
تدابيری  چه  و  بود  چه  نمايشگاه  برگزاری  چالش های 
برای آن انديشيده شد؟

يكي از بزرگترين موانعي كه باعث ايجاد مشكالت در زمينه 
و  ارز  انتقال  عدم  شد؛  اخير  سال هاي  در  كشور  دو  صادرات 
ارتباطات بانكي مابين دو كشور بود كه با توجه به دستاوردهاي 
برجام با انجام مذاكرات و جلسات برگزار شده بين اتحاديه 
و مقامات عالي اتاق بازرگاني روسيه، مقامات عالي اتحاديه 
حاصل  خوبي  پيشرفت هاي  روسيه  بانكي  مديران  و  واردات 
 MIR Business بانك هاي  مذاكرات  اين  طي  گرديد. 
را  خود  آمادگي   RFC Bank و   Bank ،Exim Bank
جهت همكاري با بانك هاي ايران اعالم كرده و بيان نمودند 
هيچ گونه مشكلي در خصوص گشايش LC براي جابجايي 
ارز و معامالت ارزي با بانك هاي ايراني ندارند. همچنين از 
مسايل مهم ديگر تخصيص ۲ ميليارد دالر توسط بانك توسعه 

صادرات ايران جهت صادرات به كشور روسيه مي باشد.
" از دستاوردهاي ديگر اين رويداد تاريخی با توجه به نگراني 
بازرگانان و صادر كنندگان ايراني مبني بر عدم دريافت مطالبات 
خود در سال هاي قبل، به توافقاتي مبني بر ايجاد مسير انتقال 
كاال زير نظر اتحاديه صادرات ايران و واردات روسيه با گارانتي 
دولت روسيه مبني بر پرداخت كليه مطالبات صادر كنندگان و 

توليدكنندگان ايراني صورت پذيرفت. "
دستاوردهای نمايشگاه برای بخش پوشاک، پارچه بافی 

و فرش چه بود؟
اطالع رسانی و آگاهي بخشی به تجار كشور روسيه از پتانسيل 
صنعت نساجي ايران و نيز اعتمادسازی بين مديران روسي از 
سطح كيفيت توليدات پوشاك ايران، از بزرگترين دستاوردهای 
برای  گمرکی  سبز  کريدور  ايجاد  همچنين  بود.  بخش  اين 
شرکت های نساجی و پوشاک از اولين آثار حضور صادرکنندگان 

اختصاصی  نمايشگاه  اين  در  کشورمان 

سال اول، شماره ٣، خرداد ١٣٩٥

ادامه در صفحه 4

اولين نمايشگاه ملى جمهوري اسالمي ايران با همت 
 EXPO سازمان توسعه تجارت در مركز نمايشگاهى
CENTER روسيه در شهر مسكو از تاريخ 22 الي 24 
ارديبهشت 1395 برگزار شد. به اين بهانه گفت و گويي 
توسط سايت مدوپوشاك با جناب آقاي مهندس يكتا 
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران در 
خصوص دستاوردهاي اين نمايشگاه انجام شد كه در 

ادامه مى خوانيم.

هدف از برگزاری و شرکت اعضای اتحاديه توليد و صادرات 
صنايع نساجي و پوشاك در نمايشگاه مسکو چه بود؟

در سال گذشته به واسطه بهبود و افزايش سطح روابط سياسي 
و مبادالت كاالي مابين دو كشور و نيز سابقه ۱۵ ساله صادرات 
پوشاك ايران به روسيه که با ورود برند هاي ترك متوقف شده 
بود، اتحاديه تصميم بر ايجاد بستر ارتباط در زمينه صادرات 
صنايع نساجي و پوشاك به كشور روسيه گرفت. لذا با توجه به 
داليل مذکور و با هماهنگي هاي انجام شده با سازمان توسعه 
تجارت، ثبت نام از شرکت های عالقه مند به صادرات از بهمن 
نمايشگاه،  متري   ۳۰۰۰ فضاي  از  و  گرديد  آغاز   ۱۳۹۴ ماه 
شركت هاي  اتحاديه  اعضاي  به  آن   ٪۶۰ بر  بالغ  مساحتي 

نساجي، پارچه بافي و پوشاك تخصيص داده شد.

بولتن داخلى اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك ايران

توافق ايران با ۱۰ بانک مطرح روسيه
رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه از توافقات جديد 
و  روسيه  با  ايرانی  تجار  رواديد  مشکل  حل  بانکی،  

افزايش تعداد پروازها به ۳ شهر روسيه خبر داد.
صفحه 2

۱۳ مصوبه جديد مالياتی در سال ۹۵ که بر 
زندگی همه ما تأثير می گذارد

 قوانين و مقررات مالياتی سال ۹۵ دستخوش تغييرات 
مهمی خواهند شد. برخی از اين تغييرات تأثيرات زيادی 

بر زندگی عموم مردم می گذارد.
صفحه 3

نقش رسانه هاي اجتماعي در افزايش فروش
جيم كينان، متخصص بازاريابي و فروش، در توصيف 
كار خود مي گويد اين روزها نمايندگان فروش از دنياي 
رسانه هاي  دنياي  به  مكرر  زدن هاي  تلفن  و  قديمي 

صفحه 5اجتماعي روي آورده اند.

حضور برندهاي ايراني در قلب سرزمين يخي

در اين شماره مى خوانيد:
 فراخوان بيستمين دوره انتخاب صادركننده نمونه

 بازگشت 10 هزار واحد صنعتى به مدار توليد و آغاز 
اعطاى وام به صنايع

دريافت جديدترين و 
صحيح ترين 

اخبار صنعت نساجى و پوشاك 
در كانال تلگرام اتحاديه:

https://telegram.me/itema2015



توافق ايران با ۱۰ بانک مطرح روسيه

رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه از توافقات جديد بانکی،  حل 
مشکل رواديد تجار ايرانی با روسيه و افزايش تعداد پروازها به 

۳ شهر روسيه خبر داد.
به گزارش افکارنيوز، اسداهللا عسگراوالدی در ديدار با هيئت 
تجاری روسيه اظهار داشت: حجم دو ميليارد دالری مبادالت 
تجاری ايران و روسيه شايسته روابط دو کشور نيست، زيرا هم 
اکنون ما با کشورهای همسايه تا ۱۰ ميليارد دالر و با برخی 
کشورها به ويژه چين تا ۴۰ ميليارد دالر در سال مبادله تجاری 

و اقتصادی داريم.
وی افزود ، مشکالت زيادی در راه روابط اقتصادی دو کشور 
وجود داشت که تاکنون مشکالت رواديد، حمل و نقل و به ويژه 
حمل و نقل هوايی در حوزه مسافری و باری حل شده است، اما 

تعرفه های گمرکی همچنان شفاف نيست.

برقراری پروازهای مستقيم هوايی ايران 
و سه شهر روسيه

نايب رئيس اتاق بازرگانی مشترک ايران و روسيه هم گفت 

به منظور تسهيل در تردد بازرگانان ايران و روسيه و افزايش 
و  ايران  ميان  هوايی  منظم  پروازهای  تجاری،  مبادالت 
فرودگاه های مسکو، سن پترزبورگ و سوچی برقرار شده است، 
زودی  به  نيز  آستاراخان  و  ايران  ميان  پروازی  اين که  ضمن 
برقرار می شود. وی افزود برای رفع مشکل بانکی نيز هفته 
عامل  مديران  همراه  به  ايران  مرکزی  بانک  معاون  گذشته 
بانک های مطرح ايران به روسيه سفر کردند و با ۱۰ بانک 
مطرح روسيه توافقات خوبی انجام دادند که اميدواريم به زودی 
نتايج آن را در تسهيل روابط اقتصادی و تجاری دو کشور شاهد 
باشيم. قيافه همچنين تصريح کرد روابط تجاری ايران و روسيه 
به دليل استفاده فعاالن اقتصادی دو کشور از کشورهای ثالث 
برای مبادالت کااليی، کاهش يافت؛ اما با تسهيالت انجام 
شده اميدواريم بتوانيم مبادالت تجاری دو کشور را تا يک سال 
آينده از دو ميليارد دالر در سال به سه ميليارد دالر افزايش 
دهيم و پس از آن ساالنه ۳۵ درصد افزايش مبادالت ميان دو 

کشور روی دهد.

تعرفه واردات محصوالت نساجی و پوشاک به روسيه
حوزه  و  روسيه  کشور  به  صادرات  به  عالقه مند  شرکت های 
حقوق  و  واردات  تعرفه  به  مربوط  اطالعات  می تواند  اوراسيا 

گمرکی محصوالت نساجی و پوشاک اين کشور را از طريق 
 Eurasian Economic) سايت كميسيون اقتصادي روسيه
http://www. زير  لينك  به  ورود  و   (Commission
eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/

Pages/default.aspx مطالعه نمايند.در سايت فوق بايستی 
به بخش РАЗДЕЛ XI مراجعه شود. همچنين جهت سهولت 
شود. استفاده   Google translate ابزار  از  می توانيد  کار 

آمار جالب از قاچاق پوشاک در سال ۱۳۹۴
اذعان خود  به  می باشد.  تومان  ميزان کشفيات ۱۴۲ ميليارد 
می توانند  را  آن  صدم  يک  فقط  ذيربط  نهادهای  مسئولين، 
پوشاک  برای  دادسرا  در  که  پرونده ای   ۱۰۰ از  کنند.  کشف 

قاچاق تشکيل می شود ۷۰ پرونده محکوم می شود.
در پرونده های محکومی، باالی ۵۰ درصد به مرحله اجرای 
حکم نمی رسد. حداقل ميزان قاچاق رسمی که دولتمردان عزيز 

به آن معترف هستند ۳ ميليارد دالر می باشد.

