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صنایع باالدستی؛ اولویت دولت دوازدهم
محمود توالیی گفت: ما دچار یک ساختار نامناسب اداری در کشور 
هستیم؛ ساختار بهم ریخته ای که مشکالت بسیاری را به وجود آورده 
که دولت دوازدهم هم مانند دولت های پیش از خود نتوانست به پوسته 

آن نفوذ کرده و مشکالتش را حل کند.
وی افزود: قانون خوب تدوین و بخشنامه های زیادی ابالغ می شود اما 
در مسیر تا به مرحله اجرا برسد، تغییرات بسیاری پیدا می کند. حکایت 
همان گلوله برفی است که دست به دست می چرخد و زمانی که به نفر 

آخر می رسد دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.
در ساختار  تغییر جدی  اگر  داد:  ادامه  کاشان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
دولتی و دادن مجوزها و بخشنامه ها انجام نشود، ادامه مسیر با همین 
شرایط خواهد بود. در چنین شرایطی هم نباید انتظار داشته باشیم 
اتفاق خاصی در صنعت رقم بخورد. این فعال صنعت یادآور شد: یک 
دولت باید همت جدی کند و سازکار فعلی را تغییر بنیادی بدهد. این 
امر هم به راحتی قابل اجرا نیست. به عنوان مثال، سخن گفتن از دولت 
الکترونیک و انجام امور بدون حضور فیزیکی می شود. سامانه های 
طرح  مجریان  خود  هنوز  اما  شده اند  راه اندازی  و  تعریف  بسیاری 
عالقه ای به انجام امور به این شکل را ندارند و همچنان اصرار به 
ادامه مسیر قبل است. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
زمینه فعالیت دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری هنوز آماده 
نیست، گفت: این آمادگی هم به نابلد یا ناآشنا بودن افراد به این حوزه 
نیست، بلکه مدیران مربوط که باید آن را در عمل اجرا کنند به آن باور 

ندارند و نپذیرفته اند. 
توالیی تاکید کرد: باور فعاالن و کارشناسان حوزه صنعت این است 
که برای اداره کشور و صنعت، این حجم از قوانین متنوع و متعدد نیاز 
نیست. در برخی بخش ها خود این ازدیاد قوانین مشکل ساز بوده و 
قانون ها در تضاد با یکدیگر قرار دارند. این فعال صنعت با بیان اینکه 
این حجم از قوانین و بخشنامه ها بیش از آنکه کارساز باشد دست وپاگیر 
شده، گفت: در صنعت به این حجم از قوانین نیاز نیست. با این روند 
گره روی گره افتاده و در ادامه می خواهیم به جای کوچک کردن دولت، 
تشکیالت جدید راه اندازی می شود و کارمند جذب می کنیم که دوباره 
تدبیر شود چگونه با برنامه ریزی و سیاست گذاری شده یکی از این 

گره ها را به عنوان موانع تولید باز کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی کاشان تصریح کرد: جلسات برگزار شده از سوی 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت هر استان برگزار می شود به جای 
اینکه در راستای توسعه صنعت باشد زمان و انرژی صرف می شود که 
مشکالت ایجادشده پیگیری شود. این صنعتگر در ادامه گالیه ها و 
انتقادهای خود گفت: در صنعت به جای وضع قوانین جدید باید با رانت 
و فسادهایی که وجود دارد برخورد شود؛ اینکه برخی با ارتباطات شرایط 
بهتری دارند. صنعتگری که فضای نفوذ بیشتری داشته باشد می توانند 
از مشوق های بیشتری برخوردار شود. وی افزود: برخی صنایع در تامین 
مواد اولیه از موقعیت های بهتری نسبت به سایر همتایان خود برخوردار 
هستند و این امر زنجیره وار تا ادامه مسیر تولید وجود دارد. حلقه هایی 
که پیچیده شده اند و در چنین بستری مشخص است که صنعت 

نمی تواند رشد و توسعه پیدا کند.
 این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نیروهای انسانی مازاد در 
وزارتخانه ها گفت: اگر این مشکالت و چالش ها وجود نداشته باشد 
وزارتخانه ها می توانند با یک پنجم و حتی یک سوم نیرو فعالیت داشته 
باشند. پرسش این است که چرا مشکالت ایجاد کنیم که در ادامه 

بخواهیم به دنبال رفع آن باشیم؟
توالیی در پاسخ به این پرسش که مسائل و چالش های برون سازمانی 
که دولت دوازدهم داشت را عنوان کردید، عملکرد دولت به لحاظ 

گفت:  بوده،  چگونه  صنایع  خود  داخلی  مسائل 

پیشنهاد معاون اول سابق برای حقوق ورودی کاالهای وارداتی به رهبر انقالب

کدام یک از صادرکنندگان سال ۹۷ مشمول معافیت مالیاتی شدند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از آنکه قانون 
بودجه سال 1400، نرخ ارز حقوق ورودی کاالهای وارداتی را از نرخ 

ارز 4200 تومانی دولتی به نرخ ارز سامانه ای تی اس بانک مرکزی 
که نزدیک به نرخ بازار است، تغییر داد، دولت دوازدهم از اجرای آن 
سر باز زد و هیات وزیران در فروردین ماه اعالم کرد حقوق ورودی 
کاال و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فعال براساس نرخ های 

گذشته اعمال شود.
تیرماه اعالم کرده که  قالیباف رئیس مجلس در  البته محمدباقر 
مصوبه دولت مغایر با قانون است و باید قانون بودجه در رابطه با 

حقوق ورودی کاالها اجرایی شود.
در  سابق  دولت  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  راستا  همین  در 
نامه ای به مقام معظم رهبری با اشاره به دغدغه هایی که از این 

محل ایجاد می شود دو پیشنهاد را ارائه کرده است.

