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از سوی سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش ابالغ شد

بازار تولید و مصرف پوشاک ایرانی این روز ها حال و هوای خوبی 
ارز برای واردات مواد  ندارد. واردات بی رویه ، قاچاق، گرانی نرخ 
با مشکالت  را  تعرفه و موارد دیگر صنعت نساجی کشور  اولیه ، 
به  توجه  با  کشور  در  پوشاک  تولید  است.  کرده  روبه رو  زیادی 
است.  گرفته  قرار  تولید  بن بست  در  همچنان  عدیده  مشکالت 
ایران  نبود برند بر روی تولیدات داخلی و مطرح نشدن پوشاک 
راه را برای ورود پوشاک خارجی به کشور باز کرده است. این در 
حالی که طبق اظهارات کارشناسان و فعاالن اقتصادی ، ساالنه 

کشور  به  قاچاق  پوشاک  دالر  میلیارد   2/5 از  بیش 
وارد می شود.اگر چه بخشی از پوشاک مورد نیاز نسل 
از  تعدادی  و  کارگاه های کوچک  توسط  ایرانی  جوان 
کارخانه های صنعتی تهیه می شود، اما تولید در مقیاس 
واردات هنوز جوابگوی مصرف موجود نیست. متاسفانه 
برندسازی  برای  از سوی دولت  سیاست های حمایتی 
اتخاذ نشده است و تا برندسازی صورت نگیرد لباس 

ایرانی همچنان بی هویت می ماند. 
یکی از مهم ترین مشکالت صنعت پوشاک هزینه های 
باالی برندسازی است در حالی که نداشتن اقتصاد پویا 
تولید کننده  به  را  برندسازی  امکان  بازار  رونق  نبود  و 

ایرانی نمی دهد. 
صنعت  در  مفقوده  حلقه  صنعت،  جهان  گزارش  به 
تولید کننده های  اگر  است.  برندسازی  ایران  پوشاک 
بتوانند  پارچه  واردات  باالی  تعرفه های  به  توجه  با  ایرانی 
محصولی را در حد استاندارد تولید کنند جای تقدیر دارد اما برای 
تولیدکنندگان  باید  به حمایت دولت است. دولت  نیاز  برندسازی 
برتر را شناسایی کند و به آنها تسهیالتی جهت برندسازی ارائه 
پولی خرج کند. در حال حاضر  دهد. الزم هم نیست که دولت 
سرمایه های سرگردانی در بخش خصوصی وجود دارد که دولت 

می تواند آنها را به سمت برندسازی سوق دهد.

سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش 
این اساس،  بر  ابالغ کرد.  را  امور متقاضیان  راستای تسهیل  در 
تمامی ردیف های تعرفه باقی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه 
جامع تجارت منتقل شده و مجوز ثبت سفارش صرفًا باید از این 

سامانه دریافت شود.
در  وزیر  معاون  خسروتاج،  مجتبی  سوی  از  که  ابالغیه  این  در 
امور صادرات، خطاب به علی علی آبادی، مدیرکل دفتر مقررات 

در  است:  آمده  شده،  نوشته  واردات  و  صادرات 

کِف قاچاق پوشاک ۱ میلیارد دالر
صنعت،  وزیر  مشاور  نصرالهی  گلنار 
قاچاق  آمار  درباره  تجارت  و  معدن 
پوشاک به کشور گفت: یک میلیارد 
کف  کشور،  در  قاچاق  پوشاک  دالر 
برآوردهاست و شاید رقم بیشتری باشد.
قاچاق  اینکه  بر  تاکید  با  نصرالهی 
به تولید آسیب جدی می زند افزود: 
گسترش قاچاق، تولید، سرمایه گذاری، 
صادرات و اشتغال صنعت پوشاک کشور را با خطر جدی مواجه 
کرده است. وی گفت: صنعت پوشاک از صنایع با ارزش افزوده 
باال، اشتغال آفرین، ارزآور در مملکت است که باید حمایت شود. 
نصرالهی گفت: یک میلیارد دالر پوشاک قاچاق در کشور نمی تواند 
تنها از کوه و مبادی پر پیچ و خم وارد کشور شود. مشاور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: مبارزه جدی با پدیده مزبور  بسیار 
ضروری به نظر می رسد. نصرالهی افزود: خوشبختانه  در چند سال 
اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای جلوگیری از قاچاق پوشاک در 
کشور صورت گرفته و این روند همچنان به قوت خود باقی است. 

سختگیری های بیشتری در مناطق آزاد صورت گرفته است.
وی گفت: شناسه کاال برای پوشاک وارداتی اجباری شده است که 

این می تواند قاچاق پوشاک را خیلی محدود کند.