تسهيالت مالی کم بهره برای توليد
وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد به منظور فعال سازی 
واحدهای نيمه فعال و تکميل پروژه های نيمه تمام صنعتی 
تسهيالت مالی کم بهره به سه گروه از واحدها اختصاص دهد:
الف) واحد های بزرگ ( دارای اشتغال بيش از ۱۰۰ نفر) - مبلغ 

۳۰ ميليارد ريال 
ب) واحدهای کوچک نيمه فعال (دارای اشتغال کمتر از ۵۰ 

نفر) - مبلغ ۱۰ ميليارد ريال 
 ۲۰  – درصد   ۶۰ حداقل  فيزيکی  پيشرفت  با  واحد های  ج) 

ميليارد ريال
از جمله مزايای طرح فوق اعطای ۵ درصد يارانه سود تسهيالت 
می باشد که حتی واحدهايی که در سيستم بانکی دارای چک 
برگشتی يا وام معوقه هستند نيز می توانند از آن استفاده نمايند. 
در همين راستا تشکل های بخش خصوصی به عنوان بازوی 
مشورتی وزارتخانه در تائيد صالحيت واحدهای متقاضی وارد 
عمل خواهند شد تا تجارب تلخ گذشته در طرح بنگاه های زود 

بازده تکرار نگردد.

 طرح اصالحيه ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی رای آورد 

ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی 
کشور به شرح زير اصالح می گردد:

ماده ۲۰: دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف فرآيند 
تسويه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخيره ارزی به دولت 
و  تجارت  رفاه،  ملت،  بانک های  با  شده  تهاتر  موارد  از  اعم 
صادرات و موارد تهاتر نشده برای کل بانک های کشور ظرف 

مدت شش ماه پس از تصويب اصالحيه اقدام کند.
تبصره ۱: گيرندگان تسهيالت موضوع اين ماده از تاريخ ابالغ 
قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به نرخ روز 
گشايش با بانک عامل تاديه و يا تعيين تکليف کنند. بدهکارانی 
که مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهی خود نموده 
باشند مشمول تسهيالت اين ماده هستند. تطابق شرايط اين 
ماده با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملی و بر حسب 
توسط  اجرايی  و  اقدامات  کليه  می باشد.  استانی  ضرورت 
بانک های عامل تا ابالغ آيين نامه اجرايی اصالحيه اين ماده 

متوقف می شود.
تبصره ۲ و ۳ به قوت خود باقی است.

تبصره۴: مشمولين جز دال بند شش قانون بودجه سال ۸۸ نيز 
مشمول استفاده از تسهيالت اين ماده می گردند.
تيتر خبر: بی ارزشترين واحد پولی جهان را داريم!

 ۲۸ که  تصويری  گزارشی  در  «بيزنس اينسايدر»  وب سايت 
اپريل (۹ ارديبهشت) منتشر کرد، به بررسی ارزش واحدهای 
پول در شش قاره ی جهان و مقايسه ی آن ها با دالر امريکا 
پرداخته که اين گزارش نشان می دهد رياِل ايران، بی ارزشترين 

واحد پولی کنونی جهان به شمار می آيد.

افشاگری رئيس سازمان تعزيرات حكومتی؛ مافيای 
بزرگ قاچاق كجا پنهان شده است؟

به گزارش پويش، عليرضا جمشيدی، رئيس سازمان تعزيرات 
حكومتی كشور در برنامه تيتر امشب شبكه خبر گفت: مافيای 
ثروت و قدرت در بخش های اجرايی و حاکميتی تنيده شده 
است که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بايستد به سختی 
می تواند دوام بياورد. قاچاقچيان بزرگ و سازمان يافته در کشور 
در حاشيه امن قرار دارند اما در رسيدگی به برخی پرونده ها 
فقط بايد گريه کنند. اگر يک نفر از آن ها را اخراج کنيد از ۱۰۰ 
جا تماس می گيرند و فشار می آورند. قاچاقچيان بزرگ آنقدر 
نظام مند و پيچيده و سازمان يافته عمل می کنند که معموال 

آن هايی که بايد به دام بيفتند به دام نمی افتند. 
در پشت مرزها کاالهايی ذخيره می کنند و افراد خاصی اين 

کاالها را وارد می کنند که شناختن آنان کار مشکلی نيست.
نيروی انتظامی می گويد به سازمان تعزيرات نيرو می دهم اما 
نمی دهد. زمانی که ضابط انتظامی ندارم چگونه حکمی که 

صادر می شود اجرا شود.

بازگشت ۱۰ هزار واحد صنعتی به مدار توليد و آغاز 
اعطای وام به صنايع

معاون وزير صنعت از بازگشت ۱۰ هزار واحد توليدی به مدار 
توليد خبرداد و گفت واحدهای توليدی دارای مشکل مالی و 
کمبود نقدينگی تا پايان سال از تسهيالت بهره مند می شوند 
تا چرخ توليد آن ها بچرخد. علی يزدانی گفت برنامه دولت اين 
است که در سال جاری، واحدهايی که به دليل مشکل کمبود 
نقدينگی و تأمين مالی با ظرفيت پايينی مشغول به فعاليت 
هستند را به مدار توليد بازگرداند و چرخ توليد آنها را مجدد 
به راه اندازد. معاون وزير صنعت افزود کارگروه های استانی با 
دستور وزير صنعت در استان های کشور تشکيل شده اند تا با 
ارايه تسهيالت به واحدهای کوچک و متوسط، اشتغال و توليد 
را رونق دهند. ضمن اينکه پيش بينی شده است تا پايان امسال، 
دو هزار واحد کوچک و متوسط توليدی که از پيشرفت ۶۰ 
درصدی برخوردار هستند، به بهره برداری برسند. وی تصريح 
کرد دولت موافقت کرده تا واحدهای توليدی کوچکی که کمتر 
از صد کارگر دارند، بدون در نظر گرفتن شروط، تسهيالت 
نسبت  استانی  کارگروه های  است  قرار  که  کنند  دريافت 
به معرفی اين واحدها به بانک ها اقدام کنند. در اين حالت، 
ظرف يک ماه بعد از تائيد کارگروه های استانی، تسهيالت به 
واحدهای متقاضی اعطا می شود و بانک ها هم بايد ظرف يک 

هفته، پرونده را تعيين تکليف نهايی کند. 

۱۳ مصوبه جديد مالياتی در سال ۹۵ که بر زندگی همه 
ما تأثير می گذارد

 قوانين و مقررات مالياتی سال ۹۵ دستخوش تغييرات مهمی 
خواهند شد. برخی از اين تغييرات تأثيرات زيادی بر زندگی 
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کشور  بين  گمركي  سبز  كريدور  ايجاد  توافقنامه  امضاي   
جمهوری اسالمی ايران و فدراسيون روسيه

ايران:  کودک  پوشاک  بازار  از  امروز»  «فرصت  گزارش   
تن پوش کودکان ايرانی؛ ۹۰ درصد قاچاق

 تعرفه واردات پوشاک به ۵۵ درصد رسيد.
 گلنار نصراللهی مدير کل دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت 

صنعت: آمار قاچاق پوشاک کشور در حال افزايش است.
توسعه  سازمان  بنگاه های  امور  دفتر  کل  مدير  توانا  گيتی   
شرکت های  اطالعات  بانک  و   Quot تشکيل  تجارت: 

.Quot ارائه دهنده خدمات در حوزه برند و
 چراغ سبز اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به حذف 

کارت بازرگانی.
 ممنوعيت صدور حواله های بانکی برداشته شد.

 جهان صنعت: کاهش ۱۹ درصدی درآمد ايرانيان.
 شبکه بانکی شتاب ايران به يک شبکه پرداخت آمريکايی 

متصل می شود.
موکت:  و  ماشينی  فرش  فروشندگان  اتحاديه  رييس   

فرش های ماشينی مشمول قيمت گذاری دولتی نمی شوند.
 تعرفه های ترجيحی پوشاک با ترکيه در کتاب قانون مقررات 

صادرات و واردات سال ۹۵ حذف شد.
 وزير صنعت: ساالنه ۲ ميليارد دالر پوشاك به كشور قاچاق می شود.

پوشاك  از  درصد  پوشاک: ۹۰  و  نساجی  صنايع  کل  مدير   
خارجی در كشور، قاچاق است.

عادت  ايران  بانکی  سيستم  معدن:  و  صنعت  خانه  رييس   
کرده، هر کاری را گران تر از ديگر کشورها انجام دهد.

