
نهصد و سی و هشتمين نشست هيات مديره انجمن صنايع نساجی 
ايران با حضور نمايندگان تشکل های نساجی و پوشاک و با دعوت 
برجسته  چهره های  (از  سخنران  عنوان  به  مومنی  فرشاد  دکتر  از 

اقتصادی) روز يکشنبه ۹۶/۰۲/۰۳ برگزار شد.
با  مواجهه  در  گستاخی  نشست  اين  در  مومنی  فرشاد  دکتر 
واقعيت های اقتصادی کشور را الزمه توسعه و پيشرفت دانست و 
از فقدان تصور و تصوير از شرايط مطلوب انتقاد نموده و رسيدگی 
و توجه به وجه انديشه ای و دانش اقتصادی را الزمه حرکت از 

شرايط نامطلوب فعلی به وضعيت مطلوب دانست.
انداز  چشم  عنوان  با  خود  مفصل  سخنرانی  از  پس  مومنی  دکتر 
اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۶ به پرسش های حاضرين در نشست 

مذکور نيز پاسخ دادند.

معاون اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تشريح آخرين 
سرمايه  با  گفت:  مشاركت  نرخ  و  فعال  شاغل،  جمعيت  وضعيت 
گذارى 500 ميليارد تومانى مى توانيم براى 380هزار نفر در بخش 

پوشاك كشور اشتغال ايجاد كنيم.
و  دولت  گفتگوى  شوراى  مشترك  نشست  در  منصورى  عيسى 
بخش خصوصى با تشريح وضعيت و چشم انداز اشتغال در كشور 
گفت: تا قبل از سال 93 نرخ مشاركت پايين بود اما از سال 93 اين 
نرخ رشد فزاينده اى به خود گرفته به طورى كه از همان سال، يك 

منصورى  شدند.  كار  بازار  وارد  ساالنه  نفر  ميليون 

گرگان،  از  تسنيم  خبرگزارى  گزارش  به 
محمدمهدى رئيس زاده در نشست تخصصى توليد 
با  گلستان  استان  اقتصادى  فعاالن  پنبه  تجارت  و 
بيان اينكه توليدكننده پنبه بايد استراتژى برد برد را 
دنبال كند، اظهار داشت: 25 ميليون تن توليد پنبه 
كل دنياست و بيش از 58 درصد آن را دولت ها به 

كشاورزان و توليدكنندگان يارانه مى دهند.
دبير كل انجمن صنايع نساجى ايران تصريح كرد: 
و  بدهيم  رشد  را  محصول  بتوانيم  اينكه  براى  ما 
با  مساوى  شرايط  در  بايد  باشيم  داشته  صادرات 

توليدكننده خارجى باشيم.
رئيس زاده با بيان اينكه كشور تركيه 700 هزار تن 

توليد پنبه دارد و بيش از اين ميزان نيز واردات دارد، افزود: در 
كشور ما بوروكراسى پيچيده است و متاسفانه ما هنوز نتوانسته ايم 
براى تامين مواد اوليه صنعت نساجى شرايط مشابه رقباى خارجى 

فراهم كنيم.
افزوده  ارزش  بر  ماليات  از  معاف  وارداتش  پنبه  شد:  يادآور  وى 
است اما وقتى اين پنبه خريدارى مى شود و مى خواهيم نخ آن را 

به فروش برسانيم بايد 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده بدهيم.
دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران با بيان اينكه ما بايد به جاى 
افزود:  باشيم،  داشته  پنبه  براى  صفر  ماليات  درخواست  معافيت 
حمايت  بايد  پنبه  كار  كشت  از  كه  است  اين  مشخص  پيشنهاد 
شود. رئيس زاده تاكيد كرد: گزارشى به مجلس ارائه كرديم و در 

اين گزارش بيان شد كه برخى ارقام بذر پنبه به 

بولتــــن خبـــرى انجــمن صنايع نساجـــى ايـــران سال يازدهم  شماره 369  دهم ارديبهشت ماه 1396
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به گزارش خبرگزارى صدا و سيما؛ محمدمهدى رئيس زاده 
سال  از  اينكه  به  اشاره  با  تلويزيونى  برنامه  در  حضور  با 
صنعت  وزارت  و  گمرك  با  زيادى  جلسات  تاكنون  گذشته 
منسوجات  و  پوشاك  قاچاق  با  مقابله  براى  گفت:   داشتيم، 
خانگى دو دستگاه مجرى اصلى بودند كه مى توانستند نقش 
تاثيرگذارى داشته باشند از اين رو گزارش هايى را به گمرك 
ايران ارائه داديم و تا حد زيادى مشكل اجرايى اين بخش 

حل شده است. 
وى با بيان اينكه خروجى جلسات با گمرك و وزارت صنعت 
اين بوده است كه مجوز واردات صرفا به اشخاص حقوقى 
داده خواهد شد، افزود: وارد كنندگان از اين پس كااليى را 
كه در بخش پوشاك قصد دارند وارد كنند بايد از طريق برند 
ثبت شده باشد و ديگر اشخاص حقيقى نمى توانند اقدام به 

واردات كنند. 
وى ادامه داد: واردكنندگان از 31 ارديبهشت تا 31 تير مهلت 
دارند كد رهگيرى را بگيرند و از دو ماه بعد ثبت سفارش از 

طريق كد GTIN انجام مى شود. 
بايد  نيز  ها  كننده  توليد   : افزود  زاده  رئيس  مهدى  محمد 
خود  توليدى  كاالهاى  روى  را  آن  و  بگيرند  داخلى  شناسه 
مشخص  توليدى  كاالى  از  وارداتى  كاالى  تا  كنند  نصب 
شود و مهم تر از آن كااليى كه از طريق مبادى رسمى آمده 
و كااليى كه از طريق قانونى وارد شده مشخص خواهد شد. 
زمينه  اين  در  را  همكارى  نهايت  گمرك  گفت:  زاده  رئيس 
انجام داده و ما از اين سازمان براى حمايت از صنعت نساجى 

