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افزایش سقف ضمانت طرح توسعه تولید پوشاک مناطق روستایی

نشست هم اندیشی دکتر رضا رحمانی با تشکل های تولیدی ، صادراتی  و 
صاحبان صنایع

مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات با اعتبار یکساله

وزیرصنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی باصاحبان صنایع و 
تشکل های تولیدی و صادراتی، بهبود وضعیت تولید داخلی را سرفصل 
برنامه های وزارت صنعت اعالم کرد و گفت: به بخش خصوصی هم 
اعتماد و هم باور داریم و بدون همراهی و تصمیم گیری با یگدیگر، 

راهی برای عبور از شرایط جدید نداریم.
رضا رحمانی در نخستین روز کاری خود ضمن شنیدن دغدغه ها 
و پیشنهادات تشکل های صنعتی و صادرکنندگان ونمایندگان اتاق 
بازرگانی از اختصاص دفتری درستاد وزارتخانه به تشکل ها و اتاق 
بازرگانی خبرداد و افزود:حمایت از تولید داخل از مهمترین اولویت های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در بخشنامه های صادر شده 

اگر گره ای باشد حتما باز می کنیم. به گزارش شاتا،  وی تصریح کرد: 
بپذیریم که شرایط امروز ما شرایط خاصی است و در این شرایط 
بنا داریم جلسات ویژه ای را به صادرات و رفع مشکالت این بخش 
اختصاص دهیم. رحمانی افزایش ظرفیت تولید در بسیاری ازرشته های 
صنعتی را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: برنامه هایی را برای حل 
مشکالت مربوط به حوزه بازار و تولید، تامین و حفظ واحدهای موجود 
و نیز حفظ تولید و اشتغال پیش بینی کردیم تا کاالهای مورد نیاز 
عموم مردم تولید و تامین شود . وزیرصنعت، معدن و تجارت در ادامه 
از جمع بندی نظرات و مشکالت بخش خصوصی حاضر در جلسه، در 
قالب گزارش جامع و تقدیم به رییس جمهور خبر داد و گفت: واردات 
بدون انتقال ارز جزو پیشنهادات امروز بود و حتما طی روزهای آینده با 
اطالع از آمار مربوط به حوزه تولید، صادرات و واردات و.. در این زمینه 
تصمیم گیری خواهیم کرد. گفتنی است در این نشست تشکل های 
بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت 
برون رفت از مشکالت فعلی صنایع ارایه کردند که بیشترین موارد به 
برداشتن پیمان سپاری ارزی صادر کنندگان وبرابری نرخ ارز، رفع و 
حل مشکالت بخشنامه های متضاد و مخل امر تولید وصادرات اشاره 

داشت.

مناطق آزاد برای تولید داخلی 
تهدید  نیستند

رئیس جمهور ابالغ كرد:معاون اول رئیس جمهور:

جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ظرفیت های فراوان 
مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصادی 
کشور،  اظهار داشت:  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی 
برای توسعه کشور هستند و بی انصافی است اگر جایگاه این مناطق 
را به مراکزی برای واردات کاال تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید 

داخلی کشور تلقی کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی می توانند نقش ویژه ای به خصوص در شرایط تحریم 
ایفا کنند، از دبیرخانه شورا خواست دستور کار جلسه آتی شورا با 
این رویکرد تنظیم شود که چگونه می توانیم استفاده بیشتری از 
ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم و شرایط 

جدید پیش روی کشور داشته باشیم.
زیست  مالحظات  رعایت  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
محیطی در ایجاد مناطق و شهرهای جدید را ضروری و پراهمیت 
خواند و با اشاره به مسائل زیست محیطی در منطقه ویژه اقتصادی 
عسلویه، گفت: باید برای بهبود شرایط زندگی ساکنان اینگونه 

مناطق برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد.
در این جلسه که وزیر دادگستری، رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، 
استاندار یزد و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی نیز حضور 
داشتند، صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، انزلی، ارس، ماکو، کیش، قشم 
و چابهار منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و 

