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مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «سرمایه گذارى 
و  برد  براى صنعت نساجى کشور  و طراحى  مد  در صنعت 

سودآورى دارد.»
صنایع نساجى و پوشاك ایران رتبه پنجاهم در میان کشورهاى 
ناتوانى  و  قاچاق  افزایش  دارد.  را  جهان  پوشاك  صادرکننده 
جهانى،  مشهور  برند هاى  با  رقابت  در  ایرانى  تولیدکنندگان 
لغو  است.  داده  قرار  بحرانى  شرایط  در  ایران  در  را  صنعت  این 
از عملیاتى  بازتر پس  اقتصادى  و فضاى  بین المللى  تحریم هاى 
شعبه  راه اندازى  براى  را  پوشاك  جهانى  برند هاى  برجام،   شدن 
رسمى در ایران ترغیب کرد. این فاکتور در کنار معضل قدیمى 
قاچاق پوشاك، بحران هاى جدى براى صنعت نساجى و پوشاك 
این  محصوالت  فروش  حجم  داشت.  خواهد  همراه  به  ایران 
صنعت در دنیا بیش از یک هزار و 250 میلیارد دالر است و سهم 
در  وزیر  مشاور  است.  دالر  میلیار   15 حدود  بازار  این  از  ایران 
امور صنایع نساجى، پوشاك و چرم ایران، درباره عدم تعادل بین 
نیروى کار و سرمایه جارى این صنعت مى گوید: «نیروى کار در 

ارزبرى دارد. برآوردها نشان داده زمانى که  واحد سرمایه گذارى 
صنعت  در  شغل  یک  ایجاد  هزینه  بود،  تومان   1000 دالر  نرخ 
فلزات  در بخش  تومان،  میلیون  انرژى 300  و  پتروشیمى  نفت، 
200 میلیون تومان و در بخش ساختمان 100 میلیون تومان بود 
میلیون  تا 35  بین 30  ایجاد شغل در نساجى  در حالیکه هزینه 

ادامه در صفحه 2تومان برآورد شده بود.»

سود در صنعت مد و طراحی است
گلنار نصرالهی: 

استان  فعاالن بخش خصوصى  و  دولتى  مقامات  در نشست 
و  بحث  مورد  کشور  داخل  به  پوشاك  قاچاق  مساله  تهران، 
 گفت وگو قرار گرفت و ریشه یابى شد. در این نشست محورهاى 
مهمى چون تعرفه باال، غیرواقعى بودن نرخ ارز، بى توجهى به 
صنعت مد و برندسازى، باال بودن قیمت تمام شده کاال در داخل 
به عنوان عواملى که در تشدید قاچاق پوشاك نقش دارند مورد 

بررسى قرار گرفت.

پشتوانه اى براى تصمیمات قاطعانه
مسعود خوانسارى، رییس اتاق تهران و دبیر شوراى گفت وگوى استان 
با اشاره به شکل گیرى کابینه دوازدهم و راى نسبتا باالیى که وزرا 
توانستند در مجلس کسب کنند، گفت: این راى باال  مى تواند به عنوان 
پشتوانه اى براى اتخاذ تصمیمات قاطعانه باشد. تصمیماتى که بتواند 

مشکالت را برطرف کند.
خوانسارى «بدهى هاى دولت» و «کمبود  سرمایه گذارى» را به عنوان 
بزرگترین مشکالت اقتصادى برشمرد و گفت: برآوردها نشان  مى دهد 
که در سه ماه نخست سال جارى، شاخص  سرمایه گذارى مثبت شده 
است. همچنین، پس از بیش 20 ماه، رشد  سرمایه گذارى در بخش 

ساختمان نیز مثبت شده است.
رییس اتاق تهران رتبه ایران در شاخص هاى  بین المللى و نیز وجود 
فرآیندهاى پیچیده بوروکراسى را به عنوان موانع جذب  سرمایه گذارى 
عنوان کرد و گفت: در هفته هاى اخیر، از نمایندگان موسسه فریزر 
که در زمینه سنجش آزادى اقتصادى در جهان فعال است و موسسه 
کوپرز براى حضور در همایش هایى که در اتاق تهران برگزار  مى شد، 
دعوت کردیم. توصیه بنیانگذار موسسه فریزر براى جذب سرمایه 
این بود که در گام نخست، از خروج سرمایه هاى داخلى به خارج از 
ایران باید جلوگیرى شود. در گام دوم، باید ایرانیان مقیم خارج نسبت 
به  سرمایه گذارى در ایران ترغیب شوند و در گام سوم براى جذب 
 سرمایه گذاران خارجى اقدام شود. او در بخش دیگرى از سخنانش، 
با اشاره به وجود فساد و مشکالت بانکى در کشور گفت: یکى از 

مشکالت بانکى نرخ باالى سود است. بانک مرکزى تصمیم خوبى 
براى کاهش نرخ سود سپرده ها اتخاذ کرد؛ چرا که با سود 27 تا 28 
درصدى بانک ها،  سرمایه گذارى صورت نمى گیرد. بنابراین امیدواریم 

این اقدام بانک مرکزى تداوم داشته باشد.
سه درخواست از قوه قضاییه

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفى منش، سه درخواست خطاب به 
رییس دادگسترى مطرح کرد و گفت: یکى از درخواست هاى ما این 
است که همان گونه که پروانه اصناف به عنوان وثیقه مورد پذیرش 
محاکم قضایى قرار  مى گیرد، پروانه کارخانه ها نیز چنین کارکردى پیدا 
کند. مساله دیگر، الزامى است که براى حضور مدیرعامل کارخانه 
در دادگاه وجود دارد. ضرورت دارد این رویه اصالح شده و حضور 
نماینده مدیرعامل نیز مورد پذیرش قرار گیرد. درخواست دیگر ما، 
بهبود وضعیت رسیدگى به شکایات است که در گزارش نهادهاى 

 بین المللى نیز رتبه ایران را تنزل  مى دهد.
نیاز  برق مورد  تامین  مباحثى در مورد عدم  این نشست،  ادامه  در 
واحدهاى تولیدى مستقر در شهرك صنعتى عباس آباد مطرح شد 
که در نهایت مقرر شد این موضوع و پیشنهادات رفع این مساله 
در کارگروهى و با حضور نمایندگانى از نهادهاى ذیربط مورد بررسى 

قرار گیرد.