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳0 
دی ۹۸ تا ۳0 آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کردند، مشمول معافیت مالیاتی 

و استرداد مالیات بر ارزش افزوده شدند.

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

احسان قمری با بیان اینکه صادرات از مالیات معاف است و مالیات 
بر ارزش افزوده پرداختی از سوی صادرکنندگان به آنها عودت داده 
از  تعدادی  ارزی  تعهد  ایفای  مهلت  پایان  داشت:  اظهار  می شود، 
صادرکنندگان سال ۹۷، ۳0 دی سال ۹۸ بود؛ بنابراین اگر این گروه 
از صادرکنندگان تا تاریخ مذکور رفع تعهد ارزی کرده باشند، مشمول 
معافیت مالیاتی یا همان استفاده از نرخ صفر مالیاتی شده و استرداد 

مالیات بر ارزش افزوده آنها نیز انجام شده است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران 
یادآور شد: منتهی بسیاری از صادرکنندگان سال ۹۷ بعد از ۳0 دی ۹۸ 

رفع تعهد ارزی کرده بودند؛ بنابراین مشمول معافیت مالیاتی نشدند.
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در این نامه مورخ 10 مرداد ماه سال جاری آمده است: 
حضرت آیت اهلل خامنه ای مدظله العالی رهبر معظم انقالب اسالمی

سالم علیکم همانگونه که مستحضرید
1- قانون بودجه سال 1400 ، دولت را مکلف کرده است ارزش 
استثنای  )به  وارداتی  کاالهای  کلیه  ورودی  حقوق  و  گمرکی 
کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را بر مبنای نرخ سامانه 
مبادله الکترونیکی که در حال حاضر حدودا 2۵ هزار تومان است( 
محاسبه و وصول کند. 2- هیئت وزیران به منظور پیشگیری از تورم 
و گرانی به موجب مصوبه مورخ 1400/1/2۳ به گمرک اجازه داد 
موقتا )تا زمان تصویب حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه 1400( 
ارزش گمرکی و حقوق ورودی را بر مبنای نرخ ارز ترجیحی 4200 
تومان محاسبه و وصول نماید. - ۳- رییس محترم مجلس شورای 
اسالمی در 1400/4/2، مصوبه دولت را خالف قانون بودجه 1400 

اعالم و آن را ملغی االثر نمود. 
در  مجلس  محترم  رییس  ایراد  رفع  منظور  به  وزیران  هیئت   -4
جلسه 1400/4/2۷ مقرر کرد سود بازرگانی به میزان )۸0 درصد( 
تعدیل شود تا رسوب کاال در گمرک صورت نگیرد و حداقل گرانی 
رییس جمهور  با  هماهنگی  به  منوط  آن  ابالغ  لیکن  افتد،  اتفاق 

منتخب گردید.

۵- رییس جمهور منتخب و نمایندگان ایشان از جمله آقای فرهاد 
رهبر در مذاکره با وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کردند حتی این مصوبه هم موجب تنش در ابتدای 

کار دولت سیزدهم می گردد.
اکنون با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه: اوال نمی توان 
مانع واردات کاال حتی برای یک روز شد. ثانیا برای پیشگیری از 

تورم و گرانی شدید. 
ثالثا با توجه به درخواست و تاکید رییس جمهور منتخب و پیگیری 
نمایندگان ایشان مبنی بر تعویق اجرای حکم قانون بودجه سال 
1400 در خصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی 

پیشنهاد می شود:
تا  وزیران  در صورت صالحدید حضرتعالی مصوبه هیئت  الف - 
پایان شهریور ماه سال جاری مالک عمل قرار گرفته و طی این 
مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسالمی تدابیر الزم 

را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند.
ب - تصمیم گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه 
قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات الزم 
اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در 

این خصوص ایجاد نشود.

پیشنهاد معاون اول سابق برای حقوق ورودی کاالهای وارداتی به رهبر انقالب

کدام یک از صادرکنندگان سال ۹۷ مشمول معافیت مالیاتی شدند؟

صنایع باالدستی؛ اولویت دولت دوازدهم

دبیر کمیته اقدام ارزی ادامه داد: یکسال و نیم پیگیری کردیم تا این 
گروه از صادرکنندگان نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی شوند. در نتیجه این 
پیگیری ها مقرر شد صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳0 دی ۹۸ تا 
۳0 آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کرده اند، نرخ صفر مالیاتی برایشان لحاظ 
شود و سازمان امور مالیاتی موظف شد برای این گروه از صادرکنندگان 
به نسبت ارزی که برگردانده اند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده لحاظ 
کند. وی با بیان اینکه صادرکنندگان باید به روش های قانونی ارز را به 
کشور برگردانند و رفع تعهد در سامانه های تعیین شده مشخص باشد، 

گفت: سازمان امور مالیاتی از امروز این مصوبه را اجرایی می کند.
قمری افزود: صادرکنندگان سال ۹۷ حدود 2 سال و ۸ ماه فرصت 

