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مبارزه  و  پوشاك  قاچاق  از  داخلى  تولیدکنندگان  سال هاست 
ناکارآمد با آن فریاد سر داده اند اما در حالى آمارهاى داخلى از 
کاهش حجم قاچاق پوشاك خبر مى دهد که آمارهاى بین المللى 
به طور کل ارقام ارائه شده در داخل کشور را زیر سئوال مى برد.
آمار واردات پوشاك به ایران توسط سازمان ملل (یونیدو) معادل 
واردات  که  است  حالى  در  این  اعالم شده  دالر  میلیارد  یک 
پوشاك به ایران توسط گمرك در سال گذشته رقمى معادل 61 

میلیون دالر اعالم شده است.
به گزارش  ایسنا،این اختالف فاحش گویاى آن است که على القاعده 
باید بخش قابل توجهى از واردات این بخش از مسیرى غیراز گمرکات 
رسمى وارد کشور شده یا به عنوان کاالیى دیگر و با تعرفه گمرکى 
کمتر راهى ایران شده و به عنوان مثال به اسم پارچه که تعرفه گمرکى 
کمترى دارد وارد شده باشد. بر  اساس برخى آمارها، برآورد حجم 
شکاف عرضه و تقاضاى پوشاك بر اساس آمار دریافتى از وزارت 

صنعت،معدن و تجارت به ترتیب آمار 
تولید و مصرف پوشاك در سال 1395 
برابر 8.1 و 5.5 میلیارد دالر بوده است 
از طرفى آمار واردات و صادرات نیز به 
ترتیب برابر 95 و 48 میلیون دالر بوده 

است.
 80 درصد پوشاك خارجى بازار قاچاق 
با  مبارزه  ستاد  سخنگوى  اما  است 
قاچاق کاال و ارز در این سال ها به طور 

دائم از افزایش قابل توجه حجم قاچاق خبر داده و به طور مشخص 
درباره واردات پوشاك تاکید کرده است: بیشترین حجم قاچاق ورودى 
به کشور را پوشاك تشکیل مى دهد که ارزش آن معادل 5/ 2 میلیارد 
دالر محاسبه مى شود. قاسم خورشیدى به آمار موجود در خصوص 

ادامه در صفحه 3البسه قاچاق اشاره و بیان کرد: برآوردها از سطح بازار 

در قاچاق پوشاک دست های پنهان در کار است؟

سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشورت تشکل ها به روزرسانی می شود

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران

و  نساجی  دفتر صنايع  مديرکل 
پوشاک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از ارسال درخواست اين 
وزارت  هماهنگی  با  وزارتخانه 
جهاد کشاورزی به هيات دولت 
جهت کاهش تعرفه واردات پنبه 

از ۱۰ به پنج درصد خبر داد.
اين  به  اشاره  با  افسانه محرابی 
که پنبه يکی از مهم ترين مواد 
اوليه مورد استفاده در صنعت نساجی است، اظهار کرد: پنبه يکی 
از مهم ترين مواد اوليه ای است که بايد در زمان مناسب و به مقدار 
الزم تهيه شده و مورد استفاده قرار گيرد، بنابراين درخواستی در 
راستای کاهش پنج درصدی تعرفه واردات پنبه به هيات دولت 
ارسال شده تا بتوانيم بخشی از مسائل موجود در حوزه پوشاک را 

در کاهش قيمت تمام شده از اين طريق برطرف سازيم.
وی با اشاره به اين که در حال حاضر تعرفه واردات پنبه ۱۰ 
اوليه  با مشکالت عديده ای در تامين اين ماده  درصد است و 
روبرو هستيم، گفت: اخيرا با امضای وزير صنعت، معدن و تجارت 
و با موافقت وزارت جهاد کشاورزی درخواستی به هيات دولت 
ارسال شده تا تعرفه واردات پنبه از ۱۰ به پنج درصد کاهش يابد.
پوشاک وزارت صنعت، معدن  و  مديرکل دفتر صنايع نساجی 
و تجارت ادامه داد: اين درخواست با هماهنگی وزارت صنعت، 
صورت  مرتبط  دستگاه های  ساير  موافقت  و  تجارت  و  معدن 
گرفته و درخواست آن از سوی محمد شريعتمداری به معاون 
اول رئيس جمهوری ارسال شده و تنها در انتظار مصوبه هيات 

دولت است.
ترکيه  همانند  کشوری  که  اين  بر  تاکيد  با  ادامه  در  محرابی 
علی رغم توليد پنبه تعرفه واردات يک سنتی برای اين ماده اوليه 
در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: ترکيه يکی از رقبای ما در 
مقوله پوشاک به حساب می آيد اما مالحظه می کنيد علی رغم 
جهت  آن  برای  پايينی  بسيار  تعرفه  کشور  اين  در  پنبه  توليد 

حمايت از توليدشان نظر گرفته است.
وی با اشاره به اين که يکی از مشکالت اصلی در صنعت پوشاک 
کشور مقوله پنبه به عنوان ماده اوليه است، گفت: به دنبال اين 
پنج درصد  به  از ۱۰  را  پنبه  واردات  تعرفه  بتوانيم  هستيم که 
برسانيم، هرچند که واحدهای توليدی نظرشان اين است که اين 

تعرفه به حداقل ممکن يعنی صفر برسد.