عوامل فزاينده قاچاق پوشاک به کشور چيست؟ 

ادامه در صفحه 3

تنها کانال رسمى انجمن صنایع نساجى ایران در

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران با اکثريت اعضای هيات 
مديره خود در روز دوشنبه مورخ سوم مهر ماه نود و شش در محل 
دفتر انجمن تشکيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر در 
خصوص استعفای جناب آقای محمدمهدی رئيس زاده از سمت 
دبيرکل انجمن، ضمن سپاس و تقدير در مدت تصدی نامبرده در 
اين مسئوليت به اتفاق آرا با استعفای ايشان موافقت کردند. و تا تعيين 
دبيرکل جديد ، اداره امورات دبيرخانه به رياست هيات مديره انجمن 

تفويض گرديد.
الزم به توضيح است در طول روزهای گذشته برخی از افراد ناشناس 
با هويت های نا مشخص اقدام به ساخت کانال تلگرامی و ارسال 
اطالع  به  وسيله  بدين  لذا  نموده اند،  مجازی  فضای  در  پيامک 
می رساند اعضای محترم می توانند اخبار موثق و مستند خود را در 
وب سايت ها و رسانه های رسمی انجمن مالحظه و فعاليت های 
در  از طريق همکاران محترم  روال گذشته  را طبق  جاری خود 

دبيرخانه انجمن پيگيری فرمايند.

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران
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معاون امور اقتصادى و بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به راهکارهاى وزارت صنعت براى جلوگیرى از واردات 
پوشاك قاچاق گفت: ما معتقدیم که یکى از راه هاى نشت کاالى 

قاچاق به ویژه پوشاك به سرزمین اصلى، مناطق آزاد است.
یداهللا صادقى در گفت وگو با خبرگزارى فارس در مورد اقدامات 
انجام شده در راستاى جلوگیرى از واردات پوشاك قاچاق گفت: 
اعطاى  براى  دستورالعملى  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
نمایندگى به واردکنندگان پوشاك با چند شرط تنظیم کرده است.

در این دستورالعمل شرط اول این است که شرکت صاحب برند، 
انجام  واسطه  با  کار  این  و  امضا کند  را  نمایندگى  اعطاى  حکم 

نشود. 
در  که  بود  این  دستورالعمل  این  دومین شرط  داشت:  بیان  وى 
دو سال اول فعالیت نمایندگى، 20 درصد حجم واردات در ایران 
تولید شود و سومین شرط هم بدین گونه رقم خورد که پس از 
2 سال 50 درصد از مقدار تولید پوشاك در ایران توسط نماینده 

قانونى به بازارهاى هدف صادر شود. 
 14 حدود  حاضر  حال  در  دستورالعمل  این  پیرو  گفت:  صادقى 
را  پوشاك  واردات  براى  جدید  دستورالعمل  و  شرایط  شرکت 

پذیرفته اند و مراحل ثبت نمایندگى آن ها در حال انجام است. 
معاون امور اقتصادى و بازرگانى وزارت صنعت در پاسخ به این 
سؤال که چه اقداماتى در راستاى جلوگیرى از ورود پوشاك قاچاق 
از مناطق آزاد به سرزمین اصلى توسط وزارت صنعت انجام شده و 
آیا این وزارتخانه در این راستا تعاملى با سازمان مناطق آزاد داشته 
مسئوالن  باید  آزاد،  مناطق  به  کاال  ورود  مورد  در  گفت:  است، 
سازمان مناطق آزاد پاسخ دهند اما ما معتقدیم که یکى از راه هاى 

نشت کاالى قاچاق به خصوص پوشاك، مناطق آزاد است. 
وى افزود: بنابراین پیشنهادهایى در راستاى جلوگیرى از واردات 
وزارت  توسط  اصلى  سرزمین  به  آزاد  مناطق  از  قاچاق  پوشاك 
صنعت، معدن و تجارت تنظیم شد و به دولت ارائه شد که برخى 

از آنها تصویب و بعضى هم با اصالحات تصویب شد. 
صادقى بیان داشت: از جمله پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به هیات دولت براى جلوگیرى از ورود کاالى قاچاق به 
سرزمین اصلى ممانعت از ورود کاالى همراه مسافر از مناطق آزاد 
به سرزمین اصلى بود که در نهایت مصوبه منع ورود کاالى همراه 

مسافر از مناطق آزاد جدید تصویب شد. 
معاون امور اقتصادى و بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صنعت  وزارت  پیشنهادات  از  دیگر  یکى  همچنین  داشت:  بیان 
استقرار گمرك در مدخل هاى ورودى مناطق آزاد بود که در حال 
حاضر اقداماتى توسط گمرك جمهورى اسالمى ایران در مناطق 

آزاد در این رابطه در حال انجام است. 
وى بیان داشت: در تفاهمى که بین دفتر نساجى و پوشاك وزارت 
تا مسئوالن  مقرر شد  انجام شد،  آزاد  مناطق  با سازمان  صنعت 
مناطق آزاد تعرفه مصوب واردات پوشاك را در مناطق آزاد رعایت 
کنند و در آنجا اجازه ندهند که پوشاك با قیمت ارزان وارد منطقه 

