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جزئیات دریافت مابه التفاوت ارزی

فهرست منتشر شده شامل 25 گروه کاالی اساسی تغییر نمی کند

مقایسه نساجی ایران با برخی کشورها/چرا 60درصد ظرفیت کارخانجات 
پوشاک خالی است؟

شیوه جدید اخذ مابه التفاوت ارزی از واردکنندگان به منظور ترخیص 
کاال از گمرک اعالم شد. گمرک ایران با مبنا قرار دادن نرخ ۷۰۰۰ 
تومان برای هر دالر، اعالم کرده است که به ازای هر دالر، ۲۸۰۰ 
تومان )تفاضل نرخ رسمی دالر یعنی ۴۲۰۰ تومان و نرخ دالر ۷۰۰۰ 
تومانی( از واردکنندگان برای پرداخت مابه التفاوت ارزی و ترخیص 
کاالهایشان از گمرکات دریافت خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد،با 
ابالغ این بخشنامه، نسبت به تعیین تکلیف کاالهایی که مشمول 
پرداخت مابه التفاوت ارزی هستند و در گروه های سه گانه معافیت ها از 
پرداخت مابه التفاوت حضور ندارند، اقدام شده است. براساس این ابالغیه 
واردکنندگان مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی، ملزم شده اند ضمن 
امضای تعهدنامه ارزی، نسبت به ترخیص کاالهایشان از گمرکات اقدام 
کنند و چنانچه از این اقدام خودداری کنند، از سوی مراجع ذی ربط به 
سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. در این راستا بانک های 

در حالی که برخی رسانه ها از انتشار لیست جدید کاالهای اساسی خبر 
داده اند، رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: فهرست منتشر شده که 
شامل ۲5 کاالی اساسی است، تغییری نمی کند در پی ابالغ بسته جدید 
ارزی و مصوبه شانزدهم مرداد ماه امسال مبنی بر پرداخت مابه التفاوت 
ارزی برای کاالهای وارد شده در گمرک که در بسته جدید مشمول 
ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیستند، فهرستی شامل ۲5 گروه کاالیی در 
بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان منتشر شد 
که کاالهای تعریف شده در آن جدول، مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 

شدند. 
اما در پی انتشار فهرست 3۴۷9 قلم کاال مبنی بر معافیت  پرداخت 
ما به التفاوت نرخ ارز، برخی رسانه ها از انتشار و ابالغ آخرین ویرایش لیست 
کاالهای اساسی یا فهرست جدیدی از این کاالها خبر دادند. مجتبی 
خسروتاج  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ فهرست 
جدید یا ویرایش جدیدی از کاالهای اساسی ابالغ و منتشر نشده است. 
اما از ابتدا نیز اعالم کرده بودیم که فهرست این کاالها به شرط آنکه 
وزارتخانه های متولی شان یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم بازار 
را تضمین کنند، می تواند افزوده شود. یعنی اگر وزارتخانه ای بتواند کاالیی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه دریافت کنندگان ارز در 
بانک و نیز دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای 
واردات کاال وثیقه و تضمین کافی تامین کنند. بر این اساس چناچه 
واردکننده از واردات کاالیی که تامین ارز شده ،سرباز زند،ضمن 
توقیف وثیفه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات 

تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری درباره میزان ارز تامین شده برای 
مواد اولیه و کاالهای اساسی نیز توضیح داد: کل ارز تامین شده برای 
واردات مواد اولیه و نیز واردات کاالهای اساسی، دارو وتجهیزات 
پزشکی از اول سال جاری تا پایان بیست وهفتم مردادماه کمتر از ده 

میلیارد دالر بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر سخنانش،درباره موعد 
قانونی واردات کاالهایی که ارز به آنها تخصیص یافته نیز گفت: 
و  تجهیزات  واردکنندگان  کشور،  آمره  ومقررات  قوانین  براساس 
ماشین االت طبق قرارداد خرید ،عموماً باالتر از شش ماه برای ورود 

و ترخیص کاال از گمرک فرصت دارند. 
همچنین واردکنندگان سایر کاالها قباًل تا شش ماه و براساس 
دوماه  و  به کشور  کاال  ورود  برای  ماه  دولت، سه  مصوبه جدید 
برای خروج کاال از گمرکات یعنی در مجموع پنج ماه برای ورود 
کاالی مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند. شریعتمداری در ادامه 
درباره تکلیف والزام واردکنندگان به واردات کاال نیز تاکید کرد: همه 
دریافت کنندگان ارز و نیز دریافت کنندگان ارز رسمی، مکلف به 
سپردن تعهد واردات کاال به کشور هستند ودر صورت تخلف از 
این مقررات، بانک های عامل و گمرکات مکلف به ضبط وثایق و 
تضامین و شکایت از آنها در محاکم تعزیرات به اتهام قاچاق ارز 
هستند. او همچنین درباره نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی 
واردکنندگان هم گفت: در این رابطه مقرر شده است تا شش ماه به 
واردکنندگان برای تسویه فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه 

مجوز ترخیص کاالی آنها صادر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگر سخنانش 
درباره بورس کاال و عرضه محصوالت فوالدی و نیز دیگر انواع 
عرضه توضیح داد: محصوالت فوالی و انواع دیگر کاالهای عرضه 
شده در بورس بر اساس دالر رسمی انجام خواهد شد و خریداران 
موظف خواهند شد حداقل ۷5 درصد محصوالت بعدی را در بورس 
و با همان دالر رسمی عرضه کنند. شریعتمداری تاکید کرد: به رئیس 
بورس کاال گفته بودیم، اسامی خریداران را اعالم کند تا شائبه حضور 
دالالن در رسانه ها پایان پذیرد. اما تعلل بورس کاال در این مورد 

تعجب برانگیز است.

