نگاهي متفـاوت بـراي رونـق دوبـاره

صنعـت هفـت هزار سالــه ايــران
در یکی از روزهای برفی زمستان فرصتی دست داد تا دیداری گرم با جناب آقای سیدحجت شفائی ریاست محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ،جواهر ،نقره و سنگهای قیمتی ایران
داشته باشیم و نگاهی هرچند کوتاه برعملکرد؛ آسیبها و راهکارهای این اتحادیه در صنعت طال و جواهر ایران بیندازیم.
هرچند که رکود و تورم بر بازار طال و جواهر ایران سایه افکنده است اما بارقههای تالش وامیدی که در گفتار و عملریاست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمایان است نوید روزهایی
بهاری برای صنعت طال و جواهر ایران دارد .مضافا بر اینکه یازدهمین نمایشگاه بین المللی طال ،نقره ،جواهر ،ساعت و صنایع وابسته تهران نیز مزید بر این شکوفایی خواهد بود .از همه شما
عزیزان دعوت میکنیم تا همراه ما باشید.

در چند سال گذشته صنعت طال و جواهر با چنين رکودي درگير نشده بود مهمترين داليل اين رکود را در چه ميبينيد؟
بسما ...الرحمنالرحيم ابتدا تقدير و تشکر ميکنيم از مجموعه نشريه طال و جواهر که هميشه حامي صنعت طال و جواهر بودند و بدون هيچ چشم داشتي
رسالتي را که به عهدهشان بودهاست را انجام دادهاند آن هم با استقالل و بيطرفي ،هدفشان هم پويايي صنعت طال و جواهر بوده است.
صنعت طال و جواهر تا سال  2939-2931بازار پر رونقي داشت سال  2939با نوساناتي که در بازار طال شروع شد بازار کمکم شروع به افت کرد ولي باز هم
فعاليت در آن انجام ميشد تا سال  2931که واحدهاي توليدي و بالطبع واحدهاي فروش فقط با بيست درصد ظرفيتشان در حال فعاليت بودند تا نيمه دوم
سال  2931که بانک مرکزي با يک سياست غيرکارشناسي به بهانه تنظيم بازار حراج سکه را اعالم کرد در نتيجه سرمايههاي مردم به بازار سکه سوق پيدا کرد
طبق آمار دولت در سال 2931-2931حدود  16الي  17تن سکه را پيش فروش کرد و اگر اين مقدار تبديل به طالي  26عيار بشود تقريبا  68تن طال ميشود.
البته بعضيها اعالم کردند که اين سکهها را مردم نخريدند و مؤسسات اعتباري خريدند و به مردم ربطي ندارد بر فرض نصفش را مؤسسات خريدند بقيهاش
را که مردم خريدند پس مردم  81تن طال خريدند که همان بيست درصدي بود که در رگهاي توليديها ،کارگاهها ،فروشندگان و بنکداران جريان داشت و
با آن کار ميکردند چون ما مثل يک زنجيره به هم متصل هستيم هر آسيبي به بدنه صنعت و صنف جبرانناپذير است.
اين رکود چه تأثيري در حوزة اشتغال در صنعت طال و جواهر داشت؟
رسته توليد بيشترين اشتغالزايي را در صنعت داراست؛ بابت هر يک کيلو طال ،توليد کننده ميتواند دو نفر را مشغول به کار کند .وقتي اين چنين رکودي
داريم بالطبع هزينه پرسنل ،برق ،اب ،گاز ،بيمه و ...هم با آن در نظر داشته باشيد .کار کردن در اين فضا قاعدتا به ضرر توليد و کارفرماست.
تقريبا در سال  2931-2931تعداد زيادي از توليديها از طاليي که سرمايهشان بود فروختند بابت حق بيمه ،مزد کارگرشان و ...تا بتوانند نيروي کار را حفظ
کنند و تعديل نيرو نکنند؛ کارخانه را تعطيل نکنند و به کار ادامه دهند واقعا شرايط سختي را سپري ميکنند .توليدکنندههاي ما خالقيت و پتانسيل بااليي دارند؛
اگر نگاه مسؤلين کميدقيق باشد نبايد اين صنعت هفت هزار ساله با چنين وضعيتي روبهرو ميشد.