آزاد شود. 
صادقى اظهار داشت: پیش از این ورود کاال به شکل سریالى از 
مناطق آزاد به سرزمین اصلى حدود 15 درصد تخفیف تعرفه اى 
داشت که با اقدامات انجام شده این رقم به 2 درصد کاهش یافت. 
معاون امور اقتصادى و بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بیان  کاال  شناسه  کد  با  رابطه  در  شده  انجام  اقدامات  مورد  در 
قانون مبارزه  اجرایى ماده 13  آئین نامه  داشت: کاالهایى که در 
اول)  گروه  (کاالهاى  ابالغ شده  دولت  از طرف  ما  به  قاچاق  با 

مشمول درج و نصب کد شناسه است.
وى افزود: گمرك هم موظف است از ترخیص کاالى فاقد شناسه 
باشد  کاال  کد شناسه  فاقد  وارداتى  کاالى  اگر  و  کند  جلوگیرى 
سامانه جامع تجارت آن کاال را ثبت نمى کند و مراحل تجارى آن 

توسط بازرگان قابل انجام نخواهد بود. 
صادقى افزود: مراحل شناسه رهگیرى هم در حال انجام است و 

مقرر شده تا چند ماه آینده این مهم هم به انجام برسد.

تقویت صنعت مد، تقویت صنعت نساجى را به همراه دارد 
در سالیان نه چندان دور، مردم قائمشهر با سوت کارخانه نساجى 
که  ترهایى  بزرگ  مى کردند.  تنظیم  را  زندگى شان  ساعت هاى 
آن زمان را خوب به یاد دارند، مى گویند سر ماه که کارگران و 
پرسنل نساجى حقوق و مزایاى خود را دریافت مى کردند، بازار به 
حرکت در مى آمد و ناگهان تکان مى خورد. اما این کارخانه سال ها 
است که خوابیده است و کارخانه هایى از جنس  این کارخانه در 
کشور کم نداریم واحد هایى که طبق اصل 44 قانون اساسى باید 
این باره  در  نصرالهى  چه  اگر  مى شد  واگذار  بخش خصوصى  به 
مى گوید: «صادرات فعلى این صنعت 850 تا 900 میلیون دالر 
در سال است و خاطرنشان مى کنم که 95 درصد صنعت نساجى 
ایران، در دست بخش خصوصى است و مالیات، قاچاق و تامین 
صنعت  این  در  خصوصى  بخش  نگرانى هاى  عمده  از  اجتماعى 

است.»
بازسازى مى گوید: «من  به  نساجى  نیاز صنعت  درباره  نصرالهى 
خودم از سال ها پیش مطالعات روى بازسازى و نوسازى صنایع 
مقاطع  در  بودم.  آغاز کرده  را  و سایر کشورها  ایران  در  نساجى 

مختلف طرح بازسازى و نوسازى زیادى ارائه شد. اما اولین طرح 
بازسازى و نوسازى در ایران در سال 1380 اجرا شد.»

وى با تاکید بر این که سرمایه گذارى در این صنعت باید هدفمند 
حجم  که  باشد  ایران  در  خودکفایى  بر  قرار  «اگر  گفت:  باشد، 
تولیدى کفاف نیاز داخلى مردم ایران را بدهد، باید روى صنعت 
مد و طراحى سرمایه گذارى کرد. سرمایه گذارى 2/5 تا 3 میلیارد 
در  قاچاق  با وجود سطح  و طراحى، حتى  مد  در صنعت  دالرى 
حجم فعلى، براى صنعت نساجى سودآورى صد در صدى دارد. 

این یک سرمایه گذارى برد-برد است.»
مشاور وزیر در امور صنایع نساجى، پوشاك و چرم، مقایسه آمار 
صادرات کشورهاى بزرگ مثل چین و هند با ایران را معیار خوبى 
توجه  با  و  جمعیت  نسبت  به  «باید   : است  معتقد  و  داند  نمى 
انجام شود. چرا که اگر چین در سال  به ظرفیت ها این مقایسه 
نساجى  دالر صادرات محصوالت  میلیارد   106 به  قریب   2016
دوك هاى  تعداد  داشت،  صادرات  دالر  میلیارد   16 هند  داشت، 
ریسندگى این کشور و جمعیت کارگران آن هم به همان نسبت 

باالتر است.»

الزام گمرک به جلوگيری از ترخيص کاالی فاقد شناسه

سود در صنعت مد و طراحی است
گلنار نصرالهی:  ادامه از صفحه 1 ظرفيت خالی توليد چادر مشکی در کشور داريم

انگيزه خودکفايی نيست

وتجارت  معدن  وزیرصنعت،  معاون  از  نقل  به  تسنیم 
نوشت:60 میلیون متر ظرفیت خالى تولید چادر مشکى در 
کشور وجود دارد که از این میزان مى توان 10 میلیون متر 

آن را در کردستان ایجاد کرد.
سیدمحمود نوابى در نشستى با جمعى از تولیدکنندگان برتر 
استان کردستان اظهار کرد: رهبر معظم انقالب و رییس جمهور 
نگاه ویژه اى نسبت به کردستان دارند و این مهم در کالم و 
سخنان این بزرگان کامال مشهود است و باید مسئوالن در 

راستاى توسعه این استان همت مضاعفى داشته باشند.
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  رئیس 
عنوان کرد: براى ایجاد جهش صنعتى درکردستان مى طلبد بنیاد 
مستعضفان و بنیاد برکت در این استان سرمایه گذارى کنند و 
بى شک اگر این مهم اتفاق نیفتد مشکالتى همچون قاچاق و 
کولبرى افزایش مى یابد. وى اظهارداشت: قطعا در شان مردم 
کردستان ما نیست که از کردستان عراق بار و کاالیى را به کول 

بگیرند و باید اقداماتى شود که این معادله برعکس شود.
معاون وزیرصنعت، معدن وتجارت و رئیس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهارداشت: ما در حد توان 
خود مسائل را درمرکز پیگیرى مى کنیم ولى اصل و اساس 
حرکت در راستاى توسعه کردستان در خود استان است که 
مسئوالن و بخش خصوصى باید در این رابطه همت بیشترى 

داشته باشند.