و  پارچه  قاچاق  اصفهان:  نساجی  کارفرمايان  انجمن  دبير   
پوشاک عامل ورشکستگی صنعت نساجی اصفهان.

 ثبت نام ۱۸ هزار توليدی پوشاک برای انتقال به اطراف شهر.
 فرآيند صدور جواز تأسيس صنايع کوچک اصالح شد.

 سرمايه گذاری ۶۹ ميليون دالری شرکت کره ای در ايران 
برای توليد الياف کشی.

کشور: بدهی  مالياتی  امور  سازمان  رييس کل   تقوی نژاد، 
ستاد  توسط  که  متوسط  و  کوچک  توليدی  واحدهای  قطعی 

تسهيل معرفی می شوند به صورت پلکانی تقسيط می شود.
 نماينده  مسترکارت در ايران: پس از مدت ها تالش و مذاکره 
با  مسترکارت  است  قرار  دولتی  و  خصوصی  بانک های  با 

بانک های ايرانی قرارداد همکاری ببندد.
 ثبت نام ۶۳ درصد از صنايع استان تهران برای استفاده از 

تسهيالت احياگر
 اصناف مشمول وام ۱۶ هزار ميلياردی نمی شوند

 بخشنامه معافيت مالياتی ۹۵ ابالغ شد/ معافيت حقوق ۱۵۶ 
ميليون ريالی از پرداخت ماليات در سال ۹۵

 بازار لباس های قاچاق و دست دوم در تلگرام

عموم مردم می گذارد.
جزم  را  خود  عزم  دولت  خبرآنالين،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرده است با استفاده از تمام ظرفيت ها و شيوه های ممکن 
از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد و در اين مسير 
کاربردی ترين راه، افزايش درآمدهای مالياتی است. اين افزايش 
به دو شيوه انجام می گيرد؛ جلوگيری از فرارهای مالياتی و 
افزايش پايه مالياتی. بررسی تصميمات دولت نشان می دهد 
در سال ۹۵ از هر دو روش برای افزايش درآمدهای مالياتی 

استفاده خواهد شد.
موارد ذيل تصميماتی هستند که در حوزه ماليات سال ۹۵ اجرا 

می شوند و قطعًا بر زندگی همه ما تأثير خواهند گذاشت: 
 معافيت ماليات حقوق سال ٩٥ رقم  ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعيين شد.

 هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
معاف شد.

 سنوات حقوق در هر صورتي از سال ٩٥ از كسر ماليات معاف 
و در صورت كسر، تخلف صورت گرفته است. 

 نرخ ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده سال ديگر اضافه نمی شود.
اظهارنامه  اما  بود  خواهد  تير  مالياتی ۳۱  اظهارنامه  تاريخ   

مشاغل بند ب ۳۱ خرداد خواهد بود.
 مشاغل همه مكلف شدند دستگاه POS نصب كنند و در 
اظهارنامه ٩٥ (يعني سال ٩٦) حتما گردش مالی شان ثبت شود.
 در  ماده ١٨١ قانون ماليات پليس ماليات جايگزين «حكم 

قضايی» شده است.
 قراردادهای PC و EPC پيمانكاری از اين به بعد به جای 
محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار مبنا بر اساس صورت 

وضعيت تاييد شده است.
 اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايی 

تغيير خواهد كرد.
كد  و  ملی  كد  گرفتن  اصًال  نهايی  كننده  مصرف  برای   

اقتصادی الزم نيست (مثل سوپر ماركت ها).
 بيمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم 

تمديد روزانه ٥/٢ درصد تصاعدی جريمه دارد.
 شركت های صنعتی كه پروژه R&D يا همان پژوهش را 

دارند در صورت اثبات ١٠ درصد معافيت مالياتی مي گيرند.
 ترازنامه جديد به اين صورت خواهد بود كه به جای حساب ها 
و اسناد دريافتی تجاری و ساير حساب های دريافتی، فقط يك 
حساب به نام دريافتی های تجاری و غير تجاری بايد استفاده كند.

بخشنامه خوب مالياتي كه به آن بي مهري شد!
در مردادماه سال ۱۳۸۵ و در پي شكايت متعددي از موديان 
درآمد  تشخيص  پيرامون  مالياتی،  امور  سازمان  به  مالياتي 
مشموالن مالياتی از طريق ضرايب، رييس سازمان امور مالياتی 
بخشنامه ای صادر کرد که دارای نکات مهم و قابل تأملی است. 
بی توجهی به مفاد بخشنامه فوق منشأ بسياری از مشکالت و 
معضالت فعلی واحدهای توليدی شده است كه الزم است 

مجددا مورد توجه قرار گيرد.

متن بخشنامه:
درآمد  تشخيص  در  مالياتی  ماموران  از  برخی  اينکه  به  نظر 
مشمول ماليات موديانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک 
برگشت  با  و  قانونی  مقررات  رعايت  بدون  می باشند،  معتبر 
برخی از هزينه ها بدون دليل متقن يا از طريق علی الرأس، 
صرفًا برمبنای ضريب مالياتی مندرج در جدول ضرايب مالياتی 
مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات می نمايند، که اين 
امر موجبات، نارضايتی و اعتراض موديانی را که به تکاليف 
رو  اين  از  است.  نموده  فراهم  می نمايند  عمل  خود  قانونی 
به جهت صيانت از حقوق موديان مذکور و رعايت منويات 
قانون گذار مبنی بر اولويت رسيدگی از طريق اسناد، مدارک 
و دفاتر ابرازی موديان، توجه ادارات امور مالياتی و مراجع حل 

اختالف مالياتی را به نکات ذيل جلب و مقرر می دارد:
اوًال: ادارات امور مالياتی با عنايت به نص صريح مفاد تبصره 
۳ ماده ۱۷ قانون موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی 
يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعی مودی وجود داشته 
باشد، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگی به اسناد و 
مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين نمايند و صرفًا به 
لحاظ مردودی دفاتر از طريق علی الرأس و با اعمال ضريب 
به قرائن مالياتی مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات 
ننموده که اقدام به ترتيب فوق به منزله ناديده گرفتن مفاد 

تبصره مذکور می باشد.
توسط  که  ماليات  مشمول  درآمد  تشخيص  ضرايب  ثانيًا: 
کميسيون تعيين ضرايب مالياتی برای صاحبان مشاغل (اعم 
از اشخاص حقيقی و حقوقی) بر حسب نوع فعاليت و با توجه 
به جريان معامالت و اوضاع و احوال اقتصادی تعيين می گردد، 
و  مواد ۱۷  مقررات  (مطابق  الرأس  علی  تشخيص  موارد  در 
۱۱ قانون) و صرفًا در مورد موديانی که به تکاليف و وظايف 
و  محاسبه  مبنای  می بايست  نمی نمايند،  عمل  خود  قانونی 
تعيين درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. فلذا مأموران تشخيص 
ماليات توجه نمايند که درآمد مشمول ماليات اين قبيل موديان 
را بر اساس رسيدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با 
رعايت قوانين و مقررات مالياتی و استانداردهای حسابداری و 
نه صرفًا هدف قراردادن ضرايب مالياتی، تعيين نموده و از اعالم 
نظر غيرکارشناسی و يا ارائه دليل ضعيف در امور گزارشگری 
مالياتی خودداری نمايند به نحوی که اين امر به شکل مطلوبی 
منجر به ترغيب موديان محترم مالياتی به رعايت انضباط مالی 
و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گرديده 
و زمينه های گسترش تشخيص ماليات را مستند به اسناد و 

مدارک الزم و بر اساس واقعيات فراهم نمايد.
بديهی است مبتنی بر استدال فوق الذکر چنانچه ميزان درصد 
سود مشمول ماليات تعيين شده بر اساس رسيدگی به دفاتر و 
اسناد و مدارک ابرازی يا بدست آمده، بيشتر از ضرايب مالياتی 
فعاليت مورد نظر باشد در اين صورت ضريب مالياتی مبنای 

تصميم گيری نخواهد بود.
ثالثًا: نظر به اينکه اعمال ضرايب مالياتی ممکن است به تنهايی 
معيار کاملی جهت تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات با 
توجه به شرايط خاص برای هر مودی بدست ندهد، لذا روسای 
امور مالياتی و هيئت های حل اختالف مالياتی توجه نمايند 
چنانچه درآمد تشخيص شده را بر اساس اعمال ضرايب مذکور، 
با توجه به دليل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخيص 
ندهند، حسب اختيارات قانونی مصرح در قسمت اخير ماده 
۳۳۱ و ماده ۳۲۱ و نيز ماده ۲۳ آئين نامه اجرايی ماده ۳۸۱ 

کليه  رعايت  با  مستقيم،  مالياتهای  قانون 

تيتر اخبار

جناب آقاي حاج محمدرضا ثالثي
جناب آقاي مهندس مجيد نامی
جناب آقاي حاج احمدعلی طيبی

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات 
مسالت  اجر  و  صبر  بازماندگان  و  جنابعالي  براي  و 

مي نماييم.
هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجی و پوشاك ايران