رئیس بورس کاال باید اسامی 
خریداران را اعالم کند

به فهرست ابالغ شده اضافه کند که مانند دیگر کاالهای اساسی توانایی 
کنترل تنظیم بازار را از مبدأ تا سفره مردم داشته باشد، منعی در این 
زمینه وجود نخواهد داشت. وی افزود: تاکنون وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کاالهای خود را به  روز نکرده 
و چیزی به آن اضافه نکرده اند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی برخی اقالم را به کاالهای اساسی مورد نظر خود اضافه کرده 
است که از این به بعد نیز امکان آن وجود خواهد داشت. البته پیش از 
این نیز خسروتاج درباره این مسئله با اشاره به اینکه ممکن است کاالهای 
مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود، گفته بود که در فرآیند ثبت 
سفارش وزارت بهداشت دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل 
55۰ تعرفه در انتهای فهرست کاالهای اساسی است که اعالم شد اما 
دولت در مصوبه خود تاکید کرده »کاالهایی ارز دولتی دریافت کنند که 
بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان 
شکل نگیرد«. وزارت  صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت بهداشت هر کدام متولی کاالهای خود هستند و اگر بتوانند متعهد 
شوند که کاالی دیگری را نیز می توانند در این فرآیند به صورت کامل 
کنترل کنند، مشکلی برای اضافه شدن آن کاال در فهرست کاالهای 

مشمول ارز دولتی وجود ندارد.

هزینه ایجاد شغل در صنعت پوشاک ۲5 تا 3۰ میلیون تومان، یعنی 
یک چهارم متوسط صنایع پایین دستی است اما به گفته کارشناسان، 
حدود 6۰درصد ظرفیت فعلی کارخانجات این صنعت درکشورمان خالی 

است.
 بر اساس اعالم سازمان تجارت جهانی حجم گردش تجاری منسوجات 
و پوشاک در جهان، ساالنه بالغ بر 15۰۰میلیارد دالر تخمین زده می شود 
و سهم ارزآوری این محصوالت از کل تجارت کشورهای صاحب نام 
این صنعت همچون چین، ترکیه، هند، اندونزی و ویتنام بالغ بر ۲۰ 
کشورهایی  برای  بخش  این  ارزآوری  همچنین سهم  است.  درصد 
همچون بنگالدش، سریالنکا، پاکستان و کامبوج هم بیش از 5۰ درصد 

ادامه در صفحه 2و بعضاً تا ۸۰ درصد از کل صادرات را شامل می شود.

عامل موظف هستند مراتب را به بانک مرکزی اعالم کنند تا نسبت 
به تامین و تخصیص ارز این دسته از واردکنندگان، در آینده جلوگیری 
شود. از سوی دیگر درحالی نرخ ۷۰۰۰ تومان برای پرداخت مابه التفاوت 
ارزی به عنوان مبنا تعریف شده است که حدود یک هفته گذشته نرخ 
معامله شده در بازار دوم ارز، در کانال ۸۰۰۰ تومان جریان داشته است. 

ادامه در صفحه 2ارائه بسته جدید ارزی در اواسط مرداد ماه از سوی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مجتبی خسروتاج:

به گزارش خبرگزاری فارس، در کشور ما نیز آن طوری که بانک مرکزی 
گزارش داده، سرانه مصرف پوشاک کشور حدود 3 تا ۴ درصد هزینه 
مصرفی خانوار در سال است و طبق نظر کارشناسان: »بازار این صنعت 
1۴ تا 15 میلیارد دالر ارزش دارد که حداکثر تعداد شاغلین آن، 5۰۰هزار 
نفر است و با این میزان نیروی کار، حدود ۴۰درصد پوشاک کشور را 
تولید می کنیم«؛ این یعنی 6۰درصد این بازار خالی است و می توان این 

خالء را عامل اصلی ورود پوشاک قاچاق به کشور قلمداد کرد.
*مقایسه صنعت نساجی ایران با برخی كشورها

 چین از سال 1991 تا ۲۰۰۸ بیش از ۸۴۰میلیارد دالر آمریکا، جذب 
سرمایه مستقیم خارجی داشته که بیش از نصف این مقدار به بخش 

تولید، شامل نساجی و پوشاک سرازیر شده است. برای 
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رئیس کل بانک مرکزی، با استقبال فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 
همراه شد و اجرای سیاست های جدید ارزی را به عنوان ضرورتی برای 
ساماندهی بازار ارز و فضای کلی اقتصاد عنوان کردند. اما در روزهای 
پس از ابالغ بسته ارزی، انتقادات و نگرانی ها نسبت به اجرای بند 5 بسته 
جدید که به اخذ مابه التفاوت ارزی از کاالهای وارداتی برای ترخیص از 
گمرک اشاره دارد، قوت گرفت. در بخشی از بند 5 مصوبه جدید ارزی 
تاکید شده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این تصویب نامه، 
ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما )گروه های کاالیی اول و دوم( 
تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، )به جز کاالهای موضوع 
)1( این تصویب نامه(، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و 
نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط، نسبت به 
صدور مجوز ترخیص اقدام کنند. در هفته های اخیر این بند از بسته 
جدید ارزی واکنش های زیادی را به دنبال داشت و فعاالن اقتصادی از 
جمله روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران طی نامه هایی جداگانه به 
مقامات عالی رتبه دولت،  خواستار بازنگری در بند 5 و معافیت تجهیزات، 
ماشین آالت و مواد اولیه از این بند قانونی شدند. به دنبال انتقادات مطرح 
شده، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادی را 
برای معافیت مواد اولیه و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت ارزی به 
هیئت وزیران ارائه کرد که این پیشنهاد با موافقت هیئت دولت همراه شد 
و معاون اول رئیس جمهوری جزئیات معافیت ها از پرداخت مابه التفاوت 
»ماشین آالت،  جهانگیری،  اسحاق  ابالغیه  براساس  کرد.  ابالغ  را 
تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط 
تولید«، »مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز« و »مواد اولیه 
دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات پزشکی« 3 
گروه کاالیی هستند که مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارزی 

جزئیات دریافت مابه التفاوت ارزی
ادامه از صفحه 1

خالصه مذاکرات  نهصد  و  هشتاد و 
نهمین  نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 