تشكر مى كنيم. 
دبير كل انجمن صنايع نساجى ايران با اشاره به موارد كوله 
برى  و گذر مرزى و كاالى همراه مسافر تاكيد كرد: يكى از 
مشكالتى كه صنعت پوشاك با ان درگير است واردات كاال 
مقابله  آن  با  بايد  كه  است  لنجى  ته  و  برى  كوله  طريق  از 
شود. البته اين موضوع بايد به تدريج حل شود و در اختيار 

گمرك نيست كه از آنها بخواهيم.
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برخی ارقام بذر پنبه به ۴ بار آبياری نياز دارد

معاون اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: 

در نشست تخصصی پنبه در گرگان مطرح شد:

چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۶

آخرين آمار بازار اشتغال/امضای۱۲قرارداد توليد پوشاک برند در ايران

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی 
ايران منتشر کرد: 

براى كسب اطالعات بيشتر
 26200196 - داخلى 117

استراتژی های صادراتی 
صنايع نساجی و پوشاک ايران

با توجه به محدوديت صفحات بولتن متن کامل اين گزارش در 
وب سايت انجمن و مجله دنيای نساجی قابل دسترسی خواهد بود.

دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران: 

نصب کد رهگيری برای توليد و واردات نصب کد رهگيری برای توليد و واردات 
پوشاک الزامی شدپوشاک الزامی شد  



 

صورتجلسه

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نهصد و سى و هفتمين نشست هيات مديره انجمن صنايع 
نساجي ايران با حضور اكثريت اعضا در روز يكشنبه مورخ 
96/01/27 در محل ساختمان انجمن تشكيل و موارد زير 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت: 
2- طبق قرار قبلى ميهمانان مدعو به شرح حاضرين در نشست 
جلسه  ايشان  به  مقدم  خير  از  پس  و  يافتند  حضور  جلسه  در   ،
محترم  نماينده  جلودارزاده  خانم  سركار  حضور  جلسه  دستور  با 

مجلس شوراى اسالمى ادامه يافت. 
3- دكتر بهروز محمدى طى سخنان كوتاهى به نظام تعرفه اى 
در دنيا اشاره نمودند و از باال بودن تعرفه هاى مربوط به مواد اوليه 
و عدم لحاظ نمودن تعرفه هاى كارشناسى شده براى رديف تعرفه 

هاى مختلف در سال جديد گاليه فرمودند. 
4- سركار  خانم جلودارزاده به فعاليتهاى انجام شده در خصوص 
اسالمى  شوراى  مجلس  در  اشتغال  و  توليد  فراكسيون  تشكيل 
اشاره  اجتماعى  كميسيون  در  كارآفرينى  كارگروه  تشكيل  و 
اصل  اجراى  و  توليد  ويژه  كميسيون  در  خود  حضور  و  فرمودند 
44، شرايط براى طرح و پيگيرى مسائل و مشكالت صنعتگران و 
توليدكنندگان را مناسب ارزيابى نمودند و از انجمن صنايع نساجى 
ايران و كارگروه مشترك تشكل هاى نساجى و پوشاك دعوت 
نمودند كه موارد مدنظر خود را از طريق ايشان به مجلس شوراى 

اسالمى منعكس فرمايند. 
5- به پيشنهاد آقاى مهندس حميدى مقرر شد ظرف مدت يك 
هفته از هر تشكل 2 الى 3 نفر به عنوان نماينده آن تشكل جهت 
تشكيل كارگروه مشترك تشكل هاى نساجى و پوشاك معرفى 

گردند تا نسبت به برگزارى جلسات مشترك اقدام شود. 
پس از بحث و تبادل نظر نمايندگان محترم تشكل ها مقرر شد 
جهت  خود  مدنظر  نظرات  و  ديدگاهها  مختلف  تشكل  هاى  كه 
طرح در اين كارگروه را طبقه بندى و اولويت بندى نموده و در 
كارگروه مذكور مطرح نمايند تا در  دستور كار كارگروه مربوطه 

قرار گيرد. 
8- طبق دعوت قبلى جناب حجة االسالم و المسلمين موسوى 
الرگانى نايب رييس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
در جلسه حضوريافتند و ضمن خيرمقدم به ايشان جلسه با طرح 

مشكالت و مسائل روز صنعت ادامه يافت. 
و  نساجى  صنايع  اهميت  به  بااشاره  الرگانى  موسوى  آقاى   -9
پوشاك در ايجاداشتغال كشور به لزوم حمايت از اين صنعت اشاره 
فرمودند و توضيحاتى را در خصوص موضوع اليحه ماليات ارزش 
از  مذكور  ماليات  اسالمى و لزوم اخذ  شوراى  مجلس  در  افزوده 

مصرف كننده نهايى ارائه فرمودند. 
ايشان با انتقاد از تعرفه ترجيحى با كشور تركيه ابراز اميدوارى 
صنايع  گمركى  هاى  تعرفه  موضوع  بعدى  پيگيريهاى  با  نمودند 

نساجى و پوشاك در مجلس شوراى اسالمى كليد بخورد. 
10- آقاى دكتر شيبانى طى سخنانى از مجلس شوراى اسالمى 
اليحه  اجراى  و  تصويب  از  قبل  مسكن  عنوان  به  تا  خواستند 
صنايع  براى  را  مذكور  ماليات  درصد  افزوده،  ارزش  بر  ماليات 
صنعت  اين  تا  دهد  كاهش  درصد   3 به   9 از  پوشاك  و  نساجى 

بتواند از دوره ركود فعلى عبور نمايد. 
معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  شهاليى  مهندس  آقاى   -11
مشابه  كه  خارجى  كاالى  واردات  بودن  حرام  بر  مبنى  رهبرى 
حكم  اين  تا  خواستند  اسالمى  شوراى  مجلس  از  دارد  داخلى 

حكومتى را در جهت حمايت از توليد داخل پيگيرى نمايد. 