تسليت
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روسی  طرف  با  مذاکرات  ادامه  با  می رود  انتظار  و  مي باشد 
امکانات و تسهيالت مضاعفی برای روان سازی صادرات به 
بازار بزرگ اوراسيا درنظر گرفته شود. از ديگر نكات قابل ذكر، 
اتفاق نظر كليه بازديد كنندگان و مقامات روسي در خصوص 
رضايت از كيفيت كاالها و نيز در نظر گرفتن سليقه مشتري 
در طرح هاي ارايه شده در اين نمايشگاه بود. البته ناگفته نماند 
با توجه به اختالف در آناتومي و فرم بدني بين مردم ايران و 
روسيه، مي بايست تغييراتي را در قالب هاي دوخت و برش داد.
سيستم فروش پوشاک در مسکو به چه صورت است ؟

و  عمده  شكل  دو  به  ايران  همانند  پوشاك  فروش  سيستم 
بنكداري بوده و معموًال شامل كاالهاي چيني و ترك مي باشد. 
كاالهاي چيني در دو بازار بزرگ مسكووا و سداوود در مسكو 
و  بي كيفيت  كاالهاي  ارايه  به  توجه  با  و  مي پذيرد  انجام 
فوق العاده ارزان قيمت چيني در اين دو بازار توليدات و برندهاي 
ايراني شانس ضعيفي جهت حضور و رقابت در اين بازار را دارند. 
در بخش كاالهاي ترك يك مركز بنكداري بزرگ در مركز 
شهر مسكو جهت ارايه و پخش توليدات ترك موجود است كه 
اين مركز در واقع نقش Show Room اين توليدات را دارد 
و با توجه به كيفيت باال و قيمت اقتصادي مناسب محصوالت، 
برندهاي ايراني قابليت ورود و رقابت با محصوالت تركيه اي 
را در اين بازار دارند و مي توانند فعاليت خود را از اين مركز 
آغاز نمايند. در كنار اين مراكز عمده فروشي، مراكز خريد بزرگ 
زنجيره اي در سطح كشور روسيه وجود دارد كه توليدكنندگان 
ايراني مي توانند با مذاكره با مديران اين فروشگاه ها، سهم بازار 

خوبي براي ارايه محصوالت خود بدست آورند.
برای  روسيه  بازار  موجود  فرصت های  و  رقابتی  فضای 

توليدکنندگان ايرانی چگونه است ؟
واردات پوشاک ترکيه به خاک روسيه ممنوع می باشد و تنها ۳ 

برند LC Waikiki ،Koton و Collins با توجه به تعداد 
زياد فروشگاه ها و ايجاد اشتغال باال، مجاز به واردات محصول 
مي باشند. حال با توجه به صادرات ۳ ميليارد دالري تركيه در 
سال هاي قبل و عدم مجوز ورود كاالهاي ترك به كشورروسيه، 
توليد كنندگان و برندهاي ايراني مي بايست با ايجاد تشكل هاي 
منسجم و در قالب شراكت هاي قوي و با قدرت هرچه تمام در 
اين بازار حضور يابند تا مانع از حضور كشورهايي چون چين، 
پاكستان، فيليپين و تايلند شوند. در زمينه فرش ماشيني با توجه 
به سابقه طوالني توليد فرش در ايران و بازار خوب فرش ايراني 
در خارج از كشور، مي بايست توليدكنندگان اين مقوله را حتمًا از 
طريق فروش در فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ پيگيری نمايند.

سخن پايانی...
مديران  با  مذاكره  اتحاديه  اقدامات  مهمترين  از  ديگر  يكي 
بزرگترين  كننده  برگزار   ،Messe Dusseldorf شركت 
مقرر  كه  مي باشد   CPM بنام روسيه  در  پوشاك  نمايشگاه 
گرديد از اين پس اتحاديه با داشتن غرفه اي ۱۰۰ الي۲۰۰ 
متري به ارائه محصوالت و توليدات ايراني در اين نمايشگاه 
كشور،  دو  فرهنگي  مشترك  نقاط  به  توجه  با  حال  بپردازد. 
به  ايران  پوشاك  و  نساجي  صنايع  صادرات  و  توليد  اتحاديه 
عنوان پشتيبان و با نقش يك تسهيل گر در جهت بهبود روابط 

و هموار كردن مسيرهاي حضور در بازار روسيه در اين عرصه 
قدم برداشته است كه براي موفقيت نياز به همدلي و همراهي 

كليه توليدكنندگان، تشكل ها و انجمن هاي مرتبط مي باشد.
شركت هاي شركت كننده در نمايشگاه روسيه به شرح ذيل بودند:

 در بخش پوشاك شركت هاي تن  ريس، سله بن، سارك، 
تارتن، موژان، گلسار، بانی نو، تريكو آلفا، دامات، جامعه، هانا 

TBN جين، پوشان، جوراب مهيار، گيتانو و
 در بخش فرش گروه ستاره كوير يزد، زمرد مشهد، ساوين، 

قيطران، كرامتيان و فرش مشهد
نوبافت،  ايران  خوي،  نساجي  شركت  نساجي  بخش  در   
زرباف امين ،شيوا تكس، پتوي گلبافت، پتوی ليليان، تکستايل 

حسينی، آذر ريس، خوشه نساجی تبريز، پشم بافی گل نثار 

حضور برندهاي ايراني در قلب سرزمين يخي
ادامه از صفحه 1

آمار بخش عمده اى از واردات منسوجات و پوشاك به روسيه در 3 سال گذشته

فصل تعرفه گمركىنام كاال
كل واردات روسيه از جهان

مجموع صادرات 3 كشور نخست در 3 سال اخير (ميليون دالر)
(ميليون دالر) 2013- 2014

واردات روسيه از ايران
(ميليون دالر)

201320142015201520142013

0,5740,3550,161بالروس (66)تركيه (121)چين (393)5407315356219پارچه از نخ فيالمنت

0,00100,016هند (27)چين (79)بالروس (213)5402167155121نخ فيالمنت

0,3190,2710,77ژاپن (149)بالروس (244)چين (465)55787670456نخ و پارچه از الياف استيپل مصنوعى

1,71,20,33تركيه (24)بلژيك (25)بالروس (34)5702868036فرش ماشينى 

0,0930,0190,06ازبكستان (96)چين (463)تركيه (512)60561500260پارچه كشباف

000تركيه (725)بنگالدش (858)چين (4350)61406637242363لباس كشباف

000بنگالدش (653)تركيه (663)چين (5172)62412440242592لباس غيركشباف

كل واردات محصوالت نساجى و پوشاك روسيه در 2 سال اخير ( ميليون دالر )
مجموع5254555657606162فصل تعرفه گمركى

406391452387138260236325926989ارزش واردات در 2015
5105666505862615003724402410821ارزش واردات در 2014
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جيم كينان، متخصص بازاريابي و فروش، در توصيف كار خود 
مي گويد اين روزها نمايندگان فروش از دنياي قديمي و تلفن 
آورده اند.  روي  اجتماعي  رسانه هاي  دنياي  به  مكرر  زدن هاي 
كينان معتقد است ظهور فروشندگان اجتماعي، يعني نمايندگان 
سود  مي كنند،  استفاده  اجتماعي  رسانه هاي  از  كه  فروشي 

شركت ها را افزايش مي دهد.
با اينكه تاكنون داده هاي واقعي در اين مورد وجود نداشته، اما 
موسسه كينان اخيرًا گزارشي را منتشر كرده كه اثر رسانه هاي 
اجتماعي بر ميزان فروش را نشان مي دهد و نتايج گزارش بسيار 
موثر بوده است. او گفته كه انتظار نداشته اين رقم تا اين حد 
باشد. كينان سپس دريافته كه وقتي صحبت از سهميه فروش 
درصد  اجتماعي ۲۳  رسانه هاي  كاربران  مي آيد،  ميان  به  زياد 
موفق تر از افرادي هستند كه از رسانه هاي اجتماعي استفاده 
نمي كنند. كينيان عنوان مي كند كه به هر نحوي داده ها را مورد 
استفاده قرار دهيم، كاربران رسانه هاي اجتماعي در صدر قرار 

مي گيرند.
فروش  مديران  از  نظرسنجي  صورت  به  كه  گزارش  اين  در 
شركت ها بوده، بيش از نيمي از پاسخ دهندگان كه از رسانه هاي 
با  قرارداد  يك  حداقل  كردند،  استفاده  خود  كار  در  اجتماعي 
مشتري بسته اند. بيش از ۴۰ درصد گفته اند در نتيجه استفاده 
از رسانه هاي اجتماعي بين دو تا پنج قرارداد منعقد كرده اند و 
بيش از ۱۰ درصد هم گفته اند كه رسانه هاي اجتماعي نقش 
مستقيمي در انعقاد قراردادهاي كاري آن ها داشته است. برآيند 
اين نظرسنجي نشان مي دهد كه رسانه هاي اجتماعي فاكتوري 
و  آمارها  اين  اساس  بر  بوده اند.  قراردادها  بستن  در  كليدي 
موفقيتي كه مديران فروش با استفاده از رسانه هاي اجتماعي 
فروشندگان  كه  مي شود  مطرح  سوال  اين  آورده اند،  دست  به 
سايت هاي  از  استفاده  صرف  را  خود  زمان  از  چقدر  شركت ها 
اجتماعي مي كنند. پاسخي كه كنيان از نظرسنجي خود بدست 
آورده بسيار عجيب است. نتيجه اين نظرسنجي نشان مي دهد 
كه ۵/۰۱ درصد فروشندگاني كه از رسانه هاي اجتماعي استفاده 
مي كنند، تنها كمتر از ۱۰ درصد زمان كاري خود را به استفاده 
از اين رسانه ها اختصاص مي دهند كه اين يعني بازدهي سرمايه.
كنيان در نهايت اين موضوع را مطرح مي كند كه رسانه هاي 
اجتماعي نمي توانند عالج قطعي كار فروشنده باشند؛ اما به هر 
حال افرادي كه از آن استفاده كرده اند، به سرعت به يك مزيت 
رقابتي دست يافته اند. رسانه هاي اجتماعي اثر مثبتي بر سهميه 
فروش دارند كه اين امر بر ميزان درآمد شركت ها اثر دارد و 

فرصت هاي رشد بيشتري براي كسب و كارها ايجاد مي كند.