نساجي ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  نشست 989 
در روز یکشنبه مورخ 97/05/28 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و در خصوص موارد ذیل بحث و 
تبادل نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1- خالصه مذاکرات نشست 9۸۸ هیئت مدیره انجمن مورخ 
9۷/۰5/۲1 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید. 
۲- درخصوص بسته ارزی دولت و مشکالت ایجاد شده برای 
واحدهای تولیدی بحث و تبادل نظر شد و  تاثیر سیاست های 
جدید ارزی بر تولید و صنعت و بخصوص تامین مواداولیه و ماشین 

االت صنایع نساجی مورد تحلیل قرار گرفت. 
3- گزارش جلسه کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، 
موضوع  با  مورخ 9۷/5/۲3  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
بررسی مسائل و مشکالت بررسی کاال و آشفتگی بازار مواداولیه 

ارائه گردید که گزارش مکتوب آن پیوست می باشد . 
کاهش 11 درصد عرضه و افزایش تقاضای خرید به میزان %33۰ 
که بدلیل اختالف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد می باشد و همچنین 
تحلیل مسائل و مشکالت سایت بهین یاب از جمله مواردی بود 

که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت . 
۴- درخصوص میزان عرضه مواداولیه مورد نیاز صنعت نساجی در 
بورس و همچنین قیمت عرضه مواد بحث و تبادل نظر بسیاری 
صورت گرفت و آقایان دکتر شیبانی، آهنگریان و لباف توضیحات 
آقای  همچنین  فرمودند  ارائه  خصوص  این  در  را  مبسوطی 
مهندس شهالیی گزارشی از نشست مشترک فعالین صنعتی با 
اقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهندس زنگنه 
وزیر نفت ارائه فرمودند در نهایت مقرر شد تا کارگروهی نسبت به 
جمعبندی آمارهای مختلف و نیز دیدگاههای کارشناسی اعضای 
انجمن در این خصوص اقدام نماید و نتیجه را جهت پیگیری 

بعدی به هیئت مدیره انجمن منعکس نماید. 
5- مکاتبه شرکت پردیس بافت یزد به شماره 96/65/پ مورخ 
9۷/5/۲۸  درخصوص مشکالت ایجاد شده در مورد ترخیص 
ماشین آالت خط تولید آن شرکت مبنی بر لزوم پرداخت مابه 
التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار ثانویه به بانک مرکزی 

قرائت گردید. 
6- درخصوص مشکالت تولیدکنندگان در تامین مواداولیه، بحث 
انجمن صنایع  گردید  نهایت مصوب  در  که  نظر شد  تبادل  و 
مراجع ذیصالح درخصوص  با  مکاتبه  به  نسبت  ایران  نساجی 
تامین ارز دولتی )۴۲۰۰ تومانی( برای ورود ماشین آالت واحدهای 
تولیدی اقدام نماید )با فرض بر اینکه ارز مواد اولیه با ارز ثانویه به 

سهولت تامین می گردد(.
همچنین مصوب گردید که انجمن نسبت به مکاتبه با مراجع 
درخصوص  اداری  بروکراسی  حذف  درخصوص  ذیصالح 
و  مواداولیه  تامین  در  تولیدی  واحدهای  به  آزاد  ارز  تخصیص 
تسهیل در فرآیند واردات مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی 

اقدام نماید. 
و  بحث  انجمن  تخصصی  کمیته های  ساختار  درخصوص   -۷
تبادل نظر شد و مقرر شد تا در جلسه آتی نسبت به آن اتخاذ 

تصمیم شود . 
۸- مصوب شد تا نشست مشترک با تشکل های نساجی بصورت 

فصلی ادامه یابد . 
1۲- جلسه در ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 

خاتمه یافت . 
میهمانان آقایان : مهندس سرشارزاده و نوروز پور )بافت 

حریر سمنان و تعاونی فرش ماشینی آران و بیدگل( 
رمضانی، سیدجعفر  ، حسنعلی  زینی  البدل: محمود  علی 

حسینی و مهدی ضابطی 

شدند. البته با وجود آنکه این بخشنامه با استقبال فعاالن اقتصادی همراه 
شد، اما همچنان بخشی از واردکنندگان و تجار نسبت به آن اعتراض 
دارند؛ به طوری که با طرح شکوائیه  ای به دیوان عدالت اداری خواستار لغو 
کامل بند 5 بسته ارزی شدند. به باور این گروه از واردکنندگان اجرای 
این بند قانونی هزینه های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند 
و در صورت تداوم این روند، به دلیل مسدود شدن کاالها درگمرکات، 
باید درآینده  نزدیک، منتظر گرانی در بازار باشیم. اما بر اساس تصمیم 
جدید دولت در مورد دریافت مابه التفاوت ارزی بانک های عامل موظف 
شده اند،  نسبت به دریافت تعهد پرداخت مابه التفاوت ۲۸۰۰ تومانی به 
ازای هر دالر برای صدور مجوز ترخیص اقدام کنند. با این بخشنامه 
کاالهایی که مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی هستند و در گروه های 
سه گانه معافیت های ارزی از پرداخت مابه التفاوت قرار نمی گیرند، تعیین 
تکلیف شدند و شیوه جدید پرداخت مابه التفاوت ارزی  آنها مشخص شده 
است. در این بخشنامه تصریح شده است که رفع تعهد ارزی برای این 
گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت 
مابه التفاوت مذکور به بانک عامل حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص کاال 
خواهد بود. همچنین در مواردی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت 
ارزی خودداری کند، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان 
تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی اعالم کند تا از تامین و 
تخصیص ارز در موارد آتی جلوگیری شود. علی معقولی، مدیر کل مرکز 
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در ابالغیه جدید اعالم کرده است، 
اظهارنامه هایی که قبل از ابالغ این مصوبه از سوی بانک های عامل 
نسبت به صدور اعالمیه تامین ارز آنها در سامانه جامع امور گمرکی اقدام 
شده و کاالهای مربوطه از گمرک ترخیص نشده باشد، باید ضمن اعالم 
مجدد بانک های عامل مبنی براخذ تعهد موضوع بند 5 مصوبه ارزی و 

درج مراتب در سامانه، با رعایت سایر مقررات اقدام شود.