چرا عرضه سکه از جانب بانک مرکزي مسبب رکود شده است؟
اين کار بسيار غير کارشناسي بود .چون باعث شد که نه تنها کمکي به اين صنعت نشود بلکه اين صنعت روزبهروز ضعيفتر شود تا جايي که چرخ صنعت
طال و جواهر از کار افتاد و در اصل بانک مرکزي تاجر و رقيب بخش خصوصي طال و جواهر در کشور شد ما در اين سالهاي گذشته وقتي از بانک مرکزي
ميخواستيم مواد اوليه طال و جواهر را که شمش است تأمين کند هميشه عنوان ميکردند که طبق سياستگزاري و اساسنامه ما نميتوانيم پشتوانه بانک مرکزي
را که طال هست برون سپاري کنيم فقط بايد ذخيره سازي کنيم؛ پس بر چه اساسي نزديک به هفتاد تن سکه را واگذار کرديد پس شما به اساسنامه و
سياستهاي بانک مرکزي عمل نکرديد؟!
سؤالمان از بانک مرکزي اين است :ثمره واگذار کردن اين حجم سکه به چه معناست آيا بازار تنظيم شد؟! نه تنها تنظيم نشد بلکه حباب وحشتناکي هم ايجاد
شد.
بهطور مثال وقتي که بانک مرکزي سکه را به قيمت دو ميليون تومان پيشفروش کند؛ مردم تصور ميکنند که دو ماه ديگر حتما سکه گران ميشود در نتيجه
تقاضاي مردم زياد ميشود و ثمرهاش رکود در بازار طالو جواهر و حبابي است که ما را رها نميکند.

از طرف ديگر باعث شد ذائقه مردم عوض بشود؛ مردم ما طي ساليان گذشته به طال بهعنوان سرمايه ،زينت و پشتوانه خانواده نگاه ميکردند بانک مرکزي با
اين سياست اشتباهي که در پيش گرفت باعث شد که نگرش مردم به طور اشتباه عوض بشود و از کار ساخته شده به سمت سکه ،دالر ،طالي آب شده يا
شمش تغيير پيدا کرد در صورتي که طرز تفکر بسيار اشتباهي است.
اين افرادي که در صنعت طال و جواهر بيکار شدند چه کسي ميخواهد پاسخگو باشد خيلي از اين افراد بيمه بودند بعد از تعديل نيرو از طرف کارفرما به
بيمه تأمين اجتماعي معرفي شدند که با اين اتفاق باز هم مشکالت بيشتري براي دولت رقم خورد .يعني تمام راههاي بدون کارشناسي منجر به اسيب مجدد
به خود دولت و مردم است.
چرا بانک مرکزي سياستهاي شتابزدهاي ميگيرد که باعث ميشود چنين اتفاقاتي در بازار طال بيفتد؟
ما بارها در اتاق بازرگاني و بقيه سازمانها عنوان کردهايم دولت و بانک مرکزي اگر ميخواهد سياستگزاري در حوزة طال داشته باشد از نظريات بخش
خصوصي استفاده کند چون بخش خصوصي با اسيبها و مشکالت درگير است و آنها را لمس ميکند .به نظر من اگر از تجربيات بخش خصوصي استفاده
ميکردند قطعا ما به سياست نادرست عرضه سکه دچار نميشديم و اين وضعيت براي صنعت طال و جواهر ايجاد نميشد.
يکي از مشکالتي که چند سال است صنعت طال و جواهر با آن درگير است ماليات بر ارزش افزوده است؛ در مورد اين مسئله بيشتر براي ما توضيح
دهيد؟
ساليان سال است که سايه قانون نادرست و غيرکارشناسي ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت طال و جواهر افتاده که باعث عقب گرد اين صنعت شده است.
االن ماليات بر ارزش افزوده را از اصل طال ميگيرند و اين اشتباه است بايد فقط از دستمزد گرفته بشود اسمش روي آن هست ماليات بر ارزش افزوده يعني
ارزش افزودهاي که ايجاد شده بايد ماليات را از آن بگيرند نه از طال بلکه بايد از درصد اجرت باشد.
البته در کميسيون اقتصادي مجلس مصوب شده که ماليات از اجرت گرفته بشود ولي اواخر سال  2931قرار بود در صحن علني مجلس مطرح شود االن ما
اواخر سال  2931هستيم و به صحن علني مجلس نرفته است و هنوز تعيين تکليف آن مشخص نشده است متأسفانه مجلس هيچ نگاه مهرباني به صنعت ما
ندارد.