سیاست های دولت چاره ساز نیست؛ صنعت پوشاک بی پناه است

سهمیه واردات پوشاک برای مناطق آزاد کشور تعیین شده است/ پوشاک وارداتی 
در مسیر قرمز کنترل های گمرکی قرار دارد

رئیس کل گمرک کشور، گفت: پوشاک جز کاالهای هدف و در 
و  فیزیکی  ارزیابی  ابتدا  که  دارد  قرار  قرمز  یعنی مسیر  سطح 3 

سپس به ایکس ری ارجاع داده می شود.
فرود عسگری ، درخصوص عملکرد گمرک کشور در زمینه واردات 
با قاچاق کاال، اظهار داشت: گمرک جمهوری  پوشاک و مبارزه 
اسالمی ایران به عنوان یکی از دستگاه های موثر و تعیین کننده 
مانند  سازمان های  با  خوبی  ارتباطات  خارجی  تجارت  حوزه  در 
توسعه تجارت و دستگاه های متولی صدور مجوز دارد و به منظور 

تسهیل روابط پنجره واحد تجارت فرامرزی را ایجاد کرده  است.
رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه در پنجره واحد تجارت فرا 
به صورت  خدمات رسانی  ارائه  حال  در  سازمان   27 حدود  مرزی 
الکترونیک هستند، گفت: صاحب کاال پس از اینکه کاالی خود را 

ثبت سفارش کرده و وارد سیستم نموده تشریفات گمرکی انجام 
و از متولیان صدور مجوز، مجوزها را اخذ و بر اساس آن پروانه 

صادر و در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد.
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ادامه از صفحه 1

نادیده گرفتن حمایت از تولید داخل 
با ورود پوشاک قاچاق، تعطیلی واحدهای تولیدی کشور و بیکاری 

جوانان روز به روز افزایش می یابد. 
شهباز حسن پور عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس 
نامناسب  وضعیت  به  ملی  تولید  از  حمایت  برضرورت  تاکید  با 
اشاره کرد و گفت:در سایه حضور  تولیدی های پوشاک درکشور 
از  بسیاری  تهران  بازار  در  ترک  تقلبی  و  سوم  درجه  برندهای 

پوشاک تولید داخل از رونق افتاده اند. 
کشور  اقتصادی  شرایط  شدن  بحرانی  با  براینکه  تاکید  با  وی 
بسیاری از واحدهای تولیدی ما ورشکسته شده اند، افزود: با ورود 
پوشاک ترک قاچاق به کشور تعطیلی واحدهای تولیدی و در پی 

آن بیکاری جوانان روز به روز افزایش می یابد. 
و  داخل  تولید  مشابه  کاالهای  واردات  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
همچنین قاچاق با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است،تاکید کرد: 
تولید  مشابه  خارجی  کاالهای  ورود  اخیر  سال های  در  متاسفانه 
داخل در کشور بیشتر شده که نتیجه آن تعطیلی هر روزه یک 

واحد تولیدی و بیکاری خیل عظیمی از کارگران است. 
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع نساجی در کشور ما نیازمند 
حمایت مسووالن برای بازگشت به چرخه تولید هستند، ادامه داد: 
نساجی  به کشور،  بی کیفیت  خارجی  پوشاک  و  پارچه ها  ورود  با 

ما رمقی برای رقابت با قیمت های نازل کاالهای خارجی ندارد.
حمایت از صنعت نساجی، حمایت از اشتغالزایی است 

صنایع  فراکسیون  رییس  موسوی الرگانی  ناصر  حجت االسالم 
صنایع  صادرات  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  نساجی 
نساجی ایران به کشورهای اروپایی در سال های نه چندان دور ، 
از بی مهری های روا شده در حق صنایع نساجی گالیه کرد. وی 
با انتقاد صریح و شفاف از قرارداد تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه 
دانست  بسیار مهلک  نساجی کشور  برای صنعت  را  قرارداد  این 
پوشاک  و  منسوجات  بی رویه  قاچاق  از  انتقاد  ضمن  ادامه  در  و 
مسووالن  با  هماهنگی  برای  مستمر  پیگیری های  به  کشور،  به 
ابراز  و  داد  خبر  آزاد  مناطق  و مسووالن  وزارت صنعت  گمرک، 
واردات  حجم  کاهش  به  منجر  پیگیری ها  این  کرد  امیدواری 
بی رویه و قاچاق در این صنعت شود. موسوی الرگانی به مشکالت 
ارزش  بر  مالیات  و  مالیات  بحث  برای  نساجی  واحدهای  عدیده 
کاهش  برای  کمیسیون  جدی  پیگیری های  همچنین  و  افزوده 
مالیات بر ارزش افزوده برای صنایع نساجی از 9 به 3 درصد نیز 
اشاره کرد. سپس توجه حضار را به فراکسیون 70 نفری حمایت 
از صنعت نساجی در کشور در مجلس شورای اسالمی جلب کرد 
از اشتغالزایی در  و حمایت از صنعت نساجی را حمایت مستقیم 

کشور دانست.

