ماليات هاى  و  عوارض 
بودجه  قوانين  موضوع  مستقيم 
سنواتى سالهاى 1377 تا 1381 

اعالم شد.
به گزارش ايلنا، در اجراى حكم 

ماده واحده قانون تسرى حكم ماده (191)قانون ماليات هاى مستقيم 
مصوب سوم ارديبهشت ماه 66 به ماليات هاى و عوارض كاال و 
خدمات و ماليات هاى غير مستقيم موضوع قوانين سنواتى 1377 
تا 1381 مصوب ششم مرداد ماه 94 مجلس شوراى اسالمى كه 
مقرر مى دارد: «حكم ماده (191) قانون ماليات هاى مستقيم مصوب 
سوم اسفند ماه 66 حسب مورد نسبت به مانده جريمه ها و ماليات 
اضافى مؤديانى كه اصل بدهى هاى قطعى شده خود را بابت ماليات 
و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصالح موادى از قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران و 
چگونگى برقرارى وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان 
كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاى وارداتى مصوب 22 دى ماه 
81(موسوم به تجميع عوارض) و ماليات هاى غير مستقيم موضوع 
قوانين بودجه سنواتى سال هاى 1377 تا 1381 پرداخت نموده اند 
و يا ظرف مدت يك سال از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون 

نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، جارى خواهد بود.
سازمان امور مالياتى كشور مكلف است ظرف مدت يك سال از 
تاريخ الزم االاجراء شدن اين قانون نسبت به قطعيت پرونده هايى 
كه منجر به مطالبه شده است، اقدام نمايد» با عنايت به تاريخ الزم 
االجراء شدن قانون مذكور و بنا بر اختيار حاصل از ماده «191» 
تقسيط  به  نسبت  مى شود  داده  اجازه  مستقيم،  ماليات هاى  قانون 
مانده اصل بدهى و بخشودگى جرائم تبصره «3» ماده «6» قانون 
موسوم به تجميع عوارض و ماليات اضافى ناشى از تأخير پرداخت 
ماليات بر فروش قوانين بودجه سنواتى سال هاى 1377 تا 1381 بر 

اساس شرايط ذيل اقدام نمايند: 

الف: تقسيط بدهى
با توجه به اينكه طبق ماده واحده مذكور آخرين فرصت پرداخت 
اصل بدهى قطعى شده (ماليات و عوارض)، 13 شهريور ماه 95 
تعيين گرديده، بنابر اين تقسيط بدهى تا پايان موعد تعيين شده 
بالمانع خواهد بود. بديهى است زمان تسويه نهايى مؤدى، مالك 
تعلق ميزان بخشودگى جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2»، 

«3» و «4» بند «ب» خواهد بود.

ب: بخشودگى جرائم
عوارض)  و  ماليات  از  (اعم  را  بدهى خود  كه  مالياتى  مؤديان   - 1
حداكثر تا پايان آذرماه سال جارى پرداخت نمايند، تا صد درصد (100 
درصد) جرائم و ماليات اضافى آنها قابل بخشودگى خواهد بود. بديهى 
است مؤديانى كه قبل از تاريخ مذكور اقدام به پرداخت بدهى خود 

نموده باشند مشمول بخشودگى مقرر دراين بند خواهند بود.
2 - مؤديان مالياتى كه بدهى خود را (اعم از ماليات و عوارض) 
تا پايان سال 1394 پرداخت نمايند حداكثر تا هشتاد و پنج درصد 
(85 درصد) جرائم و ماليات اضافى آنها قابل بخشودگى خواهد بود.
3 - مؤديان مالياتى كه بدهى خود را (اعم از ماليات و عوارض) 
تا پايان تيرماه سال 1395پرداخت نمايند حداكثر تا شصت و پنج 
درصد (65 درصد) جرائم و ماليات اضافى آن ها قابل بخشودگى 