تصویب شد.
طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، طرح جامع منطقه 
آالت  ماشین  واردات  پارسیان،  بر  انرژی  صنایع  اقتصادی  ویژه 
مرتبط با پروژه های گردشگری مربوط به منطقه ویژه اقتصادی 
زرندیه، اصالح تبصره ماده ۴۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه 
و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و تغییر کاربری فرودگاه منطقه ویژه 
اقتصادی پیام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
در این نشست همچنین استاندار یزد گزارشی از جلسات برگزار شده 
برای بررسی طرح الحاق محدوده ای به منطقه آزاد یزد ارائه کرد 
و پس از بیان توضیحاتی در خصوص نظرات موافق دستگاه های 
اجرایی ذیربط، مقرر شد این موضوع با حضور نمایندگان دستگاههای 
مرتبط به طور دقیق بررسی شود و در صورت تایید، این طرح برای 

بررسی و تصویب نهایی به جلسه هیئت وزیران ارائه شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
قدرت ضمانت، برای طرح توسعه تولید پوشاک در مناطق روستایی هم 
اکنون ۳ میلیارد تومان است که درخواست داریم به ۱۶ میلیارد تومان 

افزایش یابد.
صادق نجفی در جلسه طرح توسعه تولید پوشاک در مناطق روستایی 
در سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب افزود: طرح توسعه پوشاک 

در مناطق روستایی یکی از طرح های مهم ۹ گانه اقتصاد مقاومتی در 
حوزه صنعت، معدن و تجارت است. به گزارش شاتا، وی با اشاره به 
اینکه استانداران سراسر کشور به خوبی وارد مراحل اجرایی طرح شده اند، 
تصریح کرد: در هر استان ۲۰ روستا در این طرح مشارکت خواهند کرد 
و در هر روستا برای حدود ۵۰ نفر اشتغال زایی ایجاد می شود. نجفی در 
ادامه خواستار اضافه کردن دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان 
به این طرح شد و گفت: جلسات شورای راهبری استانی باید به صورت 
منظم جهت پیشبرد این طرح برگزار شود. مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در حل 
مشکل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای اعطای 
تسهیالت به این طرح، اضافه کرد: تخصیص نقدی مانده های اعتبار 
برای یارانه سود تسهیالت و جلوگیری از بازگشت یارانه سود تسهیالت 

به خزانه نیز از مهم ترین خواسته ها و انتظارات ما است.

رئیس جمهور با ابالغ مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات، بار دیگر 
تاکید کرد که هر صادرکننده ای ارز حاصل از صادرات خود را ظرف سه 

ماه به کشور نیاورد، قاچاقچی محسوب می شود.
حسن روحانی رئیس جمهور، مصوبات چهاردهمین جلسه شورای 
عالی هماهنگی های اقتصادی درباره برگشت ارز حاصل از صادرات با 

اعتبار یکساله را ابالغ کرد.
بر این اساس، کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند، حداکثر ۳ ماه بعد 
از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا 
به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود 
را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند، صادرکنندگانی که این امر 

را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند.

در راستای تامین ارز برای واردات کاال و خدمات، کمیته ای با مسئولیت 
بانک مرکزی و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه کشور، اعم از 
صادرات خدمات و کاالهای نفتی و غیرنفتی، تشکیل می شود و میزان 
ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ابالغ می نماید.
تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده 
کمیته ای با مسئولیت وزیر صمت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و 

ادامه در صفحه 2وزارت بهداشت خواهد بود. توزیع ارز تخصیص یافته 
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خالصه مذاکرات  نهصد  و  نود و هشتمین  
نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 

نساجي ایــران
نشست 998 هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
در روز یکشنبه مورخ 97/07/29 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.