سیاست های دولت چاره ساز نیست؛ صنعت پوشاک بی پناه است

تصویب نامه شماره  اجرای  در  و  متقاضیان  امور  تسهیل  راستای 
در  وزیران  محترم  هیات   97.1.22 مورخ  ه   55300 ت   .4353
جهت ساماندهی و یکپارچه سازی فرآیند ثبت سفارش موارد ذیل 

جهت اجرا ابالغ می شود.

به  ثبتارش  سامانه  در  باقی مانده  تعرفه های  ردیف  تمامی   -1
سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجوز 
ثبت سفارش )اعم از افتتاح یا تمدید( صرفًا از درگاه سامانه جامع 

تجارت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

2- فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات بانکی:
در دوره اعتبار ثبت سفارش بانکی، ویرایش همانند آنچه تابه حال 
در  بود.  مبنا خواهد  است  بانکی عمل می شده  ثبت سفارش  در 
صورت انقضاء مهلت اعتبار ثبت سفارش بانکی، حداکثر یک بار 

تمدید مجاز خواهد بود و اعتبار آن تا سقف 180 روز پس از تاریخ 
صدور ثبت سفارش اولیه است.

3- فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات غیر بانکی:
ثبت  ویرایش همانند  و  اصالحات  ثبت سفارش:  اعتبار  دوره  در 

سفارش بانکی بالمانع است. 
یا  و  ویرایش  هرگونه  سفارش:  ثبت  اعتبار  اتمام  دوره  در 
مورخ  تصویب نامه   14 ماده  کمیته  مجوز  اخذ  نیازمند  تمدیدی 
ثبت سفارش  یا درخواست  و  وزیران است  1397/01/22 هیات 

جدید بانکی انجام شود.
بر این اساس، ثبت سفارش واردات کاال که پیش از این طریق 
سامانه ثبتارش انجام می شد، اینک از طریق سامانه جامع تجارت 
و  است  امکان پذیر   /https://www.ntsw.ir آدرس  به  ایران 

تخصیص ارز مورد نیاز آن نیز در سامانه نیما انجام خواهد شد.

از سوی سازمان توسعه تجارت بخشنامه فرآیند ساماندهی ثبت سفارش ابالغ شد

وی با تاکید بر اینکه در حوزه حمایت از کاالی ایرانی و مبارزه 
با قاچاق کاال گمرک به عنوان یکی از دستگاه ها مربوطه از سال 
حساس  و  ویژه  به صورت  پوشاک  زمینه  در  خصوصا  گذشته 
کرده  برگزار  پوشاک  و  نساجی  تشکل های  با  را  متعدد  جلسات 
است، عنوان کرد: گمرک، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مناطق آزاد سهمیه پوشاک 
تنظیم کرده اند تا بر اساس آن سهمیه عمل کنند، این موضوع در 

قالب یک مصوبه از سوی دولت ابالغ شده است.
به گزارش فصل تجارت، عسگری با بیان اینکه در زمینه تولید 

پوشاک به دلیل وجود مزیت نسبی موظف هستیم نهایت تالش 
خود را داشته باشیم، تصریح کرد: به منظور واردات رسمی کاال 
می کنیم،  استفاده  کنترلی  مختلف  ابزارهای  از  پوشاک  جمله  از 
پوشاک جز کاالهای هدف و در سطح 3 یعنی مسیر قرمز قرار 
ارجاع داده  ایکس ری  به  ارزیابی فیزیکی و سپس  ابتدا  دارد که 
کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  کشور  گمرک  کل  رئیس  می شود. 
و  دولت  حقه  حقوق  وصول  با  که  است  این  ما  تالش  نهایت 
کنترل های جلوگیری از بروز تخلفات از این طریق حمایت خود را 

از کاالی ایرانی داشته باشیم.

سهمیه واردات پوشاک برای مناطق آزاد کشور تعیین شده است/ پوشاک وارداتی 
در مسیر قرمز کنترل های گمرکی قرار دارد

خالصه مذاکرات نهصد  و  هفتاد و سومین 
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

نشست 973 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در روز 
یکشنبه مورخ  97/01/19 در محل انجمن صنایع نساجی 
ایران تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر 

نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات نشست 972 هیات مدیره انجمن مورخ 
96/12/20  قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور 

رسید.
2- آقای مهندس حمیدی پیشنهاد فرمودند که موضوع آب و 
کم آبی و خشکسالی کشور و نحوه تهیه برنامه های کارشناسی 
برای مصرف بهینه آب مقابله با خشکسالی در دستور کار سال 