غائبين آقايان
مهندس محمد مروج، مهندس حسن نيلفروش زاده، محمدرضا 

مقدم، اكبر لباف، مهندس على فرهى، عليرضا لقمان.
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آخرين آمار بازار اشتغال/امضای۱۲قرارداد توليد پوشاک برند در ايران
رشد تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهى را از ديگر داليل افزايش 
نرخ مشاركت عنوان كرد و افزود: اين افراد به تدريج در حال ورود 
به بازار كار هستند و با توجه به اينكه ساالنه حدود 890 هزار نفر  
دانشجوى ورود به دانشگاهها داريم، اين جمعيت با يك تاخير فاز 
4 تا 5 ساله بايد وارد بازار كار شوند كه اين موضوع نيز به رشد نرخ 

مشاركت دامن مى زند.
طور  به  گذشته)  سال   2) گذشته  فصل   8 در  اينكه  بيان  با  وى 
متوسط ساالنه حدود 700 هزار نفر به جمعيت شاغل كشور اضافه 
شدند، گفت: جمعيت فعال كشور از حدود 23 ميليون و 800 هزار 
نفر در سال92 به 26 ميليون و 300 هزار نفر در سال 95 رسيد 
و جمعيت شاغل كشور نيز از 21 ميليون و 300 هزار نفر در سال 

92 به حدود 23 ميليون نفر در سال 95 افزايش يافت.
معاون وزير تعاول، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به اينكه در يك 
سال منتهى به سال 95 حدود يك ميليون و 200 هزار نفر به 
جمعيت فعال كشور اضافه شده است، ادامه داد: اين  رشد جمعيت 
سالهاى  از  بيكار  جمعيت  انباشت  از  فارغ  مى دهد  نشان  فعال 
گذشته، همچنان در ايجاد شغل به رغم فعاليت هاى انجام شده 

عقب ماندگى داريم.
 

اجراى طرح كالس تا كار
منصورى سياست هاى حوزه اشتغالزايى را در سه اليه خرد، ميانى 
جامعه  نظام  ميانى  اليه  در  گفت:  و  كرد  بندى  تقسيم  كالن  و 
اطالعات بازار كار در مرحله راه اندازى است كه اوايل سال آينده 
نخستين گزارش از فعاليت اين سامانه را ارائه مى دهيم؛ همچنين 
در  گذارى  سياست  برنامه هاى  ديگر  از  نيز  كار  تا  كالس  طرح 

حوزه اشتغال به شمار مى رود. معاون اشتغال و توسعه كارآفرينى 
وزير كار به ظرفيت هاى اشتغالزايى در كشور اشاره كرد و گفت: 
ارزش  بيشترين   (IT) اطالعات  فناورى  صنعت  حاضر  حال  در 
افزوده را در حوزه اشتغال دارد و 70 درصد اشتغال اين صنعت 
وزارت  با  زمينه  اين  در  كه  دارد  اختصاص  محتوا  توليد  حوزه  به 
توسعه  جهت  در  هماهنگى هايى  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات 

اشتغال اين بخش انجام شده است.
 

پوشاك/امضاى  صنعت  درصدى   900 افزوده  ارزش 
12 قرارداد توليد برند خارجى در ايران

كشور  اشتغالزاى  ظرفيت هاى  ديگر  از  را  پوشاك  صنعت  وى 
درصد   900 حدود  پوشاك  بخش  داشت:  اظهار  و  كرد  عنوان 
ارزش افزوده دارد  و حدود 540 هزار نفر در اين صنعت در كل 
در  اشتغالزايى  ظرفيت هاى  توسعه  جهت  در  دارد.  اشتغال  كشور 
صنعت پوشاك هفته گذشته 12 قرارداد بين توليد كنندگان داخلى 
و برندهاى خارجى منعقد شد تا توليد پوشاك اين برندها در ايران 

براى فروش در داخل و خارج از كشور، صورت گيرد.
معاون اشتغال و توسعه كارآفرينى وزير كار با بيان اينكه توسعه 
از  منطقه  چند  در  را  پوشاك  صنعت  در  اشتغالزايى  ظرفيت هاى 
گذارى  سرمايه  با  مى شود  برآورد  گفت:  ايم،  كرده  شروع  كشور 
بخش  در  نفر  هزار   370 براى  مى توانيم  تومانى  ميليارد   500

پوشاك اشتغال ايجاد كنيم. 
وى خواستار اعمال مشوق هاى بيمه اى براى كارفرمايان، اشتغال 
به كار فارغ التحصيالن دانشگاهى تحت عنوان كارورز و ايجاد 

نهادهاى رگوالتورى رسته اى شد.

برخی ارقام بذر پنبه به ۴ بار آبياری نياز دارد
جاى 16 بار آبيارى به 4 بار آبيارى نياز دارد.

مديركل دفتر نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در  نخ  توليد  برنامه  تن  هزار  گفت: 210  همايش  اين  حاشيه  در 
كشور داريم كه با توجه به اين ميزان توليد نياز به 105 تن توليد 

پنبه در كشور داريم.
مهندس افسانه محرابى در نشست تخصصى توليد و تجارت پنبه 
مقاومتى؛  اقتصاد  داشت:  اظهار  گلستان  استان  اقتصادى  فعاالن 

توليد و اشتغال در صنعت نساجى حرف نخست را مى  زند.
بخش  به  مربوط  ما  صنعت  كل  از  درصد   5 اينكه  بيان  با  وى 
نساجى است كه مى تواند 12 درصد اشتغال ايجاد كند، يادآور شد: 
پنبه مهم ترين ماده اوليه و كاالى استراتژيك ما است كه مى تواند 

يك زنجيره ارزش افزوده اى با بهره ورى باال ايجاد كند.
توسعه  ششم  برنامه  انتهاى  در  گفت:  ادامه  در  محرابى  مهندس 
نياز به 300 هزار تن نخ داريم كه بايد به ازاى آن 150 هزار تن 