میرمحمدتقى دانایى هوشیار، مدیرعامل تنها کارخانه تولید 
پارچه چادر مشکى ایران در شهرکرد گفت: در پروژه تولید 
پارچه  چادر مشکى، 20 میلیون یورو بعالوه 30 میلیارد تومان 
با ظرفیت کامل،  سرمایه گذارى صورت گرفته که در نهایت 

ساالنه ده میلیون متر پارچه چادر مشکى تولید مى کند.
مدیرعامل شرکت نساجى حجاب شهرکرد افزود: پروژه یادشده 
به  توجه  با  که  کرده  ایجاد  نفرى   200 مستقیم  اشتغالزایى 
طرح هاى توسعه اى این اشتغالزایى در آینده افزایش قابل توجهى 
خواهد داشت. مدیرعامل شرکت نساجى حجاب شهرکرد، درباره 
فراز و فرودهاى این کارخانه تاکید کرد: با توجه به این که طرح 
اولیه این کارخانه از سال 1386 آغاز شد، اما افتتاح آن تا سال 
1395 طول کشید. وى با اشاره به ظرفیت 180 میلیون دالرى 
بازار چادر مشکى اظهار کرد: بى توجهى به تولید ملى، واردات 
غیرقانونى و بى رویه در کنار نبود باور ملى نسبت به استفاده از 
محصوالت ایرانى مانع سرمایه گذارى در تولید چادر مشکى است، 
به صورتى که چند پروژه قبلى نیز ناکام مانده اند و هنوز وابستگى 
در این کاال وجود دارد. دانایى هوشیار معتقد است برخى نهادها به 
بهانه هاى مصارف پرسنلى دست به واردات بى رویه پارچه چادر 
مشکى مى زنند، درحالى که این نهادها اگر مصرف کننده هستند، 
مى توانند با انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلى نیازهایشان را 
تأمین کنند. وى معتقد است براى خودکفایى کامل در تولید 
پارچه چادر مشکى حداقل باید پنج پروژه همچون شرکت حجاب 
شهرکرد افتتاح شود تا زمینه خودکفایى کامل در ایران شکل 

بگیرد و به دنبال بازارهاى صادراتى باشیم.
میان  رقابت  کرد:  تاکید  شهرکرد  حجاب  شرکت  مدیرعامل 
کاالهاى وارداتى و تولیدات داخل صرفا از نظر قیمتى نیست؛ 
بلکه در چرخه توزیع نیز با توجه به وجود شبکه بسیار گسترده 
توزیع کاالى وارداتى، محصوالت ایرانى اصوال امکان وارد شدن 
به چرخه توزیع ندارند، بنابراین تا زمانى که تقاضا شکل نگیرد، 
تولید بى معنى است. دانایى هوشیار افزود: همه قوانین علیه تولید 
هستند، به صورتى که اغلب نهادهاى خدمات دهنده امروز از تولید 
سهم خواهى مى کنند مثل بیمه تأمین اجتماعى، مالیات و چرخه 
معیوب مالیات بر ارزش افزوده. این درحالى است که عدم تناسب 
با محصول نهایى عامل اصلى  اولیه  هزینه هاى واردات مواد 

بى رغبتى سرمایه گذاران به این بخش است.
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رشد 8 درصدى صدور جواز تاسیس واحدهاى صنعتى
در ادامه این جلسه، محمدرضا  مس فروش، رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران با اعالم این خبر که اهداف کلى برنامه 
ششم توسعه براى استان تهران به تصویب رسیده است، گفت: در 
عین حال، مجوز بهره گیرى از 5 ناحیه از 8 ناحیه صنعتى که بیش از 
12 سال در انتظار مصوبه آن بودیم، صادر شد. اکنون دیگر  مى توانیم 
محدوده هاى فریز شده را به ساماندهى واحدهاى صنعتى اختصاص 
دهیم. او افزود: صدور جواز تاسیس در سال جارى نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 8 درصد رشد داشته است که البته زمانى که نرخ 
تا  بود، رشد صدور جواز تاسیس حدود 9,5  رشد صنعت دو رقمى 
10 درصد برآورد  مى شد.  مس فروش با اشاره به بخشنامه جدید وزیر 
صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که حدود 10 هزار میلیارد تومان 
به واحدهاى تولیدى صنفى اختصاص پیدا  مى کند که 1400 میلیارد 
تومان آن به استان تهران تعلق دارد و انتظار این است که بانک ها از 

این برنامه تمکین کنند.
تولید داخل چه میزان از تقاضاى پوشاك در کشور را تامین 

 مى کند؟
در ادامه این جلسه، بررسى دستور اصلى این نشست با گزارشى که 
محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شوراى گفت وگوى دولت و بخش 
خصوصى استان تهران از وضعیت قاچاق پوشاك و محصوالت نساجى 