اين موضوع بار رواني خيلي شديدي بر صنعت طال و جواهر و مردم ايجاد کرده .صدا و سيما هم يک برنامهاي تنظيم کرد با يک سؤال انحرافي که "آيا شما
موافق هستيد که طال فروشها ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند يا مردم؟"
همه ميگويند طال فروشها در صورتي که اين ماليات بر ارزش افزوده را خود مردم دارند پرداخت ميکنند وقتي که يک طال فروش ميخواهد اين طال را
بفروشد در واقع از مردم ماليات بر ارزش افزوده را ميگيرد.
االن در حوزه صنعت طال و جواهر ايران يک کشور صنعتي هست يا خير؟
از نظر ميزان مصرف و ميزان توليد طال ما جزء هفت کشور جهان هستيم اما به دليل کم لطفي مسؤلين از منظر صنعت متأسفانه ما هنوز سنتي هستيم .در
صورتي که با دقت بيشتر به اين صنعت ميتوان به پتانسيلها و استعدادها پي برد و با راه انداختن بخش صادرات ميتوان ميزان توليد و رونق اقتصادي را به
گونه اي شگفت اور افزايش داد.
براي اينکه ما در صنعت طال و جواهر هم جزء هفت کشور صنعتي جهان باشيم چه راهکاري ارائه ميدهيد؟
حداقل کاري که براي رسيدن به اين رتبه ميتوان انجام داد اين است که ببينيم هفت کشور صنعتي در حوزة طال چه راهي را رفتهاند ما هم همان راه را برويم.
در کشور ترکيه تا  12سال پيش صنعتي به نام طال و جواهر وجود نداشت آنها طالهاي دست دوم کشور ما را ميخريدند ميبردند و پرداخت ميکردند و به
مردم خودشان عرضه ميکردند.
اعضاي صنف طال و جواهرشان به عنوان نيروي کار به ايتاليا ،المان و ...رفتند فعاليت کردند بعد از ده سال به کشور ترکيه برگشتند و مهندسي معکوس کردند
در عرصه ماشينسازي و طالسازي ،محصوالتشان نسبت به ايتاليا  2تا  27درصد زير کيفيت بود ولي از نظر دستمزد حدود هشتاد درصد زير قيمت بود و
همين باعث شد که يکي از بزرگترين توليدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر در دنيا بشوند .به نظر من تمام افرادي که با طال و جواهر در ارتباط هستند

بايد همت کنند ما بايد حرکت کنيم؛ استعدادها را در عرصه طراحي ،ساخت و توليد شکوفا کنيم .اگر هم از قوانين و آييننامههاي دولت انتقاد ميکنيم بايد
راهکار کارشناسي ارئه بدهيم و با آنها وارد فضاي گفت وگو شويم که خوشبختانه در اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان در مدت يک سال اخير اين کار
را انجام داده ايم؛ بابت همه قوانين و بخشنامههايي که ما به آن ايراد گرفته ايم نظريات تخصصي و کارشناسي را همراهش اعالم کرديم که تمام اسنادش
موجود است.
آيا تحريمها هم تأثيري در رکودي که در سال  7931شاهدش هستيم داشت؟
در کل اصليترين عاملي که باعث شد صنعت طال و جواهر در سال  2931دچار رکود شود همين سياست غلط بانک مرکزي بود .درست است تحريمها هم
تأثيرگزار بود ولي تحريمها  97درصد بر روي ما تأثيرگزار است هفتاد درصد تحريمها داخلي و به نوعي خود تحريمياز داخل کشور مبتال هستيم؛ آيين نامهها
و بخشنامهها مانع از توليد و صادرات ميشود و به بدنه صنعت زيان جبرانناپذيري وارد ميکند
آزاد شدن ورود شمش به داخل کشور چه تأثيري بر روي صنعت طال و جواهر گذاشت؟
متأسفانه يا خوشبختانه هيئت وزيران مصوبهاي را اعالم کردند که ورود شمش طال به داخل کشور بدون پرداخت ارزش افزوده و عوارض گمرکي آزاد است
مصوبه به اين صورت بود که در بند  3آن نوشته شده بود که «ورود ارز به هر مقدار و به هر ميزان به صورت اسکناس و طال توسط هر فرد حقيقي و حقوقي
به داخل کشور آزاد ميباشد» يک نقطه گذاشتند بعد پايين آن نوشتند که «ورود طالي خام به داخل کشور بدون پرداخت ارزش افزوده و عوارض گمرکي
آزاد ميباشد» اينجا چون دو تا طال را آوردهاند اين قانون قابل تفسير شد قانوني هم که قابل تفسير باشد سرتا پا اشکال است قانون بايد شفاف باشد جاي
تفسير نداشته باشد.