۱- خالصـه مذاکـرات نشسـت ۹۹7 هیئـت مدیـره انجمـن 
مـورخ ۹7/۰7/۲۲ قرائـت و بـه امضای حاضرین در نشسـت 

رسـید.  مذکور 
۲- مهنـدس شـهالیی توضیحاتـی را در خصـوص تامیـن 
هزینه هـای شـرکت در نمایشـگاه دموتکـس تا سـقف %۵۰  
هزینه هـا از طریـق سـازمان توسـعه تجارت مطـرح فرمودند 
همچنیـن ایشـان تـو ضیحاتـی را در خصـوص لـزوم حضور 
موثـر شـرکت های عضـو انجمـن در نمایشـگاه  بین المللـی 

نسـاجی تهـران ارایـه فرمودند.
۳- گزارش جلسـه روز شـنبه مورخ ۹7/7/۲8 آقایان مهندس 
شـهالیی و مهنـدس نیلفـروش زاده با سـرکار خانم مهندس 

محرابـی به اطـالع هیئت مدیره محترم رسـید. 
۴- گـزارش جلسـه کمیته ریسـندگی پنبـه ای انجمن صنایع 
نسـاجی ایران روز یکشـنبه ۹7/7/۲۹ به اطـالع هیئت مدیره 
رسـید کـه آقایـان محمـد کاردان پـور بـه عنـوان رئیـس و 
مهنـدس  شـهرجردی بـه عنوان دبیـر کمیته انتخاب شـدند. 
فیالمنتـی  نـخ  کمیتـه  رییـس  اخـوان  اقـای  مکاتبـه   -۵
انجمـن خطـاب بـه دبیـر کل انجمـن صنایـع نسـاجی ایران 
در خصـوص راه هـای بـرون رفـت از بحـران فعلـی حاکم بر 
واحدهـای تولیـد نـخ فیالمنت قرائـت گردیـد  مکاتبه مذکور 

پیوسـت می باشـد.
۶- آقـای عظیـم دالویـز مدیـر عامـل شـرکت جلفـا کاران 
ودر  یافتنـد   جلسـه حضـور  در  قبلـی  دعـوت  ارس طبـق 
خصـوص موضـوع مکاتبه ایشـان بـا انجمن کـه در طول دو 
جلسـه گذشـته هیئـت مدیره مطرح شـده بود بحـث و تبادل 
نظـر مفصلـی صـورت گرفت در نهایت مقرر شـد تا نشسـت 
مشـترکی فـردا بـا حضـور آقـای دالویـز وآقایـان مهنـدس 
شـهالیی و مهنـدس نیلفـروش زاده برگـزار گردد تـا انجمن 
مسـاعدتی در خصـوص حـل مشـکل ایشـان به عمـل آورد.

7- گـزارش جلسـه هـم اندیشـی تشـکل های صادراتـی روز 
چهـار شـنبه مـورخ ۹7/7/۱8در محل انجمـن صادر کنندگان 
نمونـه و برتـر ایـران ارایه گردید کـه موضوع پیمان سـپاری 
کننـدگان  بـرای صـادر  شـده  ایجـاد  عدیـده  مشـکالت  و 

مهمتریـن موضـوع جلسـه مذکـور بوده اسـت. 
8- مهنـدس سـجادی بیدگلـی توضیحاتـی را در خصـوص 
لـزوم فعـال سـازی بیشـتر کمیته هـای انجمـن و تجهیـز و 
تقویـت بیشـتر دبیـر خانـه ارایـه فرمودنـد واز هیئـت مدیـره 
انجمـن خواسـتند تا موضوع دبیـر کل انجمـن تعیین تکلیف 

گردد. 
۹- دکتر شـیبانی گزارشـی از نشسـت هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی در روز یکشـنبه مـورخ ۹7/7/۲۹ ارائه فرمودند. 
۱۰- جلسـه در سـاعت ۱8/۳۰بـا ذکـر صلوات بـر محمدوال 

یافت. خاتمـه  محمد 

مدیرعامـل  دالویـز  عظیـم  آقـای  جلسـه:  میهمـان 
ارس  جلفـاكاران 

مهنـدس  فرهـی،  علـی  مهنـدس  آقایـان:   غایبیـن 
محسـن آهنگریـان )موجـه(، اكبـر لبـاف و مهنـدس 