97 انجمن قرار گیرد. 
3- پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع بررسی های 
شورای  مجلس  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح 
اسالمی مقرر گردید انجمن صنایع نساجی ایران نیز مکاتباتی 
را در این خصوص با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
شورای  مجلس  صنعتی  و  اقتصادی  کمیسیون های  و  ایران 

اسالمی داشته باشد. 
4- آقای لباف توضیحاتی را در خصوص صادرات پررونق نخ 
پلی استر FDY و DTY و ... به کشور ترکیه و مشکالت 
از  مربوطه  مبالغ  دریافت  در  صادرکننده  واحدهای  عدیده 

بانک های ایرانی مطرح فرمودند. 
5- تاریخ یکشنبه 97/4/17 به عنوان تاریخ مجمع عمومی 

عادی سالیانه به تصویب رسید. 
از پیگیری های مربوط به حضور هیات مدیره   6- گزارشی 
 28 لغایت   25( ترکیه    ITM2018 نمایشگاه  در  انجمن 

فروردین 97( ارائه گردید. 
مورخ  کار  و  کسب  تسهیل  کمیسیون  جلسه  گزارش   -7
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در   96/12/22
تهران به اطالع هیات مدیره محترم رسید که در بخش دوم 
این جلسه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شد که 
اجرای این قانون در بیش از 152 کشور جهان و نیز میزان 
نرخ افزایش نسبتاً سریع این قانون در ایران از جمله اهم موارد 
مطروحه در این نشست بود. همچنین این مالیات در دنیا تحت 
کننده  متوجه مصرف  که  می باشد  بر مصرف  مالیات  عنوان 

می باشد که در ایران بیشتر متوجه تولیدکننده می باشد. 
8- به پیشنهاد مهندس حمیدی مقرر شد تا گزارشی تحلیلی 
نسبت به عملکرد هیات مدیره انجمن در سال 96 تهیه گردیده 

و در هیات مدیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. 
9- در مکاتبه سازمان ملی استاندارد ایران به شماره 287513 
مورخ 96/12/8 راجع به درصد تلورانس رطوبت پذیری و کسر 
تخلیه الیاف جاذب الرطوبه قرائت گردید )که کپی نامه مذکور 
دریافت  درصد  استاندارد  ملی  سازمان  که  می باشد(  پیوست 
اسناد مربوطه از شرکت های وارد کننده جهت بررسی و اعالم 

نظر درخصوص میزان درصد مورد نظر می باشد. 
مسافرت  بدلیل  انجمن  مدیره  هیات  آتی  هفته  جلسه   -10
ترکیه   ITM2018 نمایشگاه  از  بازدید  جهت  مدیره  هیات 

برگزار نمی گردد. 
11- جلسه در ساعت 18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت. 
غایبین: مهندس مصطفی حکیمی، مهندس علی فرهی، 
شروین  مهندس  لقمان،  علیرضا  مقدم،  محمدرضا 
الجوردی،  سیدرضا  محمدی،  بهروز  دكتر  بادامچی، 
محسن  مهندس  و  بیدگلی  سیدجواد سجادی  مهندس 

آهنگریان  
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بخشنامه ۱2 ماده ای جهانگیری و واکنش صادرکنندگان؛ تعیین تکلیف ارز 
حاصل از صادرات

کد شناسه کاال در ۱2 گروه 
کاالیی عملیاتی شد/ سامانه 
جامع تجارت تنها درگاه ثبت 
سفارش کاال تولید و تجارت

دستورالعمل نحوه به كارگیری ارز صادراتی 
عدم شفافیت در سیاست های ارزی دولت در حالی است که معاون 
صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه 
دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی و سیاست های تجاری 
کشور با توجه به شرایط جدید ارزی با بیش از 100 نفر از صادرکنندگان 

نمونه و فعاالن عرصه تجارت کشور به گفت وگو نشست.
در این جلسه  مجتبی خسروتاج  در خصوص تغییراتی که در نظام 
وارداتی کشور و همچنین سیاست های صادرات غیر نفتی با توجه به 
سیاست های جدید ارزی پیش روی صادرکنندگان است گفت وگو کرد .