پنبه توليد كنيم.
پنبه  توليد  ميزان  بايد   1404 اندازه  چشم  در  اينكه  بيان  با  وى 
كشور به 235 هزار تن برسد، افزود: كيفيت و كميت پنبه براى 

ما حائز اهميت است.
گفـت:  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  نسـاجى  مديـركل 
و  كرديـم  مصـرف  داشـتيم  كـه  پنبـه اى  همـه  گذشـته  سـال 
صحبت هايـى شـده كـه 5 هـزار تن باقـى مانده اما نيـاز مصرف 
آن در كشـور وجـود دارد امـا بـه علـت قيمت ارز و مسـائل ديگر 

نمى دهنـد. تحويـل 
محرابى افزود: سياست ما براى توسعه صادرات پوشاك، رفتن به 
سمت پارچه هاى پنبه اى است و پنبه بسيار براى ما حائز اهميت 
است و بايد راهكارى بدهيم كه كشاورز و توليدكنندگان ما نسبت 

به كشت محصول پنبه اطمينان خاطر داشته باشند.
وى خاطرنشان كرد: نياز است كه به صنعت نساجى با ديد ديگرى 
ديده شود و اميد داريم تعامالت سبب رشد و شكوفايى صنعت 

نساجى كشور شود.
اينكه  بيان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  نساجى  مديركل 
ازبكستان تا 3 سال آينده ديگر نمى تواند به ما پنبه بدهد، افزود: 
40 هزار تن توليد داخلى پنبه كشور در سال گذشته بوده و 57 

هزار تن پنبه وارد كشور شده است.

دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنايع نساجی 
ايران منتشر کرد: 
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خبر

محمد رضا نعمت زاده در بازديد از مركز ملى فرش ايران و 
در جمع كاركنان اين مركز با اشاره به ابالغيه رييس جمهور 
گذشته  سال  يك  در  افزود:  اشتغال  و  توليد  افزايش  درباره 
تالش هاى خوبى براى اتصال صنعت ايران به صنعت جهانى 
آن  مهمترين  جمله  از  كه  گرفته  صورت  مختلف  صنايع  در 

قراردادهاى بين المللى در صنعت خودرو است. 
صنعت  در  جهانى  قراردادهاى  حاصل  كرد:  تصريح  وى 
خودرو استفاده توليدكنندگان خارجى از قطعات توليد ايران در 
خودروهايشان است و اين قبيل قراردادها بايد در تمام صنايع از 
جمله صنعت فرش منعقد شود. نعمت زاده با بيان اينكه وضعيت 
صادرات فرش ايران در زمان تحريم ها خوب نبود اظهار كرد: 
خوشبختانه وضعيت صنعت فرش پس از برجام رو به بهبود است 
و بايد با تمام توان موانع بازدارنده توسعه اين صنعت از پيش روى 
توليدكنندگان و صادركنندگان برداشته شود. وزير صنعت،معدن 
و تجارت منحصر به فرد بودن فرش دستباف ايرانى را فرصتى 
براى توليد و اشتغال پايدار در اين صنعت دانست و افزود: يكى از 
موضوعات مهم در اين صنعت انتقال دانش توليد فرش دستباف 
ايرانى به نسل هاى جديد است كه براى اين مساله بايد در زمينه 

آموزش هاى تخصصى اهتمام بيشترى داشت. 
وى يادآور شد: براى افزايش توليد و اشتغال در صنعت فرش 
بايد بازار داخلى در كنار صادرات تقويت شود. نعمت زاده مركز 
برنامه  ماه  ارديبهشت  تا 15  كرد  مكلف  را  ايران  فرش  ملى 
اشتغال  افزايش  هدف  با  داخلى  بازار  تحريك  براى  عملياتى 
و  صنعت،معدن  ارشد  مقام  كند.  ارائه  و  تدوين  را  توليد  و 
تجارت كشور با اشاره به بودجه 706 ميليارد تومانى براى بيمه 
حاضر  حال  در  بودجه  اين  كرد:  تاكيد  سال 96  در  قاليبافان 
براى 330 هزار قاليباف هزينه مى شود در حالى كه با اصالح 
آيين نامه هاى بيمه قالبافان و تغيير شيوه كنونى امكان بيمه 
اعتبار  همين  كشوربا  در  فعال  قاليباف  هزار  همه 700  شدن 
در  تحول  سال  امسال  كرد  اميدوارى  اظهار  وى  دارد.  وجود 
توليد و اشتغال صنعت فرش دستباف باشد و افزود: بايد با بهره 
گيرى از تجربيات توليدكنندگان كارگاهى فرش دستباف زمينه 
افزايش تعداد كارگاه هاى قالى بافى در نقاط مختلف كشور را 

فراهم كنيم تا تعداد زيادى از جوانان در كشور شاغل شوند. 
نعمت زاده برگزارى دوره هاى بازرگانى و تجارى براى قالى بافان 
و فعاالن اين صنعت را ضرورى توصيف كرد و گفت: عالوه بر 
اين دوره ها كه ميزان صادرات را افزايش ميدهد بايد دوره هاى 
تخصصى و كاربردى براى فارغ التحصيالن دانشگاهى اين رشته 
نيز برگزار شود تا افزايش كيفيت فرش دستباف ايرانى را در پى 
داشته باشد. وزير صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: براى فعاالن 
صنعت فرش بايد بازار كار خوبى ايجاد كرد و فارغ التحصيالن 
اين رشته ها نبايد در مشاغل غير مرتبط با اين صنعت به كار 

گرفته شوند. 
وى در خصوص ثبت ملى و جهانى مناطق فعال در زمينه 
فرش هاى  جهانى  و  ملى  ثبت  كرد:  اظهار  نيز  فرش  توليد 
ايرانى زمانى ارزش دارد كه بتوانيم از آن براى جلوگيرى از 
تقلب و افزايش صادرات فرش اصيل ايرانى بهره بگيريم و 
بايد از فرصت هاى به وجود آمده در اين مسير براى تجارت 
به  اشاره  با  زاده  نعمت  كنيم.  استفاده  ايران  فرش  بيشتر 
افزايش صادرات فرش ايران به آمريكا اظهار كرد: صادرات 
فرش دستباف ايرانى به امريكا در سال 95 بيش از 84 ميليون 
دالر بوده كه در مقايسه با سال 94 كه تنها 2,7ميليون دالر 
بوده افزايش چشمگيرى از نظر وزنى و ارزشى داشته است 
و بايد توجه كرد كه ظرفيت صادرات فرش به امريكا بسيار 

باالست و بايد از اين بازار خوب استفاده كرد. 