نقش رسانه هاي 
اجتماعي 

در افزايش فروش

ادامه از صفحه 3
جوانب امر و توجه کامل به دليل و اسناد و مدارک ابرازی 
و استماع دقيق اظهارات مودی و اهميت موضوع، نسبت به 
تعيين درآمد مشمول ماليات واقعی و ماليات عادالنه مودی از 
طريق تحقيق و رسيدگی، اتخاذ تصميم نمايند به نحوی که 
در راستای سياست های اقتصادی و مالياتی دولت، موجبات 
رضايت، اعتماد، اطمينان و تشويق موديان به انجام تکاليف 
قانونی مربوطه فراهم گردد. خاطر نشان می سازد در راستای 
رعايت موارد فوق مقتضی است، مسئولين ذيربط ماموران 
تحت نظارت خود را آموزش و راهنمايی نمايند تا در تهيه و 
تنظيم گزارشات رسيدگی، ضمن جمع آوری اطالعات، اسناد 
بطور  و  کافی  توجيه  با  آن ها  تحليل  و  تجزيه  و  مدارک  و 
مستدل اقدام به صدور اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول 
مصرحه در ماده ۳۲۷ قانون نمايند. مديران کل امور مالياتی، 
مسئول حسن اجرای اين بخشنامه و اعالم موارد تخلف از مفاد 

آن به دادستانی انتظامی مالياتی می باشند.

تصويب کاهش درصد تخفيف حقوق ورودی نخ 
اکريليک از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد

هيئت محترم وزيران کاهش درصد تخفيف حقوق ورودی نخ 
اکريليک تحت تعرفه ۵۵۰۹۳۲۰۰ از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد 
را تصويب نمود. اين مصوبه از اول تيرماه سال جاری قابل 

اجرا خواهد بود.

بخشودگی جرائم کارفرمايان خوش حساب
برای  اجتماعی  تأمين  سازمان  پيشنهاد  با  وزيران  هيأت 

بخشودگی جرائم کارفرمايان خوش حساب موافقت کرد.
تمامی واحدهای توليدی، صنعتی و معدنی دولتی و غيردولتی 
خوش حساب مشمول اين موضوع هستند و در صورتی که طی 
بازه زمانی ۱۸ ماه قبل از بروز مشکل، حداقل در ۱۶ ماه حق 
بيمه خود را به صورت منظم پرداخت کرده باشند، می توانند از 
تسهيالت مربوطه بهره مند شوند. رئيس سازمان امور مالياتی با 
بيان اين که براساس برآوردهای مختلف ساالنه بين ۱۳ تا ۳۰ 
هزار ميليارد تومان فرار مالياتی در کشور اتفاق می افتد گفت: 
ماليات پزشکان ۷۰۰ ميليارد تومان در سال است اما اکنون اين 

قشر ۱۵۰ ميليارد تومان ماليات می پردازد. 

عراق و افغانستان ؛ خريدار عمده کاالهای نساجی ايران
اسالمی  جمهوری  گمرک  سوی  از  منتشره  آمار  اساس  بر 
ايران، همسايگان شرقی و غربی خريداران اصلی پوشاک و 
فرش ماشينی دو کاالی عمده صادراتی صنايع نساجی ايران 
بشمار می روند. در سال ۹۴ حدود ۴۸ ميليون انواع لباس از 
ايران صادر شده است که ۲۴ ميليون دالر آن (۵۰ درصد) به 
کشور عراق بوده است. در سال ۹۳ نيز ۶۵ ميليون پوشاک 
صادر شده بود که ۳۱ ميليون دالر (۴۷ درصد) به همسايه 
غربی مان عراق صادر شده است. صادرات فرش ماشينی در 
سال ۹۴ نيز حدود ۲۵۷ ميليون دالر بوده که ۱۱۸ ميليون 
دالر آن (۴۶ درصد) به افغانستان رفته است. در سال ماقبل 
آن يعنی ۱۳۹۳ کًال ۲۴۸ ميليون دالر فرش ماشينی صادر 
شده که به ترتيب افغانستان (۹۳)، عراق (۶۲) و پاکستان (۲۵) 

رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

2 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكى براى صادركنندگان
رئيس  سازمان توسعه تجارت ايران از اختصاص دو هزار 
ميليارد تومان تسهيالت بانکی از سوی دولت يازدهم برای 
صادرات کاال از کشور در سال جاری خبر داد. ولی اهللا افخمی 

خبر داده که دو هزار ميليارد تومان تسهيالت بانکی از محل 
صندوق توسعه ملی تأمين و به ريال تبديل شده و در اختيار 
چهار بانک قرار گرفته است. رئيس سازمان توسعه تجارت که 
در ميز تجاری ايران و قزاقستان در گرگان سخن می گفت، در 
مورد اين تسهيالت همچنين اظهار کرده است: اين تسهيالت 
به صورت تنخواه در اختيار بانک ها قرار گرفت تا با کارمزد 
۱۶ درصد به بازرگانان کشور برای صادرات کاال ارايه شود. 
به گفته وی، اکنون بخشی بيشتر از اين تسهيالت در اختيار 

بانک توسعه صادرات قرار دارد.
وی افزود: اگر بازرگانان با استفاده از اين تسهيالت صادرات 
باال داشته باشند، از تخفيف شش درصدی بازپرداخت برخوردار 
خواهند شد. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين بيان 
کرد: در سال جاری صادرات کاال از کشور به ارزش ۵۰ ميليارد 
دالر پيش بينی شده است که بايد در ۱۰ ماه باقی مانده از 
سال محقق شود. وی افزود: از اين ميزان ۳۷ ميليارد دالر در 
بخش صنعت و معدن، هفت ميليارد دالر در بخش کشاورزی 

و افزون بر پنج ميليارد دالر در بخش ميعانات است.

اقدام عجيب سازمان توسعه تجارت در انتخاب 
صادرکننده نمونه

امسال در ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه بخش های 
مختلف خدمات و کاال، سازمان توسعه تجارت ايران دست به 
اقدام عجيبی زده و ميزان حداقل صادرات مورد نياز برای شرکت 

در اين رويداد مهم را افزايش مضاعفی داده است.
دو  برای  الزم  صادرات  ارزش  حداقل  ضوابط  اين  براساس 
گروه اصلی نساجی يعنی پوشاک ۴ ميليون دالر و  فرش 
ماشينی ۱۰ ميليون دالر تعيين شده است . افزايش ارزش 
فوق باعث شده تا معدود واحدهای واجد شرايط نيز نتوانند در 
اين رقابت شرکت کنند و احتماال از امسال فقط شرکت های 
بزرگ دولتی نظير خودروسازان و پتروشيمی ها و فوالدی ها 
و  معدن  صنعت  وزارت  اصوال  کرد.  خواهند  درو  را  جوايز 
تجارت کال اعتقادی به بنگاههای کوچک و متوسط ندارد و 
آنگونه که در بسته های حمايت از صادرات امسال نيز مشهود 
است فقط شرکتهای بسيار بزرگ ميتوانند از امتيازات صادرات 

استفاده نمايند. 
برای مشاهده جدول فوق ميتوايند به  سايت اتحاديه به نشانی 

www.itema.ir مراجعه نمايند. "

مراسم افتتاحيه مخمل نوبهار در هتل 
اسپيناس پاالس تهران

در  نوبهار  مخمل  نساجی  افتتاح  مناسبت  به  مراسمی 
و  شد  برگزار  تهران  پاالس  اسپيناس  هتل  در  نظرآباد، 
در اين برنامه ضمن نمايش فيلم هايی از سير تأسيس 
و  تقدير  مراسم  نوبهار،  نساجی  پيشرفت  و  توسعه  و 

بزرگداشت حاج علی استيارزاده -نوبهار- برگزار گرديد.
ضمن خسته نباشيد به خانواده بزرگ و پرتالش نوبهار که 
از اعضای جديد اتحاديه بشمار می روند. اميدواريم شاهد 