ارائه کرد، آغاز شد.
او با اشاره به آمارهایى که مسئوالن ذیربط از میزان قاچاق پوشاك 
ارائه کرده اند، گفت: آنچه ما در اتاق بازرگانى  مى توانیم به آن اشاره 
کنیم، این است که بر اساس آمار هزینه خانوار شهرى و روستایى سال 
1395 ارائه شده از سوى مرکز آمار ایران و بانک مرکزى و سهم 4,3 
درصدى پوشاك و کفش در هزینه خانوار با احتساب دالر آزاد در سال 
95، کل نیاز پوشاك و کفش کشور حدود 10,55 میلیارد دالر است 
که با احتساب سهم تولید داخلى60 درصدى به گفته مسئوالن، میزان 
واردات قاچاق پس از کسر سهم واردات رسمى برابر 3,57 میلیارد دالر 
مى شود. اما اگر نظر مرکز پژوهش هاى اتحادیه پوشاك مبنا قرار گیرد 
که سهم 40 درصدى را براى رفع تقاضاى پوشاك از محل تولید داخل 
قائل است، میزان واردات قاچاق پس از کسر واردات رسمى بالغ بر 
6,265 میلیارد دالر برآورد  مى شود که این ارقام با نظر رییس سازمان 

توسعه تجارت همخوانى دارد.
510 هزار تن نیاز مصرفى پوشاك

پس از بیان این توضیحات، گلنار نصرالهى مشاور وزیر صنعت در 
امور نساجى و پوشاك با اشاره به میزان تقاضا و ظرفیت تولید پوشاك 
در کشور گفت: ساالنه حدود 510 هزار تن نیاز مصرفى پوشاك در 
کشور وجود دارد. در حالى که ظرفیت تولید معادل 300 الى 320 
هزار تن است. تعداد واحدهاى تولیدى صنعتى پوشاك 1500 واحد و 
واحد هاى صنفى نیز 15 الى 16 هزار واحد است. به دلیل ممنوعیت 
استقرار واحدهاى صنعتى در شعاع 120 کیلومترى شهرها، عمده تولید 
به دلیل نزدیکى با مراکز مد در واحدهاى صنفى صورت  مى گیرد. 
واحدهاى صنفى تولید پوشاك در مجموع براى 500 هزار نفر اشتغال 
مستقیم ایجاد کرده اند. مشاور وزیر صنعت بر این عقیده است که50 
تا 60 درصد بازار پوشاك در اختیار تولیدکنندگان داخلى است و آنها 
با شرایطى دشوار این سهم را حفظ کرده اند. چنانکه در سال 1357 
سهم صنعت پوشاك از ارزش افزوده صنعت 19 درصد بوده و اکنون 

این سهم به 4 درصد رسیده است. در حالى که ارزش افزوده صنعت 
پوشاك  مى تواند رشد قابل توجهى را تجربه کند.

از  پوشاك  که صادرات  باشد  این  اگر هدف  کرد:  اضافه  نصرالهى 
ایران به یک میلیارد دالر برسد، الزم است در طول پنج سال آینده 
3 هزار میلیارد دالر  سرمایه گذارى در این بخش صورت گیرد که رقم 
 سرمایه گذارى مورد نیاز، ساالنه 600 میلیون دالر خواهد بود اما اکنون 
رقم  سرمایه گذارى در بخش پوشاك حدود 350 میلیون دالر است. 
بنابراین یکى از برنامه هاى ساماندهى قاچاق در این بخش، افزایش 
تولید بوده و راهکارهاى دیگر، برخورد با مبادى ورودى و فرهنگ سازى 

درباره توانمندى هاى صنعت نساجى و پوشاك داخلى است.
او گفت: در دستورالعمل مبارزه با قاچاق پوشاك آمده است که برندهاى 
 بین المللى ملزم هستند براى حضور در ایران، بخشى از تولیدات خود را 
در خاك ایران انجام دهند. بر این اساس 21 برند خارجى براى ورود به 
ایران اعالم آمادگى کرده اند. باید در نظر داشت که قاچاق پوشاك به 

هر میزانى که باشد، مانع  سرمایه گذارى  است.
هاشمى نیز با بیان اینکه باید مقررات ورود برندها در کشور را تغییر 
یابد، افزود: برند ها باید بخشى از محصوالت خود را در داخل کشور 

تولید کنند.
مبادى ورود قاچاق کنترل شود

در ادامه این نشست، مهرداد زکى پور، رییس هیات مدیره اتحادیه تولید 
و صادرات نساجى و پوشاك، از ضرورت کنترل مبادى ورودى پوشاك 
قاچاق به کشور سخن گفت و افزود: مناطق آزاد و تجارى به عنوان 
اصلى ترین مبادى ورود قاچاق تلقى  مى شوند. در حالى که این مناطق 

براى امر مقدس تولید و صادرات پایه گذارى شده است.
او گفت: براى مثال در شمال غرب کشور، سوله هاى بزرگى مملو از 
پوشاك آماده فروش ایجاد شده است و براى فروش این پوشاك، 
بازاریابانى در تهران و شهرستان ها فعال هستند. به مناطق آزاد نباید به 

عنوان محلى براى واردات کاالهاى آماده نگریسته شود.
زکى پور یکى دیگر از عوامل تشدیدکننده ورود قاچاق به کشور را 
کم اظهارى به گمرك دانست و گفت: پوشاك به صورت کیلویى اظهار 

 مى شود و این به شکل گیرى هرج و مرج کمک  مى کند.
او با اشاره به اینکه هر ساعت، 5 کانتینر پوشاك قاچاق وارد کشور 
 مى شود، گفت: با چنین شرایطى، نه تنها در این بخش  سرمایه گذارى 
برچیده  نیز  موجود  بساط  سرمایه گذارى هاى  که  نمى گیرد  صورت 