برنامه های تازه نعمت زاده برای صنعت فرش  اين روزها واحدهاى صنعتى در بخش نساجى و پوشاك نيازمند 
از  اقتصادى  معضالت  اگر  و  هستند  دولت  سوى  از  حمايت 
سوى دستگاه هاى نظارتى روند كاهشى را براى توليدكنندگان 
درپيش  را  تعطيلى  روند  يا  واحدها  اين  بى شك  نكنند  فراهم 

خواهند گرفت...
روزها  اين  داد:  توضيح  ادامه  در  عميد  محمدكاظم  مهندس 
واحدهاى صنعتى در بخش نساجى و پوشاك نيازمند حمايت 
سوى  از  اقتصادى  معضالت  اگر  و  هستند  دولت  سوى  از 
توليدكنندگان  براى  را  كاهشى  روند  نظارتى  دستگاه هاى 
درپيش  را  تعطيلى  روند  يا  واحدها  اين  بى شك  نكنند  فراهم 
خواهند گرفت يا توليد خود را به حداقل ظرفيت خواهند رساند 
حوزه  روى  پيش  بخش  در  زياد  موانع  دليل  به  صنعتگران  يا 
توليد مجبور مى شوند تا از راه خالف واحد خود را اداره كنند؛ 
چرا كه در شرايط فعلى توليد ديگر براى فعاالن صنعتى صرفه 
اقتصادى ندارد و بنابراين اين فعاالن ترجيح مى دهند كه يا از 
شخص  به  را  صنعتى  واحد  يا  كنند  كناره گيرى  فعاليت  ادامه 
ديگرى واگذار كنند. وى با بيان اينكه تنها راه مبارزه با قاچاق 
كاال حمايت از واحدهاى توليدى داخل است؛  گفت: نمايندگان 
سد  و  مشكالت  درباره  متوالى  سال هاى  در  خصوصى  بخش 
موانع  اين  برطرف سازى  چگونگى  همچنين  و  توليد  حوزه  راه 
متاسفانه  اما  داده اند  ارائه  دولتى  نمايندگان  به  را  برنامه هايى 
در عمل برنامه يى براى برون رفت از شرايط دشوار پياده سازى 
نشده است، حال امسال اميدواريم با برنامه هاى از پيش تعيين 
شده نمايندگان بخش خصوصى و تشكل ها بتوانيم سال خوبى 
را در حوزه توليد كليد زنيم. عميد با انتقاد از عملكرد بانك ها 
توليدى  واحدهاى  تا  شده  آن  منجربه  بانكى  بهره هاى  گفت: 
به جاى توسعه در امور خود سرمايه ها را به سمت بخش هاى 
غيرمولد هدايت كنند و اين موضوع در حوزه توليد و اشتغال زايى 
ما خطرناك خواهد بود. وى با اشاره به برنامه انجمن نساجى 
در سال 96عنوان كرد: انجمن نساجى همچنان طى سال هاى 
شعار  تحقق  درباره  الزم  راهكارهاى  و  توليد  رونق  بر  گذشته 
سال تاكيد دارد، سال گذشته نشست هاى مختلفى با مسووالن 
آن  بر  عالوه  و  شد  برگزار  و...  مالياتى  امور  سازمان  مربوطه 
شرايط  از  رفت  برون  براى  را  پژوهشى  نسخه هاى  انجمن 
با  اميدواريم  كه  است  داده  ارائه  دولتى  دستگاه هاى  به  فعلى 
پياده سازى اين برنامه ها گامى جهت رونق صنايع داشته باشيم. 
وى با اشاره به معضل ركود در كشور اظهار كرد: طى سال هاى 
ركود  شدن  عميق تر  شاهد  ما  تورم  مهار  به  باتوجه  گذشته 
هستيم و همين موضوع باعث شده تا بسيارى از كاالها در انبار 
كارخانه ها دپو شود و انتظارى كه مى رود اين است كه تا با ارائه 
برنامه يى مدونى از اين معضل كه  گريبانگير واحدهاى توليدى 
با  صحبت هايش  از  ديگرى  بخش  در  عميد  كنيم.  عبور  شده 
اشاره به فرصت هاى در پيش رو قرار گرفته صنعت نساجى و 
پوشاك گفت: در بخش نساجى فرصت هاى زيادى نهفته است 
و هر فرد با 35 ميليون تومان سرمايه مى تواند در حوزه نساجى 
صنعت  در  سرمايه  ميزان  حال  و  زند  كليد  را  سرمايه گذارى 
پوشاك نيز رقمى بالغ بر 27 ميليون تومان است؛ اين موضوع 
پتروشيمى  صنعت  در  سرمايه گذارى  ميزان  كه  است  درحالى 
رقم بااليى را براى سرمايه گذارى مى طلبد؛ بنابراين حمايت از 
بنگاه هاى كوچك و زودبازده بايد در اولويت اصلى دولتمردان 

قرار گيرد.