خواهد بود.
عوارض)  و  ماليات  از  (اعم  را  خود  بدهى  كه  مالياتى  مؤديان   -4

ماده  در  مقرر  مهلت  پايان  تا 
-6-13) مذكور  قانون  واحده 
حداكثر  نمايند  پرداخت   (1395
(50درصد)  درصد  پنجاه  تا 
جرائم و ماليات اضافى آنها قابل 

بخشودگى خواهد بود.
جرائم  بخشودگى  اختيار   -  5
بر  مازاد  اضافى  ماليات  و 
در  شده  تعيين  نصاب هاى 
به  3»و«4»  و   2» بندهاى 
معاونت ماليات بر ارزش افزوده 
تفويض مى گردد. در مواردى كه بخشودگى جرائم خارج از اختيارات 
تفويضى باشد و بنا به دالئل ابرازى متقن مبنى بر خارج از اختيار 
بودن عدم انجام تكاليف مقرر، ضمن اعالم داليل توجيهى و ارسال 
پيشنهاد صريح و مشخص مراتب جهت بررسى و اتخاذ تصميم به 

معاونت مزبور منعكس گردد.
6 - اتخاذ تصميم راجع به بخشودگى جرائم و ماليات اضافى مذكور 
منوط به درخواست كتبى مؤديان مالياتى خواهد بود، لذا به منظور 
اتخاذ رويه واحد، مقتضى است كه ادارات امور مالياتى از فرم هاى 
نمونه (2) و (3) پيوست براى بخشودگى جرائم و ماليات اضافى 

استفاده نمايند.
7 - جرائم و ماليات اضافى اين قانون كه تاكنون به حيطه وصول 

درآمده، قابل بخشودگى و استرداد نخواهد بود.
8 - در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ظرف مهلت تعيين 
شده در قانون صدرالذكر، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون 
موسوم به تجميع عوارض مبنى بر غير قابل بخشوده بودن جرائم 
و همچنين مقررات ماليات هاى غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه 

سنواتى سال هاى 1377 تا 1381 الزم االتباع خواهد بود.

ج: اقدامات ادارات كل
كردن  مختومه  منظور  به  موظفند  مالياتى  امور  كل  ادارات   -  1
پرونده هاى مالياتى ياد شده با كليه مؤديانى كه ماليات و عوارض 
و  ماليات  و  دارد  قرار  مالياتى  دادرسى  مراحل  در  يا  قطعى  آن ها 
فقط  كه  مؤديانى  همچنين  و  است  نشده  پرداخت  آن ها  عوارض 
بابت جرائم و ماليات اضافى، بدهى دارند به شرح فرم شماره(1) 
پيوست، مكاتبه و مقررات موضوع قانون صدراالاشاره را به منظور 
بهره مندى از تسهيالت منظور شده درقانون و تعيين تكليف بدهى 

قطعى شده مؤديان يادآورى نمايند.
2 - ادارات كل امور مالياتى موظفند پرونده مؤديانى كه تا كنون 
ماليات و عوارض آنها قطعى نشده را در اولويت قرار داده و ترتيبى 
اتخاذ نمايند تا قبل از انقضاى مهلت مزبور نسبت به قطعيت بدهى 
اينگونه مؤديان اقدام نموده و ماليات و عوارض آن ها را با توجه به 

تسهيالت ايجاد شده وصول نمايند.
3 - چنانچه پرونده مؤديان در شوراى عالى مالياتى و يا هيأت هاى 
حل اختالف مالياتى مطرح و در دست رسيدگى باشد، الزم است 
مراجع ياد شده به منظور ايجاد بستر مناسب براى استفاده مؤديان 
از تسهيالت مقرر، در راستاى تعيين تكليف پرونده و قطعيت ماليات 