کشوری همچون پاکستان نیز صنعت نساجی، بیش از ۴۰درصد اشتغال 
صنعتی و صادرات را به خود اختصاص داده و یا آنکه صادرات منسوجات 
و پوشاک تایوان، ۴۸درصد صادراتش را شامل می شود. مجموع صادرات 
منسوجات و پوشاک ترکیه هم در سال های ۲۰11، ۲۰1۲ و ۲۰13 به 
ترتیب بالغ بر ۲5، ۲۷ و 3۰میلیارد دالر بوده است و این یعنی آنکه 
نساجی و پوشاک سهمی در حدود 1۸درصد از کل صادرات کشور ترکیه 
در سال۲۰13 را تصاحب کرده  است. مهم ترین دلیل این موفقیت پایین 
بودن هزینه دستمزد در کشور ترکیه در مقایسه با اروپا است به طوریکه 
هزینه نیروی کار به ازای هر ساعت در کشور ترکیه بالغ بر ۴.5 دالر 
و در کشورهای اسپانیا و فرانسه به ترتیب ۲6 و ۴۰دالر است. این رقم 
برای کشور ما به حدود یک دالر می رسد. همچنین بر اساس آمارها و 
نیز گفته های کارشناسان مربوطه، مصر کشوری است که نساجی ندارد 
اما با تولید پوشاک طی 5 سال اخیر توانسته که بیش از 6۰۰هزار شغل 
در این صنعت ایجاد کند و صربستان و گرجستان هم به همین ترتیب 
موفق بوده اند. در بنگالدش نیز با وجود آنکه صنعت نساجی وجود ندارد 
اما حدود ۲5 میلیون نفر در صنعت پوشاک مشغول به کار هستند و 
صادرات هم دارند. در نمودار زیر وضعیت صنعت نساجی و پوشاک ایران 
با تعدادی از کشورها مقایسه شده است. طبق این نمودار، صنعت نساجی 
در کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان سهم قابل توجهی از اقتصاد این 
کشورها را به خود اختصاص داده به گونه ای که به ترتیب 15تا۲5 درصد 
اقتصاد این کشورها مربوط به بخش نساجی است. در اقتصاد چین، ایتالیا 
و هند هم سهم بخش نساجی و پوشاک حدود 1۰درصد تولید ناخالص 

ملی را تشکیل می دهد.
*چرا 60درصد ظرفیت كارخانجات فعلی پوشاک كشور خالی 

است؟
به گزارش فارس، در حالیکه ترکیه هم مانند ایران ۸۰میلیون جمعیت 

دارد اما به اذعان رضا تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب وکار، اشتغال 
پایدار »زنجیره صنعت پوشاک در ایران، ۸6۰هزار نفر شاغل دارد اما در 

ترکیه 9میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند«.
همچنین صادق نجفی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران هم عنوان می کند که »سرانه صادرات پوشاک برای 
کشورهای ترکیه، چین و ایران به ترتیب برابر با 1۴۰دالر، ۸۰دالر و 
۸9سنت است«. همچنین بر اساس آمار و گزارشات بنیاد نساجان ترکیه، 
این کشور دومین تولیدکننده بزرگ جهانی جوراب، سومین صادرکننده 

بزرگ لباس زیر و بزرگترین تولیدکننده پارچه جین است.
بنابراین اگرچه صنعت پوشاک ظرفیت زیادی برای گسترش و ایجاد 
اشتغال دارد و هزینه ایجاد شغل در این صنعت، ۲5 تا 3۰میلیون تومان 
یعنی یک چهارم متوسط صنایع پایین دستی است اما به گفته سعید 
جاللی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، »5۰ 

تا 6۰ درصد ظرفیت کارخانجات فعلی صنعت پوشاک خالی است«.
با این تفاسیر، صنعت نساجی و پوشاک کشور این توانایی را دارد که 
با حجم سرمایه گذاری بسیار پایین تر نسبت به سایر صنایع، اشتغال 
بیشتری ایجاد کند و این امر تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی کشور و 
نیز کاهش بیکاری در پی خواهد داشت اما سوال اینجاست که با ادامه 
روند موجود، آیا می توان چشم انداز مثبتی برای صنعت پوشاک کشور 

متصور شد یا خیر؟
البته نباید فراموش کرد که ورود به فاز صنعتی شدن و توسعه یافتگی 
در تمامی کشورهای پیشرفته مانند آلمان، انگلیس، ژاپن، کره و غیره با 
این صنعت آغاز شده و همچنان نیز در اقتصاد و تجارت این کشورها 
نقش قابل توجهی را ایفا می کند اما به اذعان فعاالن این حوزه، قاچاق 
پوشاک کشورمان، ۲.6 تا ۲.۸میلیون دالر در سال است و متأسفانه اقدام 
موثری هم از سوی دولت برای کنترل قاچاق پوشاک صورت نمی گیرد.

ادامه از صفحه 1

مقایسه نساجی ایران با برخی کشورها/چرا 60درصد ظرفیت کارخانجات 
پوشاک خالی است؟
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کشمکش  دو وزارتخانه پس از گذشت 3سال پایان یافت؛ اتصال سامانه 
گمرک به سامانه جامع تجارت

سـرانجام پس از 3 سال کشـمکش، وزارت اقتصاد 
و وزارت صنعـت توافـق کردنـد کـه سـامانه جامع 

گمرکـی به سـامانه جامـع تجارت متصل شـود. 
فرآینـدی در  از خالهـای  سوءاسـتفاده متخلفـان 
تجـارت، یکـی از دالیـل قاچـاق از مبادی رسـمی 
کشـور اسـت؛ فرآینـدی کـه بـا ارایـه اطالعـات 
فراینـد  در  دخیـل  دسـتگاه های  بـه  متناقـض 
تجـارت یـا ارایـه اسـناد جعلـی بـه آنهـا، بـه ورود 

می انجامـد. کاال  غیرقانونـی 
بـه گـزارش مهر، بـرای از بین بردن ایـن خال، در 
دی مـاه سـال 139۲ قانـون مبـارزه با قاچـاق کاال 
و ارز در قالـب ۷۷ مـاده پـس از ۲ سـال بررسـی 

مفصـل توسـط نماینـدگان مجلـس تصویـب و بـه دولـت ابالغ 
. شد

و  کارشناسـان  اینکـه  وجـود  بـا  قانـون،  ایـن  ابـالغ  از  پـس 
تولیدکننـدگان بـر ضـرورت اجـرای هر چه سـریع تر ایـن قانون 
تمایـل  یازدهـم  اقتصـادی دولـت  تیـم  امـا  تاکیـد می کردنـد، 
چندانـی بـه اجـرای ایـن قانـون نداشـت و وزرای راه، اقتصـاد و 
صنعـت بـه صـورت جداگانـه مخالفت خـود را اعـالم می کردند.