 مى شود.
زکى پور، به لزوم ثبت نمایندگى برندها و فعالیت قانونى آنها در کشور 
اشاره کرد و گفت: البته برخى از برندها به فعالیت قانونى در ایران تمایل 

دارند اما وجود قاچاق مانع  مى شود.
قیمت تمام شده باال، عامل تشدید قاچاق

حسن نیلفروش زاده نیز که به نمایندگى از انجمن صنایع نساجى ایران 
در این نشست حضور یافته بود، گفت: باید بپذیریم که قاچاق پدیده اى 
اقتصادى - انتظامى است و از بعد اقتصادى آنچه زمینه ساز قاچاق 
 مى شود، قیمت تمام شده باالى محصوالت نساجى است. ماده اولیه یا 
در داخل تولید شده یا وارد  مى شود. لذا در اولین گام باید از تولیدکنندگان 

مواد اولیه در داخل باید حمایت صورت گیرد.
او با اشاره به نیاز 150 هزار تنى پنبه در ایران گفت: تنها حدود 40 هزار 
تن پنبه در داخل تولید  مى شود و مابقى پنبه مورد نیاز (110 هزار تن) 
صنعت نساجى و پوشاك باید از خارج وارد شود. با این حال وضع تعرفه 

10 درصدى روى واردات پنبه، قیمت تمام شده محصوالت تولیدشده 
در داخل را افزایش  مى دهد. در عین حال، 11,7 درصد قیمت تمام 
شده هم به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد که اخذ این مالیات 
از تولیدکننده به جاى مصرف کننده نهایى سبب افزایش قیمت تمام 

شده گردیده است.
رشد پرونده هاى قاچاق پوشاك

در ادامه این نشست، على اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز استان تهران هم در این تعبیر را به کار برد که قاچاق 
به عنوان سمى مهلک، اکنون به یک مسکن مقطعى تبدیل شده است. 
او نیز بر این عقیده است که یکى از دالیل اشاعه قاچاق در کشور، باال 
بودن هزینه تولید است. پوراحمدنژاد گفت: بررسى هاى دقیق نشان 
 مى دهد که نیاز کشور به پوشاك، رقمى معادل 8,1 میلیارد دالر است 
که 5,6 میلیارد دالر از آن از طریق واردات رسمى و تولید داخل تامین 
 مى شود و در بدبینانه ترین حالت، ارزش قاچاق پوشاك به کشور، حدود 
3 میلیارد دالر است. او با اشاره به پوشاکى که در شمال تهران با عنوان 
برندهاى مختلف فروخته  مى شود، گفت: بخشى از این پوشاك، تولید 
خارجى نیستند. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران 
در ادامه به رشد پرونده هاى قاچاق در سال 1395 نسبت به سال 1394 
اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده هاى قاچاق در سال 95 نسبت به سال 

94 حدود 361 درصد رشد داشته است.
ابوالقاسم شیرازى، رییس اتحادیه صنف تولید و فروش پوشاك، با 
اعالم اینکه حدود 10 هزار واحد تولیدى- صنفى در تهران وجود دارد، 
گفت: این واحدها نیز به دلیل موانعى که بر سر راه فعالیت آنها وجود 
دارد، نیمه جان است. در حالى که اگر این موانع از برابر آنها برداشته شود 
و آنها بتوانند رقابت کنند، بخشى از مشکالت برطرف  مى شود. باید هر 
چه سریع تر زمینه سازى الزم براى استقرار واحدهاى صنفى-تولیدى 

پوشاك در شهرك هاى صنعتى ایجاد شود.
مبارزه با قاچاق، بابگیر و ببند نتیجه نمى دهد

در ادامه این نشست، على فاضلى، رییس اتاق اصناف، بر این نکته 
تاکید کرد که مبارزه با پدیده قاچاق از طریق بگیر و ببند نتیجه بخش 
نخواهد بود. او با اشاره به اینکه قاچاق در کشور، نهادینه شده است، 
گفت: تا زمانى که بخش تولید تقویت نشود، به طور یقین مشکلى حل 
نخواهد شد. براى مثال اگر نرخ سود تسهیالت به نرخ تورم نزدیک 
شود، تولید توجیه پیدا خواهد کرد. استاندار تهران نیز در جمع بندى موارد 
مطرح شده، مطالبه جدى این تکالیف را ضرورى دانست و در عین حال 
به عیدیان ماموریت داد که گزارش تهیه شده در مورد قاچاق را تکمیل 
کند تا به همراه نامه اى براى معاون اول رییس جمهورى ارسال شود. 
او همچنین از کاهش تعرفه مواد اولیه صنعت پوشاك، نظیر پنبه دفاع 
کرد و پیگیرى جدى ثبت برندهاى خارجى در کشور را مورد تاکید 
قرار داد.  هاشمى همچنین خواستار آن شد تا با تهیه نامه اى خطاب 
به دستگاه هاى ذیربط از تبلیغات برندهاى ثبت نشده در سایت هاى 

رسمى جلوگیرى شود.
سه عامل فزاینده قاچاق پوشاك از نگاه رییس اتاق تهران

رییس اتاق تهران هم به عیدیان دستور داد که جلسه ویژه یا کمیته اى 
را براى بررسى مشکالت حوزه نساجى و پوشاك در بخش تعرفه ها و 

دیگر مسایل تشکیل دهد.
مسعود خوانسارى بر این نکته تاکید کرد که اگر کل کشور هم به 
نیروى انتظامى تبدیل شود، مساله قاچاق حل نخواهد شد. او گفت: تا 
زمانى که یک سرى مسائل زیربنایى نظیر تثبیت نرخ ارز حل نشود، 
مساله قاچاق نیز الینحل باقى خواهد ماند. البته کسى واقعا نمى داند که 