تسريع نمايند.
پايان مهلت هاى تعيين  4 - ادارات كل امور مالياتى موظفند در 
و«4»بند «ب»(بخشودگى  رديف هاى «1»، «2»، «3»  در  شده 
جرائم)،گزارش عملكرد خود را به شرح فرم شماره «4» پيوست 
تكميل و به دفتر نظارت بر امور اجرايى ماليات بر ارزش افزوده 

ارسال نمايند.
به  را  الذكر  فوق  اختيارات  از  قسمتى  هستند  مجاز  كل  مديران 
معاونين، رؤساى امور مالياتى و رؤساى ادارات مالياتى شهرستان ها 

تفويض نمايند.
دادستانى انتظامى مالياتى مسئول حسن اجراى اين دستورالعمل 

مى باشد.

ابالغ بخشنامه بخشودگی جرايم مالياتی

كه  هستيم  اين  دنبال  ما  كاالها  اين  براى  كنند،  تهيه  جهيزيه اى 
تسهيالتى در اختيار مردم قرار دهيم. 20 درصد منابع جديدى كه 
داريم به وجود مى آوريم تا به اين مساله اختصاص دهيم تا مردم 
آنها  به  بانك ها  كنند.  خريدارى  مى خواهند  كه  اجناسى  بتوانند 
تسهيالت بدهند. يك شرايط ويژه اى برقرار مى كنيم از جمله اينكه 
اقساط آن طوالنى مى شود براى اينكه بارى بر دوش مردم نباشد.
مى شود،  اعالم  آينده  هفته  كه  اقتصادى  جديد  بسته  جزئيات   .11
در قسمت اولش بانك مركزى بالفاصله مى تواند عمل كند، يعنى 
به بانك هاى خوش حساب به آنهايى كه مى تواند مشوق بدهد به 
آنها اعالم كند. البته چارچوبى هم مقرر شده كه اين منابع جديد 
كجاها مصرف شود. اين قدم اول بالفاصله مى تواند انجام بگيرد. در 
زمينه تسهيالتى كه به مردم بايد داده شود، ممكن است براى تدوين 
آئين نامه هايش يكى دو هفته زمان ببرد، آن هم اجرايى و عملياتى 
مى شود. آن 7/5 هزار ميليارد تومان هم در هفته آينده و تا پايان هفته 
مى تواند به خزانه واريز شود، بنابراين يك حركتى ظرف سه هفته 
آينده در بخش توليد احساس مى شود و اين تحرك مى تواند يك 

رونق جديدى به بخش توليد ما بدهد.
12. پول هايى كه در خارج داريم و آزاد مى شود، عمدتاً پول هاى بانك 
مركزى است و اين پول ها قبال ريالش خرج شده است. البته يك 

بخشى از آن هم مربوط به خزانه مى شود.
13. برخى نسبت به سرمايه گذارى هاى خارجى و ورود كمپانى هاى خارجى 
تذكر مى دهند و ما اين تذكر را به جان مى خريم و كامًال درست است.

14. دولت سياست هاى رفاهى، سالمت، بيمه و تامين امنيت غذايى 
را تداوم خواهد داد، اظهار داشت: تأكيد مى كنم دولت به همه اين 

سياست ها پايبند است و آنها را ادامه مى دهد.
قابل  تحريم ها  كنيم،  حركت  درستى  به  اقتصاد  در  امروز  اگر   .15
بازگشت نخواهد بود. بايد همان طور كه مقام معظم رهبرى فرمودند، 
اقتصاد مقاومتى را به درستى اجرا كرده و دشمن را مأيوس كنيم؛ يعنى 
كار ما در اقتصاد بايد آنچنان بازدارنده باشد تا طرف مقابل احساس 

كند كه تحريم تأثير گذار نيست.
16. روند پايه پولى تحت كنترل است. اينكه دولت توانست تورم را 
كاهش دهد، عمدتاً به خاطر انضباط مالى و پولى است كه من روى 
اين انضباط حساس بوده و بانك مركزى نيز از اين موضوع به خوبى 