درخواست وزارت صنعت از هيات 
دولت برای کاهش تعرفه واردات 

پنبه

طرح صندوق مکانيزه فروش را هر چه زودتر اجرا کنيد
صنعت،  وزیر  شریعتمدارى،  محمد 
نامه اى  ارسال  با  تجارت  و  معدن 
به مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و 
صندوق هاى  نصب  خواهان  دارایى 
ترین  درکوتاه  فروشگاهى  مکانیزه 

زمان ممکن شد.
وزیر صنعت به این نکته اشاره کرده 
است که براى اجراى طرح «شفاف و 
روان سازى نظام توزیع و قیمت گذارى 
و روز آمد سازى شیوه هاى نظارت بر 
بازار»  یا همان حذف قیمت گذارى کاال از مبدا (کارخانه)  نیازمند 
نصب صندوق هاى مکانیزه فروشگاهى و  اجراى این تصویبنامه  هیئت 

وزیران هستیم.  در نامه شریعتمدارى 
به کرباسیان آمده است:«در راستاى 
اجراى مفاد بند 23 سیاست هاى ملى 
اقتصاد مقاومتى مبنى بر «شفاف و 
روان سازى نظام توزیع و قیمت گذارى 
و روز آمد سازى شیوه هاى نظارت 
رویه  اصالح  منظور  به  و  بازار»  بر 
اطالع رسانى قیمت و واگذارى درج 
آخرین  به  قیمت  برچسب  نصب  و 
حلقه شبکه توزیع و حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اصالح نظام قیمت گذارى و ایجاد 
بازار رقابتى موثر و مناسب پیشنهاد گردید محل نصب 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براى رسیدن به 
به روزرسانى  همچنین  مختلف  موضوعات  در  مشترك  فهم 
سند برنامه راهبردى وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات 
با  صادرات  و  بازرگانى  و  صنعت،  معدن  مشورتى  شوراى 
و  مى شود  تشکیل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  حضور 
براى این منظور در سطح معاونت نیز جلسات مختلفى را با 

تشکل ها تشکیل خواهیم داد.
گزارش شاتا از پایگاه خبرى گسترش، رضا رحمانى تصریح کرد: 
ازآنجایى که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست گذار 
به  به شمار مى رود  و حامى بخش هاى صنعت، معدن و تجارت 
همین دلیل استفاده بیشتر از نظرات تشکل ها براى تصمیم گیرى ها 

از سیاست هاى کالن وزارت صنعت محسوب مى شود.
وى بیان کرد: حدود 85 هزار واحد صنعتى و نزدیک به 3 میلیون 
واحد صنفى زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، 
و  اشتغال کشور هستند  درصد  از 30  بیش  واحدها عهده دار  این 
براى  بنابراین  دارند.  دست  در  را  اقتصاد  مولد  بخش  درصد   60

برنامه هاى پیش رو؛ تشکل هایى به عنوان نمایندگان این واحدها 
فرآیند تصمیم سازى وزارت صنعت، معدن و  تا در  انتخاب شدند 

تجارت مشارکت داشته باشند.
به گفته رحمانى، تصمیمات آینده وزارتخانه با جمع بندى نظرات این 
جلسات شکل مى گیرد و سند راهبردى نیز بر همین اساس به  روز 
رسانى خواهد شد. براى این منظور در حال انعقاد تفاهم نامه اى با 

خانه هاى صنعت، معدن و تجارت هستیم تا بخشى 

نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر اقتصاد و دارایى:
ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

۱-پس از تالوت آياتی از کالم ا... مجيد، خالصه مذاکرات نشست 
۹۵۵ هيأت مديره انجمن مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ توسط دبيرکل قرائت 

به امضای حاضرين در نشست مذکور رسيد. 
۲-آقای رئيس زاده گزارشی از فعاليت های کميسيون ويژه حمايت 
از توليد ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس 
تکليف  تعيين  برای  فوالدگر  آقای  رياست  به  اسالمی  شورای 
موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد برای بدهکاران ارزی ارائه 
و همچنين به نشست صبح روز يکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ در اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران با حضور کليه معاونين 
اتاق و با حضور آقای دکتر قاسمی از مرکز پژوهش های مجلس در 

همين خصوص اشاره نمودند. 
۳- آقای رئيس زاده به نشست مشترک با ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال در خصوص امنيت ملی و قاچاق کاال با حضور آقای 
مهندس نيلفروش زاده اشاره نمود و با اشاره به بودجه های احتمالی 
برای تخصيص به صنعت پوشاک که ظاهرًا مقرر است بودجه 
کالنی برای توسعه صنايع پوشاک روستايی و همچنين راه اندازی 

شهرک صنعتی پوشاک اختصاص يابد.
۴- آقای نيلفروش زاده گزارش مبسوطی از نتايج جلسه ۹۶/۰۶/۲۰ 
در اداره کل صنايع نساجی و پوشاک با حضور مديرکل مربوطه،  
نمايندگان  و  ارزش گمرک  تعيين  مديرکل  ذيربط،  کارشناسان 
انجمن صنايع نساجی ايران و اتحاديه سراجان تهران در خصوص 
پايه پارچه های وارداتی برای پارچه های  بازنگری قيمت های 
آکسفورد ارائه که مقرر شد انجمن نتايج بررسی های کارشناسی از 
قيمت های جهانی را بطور مکتوب به وزارت صمت منعکس نمايد. 
همچنين ايشان توضيحاتی را در خصوص جلسه ستاد مرکزی 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارائه فرمودند. 
کاردان  دکتر  و  شهاليی  عليمردانی،  عامری،  دکتر  آقايان   -۵
توضيحاتی را در خصوص موضوع تخصيص بودجه برای توسعه 
صنعت پوشاک در مناطق روستايی ارائه و آقای مهندس شهاليی 
همچنين توضيحاتی را در خصوص برند و مد و تلقی اشتباه از نياز 
پوشاک بازار و بحث برند و مد موجود در بازار ارائه و با توجه به 
مصوبات جديد کشور ازبکستان از صنعت ريسندگی پنبه ای آن 
کشور و ايجاد محدوديت در صادرات پنبه آن کشور، ازبکستان را 
رقيب جدی صنعت نساجی ايران در سال های آتی دانستند و از 