خسروتاج در این نشست به بخشنامه جدیدی که در دوم اردیبهشت 
از سوی معاون اول رییس جمهور اعالم شده است اشاره کرد و گفت: 
در این بخشنامه تعهدات و مسوولیت هایی که متوجه فعاالن اقتصادی 
در امر صادرات است و همچنین روش های مختلفی که می توانند در 
استفاده از ارز صادراتی استفاده کنند تشریح شده است. وی با تبیین 
گذشته  سال  ابتدای  در  گفت:  سال 96  در  کشور  خارجی  تجارت 
استراتژی سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس نقطه نظرات بخش 
خصوصی و تشکل ها تدوین شد و پرونده صادرات غیر نفتی با رشد 6/5 
درصد و رقم 47 میلیارد دالر بسته شد. معاون صادراتی وزیر و ریاست 
کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ابتدای سال 97 با توجه به 
تنش ارزی در کشور، طی مصوبه مورخ 97/1/22  از سوی معاون اول 
رییس جمهور، نرخ ارز 4200 تومان اعالم شد که متعاقبا نرخ شناور 
مدیریت شده مبنای کار قرار خواهد گرفت. پس از آن یکی از دغدغه ها 
این بود که اثر تک نرخی شدن و ثبات ارز بر صادرات و واردات بررسی 

شود تا بدانیم کدام روش برای تجارت خارجی کشور مناسب است.
جزییات بخشنامه 12بندی

بندی،   12 شیوه نامه ای  در  رییس جمهور  اول  معاون  است  گفتنی 
ارز  برای 95 درصد  ابالغ و  را  از صادرات  ارز حاصل  شیوه فروش 
حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد. در این شیوه نامه 
صادرکنندگان مکلف شده اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه 
صادراتی گمرکی، 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از 
این اشکال یا ترکیبی از آنها، استفاده کنند؛ واردات در مقابل صادرات، 
پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، 
سپرده گذاری نزد بانک ها. همچنین 5 درصد باقیمانده به منظور تامین 
هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار 
صادرکننده خواهد بود. براساس این ابالغیه، مصادیق بازگشت ارز 
حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد 
شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی باید تدوین شود. همچنین در بند دو این ابالغیه آمده 
است: ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری می شود در 
هر زمان صرفا می تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل 
صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های 
مجاز. براساس ابالغیه جهانگیری، فروش ارز به بانک ها و صرافی های 

سامانه  راه اندازی  زمان  از  باید  کاال  صادرکنندگان  توسط  مجاز 
»نظام یکپارچه مدیریت ارز )نیما(« از طریق این سامانه انجام شود. 
دستورالعمل و ضوابط اجرایی به پیشنهاد بانک مرکزی ایران به شرح 

ذیل ابالغ شده است که به برخی از آنها اشاره می شود.
1- به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، 
پروانه  تاریخ صدور  از  ماه  مکلفند ظرف شش  کاال  صادرکنندگان 
صادراتی گمرکی 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را )بر اساس 
ارزش FOB یا FCA یا EXW کاال( به یکی از شکل های زیر یا 
ترکیبی از آنها استفاده کنند. پنج درصد باقی مانده به منظور تامین 
هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور  در اختیار 

صادرکننده خواهد بود.
نهادهای عمومی  به  وابسته  2- شرکت های دولتی و شرکت های 
غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده 
مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. 
واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به 

تامین نیازهای خود خواهد بود.
3- کلیه صادرکنندگان موظفند اطالعات مربوط به عملکرد بندهای 
فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات )سماصا( ثبت نمایند.

4- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق 
این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف 

محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
5- اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی 
این  مفاد  رعایت  به  منوط  صادراتی  مشوق های  سایر  و  دارایی  و 

دستورالعمل است.
گمرکات جمهوری  در  کاالهای صادراتی  قیمت گذاری  کمیته   -6
اسالمی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کاالهای صادراتی 

را به روز کند.
7- صادرکنندگانی که مقصد نهایی کاالی آنها کشورهای عراق و 
افغانستان است و مبادالت کاالیی در بازارچه های مرزی تا اطالع 

ثانوی الزامی به اجرای جزء )پ( بند )1( ندارند.
8- آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمان های پولی 
سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند مشمول این دستورالعمل 

نمی باشند.
9- بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب 

مقررات ارزی به فروش رسانند.
10- بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به 

بانک مرکزی به فروش رسانند.
دستورالعمل  این  ابالغ  تاریخ  از  است  ایران موظف  11- گمرکات 
اطالعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی 

به بانک مرکزی ارسال کند.
12- انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی 

به کارگروه موضوع ماده 14 تصویب نامه صدرالذکر واگذار می  شود.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه با 
کاالیی  گروه  پنجم اردیبهشت 12  تا  خودرو  کردن  شناسه دار 
شناسه دار می شوند، گفت: کد ره گیری در مورد 3 گروه کاالیی 

عملیاتی شده است.
با  مبارزه  قانون  ماده 13  بند 3  براساس  گفت:  تابش  عباس 
قاچاق کاال و ارز 12 گروه کاالیی مشمول اخذ شناسه کاال و 