موفقيت های بيشترشان در آينده نزديک باشيم.
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هر چه بيشتر مشتری خود را درک کنيد، رشد کسب وکار 
خود را سريع می کنيد. اما شرکت های جديد اغلب در تعريف 
 Robert هسريچ  رابرت  دارند.  مشکل  خود  هدف  بازار 
"ما اغلب اندازه بازار را دست  Hisrich، بيان می کند که 
کم می گيريم". اينجا ۱۰ سوالی که به شما در شناسايی و 

درک چيستی بازار هدف کمک می کنند، معرفی می شوند:

چه کسی برای محصول يا خدمت من پول خواهد داد؟
در ابتدا سعی کنيد که مشکلی که محصول يا خدمت شما 
اين  از  استفاده  با  سپس  کنيد.  درک  را  کند  حل  می تواند 
به  مايل  کسی  چه  اينکه  کردن  مشخص  به  اطالعات، 
پرداخت پول برای راه حل شما است کمک کنيد. مشتريان 
بالقوه نه تنها به خدمات و محصوالت شما نياز دارند، بلکه 
توصيه  باشند.  نيز  آگاه  مشکل  اين  از  که  دارند  نياز  آن ها 
می شود که با استفاده از ابزار کليدی گوگل، ببينيد که چه 
ايده  با  مرتبط  که  هستند  کلماتی  دنبال  به  افراد  از  تعداد 

کسب وکار شما است.

چه کسی قبال از من خريد کرده است؟
گذاری  قيمت  استراتژی  و  هدف  بازاريابی  اصطالح  برای 
خود، نگاه کنيد که چه کسی قبال محصول يا خدمت شما را 
خريده است. شما می توانيد بينش های ارزشمندی با عرضه 
محصول در فاز آزمايشی و اجازه دادن به مشتريان بالقوه 

برای اينکه با کيف پول خود حرف بزنند، بدست آوريد.

آيا من ميزان دسترسی خود را دست باال می گيرم؟
يا  محصول  به  افراد  اغلب  که  کنيم  فرض  است  ساده 
خدمت ما نياز دارند. اما به جای فکر کردن در مورد اين 
دريافت  برای  بالقوه  مشتريان  از  گروه هايی  به  فرضيات، 
و  کنيد  پيدا  دسترسی  خود  مخاطب  از  واقعی تری  تصوير 
تالش های بازاريابی خود را خاص تر و محدودتر کنيد. شما 
افراد  با  دهيد،  انجام  تحقيقات  منظور  اين  برای  می توانيد 
را  تمرکز  گروه های  اينکه  يا  کنيد  مصاحبه  فروشگاه ها  در 

سازماندهی کنيد.

شبکه من چه فکری می کند؟
در هنگام درک بازار هدف خود، ممکن است جست وجو 
برای بازخورد از مشتريان بالقوه از طريق انجام تحقيقات، 

سوال كه بايد قبل از 
مشخص كردن بازار 
هدف خود، بپرسيد

1010
گروه های تمرکز و ابزارهای ديگر، چالش برانگيز و پرهزينه 
باشد. اما شما با استفاده از شبکه های اجتماعی خود می توانيد 
بازخورد رايگان دريافت کنيد. بسياری از افراد در شبکه های 
شما تمايل خواهند داشت که در مورد محصوالت يا خدمات 

شما نظر بدهند و پيشنهادهايی داشته باشند.

آيا فرضيات من براساس دانش و تجـربيات شخصی 
هستند؟

باور  اين  به  را  شما  می تواند  شما  شخصی  دانش  و  تجربه 
اينکه  از  قبل  حتی  را  خود  هدف  بازار  شما  که  برساند 
برای  می کنيد.  درک  دهيد،  انجام  زمينه  اين  در  تحقيقی 
و  کسب  که  می خواهيد  و  هستيد  بدنساز  شما  اگر  مثال، 
کاری را مرتبط با سالمت شخصی آغاز کنيد، ممکن است 
فرض کنيد که مشتری خود را می شناسيد. اينگونه فرض 
شما  کنيد.  فکر  خود  هدف  بازار  مانند  می توانيد  که  نکنيد 
مجبوريد که از آنها بپرسيد و با آن ها صحبت کنيد تا واقعا 

آنها را درک کنيد.

مدل درآمدی من چيست؟
تصور کنيد که چگونگی کسب درآمد شما می تواند به شما 
در پيدا کردن بازار هدفتان کمک کند. شرکت های اجتماعی 
می توانند در اين زمينه به صورت خدعه آميز عمل کنند، 
زيرا بدون داشتن هيچ برنامه ويژه ای برای بدست آوردن 

درآمد، دست باال گرفتن اندازه بازار مشتری اشتباه است.

محصول يا خدمت خود را چگونه خواهم فروخت؟
را  شما  هدف  بازار  می تواند  شما  خرده فروشی  استراتژی 
مشخص کند. آيا شما فروشگاه خواهيد داشت يا وب سايت، 

يا هردو؟ آيا شما فقط در کشور خودتان بازاريابی خواهيد 
کرد يا اين کار را به صورت جهانی انجام خواهيد داد؟ برای 
است،  آنالين  صورت  به  فقط  که  وکار  کسب  يک  مثال، 
فروشگاه های  به  نسبت  جوان تری  مشتريان  است  ممکن 
سنتی  و  آنالين  غير  وکار  کسب  يک  باشد.  داشته  ديگر 
شما  محله  افراد  به  فقط  را  شما  هدف  مشتريان  می تواند 

محدود کند. 

رقبای من چگونه شروع کرده اند؟
ارزيابی استراتژی بازاريابی رقبا می تواند به شما در مشخص 
اينکه  از  بعد  البته،  اما  کند.  کمک  هدفتان  مشتری  کردن 
روی  از  سادگی  به  کرديد.  تعيين  را  خود  هدف  مشتريان 
رويکرد بازاريابی بزرگ ترين رقيب خود کپی برداری نکنيد. 
شما بايد روش منحصر به خود را داشته باشيد وکاری را که 

انجام می دهيد از ساير رقبا متمايز سازيد.

چگونه مشتريانم را پيدا خواهم کرد؟
خود  هدف  مشتريان  کردن  مشخص  برای  که  همانطور 
می توانيد  آيا  که  کنيد  مشخص  کنيد  سعی  می کنيد،  اقدام 
به طور کارآ به آنها خدمات برسانيد. شما نياز خواهيد داشت 
که مقداری تحقيقات بازار انجام دهيد و الگوهای جمعيت 
مورد  را  خود  هدف  مخاطبان  خريد  و  جغرافيايی  شناختی، 
مطالعه قرار دهيد. اگر شما از يک فروشگاه اقدام به فروش 
می کنيد، نياز داريد که بدانيد چه تعداد از افراد بازار هدف شما 
در اطراف شما زندگی می کنند. اگر فروش خود را از طريق 
وب سايت انجام می دهيد، نياز داريد که در مورد رفتار آنالين 
مشتريان بالقوه خود نکاتی را فرا بگيريد. درک زود هنگام 
چگونگی موقعيت يابی مشتريان، می تواند به شما برای ايجاد 

يک طرح بازی بعد از تعيين استراتژی بازاريابی کمک کند.

آيا جايی برای توسعه بازار هدف من وجود دارد؟
برای اصالح بازار هدف خود يا گسترش آن در طول زمان 
آيا  اينکه  مورد  در  کردن  فکر  مثال،  برای  باشيد.  آماده 
مشتريان  يا  می دهيد  قرار  هدف  را  داخلی  مشتريان  شما 
در سرتاسر دنيا را، می تواند شروع خوبی باشد. با توجه به 
قدرت موقعيت يابی موبايلی که در دهه گذشته رشد داشته 
است، شرکت ها می توانند تعداد بازارهای هدف در حال رشد 

را ببينند. 
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ديگر خيلی مهم نيست که مردم آن را پيرکاردن صدا می کنند 
يا پيرکاردان يا پيرگاردين! پير کاردن در دهمين دهه ی عمر 
خود، زندگی آرامی را می گذراند و به برگزاری کنسرت های 
و  است  سرگرم  فرانسه  جنوب  در  خانه اش  در  موسيقی 
خوب  اوست،  به  متعلق  که  هم   Maxim’s رستوران های

می فروشد و خوب هم سود می دهد.
خيلی از کسانی که قبال Pierre Cardin را به عنوان يک 
محصول لوکس می خريدند، امروز شايد اين نگاه را به آن برند 
نداشته باشند. اما هنوز هم در فرانسه و چين، افراد زيادی برای 

محصوالت آن، پول خوب می دهند و 
آن را يک برند لوکس می دانند.

خيلی از محصوالت و برندها، به نقطه ای می رسند 
که ديگر، به يک گاو شيرده ÷ Cash Cow تبديل 

می شوند. استراتژی حکم می کند که گاو شيرده تا 
اما  دارد، دوشيده شود،  بدن  در  جان  که  زمانی 

بيش از آنچه شير می دهد، برای غذا و فضای او خرج نکنند. 
چون هيج وقت معلوم نيست که آخرين علفی که می خورد به 

شير تبديل خواهد شد يا قبل از آن، خواهد مرد!