در نهایـت دولـت تصمیـم بـه اصـالح ایـن قانون گرفـت و پس 
از دو سـال از ابـالغ قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز در آبـان 
مـاه سـال 139۴، اصالحیـه برخـی از بندهـای این قانـون را به 

تصویـب مجلس رسـاند.
عـدم اتصـال سـامانه جامـع گمرکی بـه سـامانه جامـع تجارت، 
یکـی از خالء هایـی بـود که مـورد سوءاسـتفاده قاچاقچیـان قرار 

می گرفـت. 
حـال پس از گذشـت نزدیـک به 3 سـال، وزارت امـور اقتصادی 
و دارایـی و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اقـدام بـه امضـای 
توافقنامـه ای جهـت اجـرای ایـن قانـون کردنـد تا از ایـن طریق 

دیگـر بهانـه ای بـرای عـدم ارایـه اطالعات باقـی نماند.
ایـن توافقنامـه پیـش از اسـتیضاح و رای عدم اعتمـاد مجلس به 
مسـعود کرباسـیان، به امضـای محمد شـریعتمداری، وزیر صمت 

و کرباسـیان، وزیر اقتصاد رسـیده است.
در متـن ایـن توافقنامـه آمـده اسـت: »ایـن توافقنامه بـه همراه 
تمامـی شـرایط عمومـی و اختصاصی آن یـک مجموعه غیرقابل 
تفکیـک اسـت که فی مابیـن وزارت صنعت، معـدن و تجارت به 
نمایندگـی شـریعتمداری کـه از این پـس وزارت نامیده می شـود 
و وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی به نمایندگی کرباسـیان طبق 
مقـررات و شـرایطی که در اسـناد و مدارک ایـن توافق نامه درج 

شـده اسـت منعقد می گردد«.
ارتباطـی سـامانه جامـع  ایـن توافقنامـه، مـدل  طبـق مـاده 1 
تجـارت و سـامانه پنجـره واحـد گمرکـی در زنجیـره تجـارت به 
منظـور هـم افزایی سـامانه جامع تجارت و سـامانه پنجـره واحد 
گمرکـی و بـر اسـاس احتـرام بـه قواعـد کسـب و کار هـر یـک 
از دسـتگاه ها و توجـه بـه وظایـف قانونـی فـوق الذکـر تدوین و 

مـورد توافـق طرفیـن قـرار می گیـرد.
اسـناد  و  قوانیـن  توافقنامـه  ایـن   ۲ مـاده  در  دیگـر،  از سـوی 
باالدسـتی شـامل »قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز-مصوب 
آییـن  و   )13 و   6  ،5 )مـواد   9۴/۷/۲1 اصالحیـه  و   9۲/1۰/3
گمرکـی- امـور  »قانـون  آن«،  بـا  مرتبـط  اجرایـی  نامه هـای 

مصـوب 9۰/۸/۲۲ )بنـد ج مـاده ۲( «، »قانون مقـررات صادرات 
و واردات ۷۲/۷/۴«، »قانـون بهبـود فضای کسـب و کار-مصوب 
9۰/1۲/۲۷ )مـاده ۸(«، »قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیر-

مصـوب 9۴/۲/1 )بنـد ج ماده ۲۸(« و »آییـن نامه های مرتبط با 
قوانیـن فـوق الذکر« هسـتند.

ایـن توافقنامـه، وزارت صنعـت  همچنیـن بـر اسـاس مـاده 3 
مکلـف اسـت در سـامانه جامـع تجـارت بـرای کاالهایـی که در 
فرآیندهـای سـامانه جامـع تجـارت اقدامـات الزم را انجـام داده 
بـه محـض انجـام اقدامـات در سـامانه جامـع تجـارت، پرونـده 
مربوطـه را بـا یـک کد یکتا و شـماره ثبت شـفارش با سـرویس 

پـوش در اختیـار گمـرک قـرار دهد. 
در ادامـه مـاده 3 آمده اسـت: همـه اطالعات قبل گمرک شـامل 
اطالعـات بـازرگان )کارت بازرگانـی( اطالعـات ثبـت سـفارش 
)در کاالهـای مشـمول شناسـه مسـتند بـه HS کاال بـه انضمام 
شناسـه و در کاالهـای غیرمشـمول مسـتند بـه اطالعـات کـد 

HS( مجـوز، تخصیـص ارز و ... اسـت.
از آن سـو، در مـاده ۴ ایـن توافقنامـه آمـده اسـت کـه گمـرک 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـر اسـاس قانـون گمرکـی و قانـون 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بعـد از دریافـت اظهارنامـه متقاضی 
در سـامانه پنجـره واحـد تجـارت فرامـرزی و انجـام فرآیندهای 
قانونـی خـود، نسـبت بـه تبـادل مسـتقیم اطالعـات مرتبـط بـا 
بانـک و سـایر دسـتگاه مجوز دهنـده اقـدام و همزمـان )بـر خط 
و بـه صـورت سـرویس پـوش( اطالعـات مربوطـه را به سـامانه 