مقـدم اخـوان  عبدالحسـین 

مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات با اعتبار یکساله

اولویت توسعه در صنعت و معدن

صورتجلسه

در حوزه مسئولیت هر دستگاه ، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
هر شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با رعایت مقرراتی که بانک 
مرکزی اعالم کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید 
و هیچ یک از دستگاه های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از 
آن را ندارند. هر گونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می شود و فرد 
متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت 

شش ماه و در صورت تکرار به مجازات های باالتر محکوم می شود.
به منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
می تواند با اختیار کامل توام با مراقبت های الزم، برای مدیریت بازار 
رئیس  تایید  به  که  اقدامات ضروری  و  تدابیر  سیاست ها،  قالب  در 
بانک مرکزی می رسد از طریق بانک ها و صرافی های مجاز و دیگر 
روش های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و 
صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص 
حقیقی و حقوقی خریداری کند. خرید و فروش ارز، صرفا در بانک ها و 
صرافی های مجاز و در چارچوب  مقررات اعالمی بانک مرکزی مجاز 
است. بانک مرکزی ترتیباتی، اتخاذ می کند که قیمت مبادله در بازار ارز 

به نحو مقتضی اطالع رسانی شود.
هر گونه اعالم قیمت خارج از رویه اعالمی و ایجاد جو روانی و التهاب 
در بازار، با تشخیص و اعالم بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، 
اخالل اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به 

برخورد قانونی با آن هستند.

به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت های 
خارجی که از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته 
جهت  دالر  هزار  پنجاه  و  دویست  حداقل  که  صورتی  در  شده اند 
سرمایه گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت 

اعالم می کند می توانند از امتیاز مجوز اقامت ۵ ساله برخوردار شوند.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار 
سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز می باشد و می تواند برای اعمال 
سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره 
توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی - ریالی با هماهنگی کمیته 
بند ک - ۱ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹7 اقدام نماید. بانک 
مرکزی مجاز به انجام عملیات بازار باز است و اوراق مالی اسالمی را 

خرید و فروش نماید؛
بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم را برای خرید ارز حاصل از 
صادرات پتروشیمی و فوالد و دیگر محصوالت صادراتی که توسط 
صادرکنندگان عرضه می شود، فوراً فراهم نماید. بانک مرکزی می تواند 
ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار 

ثانویه ارز )سامانه نیما( تعیین می شود، خریداری نماید.
ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال، که از مخاطرات مربوط به 
مقابله با تحریم  حاصل می شود، با نظارت رئیس کل بانک مرکزی در 
حساب های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد. مدت 

اعتبار مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب است.

رئیس جمهور ابالغ كرد:

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بررسی كرد:

ادامه از صفحه 1

دستیابی به رشد و توسعه را می توان یکی از اهداف اصلی کشورهای 
در حال توسعه دانست که رسیدن به آن نیازمند شناخت صحیح از 

پتانسیل ها و محدودیت های موجود در کشورها است.
به این منظور تدوین سند راهبردی با توجه به شرایط موجود برای دوره 
زمانی خاص یکی از اقداماتی است که اکثر کشورهای در حال توسعه 
برای رسیدن به رشد اقتصادی در دستور کار قرار می دهند. ایران نیز 
همانند سایر کشورها تدوین سند توسعه را در دستور کار قرار داده و 
سندی با عنوان سند راهبردی را برای توسعه بخش صنعت، معدن و 
تجارت تدوین کرد؛ سندی که تاکنون و در دولت های مختلف بارها 

تغییر کرده و هربار اولویت های جدیدی به آن افزوده شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما با توجه به تغییرات پی در پی این سند 
می توان گفت هیچ یک از اسناد تعریف شده تاکنون به درستی اجرایی 
نشده است. حال در گزارشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تدوین شده، دو روش جدید کلیدی در قالب 
»روش سنتی و روش نوین« برای اولویت بندی صنایع مورد ارزیابی 
قرار گرفته است. دسته بندی هایی که اولویت های جدیدی را پیش روی 

فعاالن اقتصادی قرار می دهد.
بنابر تعاریف برای دسته بندی های صورت گرفته، بخش کلیدی یا 
پیشرو به بخشی اطالق می شود که هم تقاضای باالیی در اقتصاد 
نسبت به سایر بخش ها ایجاد کند و هم عرضه بیشتری به سایر 
بخش ها داشته باشد که وجود این ویژگی در یک بخش می تواند آن 