داشتند ارز را برگردانند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره صادرکنندگان سال ۹۷ که 

فراموش نکنیم صنعت پازلی از یک مجموعه به نام اقتصاد است. از این رو 
تابع شرایط عمومی اقتصاد کشور است. اگر گشایشی در مسائل بیرونی رخ 
می دهد و به عنوان مثال، صنعتگر می تواند ماشین آالت موردنیاز خود را با 
موانع کمتری وارد کند این موضوع در مسائل داخلی تولید هم تاثیر بگذارد. 
او گفت: اگر مشکالت اداری کشور رفع شود تولیدکننده راحت تر می تواند 
مواد اولیه موردنیاز را وارد کند، محصوالت تولیدی را با موانع کمتری به 
بازارهای جهانی صادر کند و... این امر مربوط به رویدادهای برون سازمانی 

است اما در واحدهای صنعتی تاثیر مستقیم دارد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در هر دولتی که این مسائل 
پیگیری شده در حوزه های اقتصادی و صنعتی شاهد تحوالت مثبت بودیم. 
هر جا محدودیت ها بیشتر شده مشکالت هم افزایش پیدا کرده است. 
البته تمام این محدودیت ها مربوط به تحریم نیست و بخش عمده ای 
از محدودیت ها داخلی بوده از نوسانات ارزی و تاثیر آن در تمام بازارها تا 
مشکالت بانکی و بیمه و... او ادامه داد: در ساختار صنعتی برخی مسائل 
ناسازگار با صنعت است، به عنوان مثال، رویکردهای ما در حوزه مالیات 
نحوه مالیات ستانی، تعامالت کارگری در حوزه تامین اجتماعی، مسائل 
مربوط به محیط زیست و... امور به شکلی است که فاصله معنی داری با 
اقدامات جهانی داریم. توالیی یادآور شد: در بخش هایی افراط زیاد است و 
در برخی امور تفریط می کنیم باید تعادل در وضع قوانین و مقررات و سایر 

مسائل مطرح شده برقرار باشد.

همچنان موفق به بازگرداندن ارز به کشور نشده اند، گفت: این گروه 
از صادرکنندگان می توانند با مراجعه به سازمان توسعه تجارت، مدارک 
خود را ارائه دهند و در صورت تأیید مدارک در کمیته اقدام ارزی، اجازه 
بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور را دارند و آن زمان در مورد 

معافیت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده آنها تصمیم می گیریم.
وی تاکید کرد: کمیته اقدام ارزی به هر صادرکننده ای که بخواهد ارز 

را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند کمک می کند.
وی اظهار داشت: صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳1 مرداد 1400 آزاد هستند 
به روش های قانونی تعیین شده، ارز صادراتی را به کشور بازگردانند و 
به هر میزانی که ارز را برگردانند مشمول معافیت و استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده می شوند؛ همچنین صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا ۳1 

شهریور 1400 فعاًل فرصت دارند.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان با تاکید بر اینکه باید مشکالت بیرونی و 
درونی همزمان با هم پیگیری و حل شود، گفت: برخی تجربه ها نشان داده 
چالش های بیرونی و محدودیت های بیرونی رفع شده اما مشکالت داخلی 
بنگاه های صنعتی همچنان سر جای خود باقیمانده است؛ بنابراین دولت 
دوازدهم می توانست با رفع چالش های درونی با وجود محدودیت های 

بین المللی کمک زیادی به تولید کند.
رانت  درون  دولت  خود  و  باشد  شفاف  باید  اقتصاد  داد:  ادامه  توالیی 
نیفتد، زیرا برخی دولت های قبل برای تامین منابع مالی خارجی و اینکه 
نمی توانستند نفت صادر کنند و ارز موردنیاز را تامین کنند در تله برخی از 
صادرکنندگان و شرکت های خصولتی می افتادند. در نهایت کار پیچیده تر 
می شد. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برخی دولت ها ناخواسته 
گروگان برخی شرکت ها می شدند، گفت: این به دلیل رانتی بود که این 
شرکت ها داشتند. به جای اینکه دولت ها برای این شرکت ها تصمیم بگیرند 

آنها برای دولت ها تصمیم می گرفتند.
وی در پایان گفت: امیدواریم دولت جدید گرفتار این معضل نشود. سطح 
امید در کشور بسیار کاهش پیدا کرده است. رویکرد سرمایه گذاری در 

صنعت و تولید وجود ندارد. 
در بخش صنعت واقعیت ها شرایط خوبی را نشان نمی دهند. حتی در 4 دهه 
گذشته در سخت ترین شرایط قرار داریم؛ امروز نرخ استهالک در کشور از 

سرمایه گذاری جلوتر افتاده است.