آگاه است كه با چه حساسيتى انضباط را دنبال مى كنم.
17. قفل بدهى هاى باقيمانده از قبل به پيمانكاران با اوراق مشاركت، 
صكوك و برخى اقدامات عملياتى باز خواهد شد. هم با اوراق مشاركت 
و هم با صكوك كه براى اولين بار در دولت انجام مى شود كه البته 
نهايى نشده و در هفته هاى آينده اجرا مى شود، دولت بدهى خود را به 
پيمانكاران پرداخت مى كند. پيمانكار مى تواند آن را به بانك بدهد و 
بدهى او نسبت به بانك تسويه شود و بانك مى تواند اوراق را در اختيار 

بانك مركزى قرار دهد.
18. راه نفوذ ناپذيرى كشور در برابر قدرت هاى بزرگ رسيدن به 
قدرت و اقتدار است و ما بايد شرايطى را ايجاد كنيم كه در آن امنيت 

كافى اقتصادى و تسهيالت الزم باشد.
19. استفاده ما از رشد اقتصادى بسيار كم است و در اين شرايط 
معنايش اين نيست كه دروازه ها باز مى شود شركت هاى دانش بنيان 
ما تعطيل شود و فناورى را فقط از خارج وارد كنيم بلكه اين فناورى ها 
براى اين است كه به شركت هاى دانش بنيان رشد داده شود و آنها 

بتوانند سرعت بيشترى در تحركات علمى پيدا كنند.
20. پيام من به ملت ايران اين است كه بايد همه آماده شويم براى 
شكوفايى  در  و  اقتصادى  رشد  در  جهشى  توليد،  در  جهش  يك 
اقتصادى، بخاطر شرايط جديدى كه پيش روى ما است. اين نه به 
خاطر اين است كه صرفا تحريم برداشته مى شود، اين يك بخش 
موضوع است، و نه به خاطر اينكه اقتصاد مقاومتى اجرا و پياده ميشود، 

بلكه به خاطر اميدى است كه ملت ايران دارد.

۲۰ نکته کليدی اقتصادی سخنان رئيس جمهور
ادامه از صفحه 1
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

بدينوسيله به اطالع اعضای محترم انجمن صنايع 

نساجی می رساند که ويرايش جديد کتاب 

آشنايی با اعضای انجمن منتشر شده است، 

عالقمندان می توانند جهت تهيه کتاب با دبيرخانه 

انجمن تماس حاصل فرمايند.

عضو جديد

كاالى خواب استال
مديرعامل: يوسف لطيف زاده
سابقه فعاليت شركت: 2 سال

محل كارخانه: كرج
زمينه فعاليت: توليد كاالى خواب

عضويت  ايران  نساجي  صنايع  انجمـن 
شركت كاالى خواب استال را به مديران آن واحـد به ويژه جناب آقاى 
يوسف لطيف زاده خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و 

كاالى خواب استال را آرزومند است. 

براساس اعالم دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع 
طى  ايران  اسالمى   جمهورى  گمرك  آمار  با  مطابق  نساجى 
نساجى  صنايع  صادرات  كل   ،1394 سال  نخست  ماه  شش 
كشور با احتساب رنگ، ماشين آالت و فرش دستباف بالغ بر 
سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  كه  بوده  دالر  ميليون   399/8
محصوالت  صادرات  است.  داشته  درصدى   11 افت  گذشته 
فرش  و  ماشين آالت  رنگ،  احتساب  بدون  نساجى  صنايع 
 275/3 با   برابر  سالجارى  نخست  ماه  شش  طى  دستباف 
ميليون دالر بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 93 افت نه 
درصدى داشته است. كفپوش با صادرات 127/07 ميليون دالر 
همچنان صدرنشين صادارت محصوالت نساجى صنعتى بوده 
نخست  ماه  شش  در  محصول  اين  صادرات  با  مقايسه  در  اما 