را به عنوان موتور رشد در اقتصاد مطرح کند. به همین دلیل شناسایی 
این بخش یا بخش ها با استفاده از ابزار مناسب می تواند در تعیین 
اولویت های صنعتی و معدنی راهگشا باشد. اما الگوی داده ستانده 
کاربردهای مختلفی در حوزه های تحلیل بخشی داشته و در تحلیل 
خود تعامالت بین بخش ها را به صورت پیوندهای پسین و پیشین در 
نظر می گیرد و از این منظر می تواند به عنوان الگویی مناسب به منظور 

شناسایی بخش یا بخش های کلیدی به کار گرفته شود.
حال با توجه به روش های جدید می توان صنایع را در دو دسته سنتی 
و نوین دسته بندی کرد. نتایج نشان می دهد بر مبنای رویکرد سنتی، 
چندین بخش به عنوان بخش های پیشرو و دارای اولویت بوده و نیازمند 

حمایت و توسعه معرفی می شوند.
برای این گروه 8 صنعت به عنوان پیشران در نظر گرفته شده است 
که در این خصوص می توان به »ساخت پوشاک و منسوجات، ساخت 
انتشار، ساخت فرآورده های  محصوالت چوبی و کاغذی و چاپ و 
نفتی، مواد و محصوالت شیمیایی، الستیک و پالستیک، ساخت 
ساخت  اساسی،   فلزات  ساخت  غیرفلزی،  کانی  محصوالت  سایر 
وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل، 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات و لوازم خانگی و ساخت ماشین آالت 

و دستگاه های برقی، ابزار پزشکی، اپتیکی و ابزار دقیق« اشاره کرد.
اما در بخش رویکرد نوین نیز ۱۱ گروه صنعتی در نظر گرفته شده است 
که »زراعت و باغداری، دامداری و مرغداری و پرورش کرم ابریشم و 
زنبور عسل و شکار، ساخت محصوالت غذایی، ساخت فرآورده های 
نفتی و مواد و محصوالت شیمیایی و الستیک و پالستیک، ساخت 
فلزات اساسی، ساخت ماشین آالت و تجهیزات و لوازم خانگی،  آب 
و برق و گاز، ساختمان، عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل 
نقلیه و کاالها،  حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات و خدمات واحدهای 
مسکونی و فعالیت های کسب و کار« از جمله این گروه ها محسوب 

می شوند. 
در این گزارش این نکته مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به 
اینکه در رویکرد نوین نقاط ضعفی که در رویکرد سنتی وجود دارد، 
برطرف شده است، مناسب تر آن است که نتایج رویکرد نوین مبنای 

سیاست گذاری در کشور قرارگیرد.
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سـازمان بنـادر و دریانـوردی ایـران در ابالغیـه ای، بـا هـدف 
تسـریع در تخلیه و بارگیری کشـتی ها در بنادر و نیز تسـهیل 
ورود کشـتی های تجـاری بـه بنـادر کشـور، حقـوق، عوارض 
و هزینه هـای بنـدری را متاثـر از نوسـانات نـرخ ارز تعییـن و 

اعـالم کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق تهـران، در مصوبـه ایـن 
سـازمان کـه نسـخه ای از آن بر روی سـایت انجمـن صنایع 
نسـاجی ایران در دسـترس اسـت، میـزان حقوق، عـوارض و 
هزینه هـای بنـدری عهـده شـناورهای ایرانی، به نـرخ حواله 
ارزی سـامانه نیمـا و بـا لحاظ حداکثـر معادل ریالـی نرخ هر 

دالر 8۰ هـزار ریـال تعیین و محاسـبه شـده اسـت.
همچنیـن میزان حقـوق، عوارض و هزینه هـای بندری عهده 
شـناورهای خارجـی طبق تعرفه هـای مربوط به ارز محاسـبه 
و وصـول می شـود و در صورتـی کـه شـرکت های نمایندگی 
کشـتیرانی خارجـی امـکان واریـز و نقل و انتقال ارز را نداشـته 
باشـند، صورت حسـاب های صـادره به نـرخ میانگین سـامانه 