انجمن خواستند که به جديت پيگير اين موضوع باشد. 
با  ارتباطات  تقويت  نقش  به  اشاره  با  زاده  نيلفروش  آقای   -۶
مسئولين مملکتی اعم از دولت و مجلس به ضرورت تهيه طرح ها 
و جزوات مستند در خصوص توجيه اشتغالزايی و سرمايه گذاری در 

صنايع نساجی و ارائه آن به مسئولين مربوطه اشاره فرمودند. 
۷- آقای لباف طی سخنانی در ارتباط با تخصيص رقم ۲۱۰۰ 
ميليارد تومان براي توليد پوشاك در روستاها خواستار مالقات با 
آقای دکتر ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند و گزارشی 
از مسائل و مشکالت تأمين مواد اوليه برای الياف مصنوعی ارائه 
که از جمله شامل کاهش عرضه الياف pp  و افزايش ۲۰ درصدی 
قيمت ان در بازار شده است که ناشی از صادرات ميعانات به خارج 
از کشور می باشد و همچنين توضيحاتی را در خصوص مشکالت 
پيش آمده در تأمين مواد اوليه واحدهای توليدکننده الياف پلی 

استری ارائه نمودند. 
۸- جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه يافت. 
۹- غائبين آقايان: دکتر عليمردان شيبانی، مهندس علی فرهی، 
عليرضا لقمان، دکتر بهروز محمدی،مهندس شروين بادامچی، 

مهندس محسن آهنگريان، مهندس سيدجواد سجادی بيدگلی.

اهم مذاكرات و نتايج حاصله و مصوبات
صورتجلسه

ايران  نساجی  انجمن صنايع  مديره  هيات  نشست ۹۵۶ 
در روز يکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ در محل انجمن صنايع 
نساجی ايران تشکل شد و نسبت به موارد ذيل بحث و 

تبادل نظر نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصميم بعمل آمد.

پوشاك نانو مهیار و فرش فرهى در مراسم تقدیر از برترین هاى 
حوزه فناورى و صنعت نانو

شرکت های صادراتی برتر صنايع نساجی و پوشاک در مراسم تقدير از 
برترين های حوزه فناوری و صنعت نانو معرفی شدند.

نانوکه در  از برترين های حوزه فناوری و صنعت   در مراسم تقدير 
سالن کنفرانس خليج فارس با حضور مسئوالن، کارشناسان، مديران 
و فعاالن فناوری نانو، شرکت پوشاک نانو مهيار- صادرکننده انواع 
آقای محمود ضرابی و شرکت  به مديريت  باکتريال  آنتی  پوشاک 
فرش فرهی- صادرکننده انواع فرش آنتی باکتريال به مديريت آقای 
مهندس علی فرهی به عنوان شرکت های صادراتی برتر صنايع نساجی 
و پوشاک دهمين جشنواره و نمايشگاه فناوری نانو انتخاب شدند. 
دهمين نمايشگاه و جشنواره نانو به همت ستاد توسعه فناوری های نانو 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، ۱۴ تا ۱۷ مهرماه در سالن 

خليج فارس نمايشگاه بين المللی برگزار شد.
انجمن صنايع نساجی ايران اين موفقيت را به مديران و پرسنل اين 

شرکت ها تبريک عرض نموده و 
از  آنان را  از پيش  موفقيت بيش 

خداوند متعال مسالت دارد.

از فعالیت هاى اجرایى به آن ها واگذارشود. درصدد هستیم تا ظرفیت 
تشکل ها را در کشور فعال کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بر عملکرد آن ها نظارت خواهد کرد. معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براى جمع بندى نظرات در 
وزارتخانه دبیرخانه اى را تشکیل داده ایم، گفت: امید مى رود این 
مباحث منجر به تحول فکرى در نوع نگاه به صنعت و موضوعات 
صنعتى شود، چرا که برخى موضوعات کالن در این حوزه نیاز به 

نهضت فکرى در کشور دارد.
به عنوان نمونه نحوه صدور مجوز یکى از وظایف وزارت خانه است 
باید ظرفیت بیشترى  که باید مشخص شود که در کدام صنعت 

ایجاد کنیم.
و  فرصت ها  روز؛  صنایع  شناسایى  با  همچنین  افزود:  رحمانى 
مراکز  است  قرار  شد.  خواهند  شناسایى  صنایع  این  تهدید هاى 
مأموریت هایى  و  کنند  ورود  حوزه  این  در  دانشگاهى  و  پژوهشى 

سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشورت تشکل ها به روزرسانی می شود
نیز براى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران و جهاد 
تخصیص  جدید  راهبردهاى  تدوین  با  که  تعریف شده  دانشگاهى 

منابع بیشترى براى این صنایع در نظر گرفته شود.
وى با اشاره به برنامه هاى این وزارتخانه براى آمایش استانى، گفت: 
از  بخشى  سند  این  هستیم  استانى  آمایش  سند  تکمیل  حال  در 
به  نیز توجه  برنامه ششم توسعه  راهبردهاى صنایع است که در 

مزیت هاى منطقه اى و آمایش سرزمین مدنظر قرارگرفته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
برنامه جدیدى را در دستور کار قرار داده ایم تا از استان هاى کم 
برخوردار حمایت ویژه شود.همچنین توجه به معادن و ظرفیت هاى 
اساسى  کار هاى  دیگر  از  صادرات  و  دانش بنیان  صنایع  معدنى، 

وزارت خانه است.
تمامى مواردى که ذکر شد جهت گیرى و اولویت هاى جدید وزارت 

صنعت، معدن و تجارت براى آینده خواهد بود.