الزم به ذکر است که در بدو ورود ارزش افزوده پرداخت نميگردد ولي هر کاري با شمش وارداتي انجام دهيم چه فروش و چه ساخت بايد ارزش افزوده
پرداخت شود .پس ارزش افزوده فقط هنگام ورود حذف شده و جالب اينکه عزيزاني که صادرات انجام داده اند بابت ورود شمش معوضي که وارد کردهاند
بايد  8درصد ماليات پرداخت کنند که همين امر ما را با مشکل دچار کرده است و صادر کننده ديگر رغبتي به صادرات ندارد واقعا سؤال اين است :مگر چقدر
سود ميکند که  8درصد ماليات پرداخت کند؟
گمرک جمهوري اسالمي هم آمد به تفسير غلط بخش نامهاي را اعالم کرد که ورود طالي ساخته شده هم به داخل کشور بدون پرداخت ارزش افزوده و
عوارض گمرکي آزاد است.
بنده عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ،تنها پارلمان بخش خصوصي هستم؛ به نمايندگي از اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان و در همايشي که
وزير کشور ،نمايندگان مجلس ،وزير صنعت و معدن جناب شريعتمداري و آقاي خسرو تاج رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران حضور داشتند همين
بخش نامه را به آقاي شريعتمداري و خسرو تاج نشان دادم و گفتم :آقاي شريعتمداري اين بخش نامه تفسير گمرک است از بخشنامه گمرک ،خود ايشان
تعجب کردند گفتند من اصال از اين اطالع ندارم ما طالي خام را آزاد کرديم نه طالي ساخته شده را ،بنا شد پيگيري کنند .به آقاي خسروتاج بخشنامه
گمرک را نشان دادم و اين که به استناد نامه خودشان اين بخشنامه صادر شده است اما ايشان هم اظهار بياطالعي کردند اين مصوبه نه تنها کمکي نکرد بلکه
يک بار رواني خيلي منفي را در ذهن صنعت گران ما ايجاد کرد.
آيا در اين خصوص اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان پيگيري و نامه نگاري با ديگر ارگانهاي مسؤل انجام داده است؟
پس از بخشنامه گمرک در خصوص ورود مصنوعات طال به کشور که آزاد اعالم نموده بود ما در اتحاديه توليدکنندگان وصادرکنندگان نامههاي متعددي به
وزرا ،سازمانهاي مربوطه ،گمرک وبانک مرکزي ارسال کرديم واعتراض خود را اعالم نموديم و در نهايت طي جلسهاي که با دکتر تابش رياست سازمان
حمايت از مصرفکنندگان وتوليدکنندگان داشتيم معضالت وعواقب اين بخش نامه غير کارشناسي شده را که مغاير با قانون هست را متذکر شديم و سازمان
حمايت با درايت و حسن نظر قول پيگيري دادن که انشاءهلل اميدواريم اين بخشنامه گمرک به زودي ملغي و اصالح شود جا دارد از دکتر تابش و همکاران
محترمشان تقدير وتشکر کنيم که خالصانه پيگير مشکالت توليد هستند
آيا شما به مجلس شوراي اسالمي و دولت هم پيشنهاد دادهايد که يک جايگاه و يک اتاق در مجلس و دولت داشته باشيد؟

بله ما چنين پيشنهادي دادهايم؛ صنعت طال و جواهر نسبت به کاالهاي ديگر متفاوت است چون يک کاال و صنعت استراتژيک است در کشور ما مانند بسياري
از کشورهاي جهان پشتوانه پولشان طال است پس بايد به اين صنعت خيلي تخصصيتر نگاه کرد و قوانينش هم خاصتر باشد متأسفانه هنوز هم که هنوز
است مسؤلين به طال و جواهر به ديد يک صنعت نگاه نميکنند .بايد به صنعت طال و جواهر به ديد يک صنعت پويا ،اشتغالزا ،حاميو محافظ کشور نگاه
کرد صنعت طال و جواهر يکي از صنايعي است که ميتواند جايگزين صنعت نفت شود .پس ناخود آگاه بايد مجلس و دولت براي تصميمگيري در
خصوص اين صنعت با کساني که داراي جايگاه حقوقي در اين صنعت هستند؛ مشورت بگيرند قاعدتا نتيجه بهتر و قوانين شفافتري به نفع صنعت و
ملت را در پيشرو خواهيم داشت.