دوست  يا  بی رحمانه  کمی  «شايد 
نداشتنی به نظر برسد»

يا  محصول  هيچ  براي  شايد 
برندي خوشايند نباشد، شايد 
مشتريان آن برند هم دوست 

گاوي  به  روزي  برندها،  و  محوالت  همه  اما  باشند،  نداشته 
تبديل مي شوند كه صاحب آن، بر اساس منطق، نمي تواند بيش 

از آنچه مي توان از آن دوشيد، برايش هزينه كند.

الت آن، پول خوب می دهند و 
ک برند لوکس می دانند.

ز محصوالت و برندها، به نقطه ای می رسند
Cash تبديل  Cow ÷ گر، به يک گاو شيردهw

ند. استراتژی حکم می کند که گاو شيرده تا 
اما  دارد، دوشيده شود،  بدن  در  جان  که 

دوست  يا  بی رحمانه  کمی  «شايد 
نداشتنی به نظر برسد»

يا  محصول  هيچ  براي  شايد 
برندي خوشايند نباشد، شايد

مشتريان آن برند هم دوست 

دوشيدن گاوهاى شيرده 
به عنوان يك گزينه 

در استراتژى
منبع: سايت متمم

۱- هشتاد درصد فعالين اقتصادی در سال ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ از 
چرخه اقتصاد خارج شده و خواهند شد. (۳۰درصد) در سال 
در  مابقی  درصد   ۲۰ و   ۱۳۹۵ سال  در  درصد   ۳۰ و   ۱۳۹۴
سال ۱۳۹۶. ۲۰ درصد باقی مانده فعالين اقتصادی با به کار 
گيری شيوه های جديد توليد، بازاريابی و فروش جای خالی 

۸۰ درصد فعالين اقتصادی خارج شده را پر خواهند کرد. 
۲- ويژگی های ۲۰ درصد شرکت های پايدار در اقتصاد ايران: 
 قدرت و قابليت تغيير بر اساس تغييرات صنعت و بازار و 

اقتصاد را دارند.
برنامه هايشان  اولويت  در  آينده  برای  کارکنان  آموزش   

هست. 
 جذابيت های موفقيت در گذشته را کنار گذاشته اند. چون 

آينده ۱۷ درصد موفقيت های گذشته را در خود می پذيرد.
 به فکر موفقيت در آينده با متدهای جديد هستند.

پرداخت  کارکنان  بهره وری  اساس  بر  را  دستمزد هـــا   
می کنند. 

 برنامه ريزی برای سود ناشی از فروش عملياتی باشد نه 
ناشی از سود حاصل از تورم. 

۳- عصر استخدام در شرکتها به پايان رسيده است. حقوق 
بر اساس بهره وری خواهد بود. حضور فيزيکی کارمند در 

محل کار منسوخ شده است.
۴- رمز موفقيت در دوره رکود:

 شناسايی سود عملياتی ميباشد. 
 برنامه ريزی برای دوران رونق اقتصادی. 

۵- تاجر موفق چه کسی هست؟ 
 کسی هست که سيکل ادوار تجاری را که رونق و رکود 

هست را بپذيرد.

 ترکيب دارايی های آن به شکلی باشد که موقع رکود ۲۵ 
درصد دارايی هايش افزايش قيمت داشته باشد. 

 در دوران رونق به فکر دوره رکود باشد و برای دوره رکود 
برنامه ريزی داشته باشد .

۶- داليل حذف ۸۰ درصد واحد های اقتصادی ناموفق: 
 وجود دارايی های ثابت غير مولد.

 نداشتن دارايی های دارای ارزش افزوده اقتصادی 
شده.  سوخت  يا  الوصول  مشکوک  مطالبات  داشتن   

(چک های برگشتی)
 تأمين منابع مالی از طريق اخذ وام.

۷- توصيه های قديمی مالی منسوخ شده که تا سال ۱۳۹۱ 
کارايی داشتند ( در دوران تورم ): 

 ساخت و ساز و خريد و فروش مسکن را به عنوان شغل 
دوم لحاظ کنيد.

کنيد.  استفاده  بانکی  وام  از  مسکن  ساز  و  ساخت  برای   
به دليل باال بودن نرخ تورم نسبت به بهره بانکی، اخذ وام 

توجيه اقتصادی داشت. 
 ايجاد واحد های اجرايی بزرگ (تأسيس بانک) برای ورود 

به بازار مسکن. 
تورم  و  بوده  درصد   ۵/۶ گذشته  ماهه  شش  در  تورم   -۸

توليد ۳/۲ درصد بود. 
۹- سود های بانکی در طی دو مرحله در سال جاری و سال 

آينده کاهش خواهد يافت. 
۱۰- به دليل پايين بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی، اخذ 

وام برای تأمين مالی توجيه اقتصادی ندارد. 
بهترين راه برای تأمين منابع مالی جذب شريک ميباشد. 

سپرده های  درصد   ۷۰ ايران  جمعيت  درصد  يک   -۱۱

بانکی ايران را تأمين کرده اند و ۱۱۲ شرکت اين سپرده های 
خيال  که  کرده  خارج  بانک ها  از  وام  عنوان  به  رو  بانکی 

بازپرداخت آنها را ندارند.
نکته مهم: ۷۰ درصد سپـــرده های مـــردم نزد بانک ها 
عودت  به  قادر  بانک ها  يعنی  ندارد.  واقعی  موجوديت 
سپرده های مردم به اندازه ۳۰ درصد هستند. راهکار الزم 
برای جايگذاری و تأمين سپرده های مردم در بانک افزايش 

نرخ ارز می باشد. 
۱۲- هشتاد هزار ميليارد تومان چک برگشتی وجود دارد 

که هنوز رفع سوءاثر نشده است. 
اين دو برابر درآمد نفتی ايران در يک سال هست. اين يک 

هشدار در اقتصاد ايران هست. 
۱۳- در دوره تورم تأمين موجودی انبار برای بيش از يک 

ماه منجر به زيان خواهد شد.
۱۴- سود سپرده های بانکی در ايران از محل زيان بانک ها 

پرداخت ميشود. اکثر بانک ها در ايران ورشکسته هستند. 
رفع  از  بعد  خارجی  بانک های  همکاری  عدم  دليل   -۱۵
تحريم ها با بانک های ايرانی وجود نرخ بهره بانکی باال در 

ايران هست. 
نکته : بهره بانکی باال بيانگر ريسک باال در اقتصاد هست. 
مشکل  به  ايران  در  خارجی  گذار  سرمايه  جذب  در  پس 
به   WTO به  پيوستن  در  اساس  اين  بر  خورد.  برخواهيم 

مشکل برخواهيم خورد. 
۱۶- در ايران، اقتصاد هيچ اشتباهی را نمی بخشد. چون 

ديگر منابعی نداريم. 
۱۷- در پايان، کسی در اقتصاد ايران موفق خواهد بود که 

متفاوت ظاهر بشود و اين يعنی برند.

آينده اقتصاد ايران در گرو توجه به برندينگ
چکيده مطالب سخنان دکتر محمد حسين اديب در همايش ۱۱ خرداد ماه در اتاق بازرگانی تبريز
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مديرمسئول  على فرهى
سردبير  مهدى يكتا

هيئـت سياست گـــذاري  على فرهى، مهـدى 
يكتا، شاهين فاطمى

همكاران اين شماره  سايت مد و پوشاك
شماره تلفن اتحاديه  88921493

نشاني اتحاديه  كريمخان، خيابان استاد نجات اللهي 
(ويال) جنوبي، كوچه خسرو، پالك 31، طبقه 5

شماره تلفن دفتر تحريريه  22898217 
نشاني دفتر تحريريه  خيابان شريعتي، باالتراز پل 

سيدخندان، خيابان مجتبايي، پالك 10

بولتن اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك ايران

اعضاى جديد اتحاديه
اعضاي جديد اتحاديه به شرح زير است:

شركت سپيد صنعت چالوس (ليال موسى بيك)
زرين بافت ثمين (ليال قاسمى)

مركز پوشاك كودك (اميرحسين حيدرى)
شركت ريواس (سعيد دشتى)

پيانو (امير حسين علي)
مخمل نوبهار 1 (مسعود استيارزاده)
مخمل نوبهار 2 (كريم استيارزاده)

بست (Best) (محسن وحدت)
طرح بافت رايان (بهرام حوالى شهريارى)

فراخوان بيستمين دوره انتخاب صادركننده تداوم سايه ركود بر صنعت فرش ماشينى حداقل تا دو سال آيندهتداوم سايه ركود بر صنعت فرش ماشينى حداقل تا دو سال آينده
نمونه

اهداف  تحقق  راستاي  در  ايران  تجارت  توسعه  سازمان 
فعاالن  تقدير  قابل  تالش  به  نهادن  ارج  و  صادراتي 
نمونه  بنگاه هاي  دارد  نظر  در  غيرنفتي،  صادرات  عرصه 
صادراتي سال ۱۳۹۵ را انتخاب و معرفي نمايد. لذا از كليه 
صادركنندگان محترم در سطح كشور دعوت به عمل مي آيد 
در صورت تمايل به شركت در اين رقابت ملي، از طريق 
نمونش  سامانه   http://nemoonesh.tpo.ir وبسايت 
نسبت به ثبت نام الکترونيکی تا تاريخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ اقدام 
و مدارک مربوطه را به دبيرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه 
به نشاني تهران، بزرگراه چمران، محل دايمی نمايشگاه بين 
المللی تهران، سازمان توسعه تجارت ايران، سالن ۱۶، دفتر 
امور بنگاه ها ارسال و يا با شماره تلفن هاي ۰۲۱۲۲۶۶۴۰۵۴ 

و ۰۲۱۲۲۶۶۲۵۳۸ تماس حاصل نمايند.