جامـع تجـارت ارسـال نماید.
مـاده 5 ایـن توافقنامـه نیـز در خصـوص ضوابـط مربـوط بـه 
تطبیـق اظهـار گمرکـی بـا اطالعات کاالی ثبت سـفارش شـده 
دارای الـزام شناسـه اسـت کـه در تبصـره آن چنین آمده اسـت: 
»در ثبـت سـفارش کاالهایـی که شناسـه آنها الزامی اسـت ثبت 
سـفارش بـر اسـاس کـد HS همـراه بـا مشـخصات شناسـنامه 
کاال )درج کـد شناسـه( انجـام و در ثبـت سـفارش کـد مربوطـه 
درج و بـه گمـرک بـه صـورت پـوش بـا رعایت مـاده 3 ارسـال 

گردید«. خواهـد 
طبـق مـاده 11 ایـن توافقنامـه، باتوجـه بـه کمبـود منابـع ارزی 
و امـکان تغییـر ارز تامیـن شـده بـا ارز اظهار شـده مقـرر گردید 
اسـتعالم گمـرک از بانـک مالک عمل قـرار گیرد. از دیگر سـو، 
در مـاده 1۲ آمـده اسـت که هـر گونه اصالح ثبت سـفارش قبل 
از اظهـار کاال توسـط متقاضـی بـه گمرک باید از بسـتر سـامانه 

جامـع تجـارت به اطالع سـامانه امـور گمرکی برسـد.
مـاده 13 ایـن توافـق نامـه نیز اشـاره بـه آن دارد کـه به محض 
اظهـار گمرکـی متقاضی بـه صورت پوش، اطالعـات الزم جهت 
جلوگیـری از ویرایـش بـه سـامانه جامـع تجارت توسـط گمرک 

اعالم خواهد شـد.
در ادامـه متـن ایـن توافق نامه آمده اسـت: »این توافـق نامه در 
دو نسـخه و 13 مـاده و ۴ تبصـره و 3 بنـد در تاریـخ 9۷/5/۷ به 
امضـا طرفیـن رسـیده و از تاریخ امضا معتبر و الزم االجرا اسـت. 
امیـد اسـت در ظـل توجهـات حضـرت ولـی عصـر و همفکـری 
و همـکاری متقابـل نتایـج ارزشـمندی حاصـل گـردد و رضایت 

خداونـد بزرگ را در پی داشـته باشـد.«

عضو هیئت رئیسـه کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس گفت: 
در حـال حاضـر گردش مالی قاچاق پوشـاک بیـش از 15 هزار 

میلیارد تومان اسـت.
سـیدجواد حسـینی کیا، در خصـوص عملکـرد دولـت در زمینه 
کنتـرل قاچـاق، اظهار داشـت: دولت در حوزه مبـارزه با قاچاق 
کاال و ارز تالش هایـی داشـته امـا ناکافـی بوده اسـت، در حال 
حاضـر گـردش مالی قاچاق پوشـاک بیش از 15 هـزار میلیارد 

تومان اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری خانـه ملـت، عضـو هیئـت رئیسـه 
کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس شـورای اسـالمی با بیان 
اینکـه 6۰ تـا ۷۰ درصـد سـیگار موجـود بـازار قاچـاق اسـت، 
گفـت: بخشـی از لوازمـات چینـی بنجـل در بازار که مشـاهده 
نظـارت  می شـود،  کشـور  وارد  قاچـاق  طریـق  از  می کنیـم 
جـدی  دولـت در ایـن زمینـه وجود نـدارد، در حالـی که دولت 

می توانسـت بـر واردات کاالهـا نظـارت داشـته باشـد.

تالش دولت در كنترل قاچاق كافی نیست
نماینـده مـردم سـنقر در مجلـس شـورای اسـالمی، با اشـاره 
بـه اینکـه دولـت نتوانسـته واردات کاالی قاچاق  به کشـور را 
کنتـرل کنـد و در ایـن زمینـه ناموفـق بوده اسـت، ادامـه داد: 
دولـت بـرای جلوگیـری از واردات کاالی قاچـاق تالش هایـی 
داشـته امـا کافـی نبـوده اسـت ، برخـی از اقدامـات دولـت 
دیرهنـگام و برخـی دیگـر جـدی گرفته نشـد که یکـی از آنها 
ایجـاد سـامانه شـفافیت اسـت تـا هیـچ کاالی قاچاقـی وجود 

باشد. نداشـته 

دولت سامانه باركدخوان تولید تا مصرف را ایجاد كند
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی با اشـاره به 
اینکـه دولـت باید برای جلوگیـری از عرضـه کاالی قاچاق در 
فروشـگاه ها سـامانه بارکدخوان تولید تا مصـرف را ایجاد کند، 
ادامـه داد: سیسـتم های نظارتـی در ایـن عرصه مانند سـازمان 
تعزیـرات حکومتـی و برخـی نهادهـای دیگر بایـد ورود جدی 

بیشـتری به موضـوع کنترل قاچاق داشـته باشـند.
عضـو هیئـت رئیسـه کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
شـورای اسـالمی در پایـان خاطرنشـان کرد: دولت بـه معنای 
حکومـت بـه منظـور جلوگیـری از واردات کاالی قاچـاق بـه 
کشـور عملکـرد موفقـی نداشـته و بـه نظـر می رسـد سـوال 
مطـرح شـده از رئیـس جمهـور در ایـن بخـش بجـا و به حق  

ست. ا

قاچاق پوشاک بیش از ۱۵ هزار میلیارد 
تومان گردش مالی 

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران
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تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در
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کارنامه 5 ماهه تجارت خارجی/ صادرات ایران ۱۹ میلیارد دالری شد

بررسی کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت و گواهی ارزیابی انطباق 
کاال از سوی استاندارد دو مصوبه مهم هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور 

مجوزهای کسب وکار

گمرک ایران تازه ترین گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور را 
منتشر کرد که طی آن صادرات در پنج ماه نخست سال جاری به 

19 میلیارد و 31۸ میلیون دالر رسید.
براساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی پنج ماهه نخست 
سال جاری، در این مدت حجم صادرات غیر نفتی ایران به ۴6 
میلیون و ۲96 هزار تن رسیده که ارزش آن رقمی برابر 19 میلیارد 