نظـارت ارز )اسـکناس( تعیین و وصول می شـود.
از دیگـر مصوبـات اخیـر سـازمان بنـادر و دریانـوردی ایران، 
مربـوط بـه خدمـات THC اسـت و بـه ایـن ترتیـب، ایـن 
خدمـات بـه نـرخ حوالـه ارزی سـامانه نیمـا با لحـاظ حداکثر 
معـادل ریالـی نـرخ هـر دالر 8۰ هـزار ریـال تعییـن و صول 

می شـود.
ایـن مصوبـه از تاریـخ یکم مهر مـاه ۱۳۹7  لغایـت یکم دی 
مـاه ۱۳۹7 قابـل اجرا بـوده و با تصمیم هیئت عامل سـازمان 
بنـادر و کشـتیرانی ایـران قابـل تمدید اسـت. )تصویـر کامل 
ایـن مصوبـه در سـایت انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران قابل 

باشد( دسترسـی می 

ابالغ نـرخ  جدید تعرفه های 
بندری از سوی سازمان بنادر و 

دریانوردی/ حقوق و عوارض 
بندری بر مبنای نرخ نیما وصول 

می شود

هر ۱۰هزار دالر کاالی قاچاق موجب از بین رفتن یک فرصت شغلی 
می شود. بنابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم دو میلیارد و 

۶۰۰میلیون دالر پوشاک قاچاق در کشور وجود دارد.
پوشاک  قاچاق  اینکه  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  بغزیان 
سازمان یافته است، گفت: شرایط فروش پوشاک قاچاق اینگونه نیست 
که هر شخصی برای خود پوشاک قاچاق وارد و آن را بفروشد بلکه 
شبکه ای در این میان وجود دارد که به صورت گسترده، این نوع 

پوشاک را توزیع می کند.
به گزارش مشرق نیوز، با این شرایط ردیابی سرمنشاء اصلی این قاچاق 
به راحتی قابل ردیابی است و با دام گذاری اولیه در فروشگاه های 
عرضه کننده، می توان این موضوع را پیگیری کرد به گونه ای که اگر 
از آنها سوأل شود این کاالها را از چه کسی گرفته اند و این روال به 

ترتیب ادامه پیدا کند، می توان به شاخه اصلی دست پیدا کرد.
نشان  قاچاق  پوشاک  واردات  ادامه دار شدن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می دهد که اراده ای برای مبارزه با قاچاق نیست، گفت: یکی دیگر از 
راه های مبارزه با قاچاق پوشاک به خصوص پوشاک برند خارجی که 
به صورت قارچ گونه در حال رشد است و با قیمت های بسیار گزافی به 
فروش می رسد این است که در »مصرف« با آنها برخورد کرد؛ برای 
این کار سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های مربوطه باید 
تشخیص دهند که این کاالها قاچاق است و به این ترتیب می توان 
آنها را جمع آوری کرد. فروش اینگونه لباس ها در فروشگاه ها و یا 
مزون های مخفی نیست و یا آنکه خرید و فروش آنها به صورت 
پنهانی صورت نمی گیرد که قابل مشاهده نباشد و با کمی تالش این 

معضل قابل حل خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مبارزه در زمان مصرف، راهی 
است که بسیاری از کشورها همچون ترکیه در پیش گرفته اند به 
گونه ای که با مراجعه به درب فروشگاه ها و بررسی محصوالتشان، 
قاچاق بودن یا نبودن آنها را بررسی می کنند و اگر کاال قاچاق باشد، 

فروشگاه پلمپ می شود.
بغزیان افزود: این راهی است که کشور ترکیه و یا سایر کشورها 
در پیش گرفته اند و در کشور ما نیز ردیابی کاالهای قاچاقی که به 
صورت عمده در حال پخش است، به راحتی قابل حل خواهد بود. 
زمانی که نمی توان در منشأ با پوشاک قاچاق مبارزه کرد اما می توان 
در مصرف این کار را انجام داد که در همه جای دنیا هم متداول است 
و روی مصرف آن کار می کنند به گونه ای که به درب فروشگاه ها 
مراجعه کرده و با بررسی کاالها، قاچاق بودن یا نبودن آنها را بررسی 

کرده و اگر کاال قاچاق باشد، فروشگاه پلمپ می شود.