برنامه اتحاديه پوشاك در راستاى رونق توليد
فروشندگان  و  توليد كنندگان  اتحاديه  رييس  ديگر  سوى  از 
داخل  توليد  كاالى  خريد  فرهنگسازى  به  اشاره  با  پوشاك 
گفت: فرهنگ سازى و نهادينه كردن حمايت از كاالى داخلى 
مهم ترين گام در تحقق اقتصاد مقاومتى است كه اين مهم با 

پشتيبانى مردمى و توليد كاالى با كيفيت محقق خواهد شد. 
عنوان  ادامه  در   96 سال  شعار  به  اشاره  با  شيرازى  ابوالقاسم 
بر  ايشان  تاكيد  و  رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات  پيرو  كرد: 
اتحاديه  اشتغال،  و  توليد  مقاومتى  اقتصاد  سياست هاى  اجراى 
اشتغال،  و  توليد  توسعه  براى  آمادگى  اعالم  ضمن  پوشاك 
بازده  زود  و  كوچك  بنگاه  هزار   20 توسط  تا  است  مصمم 
تحت پوشش با عزمى راسخ و در راستاى توليد دانش بنيان، 
رونق  معرفى،  در  ايرانى  پوشاك  از  حمايت  و  فرهنگ  اشاعه 
شيرازى،  بردارد.  گام  پوشاك  صادرات  توسعه  و  كار  و  كسب 
ضمن انتقاد از واردات بى رويه پوشاك و نبود نظارت الزم به 
اين عرصه تصريح كرد: بيش از 3 ميليارد دالر حجم واردات 
پوشاك به كشور است كه اين به معناى از دست رفتن 385 
هزار فرصت شغلى است. بر اين اساس واردات بى رويه انواع 
پوشاك سبب از بين رفتن فرصت هاى شغلى  براى جوانان شده 
حمايت  بازده  زود  و  كوچك  صنايع  از  مسووالن  اگر  و  است 
فراموشى  به  ايرانى  دوزندگان  و  طراحان  ارزشمند  هنر  نكنند، 
سپرده مى شود. اين درحالى است كه مبارزه با واردات و قاچاق 
بى رويه كاال، برند سازى پوشاك ايرانى، برداشتن موانع توليد و 
عرضه پوشاك در كشور و مشوق هاى صادراتى باعث تسريع 
در دستيابى به جايگاه نخست اقتصادى منطقه و توسعه پايدار 
اقتصاد خواهد بود. رييس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان 
پوشاك تهران اظهار كرد: اصناف و بنگاه هاى زودبازده نقش 
بسيار مهمى در چرخه توليد، رونق كسب و كار و اشتغال زايى 
نگرفته  انجام  قشر  اين  از  الزم  حمايت هاى  متاسفانه  و  دارند 
است. شيرازى گفت: اقتصاد مقاومتى در پى كاهش وابستگى ها 
به محصوالت و خدمات خارجى و توسعه كشور است و ترجيح 
كاالهاى داخلى بر اجناس خارجى يكى از مهم ترين اقداماتى 
در  رو  اين  از  كنند.  حمايت  آن  از  بايد  مردم  آحاد  كه  است 
و  توليد  ظرفيت  افزايش  جهت  پوشاك  اتحاديه  گذشته  سال 
با  الزم  پژوهش هاى  و  تحقيقات  طى  اشتغال،  ساماندهى 
شناسايى سرمايه گذاران داخلى و معرفى به توليد كنندگان اين 

حوزه اقدامات ارزشمندى انجام داد. 
وى همچنين تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى را در جامعه 
و  دانست  رسانه ها  در  موضوع  اين  دادن  اهميت  به  منوط 
خاطرنشان كرد: رسانه ها با اشراف به داده ها و اطالعات الزم 
اين حوزه مى توانند موجب فرهنگ سازى اقتصاد مقاومتى در 
بين مردم باشند. وى خاطرنشان كرد: براى دستيابى به اقتصاد 
مقاومتى نخست بايد مديريت فرهنگ سازى به جهت تغييرات 
انجام  اقتصادى  فرهنگ  مهندسى  طريق  از  الزم  و  متناسب 
گيرد تا جامعه درمسيرى قرار گيرد كه به دو اصل توانستن و 
مقاومت در برابر فشار برسد و شكل جديدى از اقتصاد و توليد 
را سامان دهد كه ضمن برآورده كردن همه نيازهاى اساسى 
جامعه، در برابر هرگونه فشار سلطه گران و مستكبران مقاومت 
كند و از استقالل و خودكفايى بهره مند شود و به مسير رشد و 

شكوفايى خود ادامه دهد.

وضعيت ناخوش صنعت نساجی و پوشاك
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و  معدن  صنعت،  سه جانبه «گمرك»، «وزارت  توافق  با  همزمان 
تجارت» و «توليدكنندگان داخلى پوشاك»، ريل واردات برندها به 
كشور تغيير كرد. آمارهاى رسمى حاكى از اين است كه پوشاك از 
جمله كاالهايى است كه بيشترين فراوانى قاچاق را در سال هاى 

اخير به خود اختصاص داده است.
به گزارش اقتصادنيوز ، در اين ميان، با توجه به پياده سازى سامانه 
جامع امور گمركى و پنجره واحد تجارت فرامرزى، مسووالن دولتى 
با هدف كاهش قاچاق پوشاك خارجى و حمايت از توليدكنندگان 
قرار دادند. در اولين  كار  را در دستور  برنامه جديد  داخلى، هشت 
قدم وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده پس از ثبت برند 
انواع پوشاك توسط نمايندگى رسمى، نسبت به ثبت سفارش كاال 

اقدام كند.
به اعتقاد كارشناسان، اين تصميم به عمليات شناسايى برندهاى 
 200 حدود  از  چراكه  كرد؛  خواهد  كمك  نيز  تقلبى  از  رسمى 
يك  تنها  كشور،  سراسر  در  شناسايى شده  خارجى  برند  نمايندگى 
مطابق  داده اند.  انجام  را  برند  ثبت  به  مربوط  اقدامات  آنها  چهارم 
نمايندگى  فاقد  شركت هاى  تبليغات  از  ضدقاچاق،  جديد  توافق  با 
نيز جلوگيرى به عمل مى آيد. انجام حسابرسى پس از ترخيص با 
هدف تطابق حجم كاال با حقوق و عوارض گمركى، اجرايى كردن 
طرح شماره باركد و شناسه كاال به منظور شفافيت در واردات و درج 
قيمت رسمى ارائه شده از شركت مادر روى كاال، از جمله برنامه هاى 