کد رهگیری هستند. 
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: دستورالعمل 12 گروه کاالیی برای اخذ شناسه کاال ابالغ و 
نهایی شده است و در حال حاضر 11 گروه کاالیی شناسه کاال 
اخذ می کنند و براساس دستورالعمل جدید از 5 اردیبهشت ماه هم 
خودرو برای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت مشمول اخذ 
شناسه کاال می شود. وی افزود: بنابراین عمال از هفته آینده ثبت 
سفارش کلیه 12 گروه کاالیی شامل دخانیات، موبایل و تجهیزات 
کاالهای  و  داروها  خانگی،  لوازم  پوشاک،  خور،  کارت  سیم 
سالمت محور، خودرو، قطعات یدکی خودرو، طال و مسکوکات، 
محصوالت کشاورزی و داروهای دامی، فرآورده های نفتی و گاز 
و پتروشیمی، سرگرمی و اسباب بازی در سامانه جامع تجارت 
انجام می شود.  به گزارش  خبرگزاری فارس، تابش با بیان اینکه 
اخذ شناسه کاال در سامانه جامع تجارت مشمول کاالهای تولید 
داخل و کاالهای وارداتی است، گفت: سامانه جامع تجارت شامل 
9 سامانه اصلی و 8 سامانه فرعی است که درگاه واحد همه این 
سامانه ها که بازرگانان و ذینفعان با آن ارتباط دارند، سامانه جامع 
تجارت است. وی افزود: اکنون تمام زیرساخت ها فراهم است و 
طی همین هفته بحث ارتباط وب سرویس را برای تکمیل زنجیره 

کاالی تجاری با گمرک انجام می شود. 
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مورد شناسه ره گیری هم بیان داشت: براساس قانون اخذ شناسه 
ره گیری کاالها باید یک سال بعد از اجرای شناسه کاال عملیاتی 
شود.  وی افزود: براساس اولویت بندی اکنون دخانیات، موبایل و 
تجهیزات سیم کارت خور و کاالهای سالمت محور کد رهگیری 

دریافت می کنند. 
وی با اشاره به بخشنامه  های اخیر بانک مرکزی در مورد مدیریت 
و ساماندهی بازار ارز گفت: به دلیل تغییر در برخی ضوابط توقفی 
در ثبت سفارش به وجود آمد، اما با هماهنگی ها و اصالحات انجام 
شده، سامانه جامع تجارت هم اکنون در حال خدمات دهی به 

مراجعه کنندگان است. 
تابش بیان داشت: ثبت سفارش خودرو هم در حال انجام است و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
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 مالیات بر ارزش افزوده، باری بر دوش تولیدكنندگان
حبیب ا... شاه کرمی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع 
نساجی استان اصفهان در ارتباط با وضعیت صنعت نساجی در استان 
معتقد است زمان اندکی تا نابودی صنعت نساجی استان اصفهان نمانده 
است. وی دراین ارتباط اظهار کرد: در سال 97 پیش بینی شده بود که 2 
هزار و 200 واحد فعال در بخش نساجی داشته باشیم اما با شرایط رکود 
حاکم به نظر می رسد بیش تر از هزار و 200 تا هزار و 300 واحد فعال 
در استان نداشته باشیم. این صنعت که خود زمانی بسیاری از مشکالت 

اقتصادی جامعه را برطرف می کرد امروز خود نیاز به کمک دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان 
اصفهان در مورد مشکالت صنعت نساجی بیان کرد: یکی از مشکالتی 
که همیشه فعاالن این صنعت را تهدید می کند مالیات بر ارزش افزوده 
است. متأسفانه دولت تمام فشار خود را فقط روی تولیدکنندگان این 
بخش گذاشته است و مالیات را تنها از قشر تولیدکننده دریافت می کند. 
هر تولیدکننده باید 9 درصد مالیات پرداخت کند که تولیدکننده باید برای 
جبران این هزینه ها، قیمت کاالی نهایی خود را باال ببرد و نتیجه آن 
گران شدن اجناس و روی نیاوردن به کاالی ایرانی است. وی ادامه داد: 
این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان مالیات از مصرف کننده 
نهایی دریافت می شود. در کشور ایران نیز فقط شعار می دهیم و در 
سخن گفته می شود که باید از مصرف کننده مالیات گرفت اما در حوزه 
عمل که وارد می شویم از تولیدکننده مالیات گرفته می شود. وی افزود: 
در فضای کسب وکار از 150 کشور جهان، ایران در رتبه 124 قرار دارد 
و این بیانگر آن است که غیراز صنعت نساجی وضعیت صنایع دیگر هم 
خوب نیست. واردات 40 درصدی قاچاق، پرداخت بیمه 30 درصدی، 
بهره بانکی 23 درصدی از مهمترین مشکالت صنعت نساجی است 
که تولیدکننده ایرانی و بویژه اصفهانی را با خطر جدی ورشکستگی 

از منچستـر شـرق تنها یک خاطـره باقیمانـده است
باید  دولت  مشکالت  این  شدن  برطرف  برای  است.  کرده  روبه رو 

برنامه ریزی های خاصی برای رفع مشکالت داشته باشد.
 رونق صنعت در گرو رونق نساجی

مظفر چلمقانی دبیر انجمن صنفی نساجی استان اصفهان نیز معتقد است 
واردات بی رویه مشکل بزرگ صنعت نساجی است.