دولت به چه دلیل در واقعى سازى نرخ ارز تعلل  مى کند.
خوانسارى با انتقاد از فشار هایى که به نام مالیات بر ارزش افزوده، 
بیمه تامین اجتماعى و تعرفه باال بر تولیدکنندگان وارد  مى شود گفت: 
این فشار ها در نبود نقدینگى، تولیدکنندگان را ضعیف و ضعیف تر 
 مى کند. در همه جاى دنیا، مالیات بر ارزش افزوده پاى صندوق و از 

مصرف کننده نهایى ستانده  مى شود نه از تولیدکننده.
رییس اتاق تهران باال بودن حجم قاچاق پوشاك را ناشى از سه عامل 
«قیمت تمام شده باالى تولید داخل»، «کم توجهى به پدیده مد» و 
«کم توجهى به برندسازى» دانست و گفت: البته نباید در مورد حل 

مشکالت ناامید باشیم. امیدواریم مشکالت حل شود.

عوامل فزاينده قاچاق پوشاک به کشور چيست؟  ادامه از صفحه 1
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦
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کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

برنامه جامع مشاوره هفتگى معاونت 
کسب و کار اتاق تهران 

(بخش مالیاتى، بخش تأمین اجتماعى و بخش گمرکى)

بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  مندان  عالقه 
خدمات  اين  از  مندی  بهره  نحوه  از  اطالع  و 
شماره  به  کار  و  کسب  معاونت  با  می توانند 

۸۸۷۱۴۴۷۲ تماس حاصل نمايند. 

جناب آقاى نخباف
مدیر محترم شرکت  ریسندگى و بافندگى پرنیا

درگذشت مادر گراميتان را خدمت حضرتعالی 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده و برای 
آن مرحومه غفرا ن الهی و برای بازماندگان صبر 

مسألت داريم.
دبيرخانه انجمن صنايع نساجی ايران

واحد داورى و حل اختالف 
انجمن صنایع نساجى ایران 

صنايع  انجمن  اساسنامه  مفاد  طبق  که  آنجا  از 
بين واحدهای اختالف  داوری و حل  ايران،  نساجی 
عضو اين انجمن جزء اختيارات اين انجمن تعريف 
شده است بدين وسيله به اطالع می رساند که اعضای 
جهت  را  خود  اختالف  حل  موارد  می توانند  محترم 
داوری به انجمن صنايع نساجی ايران ارجاع فرمايند.
همچنين به اعضای محترم توصيه می گردد تا در متن 
قراردادهای منعقده، در بند حل اختالف، انجمن صنايع 
نساجی ايران را به عنوان داور مرضی الطرفين لحاظ 

فرمايند.

اطالعیه

تسلیت

مديرکل دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اعالم اينکه تا پايان شهريور امسال ۱۵ برند پوشاک خارجی در راستای 
دستورالعمل توليد بخشی از واردات از طريق توليد کنندگان داخلی به 
تشکل های مربوطه معرفی شدند، گفت: برنامه ها و پيشنهادات اجرايی 
در بخش مد و طراحی پوشاک با همکاری انجمن ها و تشکل های 

مربوطه گردآوری شده است.
به گزارش شاتا، تسهيل فضای کسب و کار و رفع موانع توليد، بستری 
مناسب برای افزايش کيفيت توليدات داخلی فراهم می کند. در همين 
رابطه با مديرکل دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص برنامه های اين دفتر برای رقابتی کردن توليد و 
افزايش عرضه و تقاضای محصوالت نساجی و پوشاک در بازار داخلی 
به گفت و گو نشستيم.افسانه محرابی توليد پارچه چادر مشکی را در 
اولويت سرمايه گذاری و حمايت دانست و از تالش برای سفارش و 
توليد بخشی از واردات پوشاک از طريق توليد کنندگان داخلی برای برند 
سازی سخن گفت . در ادامه مشروح اين گفت و گو را با هم می خوانيم:

 دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حوزه افزايش کيفيت و استاندارد محصوالت چه اقداماتی 

انجام داده است؟
توليدات صنايع نساجی و پوشاک بيشتر براساس نياز، درخواست مشتری 
و بازار توليد می شود و خوشبختانه درحال حاضر توليدات داخلی در 
مقايسه با توليدات کشورهای بزرگ توليدکننده محصوالت نساجی و 
پوشاک از کيفيت قابل قبولی برخوردار هستند. اما بنابر وظيفه سازمانی، 
دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای 
حفظ و گسترش توليدات مناسب جهت بازارهای داخلی و بين المللی و 
کسب اطمينان از کيفيت محصوالت، در تدوين و بازنگری استاندارد 
کاالهای مرتبط با سازمان ملی استاندارد هماهنگی فعال و مداوم دارد. 
همچنين از آنجا که افزايش کيفيت توليدات داخلی در شرايط رقابتی 
عادالنه تحقق می يابد، اين دفتر از طريق تسهيل در فضای کسب و 
کار و رفع موانع توليد، ايجاد بستر مناسب برای بوجودآمدن شرايط مورد 

اشاره را پيگيری می کند.
افزايش  و  توليد  کردن  رقابتی  برای  دفتر  اين  برنامه های   