فرش ماشينی يکی از فعال ترين بخش های صنعت نساجی و 
بنوعی لوکوموتيو اين صنعت محسوب ميشود و همانطور که 
می دانيد بهترين کيفيت فرش ماشينی در سطح دنيا متعلق به 
ايران است و همانطور که فرش دستبافت دنيا از ابتدا مديون 
ايرانی ها بوده و هست امروزه فرش ماشينی ايران هم د ردنيا 

طاليه دار کيفيت است .
خالقيت توليدکنندگان فرش ماشينی ايران در حوزه طراحی و بافت، 
موجب پيشرفت چشمگيری در سطح تکنولوژی توليد کماشين 
آالت اين صنعت گرديده و سازندگان ماشين آالت بافندگی را 
(Hand Look) به سمت توليداتی با بافت شبيه دستبافت

و تراکم های باال(۱۲۰۰ شانه معادل ۸۴رچ) سوق داده است 
البته الزم به توضيح است که اين قبيل اقدامات هرچند صنعت 
فرش ماشينی را متحول نموده است اما باعث رقابت سخت 
ميان توليدکنندگان فرش ماشينی در ايران و کاهش حاشيه 
سود آنها گرديده و ناخواسته آب را به آسياب سازندگان اين 
ماشين آالت ريخته است. سازندگان ماشين آالت فرش ماشينی 
نيز از اين فرصت بيشترين بهره را برده و هرچند ماه يک 
ماشين با تراکم و تعداد رنگ باالتر ارائه داده و هنوز توليدکننده 
ايرانی ماشين جديدش را راه اندازی ننموده است که ماشين 
عمًال  و  می گردد  معرفی  فروشنده  سوی  از  ديگری  جديد 
توليدکنندگان همواره آنجه را که به عنوان درآمد ساليانه کسب 
نموده اند با اشتياق کامل به سازندگان ماشين آالت بافندگی 
حالی  در  می نمايند،  تقديم  جديد  آالت  ماشين  خريد  جهت 
که با ورود ماشين آالت جديد ماشين آالت قبلی به دليل رکود 
اقتصادی از توجيه اقتصادی خارج شده و ديگر سودآور نيستند.
بطور کلی داليل رکود اقتصادی حاکم بر کشور را می توان 

اينگونه تحليل نمود:
۱. رکود بازار داخلی به جهت تحريم های بين المللی

برخالف آنچه برخی گفتند پس از برجام بازارها رونق خواهند 
يافت، از همان ابتدا کارشناسان اقتصادی بر اين نظر بودند که 
اثرات مثبت اين توافق در کوتاه مدت در اقتصاد ايران اتفاق 
نخواهد افتاد و طبيعی است که رفع کامل تحريم ها زمان چند 

ساله ای را می طلبد.
۲. رکود بازار ايران ناشی از عوامل داخلی

مطابق پيش بينی دکتر محمدحسين اديب، اقتصاد ايران در 
سال های ۹۵ و ۹۶ دوران سختی را سپری خواهد نمود به 
نحوی که حدود ۸۰درصد فعالين اقتصادی حذف خواهند شد. 

۳. کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان
 C2 و   C1 طبقه  از  ماشينی  فرش  مصرف کنندگان  عمده 
دليل  به  که  هستند  کارمندان  و  حقوق بگيران  يعنی  جامعه 
تورم زياد در دولت قبلی و عدم تطابق آن با افزايش حقوق 
که  است  طبيعی  و  يافته  کاهش  مردم  خريد  قدرت  جامعه 
فرش از جمله کاالهای با اولويت اصلی در سبد خانوار نيست.

۴. انتخابات رياست جمهوری پيش رو:
عدم  عوامل  از  يکی  نيز  جمهوری  رياست  انتخابات 
سرمايه گذاری جديد در بازار است که به دليل نگرانی فعاالن 
اقتصادی از آينده سياسی کشور عمده منابع مالی در بانکها 
به صورت سپرده بلوکه شده است و يا تبديل به ملک بدون 
هيچگونه ساخت و سازی گرديده که عمًال بر رکود اقتصادی 

تا سال آينده می افزايد.
۵. توليد فرش ماشينی بيشتر از تقاضا است.

به دليل حاشيه سود مناسب فرش ماشينی در سال های اخير و 

اطالعيه
دريافت  جهت  پوشاک  و  نساجی  صنايع  واحدهای  کليه 
تسهيالت وزارت صنعت، معدن و تجارت بايستی با مراجعه 
www.behinyab.ir آدرس  به  ياب  بهين  سايت  به 
اقدام نمايند. برای پر کردن فرم های مربوطه ابتدا بايد در 
سايت عضو شويد و سپس صفحه «تسهيالت رونق توليد» 
سازمان های  طريق  از  مربوطه  اجرايی  امور  کنيد.  باز  را 
صنعت و معدن استان ها قابل پيگيری بوده و مراجعه به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر 

ضرورتی ندارد.

بازگشت خوب سرمايه آن طی سال های قبل، سرمايه گذاری 
قابل  افزايش  توليد  و  است  گرديده  صنعت  اين  در  زيادی 
توجهی يافته است. حال آنکه تقاضا در ايران افزايش چندانی 
نيافته است. ضمن اينکه رشد جمعيت در ايران پايين است و 
ميزان ازدواج در ايران کاهش يافته است و فرهنگ مصرف 
فرش از فرشهای بزرگ پارچه به فرشهای کوچک پارچه در 

حال تغيير است .
۶. مشکالت صادرات فرش ماشينی به قوت خود باقيست

عدم انتقال وجه از طريق بانک ها همچنان بزرگ ترين مشکل 
صادرکنندگان است. حال آنکه عمده خريداران نيز واريز وجه 
محدوديت های  با  و  صرافی ها  طريق  را  از  خود  خريدهای 
به  وجه  واريز  برای  حتی  و  دهند  می  انجام  بسيار  قانونی 
حساب شرکتی غير از شرکت فروشنده فرش نيزمحدوديت 
است. ضمن اينکه ساير مسائل سياسی نظير تيرگی روابط 
با کشورهای عربی نيز بخشی ديگر از بازار فرش ايران را 

دستخوش رکود کرده است.
۷. کاهش قدرت رقابت ايران با رقبای ُترک

عدم افزايش منطقی دالر طی يکسال جاری و بهره باالی 
بانکی در مقايسه با تورم داخلی و سخت گيری مالياتی برای 
توليدکنندگان، از جمله مشکالتی است که رقبای ترک ما 
بطوريکه  آيند،  فائق  آن  بر  گذشته  سالهای  در  اند  توانسته 
دولت ترکيه نرخ بهره خود را کاهش داده و صنعت نساجی 
و پوشاک را مورد حمايت ويژه قرارمی دهد و به دنبال رکود 
دالر  مقابل  در  را  ترکيه  لير  برابری  قدرت  جهانی  اقتصاد 
کاهش داد تا قدرت صادرات محصوالت خود را تقويت نمايد.

۸. رکود جهانی و کاهش تقاضا در تمامی کشورها
در سراسر دنيا رکود نسبی حاکم است که علت اصلی، رکود 
اقتصادهای بزرگ دنيا مانند آمريکا، اروپا و چين است. هرچند 
آمريکا دوران اصلی رکود خود را سپری نموده اما کشورهای 
اروپايی همچنان در رکود هستند و رشد اقتصادی کشور چين 
نيز کاهش يافته و طبيعی است که ساير اقتصادهای جهان 

نيز متأثر از آنها رکود را تجربه نمايند.
فوق  موارد  ارزيابی  با  اينجانب  بينی  پيش  خالصه  طور  به 
اينست که رکود در فرش ماشينی حداقل تا پايان سال ۹۶ 
حداقل  به  ماشينی  فرش  سود  حاشيه  و  ماند  خواهد  باقی 
ممکن کاهش خواهد يافت. همچنين بخش قابل توجهی 
توصيه  لذا  شد.  خواهد  غيرفعال  صنعت  اين  ظرفيت  از 
می کنم که توليدکنندگان برای سرمايه گذاری مجدد احتياط 
زمينه  در  گروهی  يا  انفرادی  صورت  وبه  نمايند  بيشتری 
صادرات فعال تر شوند.همچنين نوآوری و خالقيت را با ارائه 
محصوالت جديد در سرلوحه امور خود قراردهند تا بتوانند 

دوران بحران را سپری نمايند.
سال اول، شماره 3، خرداد ٨1395