خالصه مذاکرات هزار و هشتاد و ششمین نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هزار و هشـتاد و ششـمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن صنایع 
نسـاجی ایران بـا حضـور اكثریت اعضـای هیأت مدیـره در روز 
یکشـنبه مـورخ 1400/04/13 در محـل دفتـر انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایـران برگـزار شـد و نسـبت بـه مـوارد ذیـل بحـث و 
تبـادل نظـر و نسـبت به برخـی از آن هـا اتخاذ تصمیـم به عمل 

. مد آ
1- خالصـه مذاکـرات هـزار و هشـتاد و پنجمیـن نشسـت 
هیـأت مدیـره مـورخ 04/06/ 1400  قرائـت و بـه امضای 

حاضریـن در نشسـت مذکور رسـید.
2- گـزارش نشسـت مشـترک در دفتـر حمایت از سـرمایه 
گـذاری و کسـب و کارهـا در سـازمان بازرسـی کل کشـور 
کـه بـا حضـور آقایـان کهنموئـی، قصـاع، مافـی، مهندس 
شـهالئی نـژاد، مهنـدس نیلفـروش زاده و مهنـدس امامی 

رئـوف برگزار شـده بـود ارائـه گردید. 
۳- آقـای مهندس نیلفروش زاده توضیحاتی را در خصوص 
سـامانه چـک صیـاد ارائـه فرمودنـد کـه کمک شـایانی به 
مبـارزه با قاچاق کاال و شـبکه غیر مجـاز واردات کاال ایجاد 

نموده اسـت و خواسـتار حمایـت از این موضوع شـدند.
انجمـن  مسـتأجرین  بـا  مذاکـرات  رونـد  از  گزارشـی   -4
جهـت تمدیـد قراردادهـای اجـاره و یـا جایگزینـی ایشـان 

ارائـه گردیـد.
۵- گزارشـی از وضعیـت پیگیـری هـای مربـوط بـه دفتـر  
قدیـم انجمـن در کوچـه کنـدوان و پیگیـری های مشـاور 

حقوقـی بهمـراه فیلـم ارائـه گردید.
6- گـزارش مختصـری از جلسـه اول کمیسـیون تسـهیل 
تجـارت و توسـعه صـادرات اتاق تهـران در دوره جدید ارائه 

گردید.
۷- گزارشـی از نشسـت مشـترک بـا تعاونـی تامیـن نیـاز 
تولیـد کننـدگان لولـه اتصـاالت پی وی سـی و آقـای رضا 
پـور مـدرس اداره هـای بازاریابی بیـن المللی ارائه شـد که 
مقـرر شـد هماهنگی های بعدی توسـط دبیرخانـه پیگیری 

. شود
۸- در خصـوص موضـوع پاالیـش پرونـده هـای اعضـا و 
مرتـب سـازی و سـبک سـازی پرونـده هـای عضویـت، 
مصـوب گردیـد تـا دبیرخانـه نسـبت بـه اسـتخراج مدارک 
موردنیـاز و سـبک سـازی بایگانـی هـا اقـدام الزم بعمـل 

آورد.
۹- اعضـای کمیتـه ریسـندگی الیـاف کوتـاه طبـق دعوت 
قبلـی در جلسـه حضـور یافتنـد و توضیحاتـی در خصـوص 
ارائـه فرمودنـد  مشـکالت تأمیـن پنبـه مـورد نیـاز خـود 
همچنیـن نسـخه خالصـه شـده فصـل ریسـندگی الیـاف 
کوتـاه پـروژه پایـش تکثیـر و در خصـوص آن تبـادل نظر 

مختصـری صـورت پذیرفـت. 
10- جلسـه در سـاعت 1۸:00 بـا ذکـر صلوات بـر محمد و 

آل محمد خاتمـه یافت.

 میهمانان آقایان:
 اسماعیل توکلی زاده، مهدی کاردان، غفار رفیعی

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی :                                                      
دکتـر حسـن کاردان، دکتـر علیمردان شـیبانی،  سـید جواد 
سـجادی بیدگلـی، عبدالحسـین اخـوان مقـدم ،  مهنـدس 

علـی فرهـی، اکبر لبـاف، دکتـر محمدعلـی عامری
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عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: دولت جدید باید 
قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهد تا قدرت خرید مردم نیز 
افزایش پیدا کندو مردم بتوانند کاالهای تولیدشده صنعتی را خریداری کنند 
تا واحد صنعتی بتواند چرخه تولید داشته باشد و نقدینگی آن صنعت به انبار 
بازنگردد. علیرضا حائری، درباره مهم ترین اولویت دولت برای اقتصاد کشور 
گفت: چند مشکل در اقتصاد وجود دارد که هرکدام حل شود تأثیرات مثبتی 
را بر روی صنعت می گذارد. اولین مشکل در اقتصاد، کاهش قدرت خرید 
مردم است. به گزارش خبرگزاری میزان، وی  گفت: مردم دیگر توان مالی 
برای خریدهای درجه دوم زندگی را ندارند و اولویت اصلی مردم تأمین 

نیازهای درجه یک زندگی شده است.
وی افزود: مهم ترین کاری که دولت می تواند انجام دهد افزایش قدرت 
یارانه ها صورت  افزایش  از طریق  این مسئله  رفع  و  است  خرید مردم 
نمی گیرد، چون باعث ایجاد تورم دو برابری می شود، و یا اینکه ارزش و 

قدرت پول ملی را افزایش دهند تا تورم کاهش پیدا کند.
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: صنایع برای 
فروش، تولید می کنند و اگر نتوانند کاالی خود را به فروش برسانند باعث 
حبس کاال در انبارها می شود یعنی درواقع دچار حبس نقدینگی شده است، 
زیرا واحدهای صنعتی پول نقد را تبدیل به کاال می کنند و کاال، چون 
خریداری ندارد در انبار نگهداری می شود. حائری  بیان کرد: اگر صنایع 
تولیدی نتوانند کاالی خود را بفروشند و تبدیل به نقدینگی کنند تا این پول 
نقد به خط تولید  بازگردد باعث کاهش ظرفیت واحدهای صنعتی شده و 
در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیت های کمتری فعالیت 

می کند که  باعث ورشکستگی این صنایع شده است.