عرضه و تقاضا در بازار داخلی چيست؟
از جمله برنامه های در اولويت دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت جهت افزايش توان رقابتی توليدات داخلی، 
تامين مواداوليه موردنياز اين صنعت به لحاظ کمی و کيفی، بررسی 
حقوق ورودی رديف تعرفه های مرتبط در طول زنجيره توليدات صنايع 
نساجی و پوشاک با رويکرد حمايت منطقی و هدفمند از توليدات داخلی، 
تعيين ارزش گمرکی مناسب با همکاری گمرک جمهوری اسالمی 
ايران و ترجيحات تعرفه ای، ايجاد بازار رقابتی سالم جهت صادرات، 
اتخاذ تصميمات و راهکارهای اجرايی مناسب برای کاهش قيمت تمام 
شده محصوالت توليدی، سرمايه گذاری و تأمين منابع مالی با شرايط 
بهينه برای توليدکنندگان، ايجاد شهرک های تخصصی پوشاک، حمايت 
از توسعه برندهای ملی و ارتقای سطح مد، طراحی ملی بهبود کيفيت 
محصوالت بويژه در واحدهای توليدی کوچک و متوسط و ترغيب و 

تشويق به صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال و نهايی است.
ملی  توليد  از  روی حمايت  تأکيدات مسؤولين  به  توجه  با   
برنامه های اين دفتر در اين حوزه و برند سازی در محصوالت 
دارای پتانسيل بازار مانند چادر ملی يا پوشاک با رويکرد ملی 
انجام شده  اين راستا  تا کنون در  برنامه هايی  چيست و چه 

است؟
توليد پارچه چادرمشکی همواره در اولويت سرمايه گذاری و حمايت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و درصورت ارايه تقاضا در چارچوب 
قوانين و مقررات و اختيارات موجود، بررسی و حمايت های الزم از 
سرمايه گذاری در اين زمينه از جهت توليد اين محصول صنعتی، 
فرهنگی به عمل خواهد آمد. همچنين يکی از برنامه های حمايت از 

توليد داخل و ارتقای آن، اجرای ماده ۳ دستورالعمل نحوه صدور گواهی 
فعاليت نمايندگان، توزيع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی 
عرضه کننده کاالی پوشاک دارای نام و نشان تجاری (برند) در ايران 
مبنی بر سفارش و توليد بخشی از واردات از طريق توليد کنندگان 
داخلی بوده است که زمينه و بستر مناسب جهت پيشرفت و برند سازی 
در واحدهای توليدی را ايجاد خواهد کرد. در اين راستا دفتر صنايع 
نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شهريور امسال 
نمايندگان ۱۵ شرکت (برند) پوشاک خارجی را جهت اجرای ماده ۳ 
اين دستورالعمل به تشکل های مرتبط معرفی کرده است تا برای توليد 

داخلی به توليد کنندگان مجاز ابالغ کنند. 
 توجه به مد و طراحی در کشور، زمينه توسعه صنعت پوشاک 

را فراهم می کند اين دفتر، چه برنامه ای در اين حوزه دارد؟
اين دفتر برنامه ها و پيشنهادات اجرايی در بخش مد و طراحی پوشاک 
را در راستای ارتقای بهره وری و افزايش توان رقابت پذيری با همکاری 
انجمن ها و تشکل های مربوطه گردآوری و جهت جمع بندی نظرات 
اصالحی و تکميلی به ديگر مراکز ارسال کرده است تا پس از تأييد به 

وزير صنعت،معدن و تجارت ارايه شود.
 برای توسعه و بازسازی صنعت نساجی چه برنامه ای داريد؟

دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه 
به قدمت ماشين آالت نساجی و مصوبه بازسازی و نوسازی واحدهای 
توليدی صنعتی، معدنی و صنوف توليدی که به استان ها ابالغ شده و 
در راستای آن مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان برای امسال پيش بينی شده 
است، در حال پيگيری جهت تصويب و تخصيص اعتبارات تسهيالت 
موردنياز به منظور ارتقای سطح کمی و کيفی توليدات، افزايش راندمان، 
اصالح ساختار، نوسازی خطوط توليد و کاهش قيمت تمام شده و انرژی 

است. 
 جهت جلوگيری از ورود غير قانونی برندهايی که پتانسيل 
توليدشان در داخل کشور وجود دارد، چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟
دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به 
سياست های حمايتی وزارتخانه ضمن همکاری با ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، جهت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدامات 
مناسبی را برای جلوگيری از عرضه پتوی قاچاق، کنترل و پيشگيری در 
زنجيره تامين و مقابله با واردات غير رسمی (قاچاق)، مديريت واردات 
از طريق مناطق آزاد و ويژه، ساماندهی واردات از طريق ثبت نمايندگی 
نام و نشان های تجاری (برندهای) پوشاک خارجی، شناسنامه دار کردن 
توليدات کاالهای پوشاک تحت عناوين برندهای ايرانی يا غيرايرانی، 
الزام برچسب کد شناسه و رهگيری کاالهای وارداتی براساس ماده ۱۱ 
آيين نامه اجرايی شناسه های کاال و رهگيری کاال (موضوع ماده ۱۳ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز) پيگيری کرده که همچنان در دست 
اجرا است. همچنين در زمينه جلوگيری از ورود غيرقانونی کاالهای 
نهايی، موضوع کمک به کاهش قيمت تمام شده توليدات داخلی از 
اهميت بااليی برخوردار است و اين دفتر با جديت در حال پيگيری از 
ديگر بخش های دولت است که به اميد خدا نتايج آن در آينده نزديک 
موجبات رضايت خاطر بيشتر توليدکنندگان عزيز و زحمتکش در اين 

حوزه و مصرف کنندگان را فراهم خواهد کرد.

معرفی ۱۵ برند خارجی برای توليد پوشاک در کشور/ برنامه های اجرايی مد و 
طراحی لباس گردآوری شده است 

مهندس افسانه محرابی:

ان
ایر

انجمن صنایع نساجی 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

4