هشدار اتحاديه پوشاک به فروشندگان پوشاک خارجی
اتحاديه پوشاک تهران به فروشندگان پوشاک هشدار داد که بر اساس 
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خريد، فروش، عرضه، حمل 
و نگهداری کاالی خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده 

قاچاق محسوب می شود.
اتحاديه صنف توليد کنندکان و فروشندگان پوشاک تهران با صدور 
اطالعيه ای برای متصديان واحدهای صنفی فروشندگان پوشاک 
درباره ضبط کاال و مجازات فروشندگان پوشاک خارجی بدون مدارک 

قانونی واردات هشدار داد.
 به گزارش تسنيم، در اين اطالعيه آمده است:«بر اساس ماده ۱۸ 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خريد، فروش، عرضه، حمل و نگهداری 
کاالی خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده است، قاچاق 
محسوب می شود و برابر قانون عالوه بر ضبط کاال، مرتکبين نيز 
مجازات خواهند شد. در اين راستا طرح تشديد مبارزه با کاالی قاچاق 
انواع البسه و پوشاک از صبح روز شنبه مورخ ۲۹ مهر سال جاری با 

همکاری تمامی دستگاههای نظارتی اجرا خواهد شد.
 از تمامی متصديان واحدهای صنفی پوشاک انتظار دارد تا همکاری 
الزم را معمول نموده و از عرضه و نگهداری کاالهای و اقالم غيرمجاز، 

اجتناب نمايند.»

قیمت از روى برخى کاالها (بیسکویت، شیرینى، کیک شکالت، انواع 
چیپس و اسنک، صنایع سلولزى بهداشتى، انواع محصوالت کارخانه اى 
کنسرو، کمپوت، سس، ترشى، شور، مربا، عسل از محل کارخانه به 

آخرین حلقه شبکه توزیع (خرده فروشى) منتقل گردد.» 
بنابراین گزارش در بخش دیگر این نامه به دو مالحظه به شرح زیر 

اشاره شده است :
«1- براین اساس ابالغیه 9 شهریورماه سالجارى و ابالغیه 22 مرداد 
96 صادر گردید. اجراى کامل طرح مورد نظر مستلزم ایجاد شفافیت 
در فرآیند هزینه و درآمد واحدهاى خرده فروشى و تجهیز این واحدها به 

طرح صندوق مکانيزه فروش را هر چه زودتر اجرا کنيد
نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر اقتصاد و دارایى:

صندوق مکانیزه به عنوان یکى از الزامات اجرا مى باشد.
2- به منظور فراهم شدن شرایط مناسب براى اجراى طرح متعاقبا 
زمان اجرا تا فراهم شدن شرایط زیرساخت هاى الزم به تعویق افتاده 
است. خواهشمندم دستور فرمایید به استناد ماده 3 تصویبنامه 24 تیر 
هیئت وزیران، سازمان امور مالیاتى کشور با اولویت نسبت به تجهیز 
واحدهاى خرده فروشى به صندوق مکانیزه فروش در زمانبندى مناسب 

و طى فرآیند کوتاه مدت اقدام نماید.
بدیهى است این وزارتخانه آمادگى کامل جهت هر گونه همکارى 

تجهیز اصناف به صندوق هاى مکانیزه فروش را اعالم مى  نماید.»
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ميزان مصرف و صادرات
 پوشاک ايرانی ها

و  نساجى  و صادرات  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
پوشاك ایران با اشاره به اینکه در سال گذشته هزینه 
کل پوشاك مصرف شده در کشور نزدیک به 12 میلیارد 
نیز  میلیون دالر  اظهار کرد: حدود 70  بوده است،  دالر 
در سال گذشته صادرات پوشاك از کشور صورت گرفته 

است.
مجید نامى در مورد میزان هزینه ساالنه خانوارها به عنوان 
بر  کرد:  اظهار  کشور،  در  پوشاك  مصرف  کل  کننده  تعیین 
میلیارد   12 به  نزدیک  گذشته  سال  در  موجود  آمار  اساس 
میزان  مى شود  تومان  میلیارد  هزار   50 حدود  که  دالر 
است. بوده  کشور  در  پوشاك  خرید  براى  خانوارها  هزینه 