نحوه  محاسبه حقوق ورودی کاالهای وارداتی از جمله موضوعات مهمی 
است که رییس جمهور و دولت جدید، باید بالفاصله تکلیف آن را روشن 
کنند. حدود پنج ماه از الزام قانون بودجه برای حذف ارز 4200 تومانی از 
محاسبه عوارض واردات گذشته و هنوز تکلیف مشخصی برای اجرا ندارد.

در این خصوص البته دولت دوازدهم به نوعی مخالف این افزایش بود و به 
دنبال آن دولت سیزدهم نیز موافقتی نداشته و خواستار تعویق شده است. بر 
این اساس دولت روحانی در روزهای پایانی خود، گزارشی در رابطه با تبعات 
مصوبه مجلس و گرانی ها و تورم ناشی از آن به همراه پیشنهاداتی جهت 

حل و فصل موضوع به مقام معظم رهبری ارائه کرده است.
به گزارش جهان صنعت، حواشی حقوق ورودی کاالهای وارداتی، به 
مصوبه قانون بودجه 1400 برمی گردد که برای سال جاری نحوه محاسبه 

حقوق و عوارض گمرکی کاالها را تغییر داد.
حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به 
هالل احمر از بخش های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این 
محاسبه آن با نرخ ارز 4200 تومانی صورت می گرفت ولی طبق تبصره 
)۷( قانون بودجه امسال مقرر شد که این نرخ فقط برای کاالهای اساسی 
و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر 
کاالها به نرخ ارز »ای تی اس« بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار 
است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقالم 
اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.

از ابتدای سال جاری این مصوبه با واکنش ها و حواشی بسیاری از سوی 
تجار و البته مسووالن مربوطه همراه شد؛ استدالل این بود که در حال 
حاضر بعد از کاالهای اساسی، تا ۸0 درصد کاالهای دیگر وارداتی را اقالم 
و مواد اولیه تولید تشکیل می دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به 
طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد، بر این اساس با پیشنهاد گمرک 
ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، 
گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابالغ حقوق 
ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز 
4200 تومان محاسبه کند. اما چندی پیش رییس مجلس، طی مکاتبه ای 
با حسن روحانی رییس دولت دوازدهم ضمن تذکر در رابطه با الزام اجرای 
قانون بودجه در مورد حقوق ورودی، مصوبه هیات وزیران برای اقدام به 

روال سال قبل را خالف قانون بودجه دانسته و آن را ملغی اعالم کرد.
بنابراین اینکه دولت دوازدهم بعد از تذکر مجلس چه اقدامی انجام داده 
و یا تکلیف محاسبه حقوق ورودی در حال حاضر چیست و در دولت 

دولت جدید باید قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهد

درخواست تعویق مصوبه مجلس در مورد افزایش عوارض واردات 1400 ؛ عوارض واردات در بالتکلیفی

از  وزارت صمت هرساله یکی  است که  اظهار کرد: چندین سال  وی 
برنامه هایی که اعالم می کند این است که تعدادی از واحدهای راکد را 
به چرخه تولید بازگرداند و کسی هم پیگیری نمی کند که این تعداد واحد 
راکد به چه علت و چرا از چرخه تولید خارج شده است و شما که مسئول 
این موضوع هستید چرا اجازه خروج این واحدهای تولیدی از چرخه تولید 

را داده اید که در حال حاضر به چرخه تولید بازگردانید. 
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران  در ادامه گفت: وقتی 
2000 هزار واحد تولیدی به چرخه تولید بازمی گردد به این معنی است که 
2000 هزار واحد جدید ایجادشده است و یک تحول شگرفی ایجادشده 
درصورتی که هیچ تغییری را در کشور شاهد نیستیم و حتی اعالم نمی شود 

این صنعت هایی که به تولید بازگشتند شامل چه صنایعی هستند.
حائری تأکید کرد: وقتی 100 واحد نساجی راکد به چرخه تولید بازمی گردد 
یعنی 100 واحد نساجی جدید تولیدشده است پس اثر بازگشت این صنایع 

راکد چیست و چه تأثیری بر تورم داشته است؟
وی اذعان کرد: دولت جدید باید قدرت پول ملی را افزایش و تورم را 
بتوانند  پیدا کندو مردم  افزایش  نیز  تا قدرت خرید مردم  کاهش دهد 
کاالهای تولیدشده صنعتی را خریداری کنند تا واحد صنعتی بتواند چرخه 

تولید داشته باشد و نقدینگی آن صنعت به انبار بازنگردد.
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: حداقل دولت 
بسترهای الزم برای صادرات واحدهای صنعتی در نظر بگیرند تا این 
صنایع دچار ورشکستگی نشوند و صادرات نیز به عواملی، چون روابط 
تجاری خوب، کیفیت خوب و قیمت تمام شده مناسب وابسته است تا 

حداقل از این طریق نقدینگی به کشور بازگردد.