در خصوص ماشينآالت صنعت طال و جواهر دولت چه کمکي ميتواند انجام دهد؟
در کتاب گمرک هيچ معافيتي براي اين صنعت در نظر گرفته نشده است بهعنوان مثال ماشينآالتي که در ايران توليد نميشود را اگر بخريم 20هزار دالر با
قيمت  60هزار دالر به دست مصرف کننده ميرسد اين در توليد ما تأثير ميگذارد.
باالي 90درصد ماشينآالت و لوازم مصرفي صنعت طال و جواهر وارداتي است و با ارز ازاد تهيه ميشود وقتي شخصي سرمايه در گردشش که طال هست
را بفروشد و تجهيزات خريداري کند و صفرتا صد کار را در کارگاه خود انجام دهد در واقع سرمايه در گردش را کم ميکند هزينه توليد را باال ميبرد و
قاعدتا تواني براي رقابت با کاالي خارجي برايش نميماند .دولت يا به ما ارز دولتي بدهد يا ماشينآالتي را که در ايران توليد نميشود شامل معافيت مالياتي
شود .

متاسفانه دولت در تامين مواد اوليه و ورود تجهيزات به ما هيچ گونه کمکي نميکند و حتي معافيت گمرگي  -مالياتي براي ما در نظر نميگيرد.
با توجه به نزديک بودن يازدهمين نمايشگاه بين المللي طال ،نقره ،جواهر ،ساعت و صنايع وابسته براي رونق هر چه بيشتر نمايشگاه چه هدفي داريد؟
يازدهمين نمايشگاه بينالمللي طال و جواهر تهران  2الي  5اسفندماه  1397در سايت نمايشگاه سئول برگزار ميشود اگر چه ما در رکود اقتصادي هستيم ولي
به اين جمعبندي رسيديم که در اين شرايط الزم هست که نمايشگاه برگزار بشود و يک جان تازهاي در رگهاي صنعت طال و جواهر جريان پيدا کند؛
موجبات تحول ايجاد بشود و تعاملي اثربخش براي توليد کننده و خريدار بوجود بيايد .نمايشگاه فضاي بسيار تأثيرگزاري براي توليدکنندگان ،طراحان وصنايع
وابسته و خريداران است.
يکي از اهداف ما در اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان حضور در نمايشگاه بينالمللي در ايران و در خارج از کشور هست مثل گذشته چهار سال به
نمايشگاه هنگ کنگ اعزام داشتيم امسال هم پنجمين اعزام را داريم از هشتم اسفند به مدت  5روز ،حضور در نمايشگاه فراگيري علم روز دنيا و دريافت ايده
هاي نوين است.
اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان تصميم داشت که با اتحاديهها و تشکلهاي ديگر همکاري مشترکي شکل بدهند لطفا در اين خصوص توضيح
دهيد؟
مدتي پيش نامه نوشتيم به همه اتحاديههاي صنفي کل کشور که در کنار يکديگر ميز طاليي را شکل بدهيم و درون خودمان يک کار گروه مشترک داشته
باشيم .اين کارگروه هم هر جلسه اش بصورت چرخشي در اتحاديههاي سراسر کشور تشکيل شود .يک روز اصفهان ،يک روز مشهد ،يک روز شيراز و ...
که همه بدانند متعلق به خودشان هست .خوشبختانه خيلي از اتحاديهها به ما جواب مثبت دادند و اعالم آمادگي و همکاري کردند که با ياري خداوند به
زودي اين نشستها انجام پذيرد .تنها راه موفقيت ،انسجام ،توافق و صداي مشترک همه تشکلهاي صنعت و صنف ،اتحاديهها و انجمنهاست .
و سخن پاياني اين که از گروه نشريات تخصصي طال و جواهر که با تيم حرفهاي خود و با توجه به سابقه و ريشه خانوادگي در صنعت طال و جواهر همواره
حامي صنعت توسعه پايدار طال و جواهر هستيد و به عنوان رسانه اي مورد اعتماد و وزين براي صنف و صنعت تالش اثر بخش داريد نهايت سپاسگزاري
را دارم .باعث افتخار است که در کارنامه خود  20سال انتشار منظم داريد و حامي مستقل ،کارگشا و مورد اعتماد براي صنعت پرآوازه و هنرپرور طال و
جواهر کشور عزيزمان هستيد.
اميدوارم اتحاديهها بتوانند لطف گروه نشريات تخصصي طال و جواهر ايران را به بهترين شکل ممکن پاسخگو باشند.

رسالت ما خدمت به صنعت بزرگ طال و جواهر است از حسن نظر شما سپاسگزاريم.
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