و 31۸ میلیون دالر می شود. 
پایان  تا  که  می شود  مشاهده  ترتیب  این  به  ایبِنا،  گزارش  به 
به مدت مشابه سال  ایران نسبت  مردادماه سال جاری صادرات 
گذشته افزایش 13/۷ درصدی از نظر ارزش دالری داشته است. 
مدت  این  در  نیز  یورو  به  ایران  صادرات  ارزش  دیگر  سوی  از 
مدت  همین  در  دیگر  سوی  از  است.  داشته  رشد  درصد   ۲۸.۸۴
میزان واردات قطعی کاال به ایران 13 میلیون و 963 هزار تن به 
ارزش 1۸ میلیارد و ۸93 میلیون دالر و برابر با 15 میلیارد و 5۷۴ 
میلیون یورو بوده است. واردات ایران نیز در این مدت نسبت به 
با کاهش 5/۸۲ درصدی وزن و  پنج ماهه نخست سال گذشته 

9.66 درصدی ارزش دالری همراه بوده است.
میعانات گازی در صدر صادرات غیرنفتی ایران

ایران در این مدت  بر اساس این گزارش، اقالم عمده صادراتی 
به ترتیب میعانات گازی به ارزش دو میلیارد و 1۷۰ میلیون دالر 
ارزش ۸۴5  به  شده  مایع  پروپان  درصد،  ارزشی 11.۲3  و سهم 
و  سبک  روغن های  درصد،   ۴.3۷ ارزشی  سهم  و  دالر  میلیون 
فرآورده ها به جز بنزین به ارزش ۷3۴ میلیون دالر و سهم ارزشی 
3.۸ درصد، متانول به ارزش 56۰ میلیون دالر و سهم ارزشی ۲/9 
درصد و پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۴96 میلیون دالر و سهم 
ارزشی ۲/5۷ درصد بوده است.گزارش گمرک ایران حاکی از آن 
است که در مدت مذکور، بیش از 3۰ درصد از ارزش کل صادرات 
میعانات  به  مربوط  درصد   11/۲3 پتروشیمی ها،  به  مربوط  ایران 

هیئـت مقررات زدایی و تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب وکار دو 
مصوبـه مهـم را به سـازمان توسـعه تجارت و سـازمان اسـتاندارد 
در خصـوص تسـهیل شـرایط واردات کاال به کشـور ابـالغ کرد و 
خواسـتار اصـالح کارمزدهـای دریافتی این دو سـازمان براسـاس 

قیمت تمام شـده خدمات شـان شـد.
هیئتـی کـه با حضـور نمایندگانـی از دولت، مجلس، قـوه قضاییه 
و بخـش خصوصـی در وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی تشـکیل 
شـده اسـت تا به مسـاله وجـود مقـررات زائد و حـذف مجوز های 
غیرضـرور بپـردازد، در دو مصوبـه اخیـر خـود بـه مسـاله کارمزد 
کاالهـای  انطبـاق  ارزیابـی  گواهـی  کارمـزد  و  سـفارش  ثبـت 

وارداتـی مشـمول اسـتاندارد اجبـاری پرداخته اسـت.
هیئـت مقررات زدایی و تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب وکار در 
نشسـتی کـه در بیسـت و نهم مـرداد ماه برگزار شـده اسـت این 
دو مصوبـه را بـرای اصالح روش محاسـبه کارمزد ثبت سـفارش 
و ارزیابی انطباق کاال در دسـتورکار قرار داده اسـت و از سـازمان 
توسـعه تجارت و سـازمان استاندارد خواسته اسـت روش محاسبه 

کارمـزد را اصـالح و مسـتندات خـود را به هیئـت ارائه کنند.
ایـن هیئـت در مـورد مسـاله »کارمـزد ثبـت سـفارش سـازمان 
توسـعه تجـارت« در مصوبـه خـود آورده اسـت کـه شـیوه تعیین 
کارمـزد ثبت سـفارش به صورت وجـه جداگانه از حقـوق ورودی 
برمبنـای مضربـی از ارزش کاال بایـد اصالح شـود و ایـن کارمزد 
بـر مبنـای قیمـت تمام شـده خدمـات محاسـبه شـود. سـازمان 

گازی و 5۸/۴۸ درصد مربوط به سایر کاالها بوده است.
قطعات خودرو، مهم ترین كاالی وارداتی ایران

همچنین اقالم عمده وارداتی در این مدت، شامل قطعات منفصله 
جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰3 بنزینی با حجم سیلندر 
استثنای  به   3۰ از  کمتر  تا   1۴ داخل  ساخت  با  سی سی   ۲۰۰۰
الستیک به ارزش ۸۸۲ میلیون دالر و سهم ارزشی ۴/6۷ درصد، 
برنج به ارزش ۸63 میلیون دالر و سهم ارزشی ۴/5۷ درصد، ذرت 
درصد،   ۴/31 ارزشی  سهم  و  دالر  میلیون   ۸1۴ ارزش  به  دامی 
 3/15 ارزشی  سهم  و  دالر  میلیون   595 ارزش  به  سویا  لوبیای 
درصد و الکترود زغالی برای کوره ها به ارزش ۲۴6 میلیون دالر و 

سهم ارزشی 1/3 درصد بوده است.
كاالهای ایران بیشتر به كدام كشور می روند؟

اما این گزارش نشان می دهد که در این مدت مهم ترین مقاصد 
و ۷۷۴  میلیارد  با سه  پنج کشور چین  ترتیب  به  ایران  صادراتی 
میلیون دالر و سهم ارزشی 19/53 درصد، امارات متحده عربی با 
سه میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر و سهم ارزشی 1۸/1۲ درصد، عراق 
با سه میلیارد و ۴1۷ میلیون دالر و سهم ارزشی 1۷/69 درصد، 
افغانستان با یک میلیارد و ۴33 میلیون دالر و سهم ارزشی ۷/۴۲ 

درصد و هند با 9۸۷ میلیون دالر و سهم ارزشی 5.11 بوده اند.
عمده ترین صادركنندگان كاال به ایران