بیشترین  ترکیه  و  ترتیب کشورهاى چین  به  داد:  ادامه  وى 
و  رسمى  مبادى  از  چه  را  ایران  به  پوشاك  صادرات  میزان 
اینکه  دلیل  به  ترك ها  و  داشته اند  غیرقانونى  مبادى  از  چه 
بازارشان  و  داده اند  انجام  ویژه اى  سرمایه گذارى  برند  روى 
حوزه  این  در  مطلوب ترى  با شرایط  است  حال گسترش  در 
روبرو هستند. در این مورد باید اشاره کرد که چینى ها اجناس 
مختلفى را چه به صورت سفارشى و چه تقلبى به ایران وارد 
مى کنند. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى و 
پوشاك ایران در پاسخ به اینکه میزان تولید ساالنه پوشاك در 
کشور چه میزان است و چه بخشى از بازار داخلى ایران را به 
خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در مورد 
میزان تولید پوشاك در کشور رقمى نداریم و هر عددى که 
اعالم مى شود بر اساس گمانه زنى است چرا که در این حوزه 
آمار دقیقى توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود 
دقیق تعداد واحدهاى تولیدى ارائه نمى شود. وى ادامه داد: با 
بازار  از  تا 50 درصد  برآوردها حدود 30  اساس  بر  این حال 

پوشاك در کشور به تولید داخلى اختصاص دارد.
به  ایران  از  پوشاك  میزان صادرات  اینکه  به  پاسخ  در  نامى 
سایر کشورها چقدر است و محصوالت تولیدى ایران به کدام 
یک از این کشورها بیشتر صادر مى شود، اعالم کرد: در سال 
گذشته حدود 70 میلیون دالر صادرات پوشاك داشته ایم و به 
میانه  افغانستان، عراق، کشورهاى آسیاى  ترتیب کشورهاى 
بیشترین واردات پوشاك از ایران را به خود اختصاص داده اند. 
ایتالیا  و  آلمان  کشورهاى  تازگى  به  که  است  حالى  در  این 

صادرات پوشاك در دستور کار قرار گرفته است.

۱- استراتژی های صادراتی 
صنايع نساجی و پوشاک ايران

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

براى کسب اطالعات بیشتر
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۲- ماليات ها و صنعت

نشان مى دهد بیش از 80 درصد از کاالى خارجى موجود در داخل 
بازار، یعنى البسه و پوشاك خارجى که در بازار عرضه مى شود، از طریق 
قاچاق وارد کشور مى شود؛ البته بخشى از این کاال هم تحت عنوان 
تجارت چمدانى وارد کشور شده که آن هم نوعى قاچاق تلقى مى شود. 
البته قاسم خورشیدى بالفاصله این توپ را به زمین وزارت صمت 
انداخته و گفته است: اقدامات مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مبارزه با قاچاق پوشاك کافى نبوده و باید در ارتباط با تقویت تولیدات 

داخلى و ساماندهى برندها اقدامات موثرترى انجام شود.
در کنار اظهارات او، محمد شریعتمدارى در اولین هفته هاى تصدى 
وزارت صمت آمار 2.5 میلیارد دالرى قاچاق پوشاك را مورد تردید 
دانست و گفت که قاچاق پوشاك بیش از این رقم است و در این 

سال ها بازار را مفت و مجانى در اختیار خارجى ها قرار داده ایم.
 شریعتمدارى درعین حال تاکید دارد که در حال حاضر بخشى از 
12 میلیارد دالر وارداتى که انجام مى شود هرچند که قانونى است 
اما حقوق گمرکى آن پرداخت نشده و در حجم کم و قابل حمل 
واردات 12  درباره  نیز  دیگرى  توضیحات  مى شود. وى  وارد کشور 
میلیارد دالرى ارائه کرده و معتقد است که از کلیه مناطق آزاد تجارى، 
بازارچه هاى مرزى و روش هاى دیگرى واردات کاال از جمله ملوانى و 
سایر شاخه هاى گروهى که  زیاد هم هستند، گفته مى شود که مجموع 
ورودى 12 میلیارد دالر است اما هر چند که مى تواند قانونى باشد ولى 
از حقوق هاى ورودى معاف بوده و رقابت بازارهاى داخلى را تحت 
تاثیر قرار داده است که امیدواریم این موضوع مورد بررسى قرار گیرد 
و حل و فصل شود. وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم با بیان 
اینکه اکنون در سیکل معیوبى قرار داریم، تاکید دارد: متاسفانه اقداماتى 
کرده ایم که خود باعث شرایط فعلى شده ایم؛ به طورى که تجارت 
مرزى را بدون حقوق ورودى مجاز دانسته اند یا موافقت هایى را ابالغ 

کرده ایم که شرایط فعلى را رقم زده است.
مرغ یک پاى ستاد مبارزه با قاچاق

دبیر  اظهارات محمد شریعتمدارى،  به  پاسخ  در  دوره  در همان  اما 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران  اظهار کرد: حجم 
پوشاك قاچاق بر اساس بررسى هاى صورت گرفته حدود 2.5 تا سه 
میلیارد دالر است؛ هر چند که ممکن است قیمت فروش این کاالها 

در بازار رقمى متفاوت باشد.
على اکبر پوراحمدنژاد در توضیح بیشتر این مطلب گفت: از اواسط 
خردادماه فعالیت ها آغاز شده و تا امروز حدود 2976 واحد صنفى در 
مناطق مختلفى که بورس عرضه پوشاك بوده یا حالت بنکدارى و 
توزیع کننده عمده داشتند مورد بررسى و ارزیابى قرار گرفته و متاسفانه 
مشاهده شد که در حدود 1763 واحد به نوعى با کاالى قاچاق درگیر 
بودند. وى همچنین عنوان کرد: البته باید در نظر داشت که بخشى از 
این کاالها قاچاق نبوده و جزو تولیدات ملى محسوب مى شوند که 
براى آنکه در بازار با مقبولیت بیشترى مواجه شوند از برچسب برندهاى 
خارجى بهره مى گیرند. به عبارت دیگر بخشى از این تخلفات ریشه در 