توافق شده است.
براساس آمار اعالم شده 41 درصد از حجم قاچاق به اين بخش 
قاچاق  ارزش  مذكور  آمار  به  توجه  با  است.  داشته  اختصاص 
دالر  ميليون   368 و  ميليارد   2 با  برابر   94 سال  در  «پوشاك» 
بوده است و در اين سال براساس كشفيات صورت گرفته بيش از 
9 ميليون و 900هزار ثوب (واحد شمارش لباس دوخته) پوشاك 
قاچاق كشف شده است. در سال 95 مقدار كشفيات البسه بيش از 

5/ 8 ميليون ثوب ثبت شده است.
با توجه به دستورالعمل تدوين شده گمرك با هدف حمايت از توليد 
اجرايى  برندها  برخى  درباره  را  ترخيص  از  پس  حسابرسى  ملى، 
برندهاى  برخى  بازار  در  موجود  پوشاك  شود  مشخص  تا  مى كند 
شده  كشور  وارد  گمركى  كامل  تشريفات  طى  از  پس  آيا  معروف 
قانون  زدن  دور  با  و  گمركى  عوارض  و  حقوق  پرداخت  بدون  يا 
وارد شده اند تا در نخستين فرصت نسبت به جريمه هاى سنگين 
اين برندها اقدام شود. از سوى ديگر براساس اين گزارش، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مكلف شده است تنها پس از ثبت برند 

انواع پوشاك از سوى نمايندگى نسبت به ثبت سفارش اقدام كند.
كارشناسان معتقدند طرح اين موضوع در صورتى امكان پذير خواهد 
ثبت  امتياز  و  گيرد  صورت  مرجع  برندهاى  با  هماهنگى  كه  بود 
سفارش فقط به نمايندگان رسمى اختصاص يابد. از سوى ديگر 
امتياز ثبت سفارش بايد براى متقاضيانى صادر شود كه از شركت 
مادر مجوز داشته باشند. يكى ديگر از برنامه هاى حمايتى گمرك 
جلوگيرى از نصب تابلوهاى تبليغاتى براى شركت هايى است كه 
برندهاى  از  سوءاستفاده  كاهش  در  مى تواند  كه  ندارند  نمايندگى 
دستورالعمل  اين  براساس  همچنين  باشد.  موثر  پوشاك  معروف 
برندهاى وارداتى ملزم به درج شماره باركد GTIN (شناسه كاالى 
بين المللى) و شناسه كاال براى شفافيت هر چه بيشتر واردات پوشاك 
خواهند شد و نمايندگى ها مكلف به ثبت قيمت رسمى ارائه شده 
از شركت مادر كه صحت آن به تاييد مقام هاى صالحيت دار كشور 
مبدأ (اتاق بازرگانى) و رايزن جمهورى اسالمى ايران در كشور مبدا 
رسيده باشد، هستند و به هنگام اخذ گواهى ثبت نمايندگى از مركز 
 TSC اصناف (قبل از واردات كاال) بايد شناسه الزم را در سامانه

اخذ و به گمرك اجرايى ارائه كنند.
پيش بينى درج قيمت براساس ليست اصلى شركت مادر در حالى 
مطرح شده كه در حال حاضر بسيارى از برندهاى موجود در كشور 
با قيمت هاى متفاوت از شركت مادر در كشور عرضه مى شوند و 
اين امر پيش بينى درج قيمت را با شائبه هايى مواجه مى كند. در 

اين خصوص  محمد مهدى رئيس زاده دبير كل انجمن صنايع 
نساجى ايران با اشاره به اينكه از زمان اجراى طرح ارائه ليست 
شركت مادر الزامى است مى گويد: دوگانگى قيمت ها به دليل تقلبى 
بودن برخى برند ها در كشور است چرا كه در دوران تحريم امكان 
سوى  از  نداشت.  وجود  مادر  شركت هاى  سوى  از  نمايندگى  اخذ 
صورت  سفارش  براساس  توليدات  از  برخى  حاضر  حال  در  ديگر 
مى گيرد كه اين امر تفاوت قيمت را به همراه داشته است. براساس 
دستورالعمل تدوين شده ثبت سفارش پوشاك بايد به نام دارنده 
گواهى فعاليت نمايندگى صورت گيرد و در هنگام اظهار پوشاك 
به گمرك مشخصات كاالى وارداتى و نشان تجارى پوشاك ثبت 

شود.
همچنين براساس اين دستورالعمل واردكنندگان ملزم شده اند ارزش 
انواع پوشاك با برندهاى مربوط را در سامانه TSC گمرك ايران 
برمبناى هر ثوب تعيين و اعالم نمايند. براساس دستورالعمل مذكور 
منسوجات  كفش،  (پوشاك،  كااليى  گروه  پنج  واردكنندگان  كليه 
خانگى، پارچه و اجزاى پوشاك) بايد براساس مدت زمان درنظر 
گرفته شده نسبت به تهيه شناسنامه، اخذ يا ثبت شناسه كاالهاى 

وارداتى خود اقدام كنند.
كفش  و  پوشاك  كااليى  گروه  گرفته  صورت  زمانبندى  براساس 
حداكثر تا 31 ارديبهشت سال جارى مهلت دارند تا نسبت به اخذ 
شناسه كاال اقدام كنند و حداكثر مهلت پيش بينى شده براى نصب 
شناسه كاال براى اين دو گروه نيز تا 31 تير سال جارى در نظر 
و  پارچه  خانگى،  كفش،  منسوجات  گروه  سه  است.  شده  گرفته 
اجزاى پوشاك نيز براى اخذ شناسه كاال تا 31 تيرماه مهلت دارند 
و براى نصب شناسه نيز براى اين گروه تا 31 شهريور ماه زمان 
تعيين شده است. از سوى ديگر براساس زمانبندى در نظر گرفته 
شده مهلت الزم براى اخذ و نصب شناسه كاال براى توليدكنندگان 
داخلى نيز در گروه هاى فوق چهار ماه پس از تاريخ هاى در نظر 