اما در مقابل واردات عمده کاالها به ایران نیز در پنج ماهه نخست 
سال جاری به ترتیب از پنج کشور چین با چهار میلیارد و ۸3۸ 
میلیون دالر و سهم ارزشی ۲5/6۰ درصد، امارات متحده عربی 
با دو میلیارد و 66۸ میلیون دالر و سهم ارزشی 1۴/1۲ درصد، 
جمهوری کره با یک میلیارد و ۲5۰ میلیون دالر و سهم ارزشی 
6/61 درصد، هند با یک میلیارد و ۲۰1 میلیون دالر و سهم ارزشی 
ارزشی 5.13  میلیون دالر و سهم  با 969  آلمان  و  6/36 درصد 

درصد انجام شده است

توسـعه تجـارت تا تاریخ دهم مهرماه سـال جـاری فرصت دارد تا 
مسـتندات خـود در مـورد قیمت تمام شـده خدمات را به سـازمان 
حمایـت و دبیرخانـه هیئـت مقررات زدایـی ارائـه کنـد تـا اصالح 
شـیوه محاسـبه کارمـزد ثبت سـفارش بـرای تصویـب بـه هیئت 

وزیران ارسـال شـود.
هیئـت مقررات زدایی و تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب وکار در 
نشسـت خود هم چنیـن به مسـاله »تغییر مبنای محاسـبه کارمزد 
گواهـی ارزیابـی انطبـاق کاالهـای وارداتـی مشـمول اسـتاندارد 
اجبـاری« نیـز پرداخـت و در مصوبـه ای سـازمان اسـتاندارد را 
بـا  مرتبـط  دسـتورالعمل های  و  آیین نامـه  اصـالح  بـه  موظـف 
کارمـزد و خدمـات خـود بـا رویکـرد کاهـش هزینه ها کـرد. برابر 
این مصوبه سـازمان اسـتاندارد یک ماه فرصت دارد تا مسـتندات 
مربـوط بـه قیمـت تمام شـده انـواع خدمـات خـود را به سـازمان 
دبیرخانـه هیئـت  و  تولیدکننـدگان  و  حمایـت مصرف کننـدگان 
ارسـال کنـد. سـازمان اسـتاندارد نیـز بایـد مبنـای خدمـات خود 
را کـه مضربـی از ارزش کاال بـوده، تغییـر دهـد و تنهـا قیمـت 

تمام شـده خدمـات ارائـه شـده توسـط خـود را مبنـا قـرار دهد.
ایـن هیئـت هم چنیـن سـازمان برنامـه و بودجـه را مکلـف کرده 
اسـت کـه پیش بینـی درآمدهـای خـود از ایـن محـل در بودجـه 
سـال 139۸ را براسـاس مصوبـه نهایـی ایـن اصالحیـه که پس 
از طـی رونـد اصـالح و تاییـد در شـورای عالـی اسـتاندارد انجام 

خواهـد گرفـت، تدویـن کند.

جناب آقای محمد علی عامری 
عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

احتراماً مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی 
و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیام تسلیت

رئیس کل گمرک ایران در نشستی با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، با اشاره به اینکه دستور معافیت 3۴۷9 قلم کاال از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز در گمرک صادر شده، گفت: همه اختیارات 
ستادی گمرک ایران نیز به استان ها تفویض شده از این مسیر 

بسیاری از مشکالت تجار می تواند در داخل استان رفع شود.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تفویض اختیارات گمرک کل 
کشور به استان ها، از صدور دستور معافیت 3۴۷9 قلم محصوالت 

مورد نیاز کشور از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خبرداد.
اختیارات  داشت: همه  اظهار  فرود عسگری  گزارش گمرک،  به 
ستادی گمرک کل ایران به استان ها تفویض شده است و گمرک 
استان سمنان هم می تواند بسیاری از مشکالت صادر کنندگان و 
وارد کنندگان را در داخل استان رفع کند. وی با اشاره به اینکه شرایط 
ویژه ای برای ترخیص کاالی تولیدکنندگانی که مشکل نقدینگی 
دارند؛ اندیشیده شده است خاطرنشان کرد: به منظور کمک به این 
دسته از تولید کنندگان، ترخیص مواد اولیه و ماشین آالت برای 
آنان به صورت نسیه انجام می شود. رئیس کل گمرک جمهوری 
اسالمی همچنین با اشاره به اینکه در گذشته تنها حقوق گمرکی 
اجرای طرح  تولیدی مشمول  این شرکت های  ورودی کاالهای 
ترخیص نسیه می شد عنوان کرد: اما با مصوبه اخذ شده از نهادهای 
طرح  مشمول  نیز  کاالها  این  افزوده  ارزش  بر  مالیات  مربوطه، 
ترخیص نسیه شده است. عسگری ایجاد انبار اختصاصی گمرکی 
در درون شرکت ها را از دیگر اقدامات حمایتی گمرک کل جمهوری 
اسالمی ایران برای تولیدکنندگان عنوان و خاطرنشان کرد: هر واحد 
تولیدی فارغ از فاصله آن با پایانه گمرکی، درخواست ایجاد انبار 
اختصاصی گمرکی دهد؛ برای آن در هر فاصله ای مجوز ایجاد این 
انبار اختصاصی صادر می شود. وی با اشاره به صدور دستور معافیت 
3۴۷9 قلم محصوالت مورد نیاز کشور از پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز تصریح کرد: با اجرای این دستور که از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صادر شد گمرک های کشور رونق گرفت. رئیس کل 
گمرک جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه مشکل نقدینگی در 
بسیاری از واحدهای تولیدی کشور وجود داد عنوان کرد: شرکت های 
دارای مشکل نقدینگی می توانند بخشی از کاالهای وارداتی خود 
را برای تولید ترخیص کرده و با آن اقدام به تولید کنند و باقیمانده 
کاالی وارداتی خود را در زمان دیگری ترخیص کنند. وی عنوان 
کرد: مناطق ویژه اقتصادی در امر تولید و واردات کاالهای اولیه بسیار 
خوب عمل کردند چراکه درگیر تولید هستند و مسائل حاشیه ای 

ندارند.

اختیارات ستادی گمرک ایران به 
استان ها تفویض شد
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