سال 93 با افت 10 درصدى مواجه بوده است. 
از  پس  صادراتى  اقالم  ترين  عمده  گزارش  اين  براساس 
ترتيب  به  ارزش  نظر  از  مدت  اين  طى  نساجى  كفپوشهاى 
انواع  دالر،  ميليون   29/8 ارزش  به  الياف  انواع   : از  عبارتند 
پوشاك به ارزش 23/1 ميليون دالر، انواع نخ به ارزش 21/7 

ميليون دالر و انواع پارچه به ارزش 20/6 ميليون دالر. 
ماه  شش  طى  ايران  اسالمى  جمهورى  گمرك  آمار  براساس 
احتساب  با  كشور  نساجى  واردات  كل   1394 سال  نخست 
ماشين آالت و رنگ با افت 25 درصدى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته  به رقم   814/8 ميليون دالر رسيده است. واردات 
صنايع نساجى كشور بدون احتساب رنگ و ماشين آالت، در 
اين سال بالغ بر 552/7 ميليون دالر بوده كه در مقايسه با سال 

گذشته 18 درصد افت داشته است. 
بالغ  الياف  انواع  واردات  سالجارى،  نخست  ماه  شش  در 
ساير  واردات  با  مقايسه  در  كه  بوده  دالر  ميليون   180/2 بر 
محصوالت نساجى در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن 
واردات پارچه به ارزش 142/1 ميليون دالر در رتبه بعدى قرار 
دارد. واردات پارچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 13 
درصدى داشته است. واردات نخ به ارزش 126/8 ميليون دالر 
پس از الياف و پارچه بيشترين واردات را در ميان محصوالت 
نساجى داشته است. اما مقدار  آن نسبت به شش ماهه نخست 

سال 93  افت 23 درصدى داشته است.
الزم به ذكر است كه گزارش كامل آمار واردات و صادرات طى 
شش ماه نخست سال 94 در شماره 14 نشريه دنياى نساجى 

درج خواهد گرديد.

گزارش آمار واردات و صادرات كل كشور طى شش ماه نخست سال 1394 

تسليت

جناب آقای مهندس شروين بادامچی
عضو محترم هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران

مصيبت وارده را  خدمت حضرتعالى و ساير بازماندگان مصيبت 
ديده تسليت عرض نموده از درگاه ايزد متعال براى آن مرحوم 
صبر  محترم  خانواده  و  جنابعالى  براى  و  الهى  رحمت  و  غفران 

جميل و اجر جزيل آرزومنديم.

انجمن صنايع نساجى ايران 

و  معادن  و  صنايع  بازرگانى،  اتاق  عضو  تشكل هاى  روساى 
اتاق  هشتم  طبقه  در  دوشنبه 94/07/06  روز  ايران  كشاورزى 

بازرگانى ايران گرد هم آمدند.
در اين نشست كه آقايان جالل پور، انصارى، سلطانى از هيات 
اتاق  عالى  مشاور  صادقى  ميرمحمد  آقاى  و  ايران  اتاق  ريسه 
بيشتر  همكارى  نحوه  درخصوص  داشتند.  حضور  نيز  ايران 

تشكل ها و اتاق بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش نساجى نيوز در آغاز اين نشست پدرام سلطانى در 
جديد  دوره  در  تشكل ها  آفرينى  نقش  به  خود  آغازين  سخنان 
سياست هاى  با  همگام  تا  خواست  تشكل ها  از  و  نمود  اشاره 
جديد اتاق، همكارى خود را به طور مستمر و تخصصى افزايش 
مقررات زدايى  كميته  تشكيل  به  اشاره  با  سلطانى  پدرام  دهند. 
و  حذف  پيشنهاد  براى  توليد  موانع  رفع  قانون  راستاى  در 
مجوز  تعداد 2150  حاضر  حال  در  (كه  مجوزها  برخى  اصالح 
در حوزه كسب و كار وجود دارد كه 1850 مجوز آن ملى است) 
مزاحم  مجوزهاى  معرفى  درخصوص  تا  خواست  تشكل ها  از 
اتاق ها  بين  كار  تقسيم  از  سلطانى  پدرام  فرمايند.  همكارى 
اتاق  اداره  در  تا  خواست  تشكل ها  از  و  داد  خبر  تشكل ها  و 
مشاركت  به  همچنين  سلطانى  باشند.  داشته  بيشتر  مشاركت 
بيشتر جوانان و بانوان در تشكل ها و اتاق ها اشاره كرد و آن را 
يكى از برنامه هاى اتاق در دوره جديد دانست به گفته سلطانى 
در حال حاضر تعداد 30 نفر عضو هيات مديره از 170 انجمن و 