تقلب داشته و با تعویض برچسب ها صورت گرفته است.
پوراحمدنژاد ادامه داد: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته مشخص 
شده است که بخشى از کاالهاى قاچاق نیز از طریق مسافران و مبادى 
مسافرى وارد کشور شده است که بر همین اساس به نظر مى رسد 80 
دالرى که براى معافیت مسافرى تعیین شده عمال رعایت نمى شود. 
به هر حال باید قبول کرد که افرادى که در مبادى ورودى به نظارت 
مى پردازند به طور تخصصى ارزش گذار نیستند تا بتوانند تشخیص 

دهند که چه حجمى از کاال با چه ارزشى وارد کشور شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال در عین حال اظهار کرد: بر اساس 
ارزیابى هاى صورت گرفته حدود هفت میلیارد دالر از قاچاق به شیوه اى 
کرده اند.  استفاده  معافیت هاى مختلف سوء  از  که  وارد کشور شده 
همکارى  با  تا  است  اقدام  دست  در  بررسى هایى  اساس  همین  بر 
بخش هاى مختلف از جمله اتحادیه هاى صنفى و نیروى انتظامى 

اقداماتى در این زمینه صورت گیرد.
 انبارهایى با میلیاردها تومان پوشاك قاچاق

 وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود عنوان کرد: در بررسى هاى 
صورت گرفته 18 تا 19 انبار دپوى البسه شناسایى شد که تنها یکى از 
این انبارها 900 کیسه بزرگ البسه دپو کرده بود که ارزشى بالغ بر پنج 

میلیارد تومان داشت. پوراحمدنژاد با یادآورى مجدد اظهارات اخیر وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره پوشاك قاچاق اظهار کرد: درست است 
که هنوز در حوزه قاچاق پوشاك تخلفاتى صورت مى گیرد اما آنچه 
به عنوان آمار این حوزه اعالم شده است، رقمى است که بر اساس 
برآوردهاى مختلف تعیین شده و ارزیابى هاى متعدد این نتیجه را به 
همراه داشته است که حدود 2.5 تا 3 میلیارد دالر از قاچاق به پوشاك 
مربوط مى شود. این رقم، رقم دقیقى است که با کمک دانشگاه ها و 

بخش هاى مختلف از جمله اصناف تعیین شده است.
 وى ادامه داد: البته گاه شاهدیم که یک کاالى قاچاق مانند لباس نوزاد 
از چین با قیمتى معادل 2500 تومان وارد کشور مى شود اما به بهاى 
25000 تومان فروخته مى شود که بر همین اساس ارزش کشفیات 

قاچاق متفاوت مى شود.
 واقعا پوشاك قاچاق کم شده است؟

 اما در شرایطى که مسئوالن این ستاد از کاهش 50 درصدى حجم 
قاچاق در سال گذشته خبر مى دهند سئوال این است که آیا واقعا 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاالهاى مختلف نیز این کاهش را 
حس کرده اند؟ موضوعى که پیش از این از سوى رئیس کمیسیون 

اقتصادى مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت.
اکنون تولیدکنندگان داخلى همچنان از حجم باالى کاالهایى که به 
شکل قاچاق وارد مى شوند انتقاد داشته و به عنوان مثال بهرام شهریارى 
- عضو على البدل هیات مدیره اتحادیه کاالى کشباف و جوراب تهران 
- اظهار کرد: بحث قاچاق معضل بسیار پیچیده اى است که مولفه هاى 
متعدد داشته و بررسى آن نیاز به تمرکز بر روى موضوعات مختلف 
دارد اما طى سال هاى اخیر اتفاقى که رخ داده آن است که محصوالت 
برندهایى که در اغلب موارد ترك هستند به شکلى سیستماتیک وارد 
بازار ما شده و حتى توانسته اند با راه اندازى فروشگاه هاى زنجیره اى 
بخش قابل توجهى از سهم بازار ایران را به دست آورند. وى با بیان 
این که در بسیارى از موارد قیمتى که در این فروشگاه ها مطرح مى شود 
قیمت معقولى نبوده و توان رقابت را از تولیدکننده داخلى مى گیرد، 
افزود: به دنبال بررسى هایى که صورت دادیم به این نتیجه رسیدیم 
که با توجه به تعرفه هاى گمرکى موجود  قطعا امکان این وجود ندارد 
که با این تعرفه هاى گمرکى جنسى وارد کشور شده و به این قیمت به 
فروش برسد. برهمین اساس این موضوع را مورد پیگیرى قرار داده و 

از سوى مراجع مختلف موضوع را دنبال کردیم.
شهریارى ادامه داد: قطعا برخورد بر اساس قوانین و ضوابط امکان بروز 
چنین وقایعى را به صفر خواهد رساند اما متاسفانه در اکثر موارد در 
قوانین کشور راه گریز یا نوعى خالء وجود دارد که راه را براى افرادى 
که مى خواهند اقدامات غیرقانونى داشته باشند، باز مى گذارد و به این 
ترتیب مرزهاى کشور براى واردات اغلب اجناس قاچاق باز مانده و 
امکان فعالیت غیرقانونى براى قاچاقچیان به شکلى ساده مهیا مى شود.