هر  کرد:  عنوان  نساجی  صنعت  مشکالت  برخی  به  اشاره  با  وی 
تولیدکننده باید مقداری از هزینه تولید خود را صرف مالیات، عوارض، 
حقوق کارگر و بیمه کند. وقتی تولیدکننده با این هزینه ها روبه رو باشد 
مجبور خواهد  شد قیمت کاالی نهایی خود را باال برده و به فروش رساند. 
این امر در صورتی است که واردکننده کاالهای قاچاق بدون پرداخت 
هزینه های تولیدکننده، اجناس خود را به قیمت بسیار پایینی به فروش 
می رسانند. همین امر باعث می شود تا مردم به سمت کاالی قاچاق با 
قیمت های پایین رفته و کارخانه های نساجی با رکود دست وپنجه نرم 
کرده، مشکالت زیادی داشته و به سمت ورشکستگی نزدیک تر شوند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان در مورد اهمیت 
صنعت نساجی تصریح کرد: همه صنایع از دروازه نساجی عبور می کنند، 
وقتی کارخانه نساجی مشغول به فعالیت است تمام صنایع دیگر به 
نحوی به آن ارتباط دارند و با رونق گرفتن این صنعت بقیه صنایع نیز 

رونق خواهند گرفت.
وی گفت: دولت باید سیاست های خاصی را جهت مبارزه با واردات 
بی رویه و قاچاق اتخاذ کند و جلوی واردات این اجناس قاچاق گرفته 
شود تا شاهد بهبود وضعیت این صنعت باشیم. چلمقانی افزود: درصورت 
حمایت نکردن دولت، اگر واردات بی رویه و قاچاق در سال 97 ادامه دار 
باشد، 100 هزار کارگر مشغول در این حرفه بیکار خواهند شد و باید با 
صنعت نساجی اصفهان که روزی قطب صنعتی کشور بود، خداحافظی 

کرد.

کرد:  اظهار  قدیری  جاللی  سعید 
شعار های سال که مطرح می شود 
واکنش  سریع  خیلی  مسئوالن 
می کنند  سعی  و  می دهند  نشان 
در جهت شعار سال صحبت هایی 
انجام و راهکار هایی ارائه دهند اما، 
در مقام عمل که می رسد موجب 
فقط  مسئوالن  و  می شود  نگرانی 
و  تولید  اتحادیه  دبیر  نکنند.  اکتفا  سخنرانی  و  زدن  بنر  به 
صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: مسئوالن باید شاخص 
کمی قرار دهند که طی یکسال برای تحقق شعار سال چه 
بحث  که  پوشاک  و  نساجی  صنایع  در  گفت:  وی  کرده اند. 
نخست آن موضوع قاچاق است و یکسال و نیم در جلسات 
هدف گذاری  مسئوالن  می کنیم  صحبت  آن  درباره  مختلف 
که   95 سال  از  اینکه  بیان  با  قدیری  نکردند.  زمینه  این  در 
است  پیگیری  حال  در  پوشاک  و  نساجی  در  قاچاق  موضوع 
نه تنها قاچاق کم نشده بلکه بیشتر هم شده است، تصریح 
کرد: زمانی که یک دستورالعملی برای ساماندهی موضوعی 
صادر و جدی با آن برخورد نمی شود متخلفان ابعاد و گستره 
تخلف را بیشتر می کنند. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک ایران با اشاره به رتبه اول قاچاق پوشاک در کشور 
تاکید کرد: قاچاق پوشاک به کشور 2/6 تا 2/8 میلیارد دالر 
صورت  به  دالر  میلیون   60 تنها  مقابل  در  و  است  سال  در 
رسمی وارد می شود اما، اقدام موثری از سوی دولت صورت 
و  معدن  وزارت صنعت،  مسئوالن  از  انتقاد  با  وی  نمی گیرد. 
تجارت اظهار کرد: مسئوالن وزارت صنعت فکر می کنند اگر 
آمار را کم اعالم کنند مشکل برطرف می شود و آمار قاچاق 
را یک میلیارد دالر اعالم می کنند در حالی که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز که مرجع اصلی در این زمینه است می گوید 
2/6 میلیون دالر حجم قاچاق پوشاک است. قدیری با بیان 
ندارد، تصریح  فایده ای  به سال کم کنیم  را سال  آمار  اینکه 
کرد: مسئوالن وزارت صنعت باید به خودشان بیایند و با آمار و 
ارقام بازی نکنند و با برنامه ریزی جلوی قاچاق را بگیرند. دبیر 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: حمایت 
از کاالی ایرانی دو وجه دارد یکی حمایت و وجه دیگر مقابله 
با تهدید کاالی داخلی است که باید هر دو وجه دیده شود و با 
تهدیدات مقابله کرد. پیش از این خسروتاج معاون وزیر صنعت 
و رئیس سازمان توسعه تجارت حجم قاچاق پوشاک به کشور 

را یک میلیارد دالر اعالم کرده بود.