مهرداد  است که  رفت، موضوعی  پیش خواهد  روالی  به چه  سیزدهم 
جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در تازه ترین اظهارات خود اعالم 
کرده که دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، با مقام معظم رهبری در 
مورد جریان حقوق ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه امسال 
و همچنین تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه ای داشته است. طبق اعالم این 
مقام مسوول در گمرک ایران، بعد از آنکه مجلس اقدام دولت را خالف 
قانون دانسته و ملغی کرد، هیات وزیران در اواخر تیرماه مقرر کرد که سود 
بازرگانی به میزان ۸0 درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کاال 
در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد، ولی ابالغ نهایی این مورد منوط 
به هماهنگی با رییس دولت سیزدهم شد. وی درباره موضع دولت جدید 
در این رابطه نیز توضیح داد: در آن زمان آنچه رییسی و نمایندگان وی به 
دولت دوازدهم اعالم کردند حاکی از عدم موافقت با افزایش حقوق ورودی 

و اجرای قانون بودجه بود و آن را عامل تنش و گرانی دانستند.
معاون فنی گمرک ایران در ادامه، با اشاره به مکاتبه دولت با مقام معظم 
رهبری گفت: با توجه به اینکه امکان توقف واردات حتی برای یک روز نیز 
وجود ندارد و از سوی دیگر برای ممانعت از تورم و همچنین تاکید دولت 
سیزدهم برای تعویق اجرای حکم قانون بودجه در مورد نحوه محاسبه 
حقوق ورودی، حضور رهبری پیشنهاداتی مطرح شد. ارونقی افزود: دولت 
دوازدهم پیشنهاد کرد که در صورت صالحدید رهبری، مصوبه هیات 
وزیران تا پایان شهریورماه مالک قرار گیرد و در این مدت دولت جدید با 

همکاری مجلس بتوانند تدابیر الزم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند.
به گفته وی، پیشنهاد دیگر این بود که تصمیم گیری درباره نحوه حل این 
مشکل به جلسه سران ارجاع شده تا با درنظر گرفتن تمامی ابعاد، تصمیم 

الزم اخذ شود که در آستانه دولت جدید نیز مشکالتی ایجاد نکند.
آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد، در حال حاضر نیز جریان 
اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوط به واردات، بر اساس رویه سال قبل 
بوده و محاسبات برای تمامی اقالم اعم از اساسی و غیراساسی با نرخ ارز 
4200 تومانی انجام می شود که در صورت هرگونه تصمیمی برای اجرای 
قانون بودجه و افزایش چند برابری نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک 
به بازار، به طور حتم افزایش هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه 

قیمت کاال در داخل بدیهی خواهد بود.
وی تاکید کرد که رییس جمهور و دولت جدید، باید بالفاصله تکلیف چند 
موضوع را روشن کند که تعیین تکلیف نحوه  محاسبه حقوق ورودی 

کاالهای وارداتی، در راس این موضوعات قرار دارد.

خالصه مذاکرات هزار و هشتاد و هفتمین نشست هیأت مدیره

صورتجلسه

هـزار و هشـتاد و هفتمین نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع 
نسـاجی ایران بـا حضـور اكثریت اعضـای هیأت مدیـره در روز 
یکشـنبه مـورخ 1400/04/27 در محـل دفتـر انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایـران برگـزار شـد و نسـبت بـه مـوارد ذیـل بحـث و 
تبـادل نظـر و نسـبت به برخـی از آن هـا اتخاذ تصمیـم به عمل 

. مد آ
1- خالصه مذاکرات هزار و هشـتاد و ششـمین نشست هیأت 
مدیـره مـورخ 04/1۳/ 1400  قرائت و بـه امضای حاضرین در 

نشسـت مذکور رسید.
2- آقـای مهنـدس شـهالئی طی سـخنانی با اشـاره بـه لزوم 
تعییـن رویه انجمن در جلسـات و نشسـت هائی کـه در جهت 
دفـاع از حقـوق اعضای با مسـئولین مربوطه برگـزار می گردد 
بـه موضـوع ضـرورت انعکاس اطالعـات صحیح و درسـت از 
اعضـا و کارگروههـای تخصصی انجمن بـه دبیرخانه و هیأت 
مدیـره پرداختنـد و بحـث و تبـادل نظـری در ایـن خصـوص 
صـورت پذیرفت و موضوع اسـتدالل منطقـی و آماری صحیح 
در دفـاع از واقعیـت، مـورد تائیـد هیـأت مدیـره قـرار گرفت و 
همچنین مقرر شـد در نشسـت روز دوشـنبه 1400/04/2۸ در 
دفتر اداره کل نسـاجی و پوشـاک در خصـوص موضوع قیمت 
نـخ پنیـه جـداول آنالیـز قیمت نخ پنبه و مسـائل و مشـکالت 

واحـد هـای ریسـندگی پنبه ای مطـرح گردد.
۳- در خصوص موضوع تاسـیس دانشـکده مهندسـی نساجی 

در دانشـگاه فردوسـی مشـهد بحث و تبادل نظر شـد.
4- گزارشـی در خصـوص مذاکـرات انجـام شـده بـا وزارت 
تعـاون، کار و و رفـاه اجتماعـی در خصـوص تعویـق برگزاری 
مجمـع عمومـی بدلیل شـیوع بیمـاری کرونا ، به شـهریور ماه 

ارائه شـد.
۵- گـزارش شناسـائی و صدور صورتحسـاب هـای مربوط به 
حـق عضویـت های معـوق اعضای انجمـن از سـال 1۳۹6 به 

بعـد بـه اطالع هیـأت مدیره محترم رسـید.
6- در خصـوص موضـوع حـق عضویـت های معـوق قبل از 
سـال 1۳۹6 و نحوه محاسـبه حق عضویت و مطالبه آن بحث 
و تبادل نظر شـد و مصوب گردید مطابق اساسـنامه نسـبت به 
وصـول حـق عضویت های مربوطـه در فاز بعدی اقـدام گردد.