تشكل عضو را بانوان تشكيل مى دهند.
پس از دكتر سلطانى، هومن حاجى پور معاونت تشكل هاى اتاق 
ايران به برخى از خدمات كميسيون تشكل هاى اتاق اشاره نمود 
و پس از ايشان جالل پور، رئيس اتاق ايران به طرح گزارش سه 

ماهه اتاق ايران پرداخت.
اتاق  جديد  دوره  در  اتاق  سياست  اينكه  به  اشاره  با  پور  جالل 
مى توانند  تشكل ها  كه  كرد  تاكيد  است  شيشه اى  و  شفاف 

را  سياست  اين  تحقق  زمينه هاى  خود،  حضور  و  مشاركت  با 
در  مجازى  فضاى  معاونت  به تشكيل  پور  آورند. جالل  فراهم 
ريزى هاى  برنامه  تقويت  به  اشاره  با  و  نمود  اشاره  ايران  اتاق 
انجام شده براى هيات هاى تجارى و مالقات هاى B to B با 
هيات هاى اقتصادى از تشكل هاى عضو اتاق خواست تا برنامه ها 
و طرف هاى تجارى خود را به اتاق منعكس نمايند. جالل پور 
همچنين به تشكيل دبيرخانه مشترك سه اتاق تعاون، اصناف و 
بازرگانى اشاره نمود و تشكيل دبيرخانه مستقل براى مجامع و 
نشست ها و جلسات مختلف را به رياست آقاى دادوش هاشمى 
از جمله مهمترين برنامه هاى سه ماه گذشته اتاق دانست و به 

موارد ذيل به عنوان گزارش عملكرد اتاق اشاره نمود:
 گزارش به روز و آنالين در سايت

 تشكيل دبيرخانه شوراى گفتگو موضوع ماده 76
 تقويت و فعال سازى اتاق هاى مشترك

 پيگيرى موثر بحث تشكيل فدراسيون ها و كنفدراسيون ها
 پيگيرى بحث تبديل يك در هزار فروش به چهار در هزار سود

شوراى  و  اعتبار  و  پول  شوراهاى  در  مستمر  و  موثر  حضور   
گفتگو و شوراى اقتصاد و هيات واگذارى
 تشكيل شوراى عالى پيشكسوتان اتاق

 پيگيرى بحث آموزش و داورى در اتاق و پيگيرى هاى انجام 
شده براى خريد سازمان مديريت صنعتى

 پيگيرى فعال سازى شوراهاى داورى در استان ها
 پيگيرى حل مشكالت تشكل ها با شهردارى ها براى دفاتر ايشان

 سازماندهى و ساماندهى كميته جوانان اتاق
 برنامه ريزى و ساماندهى سفرهاى داخى و خارجى

پس از بيانات آقاى جالل پور برخى از نمايندگان تشكل ها به 
طرح نظرات و ديدگاه هاى خود پرداختند و در پايان نيز هومن 
حاجى پور از برنامه هاى آموزشى و راه اندازى سايت تشكل هاى 

اتاق خبر داد.

گزارشى از 
دومين نشست روسای تشکل های عضو اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
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