آنها  واردات  و  ما  مرزهاى  بحث  اگر  کرد:  عنوان  همچنین  وى 
قابل کنترل نبود قطعا این امکان وجود داشت که به عنوان مثال 
گروهک هاى تروریستى مواد منفجره و یا اسلحه وارد کشور کنند، 
اما وقتى چنین اتفاقى نیفتاده و کاالهاى قاچاق ما محدود به کاالهاى 
مصرفى مى شوند اینگونه به نظر مى رسد که دست هایى پنهان در 
کار است. اما در نهایت در کنار خالهاى قانونى و مشکالت متعددى 
که منجر به افزایش حجم واردات پوشاك قاچاق مى شوند همچنان 
بخش قابل توجهى از تاکیدات بر واردات چمدانى مسافران بوده و 
اردیبهشت ماه سال جارى نیز معاون فنى و امور گمرکى گمرك اعالم 
کرد واردات پوشاك به صورت فردى ممنوع بوده و براى انجام این کار 
تنها شرکت هاى ثبت شده و نمایندگى هاى مجاز مى توانند اقدام کنند.

 به عبارت دیگر براى مقابله با حجمى باال از واردات قاچاق گویى 
واردات صورت گرفته توسط افراد تنها بخشى بوده که نیاز به کنترل 
داشته و بر این اساس چنین تصمیمى اتخاذ شد.البته شکى نیست که 
درمیان شیوه هاى مختلف واردات پوشاك بخشى نیز به کاالهایى که 
همراه مسافران وارد مى شود مربوط  است اما اینکه از انبوه پوشاك 
قاچاق سهم اینگونه واردات چقدر بوده و قاچاق سازمانى چقدر است 
موضوعى است که جاى بحث و بررسى بسیار دارد و ضرورى به نظر 
مى رسد براى ساماندهى به این بخش تصمیمات جدى و کالن ترى 

گرفته شود

در قاچاق پوشاک دست های پنهان در کار است؟
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کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

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.

نيمه  در  می دهد،  نشان  کشور  خارجی  تجارت  آمارهای  بررسی 
کاهش  با  پوشاک  رسمی  واردات  حالی  در  جاری  سال  نخست 
رو به رو شده،که صادرات پوشاک با افزايش ۲۴ درصدی رو به 

رو شده است.
اول  ماهه   ۶ در  کشور،  خارجی  تجارت  آمارهای  اساس  بر 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۲۴/۲ پوشاک  واردات  سال جاری 

پارسال کاهش يافته است.
و  ميليون   ۲۰ يادشده  مدت  در  تسنيم،  خبرگزاری  گزارش  به   
با  مقايسه  در  که  شد  کشور  وارد  پوشاک  انواع  دالر  هزار   ۷۷۹
مدت مشابه سال قبل ۲۴/۲ درصد کاهش داشته است. واردات 
ميليون و  ميزان ۲۱  به  ابتدای سال گذشته  پوشاک در ۶ ماهه 

۲۵۶ هزار دالر بود.
 همچنين حجم پوشاک وارداتی نيز در ۶ ماهه ابتدای سال جاری 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵/۴۳ درصد کاهش داشته 

است.
سيستم  در  پوشاک  انواع  واردات،  و  صادرات  مقررات  براساس 
متفرعات  و  لباس  عنوان  با  دو فصل ۶۱  در  طبقه بندی کااليی 
و  لباس  عنوان  با   ۶۲ فصل  در  و  قالب باف  يا  کشباف  لباس، 
متفرعات لباس غيرکشباف يا غير قالب باف طبقه بندی می شود.

حقوق ورودی واردات پوشاک در تمامی رديف های تعرفه ای دو 
به ميزان ۵۵  واردات  فصل ۶۱ و ۶۲ کتاب مقررات صادرات و 
بايد ۹ درصد ارزش  درصد است که عالوه بر اين واردکنندگان 

افزوده و ۴ درصد ماليات علی الحساب هم پرداخت کنند.
وزارت  از  ثبت سفارش  اخذ مجوز  از  پوشاک پس  انواع  واردات 
صنعت، معدن و تجارت امکان پذير است که در حال حاضر مجوز 
ثبت سفارش صرفًا برای دارندگان نمايندگی رسمی پوشاک صادر 

می گردد.
نحوه ارزش گذاری پوشاک وارداتی در گمرکات پس از برگزاری 
عددی  صورت  به  هم  پوشاک  توليدکنندگان  اتحاديه  با  جلسه 
هم  کيلويی  اينکه  دليل  می شود.  ارزش گذاری  کيلويی  هم  و 
ارزش گذاری می شود اين است که با توجه به سبک بودن برخی 
ارزش  ميانگين  يک  عددی  شمارش  از  پس  وارداتی  پوشاک 
برحسب وزن نيز گذاشته شده تا ارزش گذاری پوشاک وارداتی در 

چارچوب نرخ های مصوب صورت پذيرد.
بوده  موجود  ارزش گمرک  سامانه  در  پوشاک  ارزش   هم اکنون 

توليدکنندگان،  سوی  از  پيشنهاد  هرگونه  دريافت  صورت  در  و 
سامانه  در  را  پيشنهادی  ارزش  نرخ  است  آماده  ايران  گمرک 