۷- در خصـوص موضـوع حـق عضویـت اعضائـی کـه در 
سـالهای اخیـر بـا پرداخـت حـق ورودیـه جدیـد بـه تمدیـد 
عضویـت سـالهای اخیر خود پرداخته انـد جمع بندی و تصمیم 

گیـری خاصـی بعمـل نیامد.
۸- سـرکار خانـم دکتـر فهیمـه بهرامـی عضـو هیـأت علمی 
مرکـز پژوهـش هـای بازرگانـی طبق دعـوت قبلی در جلسـه 
حضـور یافتنـد و مطالب خود در خصوص شناسـائی پتانسـیل 

هـای صادراتـی صنعت نسـاجی ارائـه فرمودند. 
۹- جلسـه در سـاعت 1۸:۳0 بـا ذکـر صلـوات بر محمـد و آل 

محمد خاتمـه یافت.

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی:                                                      
مهنـدس علی فرهی، محمـود زینی،دکتر شـاهین کاظمی،  

اکبـر لباف،عبدالحسـین اخوان مقدم

https: //telegram. me/aiti1395
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سخنگوی گمرک گفت: از یازدهم مرداد، امکان اظهار کاال بدون 
درج شناسه یکتای قبض انبار میسر نخواهد بود.

سیدروح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک افزود: یکی از ملزومات اظهار 
نامه کاال، قبض انبار و کد هایی است که از سوی وزارت صمت 
اعالم می شود و از 11 مرداد اظهار کاال صرفا با درج شناسه یکتای 

قبض انبار در گمرک صورت خواهد پذیرفت.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه هجدهم شورای اجرایی فن آوری 
اطالعات و بخشنامه 1۳ تیر و نامه 2۳ تیر مدیران کل دفتر واردات 
و فن آوری اطالعات گمرک ایران، مبنی بر به کارگیری شناسه 
تحویل  )مراجع  گمرکی  انبار های  کلیه  توسط  انبار  قبض  یکتای 
گیرنده کاال و کلیه انبار های اختصاصی( از سامانه جامع انبار های 
وزارت صمت و برای اعمال قفل شناسه یکتای قبض انبار در همه 
گمرکات کشور، از گمرکات اجرایی خواسته شده ترتیبی اتخاذ کنند 

که انجام تشریفات ترخیص با اخذ شناسه قبض انبار توسط صاحبان 
کاال حداکثر تا دهم مرداد صورت پذیرد.

لطیفی اضافه کرد: این طرح با تصمیم شورای اجرایی فن آوری 
انبار توسط  اطالعات، مبنی بر به کارگیری شناسه یکتای قبض 
همه انبار های گمرکی از سامانه جامع انبار های وزارت صمت گرفته 

شده است.
سخنگوی گمرک گفت: پس از دهم مرداد )از یازدهم مرداد(، امکان 
اظهار کاال بدون درج شناسه یکتای قبض انبار اخذ شده از سامانه 

جامع انبار های وزارت صمت میسر نخواهد بود.
سیدروح اهلل لطیفی، افزود: یکی از تکالیف گمرک از 6 گانه آن، 
شناسه هایی است که از سوی وزارت صمت اعالم می شود که انجام 
تشریفات ترخیص با اخذ شناسه قبض انبار توسط صاحبان کاال 

حداکثر تا دهم مرداد صورت پذیرد.

اظهار کاال فقط با درج شناسه یکتای قبض انبار

معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران از راه اندازی میز خدمت 
ثبت برند در اتاق تهران خبر داد.

اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران گفت: فرآیند عملکردی میز خدمت ثبت برند 
طراحی  بین المللی  استانداردهای  و  نوین  متدهای  از  استفاده  با 
مراجعه  با  برند می توانند  ثبت  متقاضیان  این پس  از  و  شده است 
به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق تهران، طی مدت 

زمان کوتاهی، برند تجاری خود را ثبت کنند.
اتاق  در  واحد مستقر  پنجره  در  برند  ثبت  میز خدمت  افزود:  وی 
تهران، به صورت سیستمی به اداره مالکیت معنوی و روزنامه رسمی 
جمهوری اسالمی ایران متصل است و متقاضیان پس از تکمیل 
فرم  مربوط به اطالعات شخص حقیقی یا حقوقی در محل پنجره 
واحد و ارائه مدارک خواسته شده که شامل کارت عضویت اتاق 

تهران و جواز تاسیس برای افراد حقیقی و روزنامه رسمی تاسیس 
برای شرکت ها است، اطالعات متقاضی توسط کارشناسان میز ثبت 

برند در سامانه اداره مالکیت معنوی به ثبت می رسد.
به گفته رضایی، پس از ثبت درخواست در این سامانه، فرم مربوط 
به اسامی پیشنهادی که حداکثر پنج نام پیشنهادی است، توسط 
متقاضی تکمیل و هزینه مربوط به آن که برای افراد حقیقی 4۳6 
است،  تومان  هزار  معادل 6۵4  حقوقی  افراد  برای  و  تومان  هزار 

پرداخت می شود.
وی افزود: اسامی پیشنهادی سپس توسط کارشناس میز خدمت 
ثبت برند از نظر عدم سابقه مشابه و هم خوانی، مورد بررسی قرار 
گرفته و در صورتی که نام پیشنهادی سابقه مشابه نداشته باشد، فرد 

متقاضی به دفترخانه مراجعه و رمز تصدیق دریافت می کند.