* برندهای موجود در بازار اصلی است؟
وی بیان کرد: پوشاک های برند خارجی قاچاق که در پاساژهای کشور 
به فروش می رسند، پوشاک فیک و تقلبی هستند و اگر به این شرکت 
زنگ بزنیم، می فهمیم که اصاًل به این شکل روی بازار ایران حساب 
باز نکرده است و شک نکنید که شرکت مادر هیچ وقت حاضر به 

فروش پوشاک خود به این شیوه نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: شرکت هایی هستند که از 

شرکت اصلی، یک نمایندگی را در امارات، ترکیه، دبی و غیره اخذ 
کرده و از آنجا جنس دسته دوم یا سوم مشابه پوشاک برند اصل را با 

این کاالها ترکیب کرده و راهی بازار می کنند.
است  تقلبی  و  فیک  برندهای  از  باالتر  بسیار  برند  پوشاک  قیمت 
مطرح،  برند  یک  کیف های  از  برخی  قیمت  حتی  که  گونه ای  به 
۱۰۰۰دالر قیمت دارد و با احتساب دالر حدود ۱۵هزار تومان، قیمت 
این کاال ۱۵میلیون تومان می شود حال آنکه در کشور ما با قیمت 

۴۵۰هزار تومان به فروش می رسد.
بغزیان در پاسخ به این پرسش که علت اختالف قیمت فروش پوشاک 
برند خارجی در داخل کشور و نمایندگی های خارجی آن ناشی از 
چیست، گفت: این موضوع به خوبی نشان می دهد که اجناس عرضه 

شده در کشور، از نوع فیک و تقلبی هستند.
شک نکنید که قیمت برخی از پوشاک برند اصل، آنقدر باالست که 
کمتر کسی توانایی خرید آن را دارد. برخی از این پوشاک نیز در 
شهرهای مختلف ایران دوخته می شود اما از آنجایی که وجود نام 
برند ایرانی بر روی آنها، خریدار کمتری را به خود جذب می کند، نام 

برندهای خارجی بر روی این پوشاک هک می شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: موضوع فروش پوشاک برند خارجی 
قاچاق موضوعی نیست که وزارت بازرگانی از آنها اطالعی نداشته 
باشد؛ خبرنگاران و کارشناسان و حتی مردم عادی این موضوع را 
کشف کرده اند و بنابراین مسئوالن دست اندرکار مبارزه با قاچاق نیز 
از این موضوع کاماًل آگاهی دارند؛ این یک قاچاق سازمان یافته است 
و حتی تا اقصی نقاط وزارتخانه هم پیش رفته است؛ به عنوان مثال 
اگر قرار باشد تولیدی صورت گیرد، نگاه می کنند که اگر قاچاق آن 
به صرفه تر باشد، آنگاه مجوز اصولی آن را نمی دهند و حتی دوندگی 

زیادی برای شخص خواهان مجوز ایجاد می کنند.
بغزیان عنوان کرد: همیشه در کشور این پرسش به وجود می آید 
که چه کاالیی را تولید کنیم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت که 
هر کاالیی که وارد می شود و یا صحبت از قاچاق آن است باید در 
درون کشور تولید شود و نیاز نیست به دنبال تکنولوژی های جدید، 
نانوتکنولوژی و امثال آن برویم اما این افراد وقتی در وزارت صمت 
می خواهند مجوز بگیرند، سنگ اندازی های فراوانی برای آنها ایجاد 
می شود و این نشان می دهد که قاچاقچی ها می دانند که در کجا آدم 
بگذارند و در کجاها سد ایجاد کنند تا قانون های متفاوتی وضع شود 
و به عنوان مثال فرآیند ترخیص در گمرک پیچیده می شود و یا سایر 

اتفاقات مشابه رخ می دهد.
باید بدانیم که در حال حاضر سیستم قاچاق، همان سیستم ۱۰سال 

پیش نیست و بسیار پیشرفته تر شده است.