مسئوالن وزارت صنعت با آمار بازی می کنند
حجم قاچاق پوشاک 2/6 میلیـارد دالر است

سـامـانـه نیمـا رونمایـی شـد
سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی یا »نیما« برای ساماندهی معامالت 

ارزی با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی و عملیاتی شد.
به گفته مسووالن بانک مرکزی این سامانه قابلیت تنظیم شوندگی و 
سیاستگذاری دارد و تمام منابع و مصارف ارزی کشور در سامانه جمع 
می شود و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاستگذار عرضه 
و تقاضا صورت می گیرد. سامانه نیما ابزار اطالعاتی برای رصد لحظه ای 
بازار ارز است و از این طریق امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر 
را برای حاکمیت فراهم می کند. این سامانه می تواند با پیش بینی قبل 
از وقوع التهابات بر بازار ارز، نیازمندی ها و منابع ارزی را با توجه به 
سیاست های کالن کشور کنترل کند و مصارف ارزی را به صورت 
سیستماتیک در اختیار بگیرد. در ساختار سامانه نیما، چهار بازیگر عمده 
تعریف شده که شامل  وارد کنندگان کاال و خدمات به عنوان متقاضیان 
ارز، صادرکنندگان کاال و خدمات شامل دولت به عنوان صادر کننده 
نفت و واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها و سیاستگذار ارزی که بر 
اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها 
و سقف مصارف را کنترل می کند. نیما سه ویژگی دارد؛ فراهم کردن 
داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، عملیاتی کردن فرآیند 
تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه، پیوند دهنده 
ارگانیک با فرآیند تجارت خارجی کشور از مسیر ثبت سفارش تا ترخیص 
کاال و پوشش دهنده نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و 
دانشجویی. به گزارش ازجهان صنعت ،نقش صرافی ها و بانک ها در 
سامانه نیما هم به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی مکمل نقشی 
است که بانک ها برعهده دارند تا بر اساس نیازهای وارد کنندگان امکان 
تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذاران 
وجود داشته باشد. با عملیاتی شدن سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی 
یا نیما، رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود و 
پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع 
نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستماتیک در آن قابل کنترل است و با 
سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پنجره واحد نظام 

فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.
رییس کل بانک مرکزی نیز در آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما 
حجم گشایش اعتبار بر مبنای دالر 4200 تومان را 9210 فقره اعالم 
کرد و گفت: برای تامین ارز مسافرت های خارجی، دانشجویان و بیماران 

تصمیماتی گرفته شد.
ولی اهلل سیف افزود: این حجم از گشایش اعتبار معادل دو میلیارد و 361 

میلیون دالر بوده است.
وی ادامه داد: در بخش یورو نیز 5250 فقره با ارزش یک میلیارد و 555 
میلیون دالر از تاریخ 22 فروردین تا سوم اردیبهشت ماه تخصیص داده 
شده است. رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین 6085 
فقره به ارزش یک میلیارد و 342 میلیون دالر نیز ارزهای مختلف با دالر 

4200 تومانی تخصیص داده شده است.
سیف با اشاره به اعالم آمادگی صرافی بانک ها برای همکاری گفت: 
صرافی های بانک ها اعالم آمادگی کرده اند که بدون هیچ محدودیتی 

ارز را خریداری کنند. البته هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اولویت اصلی به حرکت 
در آمدن سامانه نیماست، تصریح کرد: بر همین اساس واردات و صادرات 
ارز  البته برای تامین  کشور در شرایط مناسبی جریان پیدا می کند، 
مسافرت های خارجی، دانشجویان و بیماران تصمیماتی گرفته شده و 
با امکاناتی که ممکن است در سامانه نیما ایجاد شود، اقدامات جدیدی 

در این موارد انجام می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به قابلیت های سامانه نیما گفت: 
تمام منابع و مصارف در یک محل جمع و بر اساس برنامه سیاستگذار 

عرضه تعیین می شود.
رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: واردکنندگان کاال و خدمات و 
همچنین صادرکنندگان که شامل دولت و بخش خصوصی است، 
می توانند از این سامانه بهره گیری کنند. همچنین واسطه گران شامل 
بانک ها و صرافی ها منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان 

هدایت می کنند.
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