گرفته شده براى برندهاى وارداتى خواهد بود.
اين گزارش حاكى است با توجه به پياده سازى سامانه جامع امور 
گمركى و پنجره واحد تجارت فرامرزى در گمرك انتظار مى رود با 
روند  مسوول  نهادهاى  و  سازمان ها  بيشتر  هماهنگى  و  همكارى 
داخلى  توليدكنندگان  از  حمايت  و  خارجى  پوشاك  قاچاق  كاهش 
سرعت بيشترى به خود بگيرد. گمرك ايران پيش از اين نيز در 
بخشنامه هاى جداگانه اى ورود پوشاك از محل رويه هاى ملوانى، 
گذرمرزى يا با درخواست سازمان ها و يا در پوشش مصوبه هاى كار 

ويژه مرز را ممنوع اعالم كرده بود.
گمرك هاى  به  ديگرى  بخشنامه  در  ايران  گمرك  همچنين 
مستقر  آزاد  مناطق  ورودى  مبادى  در  تا  كرد  اعالم  سراسركشور 
و پس از اقدام هاى الزم نسبت به ارزشگذارى كاالهاى وارده به 
مناطق آزاد اقدام و بر اساس ارزش اعالمى گمرك وفق مقررات 
مناطق آزاد نسبت به اخذ عوارض اقدام كنند كه يكى از محورهاى 
اصلى اين بخشنامه پوشاك است. از سوى ديگر براساس موافقتنامه 
تجارت ترجيحى پوشاك وارداتى از تركيه تنها به صورت تجارى 
و بدون اعمال هر گونه تخفيف منطقه و رعايت شرايط عمومى 
صادرات و واردات كشور و ساير مقررات و بخشنامه هاى مربوطه 
و نيز داشتن گواهى مبدا و همچنين حمل مستقيم از تركيه، پس 

از انجام تشريفات گمركى نسبت به ترخيص پوشاك اقدام شود.

هشت فرمان برای ساماندهی برندهای پوشاک خارجی 

پوشاك  و  نساجى  صادرات  و  توليد  اتحاديه  مديره  هيات  عضو 
بسيار  رويه  بى  واردات  دليل  به  كشور  پوشاك  وضعيت  گفت: 
نابسامان بود و گزارش هايى در اين زمينه به گمرك داده شد كه 

خوشبختانه صداى ما را شنيدند و بخشى از مشكالت حل شد.
گمرك با ساماندهى واردات، توليد پوشاك داخلى را تقويت كرد

رضا محمد جعفر عضو كار گروه ساماندهى واردات افزود: تغييرات 
و اقدامات گمرك در اين زمينه بسيار محسوس بود و بايد از اين 

سازمان تشكر كرد.
پايان  در  معمول  طور  به  داد:  ادامه  پوشاك  صنعت  فعال  اين 
هر دولتى مشخص نيست كه دالر چه آينده اى خواهد داشت، 
توليدكنندگان سرمايه گذارى خود را متوقف مى كنند تا وضعيت 
اكنون  پيشين  دوره هاى  برخالف  اما  برسد  ثابتى  حالت  به 
سرمايه گذارى در صنعت پوشاك بسيار افزايش يافته و اقدام هاى 
گذارى  سرمايه  تا  داده  توليدكنندگان  به  را  اطمينان  اين  گمرك 
خود را عملى كنند. عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نساجى و پوشاك گفت: سازمان حمايت بايد به عرضه كنندگان و 
فروشگاه ها مراجعه كند تا كااليى كه قرار است به دست مشترى 
شود.  خبر  با  آن  توليد  و  واردات  نحوه  از  و  كرده  رصد  را  برسد 
مى گرفت  قرار  بررسى  مورد  قاچاق  عنوان  به  كااليى  كه  زمانى 
برخى افراد مداركى را مى آوردند كه نشان مى داد كاالى آنها به 
صورت قانونى وارد شده اما اكنون با الكترونيكى شدن گمرك اين 

كار متوقف شده است. 
در  كه  ديگر  موضوع  افزود:  واردات  ساماندهى  گروه  كار  عضو 
دادند  قرار  كنترل  تحت  را  ورودى  مبادى  و  شد  بررسى  گمرك 

سبب شد ورادات پوشاك از كيلويى به ثوب بندى تغييريابد.
از  كرد:  تصريح  و  اشاره  وارداتى  كاالهاى  گذارى  قيمت  به  وى 
كه  مشخص است  نحوه قيمت گذارى پوشاك  فروشگاه و  كف 
اقدام هاى گمرك تاثير گذاشته و نظارت ها روى واردات بيشتر 
ادامه  را  خود  كار  بتواند  بيشترى  قدرت  با  داخل  توليد  تا  شده 
دهد. از اين نظر مى توانم بگويم كه اين تغيير در بازار ملموس 

شده است.
به  بخش هايى  در  بايد  كشور  وزارت  داد:  ادامه  صنفى  مقام  اين 
گمرك و وزارت صنعت كمك كرده و استانداران را همراه كند. 
واردات كوله برى، ته لنجى و بازارچه اى در اختيار گمرك نيست 
و خيلى به صنعت پوشاك ضربه مى زند. البته در اينكه كار زيادى 
مى برد شكى نيست اما بايد اين موضوع به صورت تدريجى حل 

شود و برنامه اى در اين رابطه داشته باشند.
هشت  قرارگرفتن  دستوركار  در  از  ايران  گمرك  اين  از  پيش 
اعالم  و  خبرداد  پوشاك  توليدكنندگان  از  حمايت  براى  برنامه 
باركد  شماره  اجراى  و  پوشاك  معروف  برندهاى  كرد:حسابرسى 
و  معدن  صنعت،  وزارت  و  گمرك  كار  دستور  در  كاال  شناسه  و 

تجارت قرارگرفته است.

خبر

گمرک با ساماندهی واردات، توليد پوشاک 
داخلی را تقويت کرد

عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجی و پوشاک:
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