راه اندازی میز خدمت ثبت برند در اتاق تهران

 حمید زادبوم  گفت: با ابالغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 
1400 توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، سازمان توسعه تجارت به تدوین دستورالعمل های 
اجرایی این بسته موظف شد که ما این دستورالعمل را تهیه و به 
وزارت صمت ارسال کردیم که اوایل هفته آینده این دستورالعمل 

برای اجرا ابالغ می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی اضافه کرد: پس از ابالغ 
دستورالعمل اجرایی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، پیگیر دریافت 
بودجه مشوق های صادراتی از سازمان برنامه و بودجه خواهیم بود 
که در صورت تخصیص این بودجه، حمایت از صادرکنندگان در 
چارچوب درون زایی و برون گرایی اقتصاد و براساس سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی انجام شود.
سال 1400،  غیرنفتی  از صادرات  حمایت  بسته  در  افزود:  زادبوم 
جهت  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  ریال  میلیارد  هزار   20 مبلغ 
تسهیالت  پرداخت  هدف  با  عامل  بانک های  در  سپرده گذاری 
سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با نرخ های ترجیحی 

صادرکنندگان   ،۹۹ سال  همانند  که  است  شده  گرفته  نظر  در 
می توانند نسبت به ثبت در خواست های خود از طریق سامانه های 

سپیدار و بهین یاب جهت دریافت تسهیالت باد شده اقدام کنند.
رئیس کارگروه مشوق های صادراتی اضافه کرد: منابع پیش بینی 
میلیارد   ۷600 شامل  کشور،   1400 سال  بودجه  قانون  در  شده 
مشوق های صادراتی  پرداخت  برای  بودجه ای  ردیف های  از  ریال 
در ده سرفصل و 1۹00 میلیارد ریال از محل درآمد های حاصل از 
حقوق ورودی جهت تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات 
محصوالت کشاورزی به کشور های همسایه و اتحادیه اوراسیا است.

اعتبارات  سقف  در  صادراتی  مشوق های  پرداخت  گفت:  زادبوم 
تخصیصی و با توجه به دو اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات 
استمرار  جاری  سال  در  صادراتی  زیرساخت های  از  حمایت  و 
خواهد داشت و تالش خواهد شد همه فعالیت های صادرکنندگان 
مورد بررسی و حمایت در سرفصل های مصوب با هدف کاهش 
هزینه های صادرکنندگان در بازار های هدف در اولویت برنامه های 

سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابالغ دستورالعمل اجرایی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
سال 1400 در هفته آینده خبر داد.

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران نسبت به بررسی وضعیت اعتبار عضویت و در صورت لزوم تمدید عضویت خود اقدام فرمایید.

021 262001۹6 info@aiti.org.ir0۹12 ۹58365۷ واتساپ

از سوی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط 
کسب و کار مصوب شد؛ اجازه توسعه دو برابری 
واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران

استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در  مصوبه »تسهیل 
محدوده شعاع 120 کیلومتری استان تهران« در جلسه پنجاه و دوم 
هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار به تصویب رسید و 

ابالغ شد.
در پنجاه و دومین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، 
توسعه و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع 120 
کیلومتری استان تهران تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود مصوب 
شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، براساس این تصمیم هیات 
مقررات زدایی که در جلسه 2۸ تیرماه امسال اتخاذ شد، صدور مجوز 
توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و پروانه 
کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج از شهرک ها 
و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید 
در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی مربوطه 

بالمانع است. 
به گزارش اتاق تهران، همچنین براساس این مصوبه، سازمان حفاظت 
محیط زیست مکلف شده است به استعالم های مربوط به توسعه 
واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی 
حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ 
دهد. امکان توسعه و نوسازی واحدهای دارای پروانه بهره برداری در 
شعاع 120 کیلومتری استان تهران در حالی سرانجام از سوی هیات 
مقررات زدایی مصوب و به اجرا گذاشته شد که طی یک سال اخیر این 
مطالبه از سوی اتاق بازرگانی تهران و فعاالن اقتصادی طی چندین 
جلسه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت
استدالل های  نیز  تهران  اتاق  رابطه، معاونت کسب و کار  در همین 
در  را  کیلومتری  شعاع 120   قانون  اصالح  برای  خود  کارشناسی 
در  را  محدودیت  این  رفع  و  مطرح  دولتی  مسئوالن  با  گفت وگو 
این  بود.  راستای کمک به توسعه واحدهای تولیدی مطالبه کرده 
خواسته همچنین از سوی استانداری تهران مورد توافق قرار گرفت 
و طی مذاکره با مقامات سازمان محیط زیست، راهکارهای اصالح 
این قانون به بحث گذاشته شد تا سرانجام دستورالعمل اجرایی رفع 
محدودیت توسعه واحدهای صنعتی و صنفی در شعاع 120 کیلومتری 
استان تهران از سوی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و وکار 

مصوب و الزم االجرا شد.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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