آنالين ارزش در نظر بگيرد.
در  پوشاک  و  پارچه  انواع  واردات  اينکه  به  توجه  با  همچنين   
مسير قرمز قرار می گيرد، پس از ارزيابی فيزيکی محموله ها امکان 
واردات اين دو کاال امکان پذير است و عالوه بر آن واردات پارچه 
در  پوشاک  اظهار  امکان  لذا  است.  استاندارد  اخذ مجوز  مشمول 
در صورت  است  آماده  ايران  و گمرک  ندارد  پارچه وجود  رديف 
در سامانه  ثبت شده  اطالعات  براساس  تخلفی  گزارش  هرگونه 
اينکه  ضمن  نمايد.  اقدام  سريعتًا  مستندات  و  گمرکی  جامع 
خرده فروشی پوشاک برای مسافران در مناطق آزاد انزلی، ماکو، 
ارس (جلفا)، اروند (خرمشهر و آبادان)، قشم، کيش و چابهار وفق 

قانون و مقررات مشمول معافيت است.
انواع پوشاک ۲۴ درصد  در ۶ ماهه نخست سال جاری صادرات 

افزايش داشته است.
بنابر اين گزارش در مدت يادشده ۲۲ ميليون و ۷۴۸ هزار دالر 
انواع پوشاک به کشورهای مختلف صادر شده است که در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزايش داشته است. واردات 
و  ميليون  ميزان ۱۸  به  ابتدای سال گذشته  پوشاک در ۶ ماهه 

۳۸۱ هزار دالر بود.
اين گزارش حاکی است حجم پوشاک صادراتی در ۶ ماهه ابتدای 
سال جاری به يک هزار و ۸۴۰ تن رسيد که در مقايسه با مدت 
افزايش را نشان  نيز ۲۰ درصد  از نظر حجمی  مشابه سال قبل 

می دهد.

طرح حمايت از کارگر ايرانی به کليه کانون های مجری تبليغات و 
مديران صاحبان کاال و خدمات ابالغ شده است.

با تکيه بر فرمايشات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری 
سال ۹۶ به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال و لزوم 
حمايت رسانه ملی از توليدکنندگان کاال و خدمات ايرانی، اداره 
کل بازرگانی صدا و سيما، به اجرای طرح تشويقی رايگان جهت 

حمايت از واحدهای توليدی و خدماتی اقدام کرده است.
کليه  به  ايرانی"  کارگر  از  حمايت  "طرح  عنوان  با  طرح  اين 
کانون های مجری تبليغات و مديران صاحبان کاال و خدمات 

ابالغ شده است. 
همچنين نظر به برپايی جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس 
کشور با مدير کل بازرگانی صدا و سيما، قرار است رسانه ملی 
به پخش رايگان آگهی برای توليدکنندگان و صاحبان برندهای 
مد و لباس اسالمی ايرانی اقدام کند. در اين طرح، نحوه اجرای 
تسهيالت تشويقی بر اساس ۷۰ درصد در تلويزيون و ۳۰ درصد 

در راديو عنوان شده است. 
طرح مذکور شامل صاحبان کاال و خدمات همچون برندهای 
پوشاک است که کاالی ايرانی توليد کرده و دارای ۱۰ نفر نيروی 
انسانی شاغل هستند. متقاضيان برای ثبت نام می توانند به نشانی 
 http://bazargani.irib.ir/page/data/789 اينترنتی 
مراجعه و سپس با نمونه فيلم تبليغاتی به روابط عمومی کارگروه 

ساماندهی مد و لباس مراجعه نماييد.
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رسانه ملی برای توليدکنندگان مد و لباس 
اسالمی ايرانی آگهی رايگان پخش می کند

واردات رسمی پوشاک کاهش، صادرات افزايش يافت

وزارت صنعت،  پوشاک  و  نساجی  دفتر صنايع  گفته مديرکل  به 
توليد چرم  نوسازی صنايع  بازسازی و  معدن و تجارت دو طرح 
سبک و ايجاد مصنوعات چرمی به ترتيب با حجم سرمايه گذاری 
حدود يک هزار و ۷۵۰ و شش هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال در پنج 
و  برنامه  سازمان  به  اعتبار  تخصيص  و  منابع  تعيين  برای  سال 

بودجه ارسال شده است.

پيش بينی سرمايه مورد نياز برای بازسازی و نوسازی واحدهای چرم سبک 
يک هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال در ۵ سال است

افسانه محرابی  با تأکيد بر ضرورت بازسازی و نوسازی صنايع 
حوزه  گذشته صادرات  در  که  آنجا  از  کرد:   تصريح  توليد چرم، 
چرم سبک بيشتر محدود به ساالمبور بود، در اواخر سال ۱۳۹۱ 
درآمد  اختصاص  و  محصول  اين  صادرات  عوارض  پرداخت 
حاصل از آن برای ارتقای صنعت ذی ربط و تکميل حلقه توليد تا 

محصول نهايی تصويب شد.
به گزارش  شاتا، وی ساالمبور را اولين محصول فرآوری پوست با 
ارزش افزوده بسيار پايين و آلودگی زيست محيطی باال دانست و 
افزود: متأسفانه عليرغم دريافت عوارض صادراتی، سرمايه گذاری 

در حوزه توليد چرم و مصنوعات چرمی انجام نگرفت.
محرابی با اشاره به طرح های ايجادی واحدهای مصنوعات چرمی 
و بازسازی و نوسازی چرم سبک دفتر صنايع نساجی و پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با هماهنگی های اوليه اين 
طرح ها را به ترتيب با حجم سرمايه گذاری حدود يک هزار و ۷۵۰ 
و شش هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال در پنج سال و اشتغال  ۱۸ هزار 
و ۷۵۰ و همچنين ۸۷۵ نفر تهيه و برای تعيين منابع و تخصيص 

اعتبار به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ايم.

4