*جریمه های سنگین برای فروشندگان پوشاک برند قاچاق
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نه تنها با فروشندگان برندهای خارجی 
پوشاک قاچاق باید برخورد جدی صورت بگیرد بلکه می بایست چندین 
برابر جنس موجود، جریمه برای آنها در نظر گرفته شود. شناسایی این 
افراد کار راحتی است؛به عنوان مثال، یک پیرزن روستایی از یک 
دهات دور، ۶۰۰پورشه به کشور وارد کرده بود که به راحتی شناسایی 
شد. این موارد نشان می دهد که شناسایی کردن افراد متخلف در 

زمینه قاچاق وجود دارد اما اراده ای برای برخورد با آنها نیست.
بغزیان با اشاره به اینکه یکی از معضالت قاچاق، بیکاری است، گفت: 
آمارهای بین المللی نشان می دهد که هر ۱۰هزار دالر کاالی قاچاق 
موجب از بین رفتن یک فرصت شغلی می شود. بنابر آمار ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز هم دو میلیارد و ۶۰۰میلیون دالر پوشاک قاچاق در 
کشور وجود دارد که اگر از ورود آن به کشور جلوگیری شود، ۲۶۰هزار 
شغل ایجاد خواهد شد. برخی افراد ادعا می کنند که اگر دالر گران 
شود و به طور مثال به ۲۰هزار تومان برسد، صادرات ما ۱۰۰برابر 
خواهد شد، افرادی که چنین ادعایی دارند، حاال بیایند پاسخگو باشند؛ 
دالر حتی تا مرز ۲۰هزار تومان افزایش یافت اما چرا صادرات ما 
افزایش پیدا نکرد؟ علت این است که با افزایش دالر، هزینه تولید 

هم افزایش یافته است.

واردات پوشاک قاچاق چند نفر را بیکار می کند؟
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ایجاد خط ویژه گمرکی برای ترخیص مواد اولیه
تسهیل  برای  ویژه ای  ایجاد خط  از  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
ورود مواد اولیه و کاالهای واسطه ای تولید خبر داد که کمک می کند 

کاالهای معطل مانده در گمرک زودتر ترخیص شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: بر پایه توافقی که به زودی با 
گمرک انجام خواهیم داد، خط ویژه ای برای تسهیل ورود مواد اولیه و 

کاالهای واسطه ای تولید ایجاد می شود.
رضا رحمانی در نشست هم اندیشی با رئیس کل گمرک کشور، افزود: 
به این ترتیب، همه کاالهای معطل مانده در گمرک در مدت کوتاهی 

ترخیص می شود.
وی در ادامه پس از شنیدن گزارش معاونان وزیر صنعت و رئیس کل 
گمرک، با تأکید بر درک شرایط روز کشور، خاطرنشان کرد: بعضی از 
سازوکارها که درگذشته برای شرایط عادی کشور ایجاد شده بود باید 
در شرایط فعلی روزآمد و کارآمد شود و شرایط تحریم و جنگ اقتصادی 

را با قوانین و آیین نامه های به روز شده اداره کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بیشتر مشکالت با تغییر ذهن 
و دیدگاه نسبت به شرایط فعلی کشور قابل حل خواهد بود و باید با 
همفکری گمرک با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه، مصوبه های الزم برای تسهیل ترخیص و ایجاد خط 

ویژه برای ترخیص مواد اولیه دریافت کنیم.
رحمانی به لزوم تسهیل ترخیص سریع تر مواد اولیه تولید اشاره کرد و 
گفت: معاونان وزیر صنعت آماده اند در سریع ترین زمان ممکن همه 

گمـرک ایـران اعـالم کـرد: ۹۰ درصـد کاالهـای ورودی گمـرک، 
در کمتـر از 7۲ سـاعت ترخیـص می شـوند امـا کامیون هـای حامل 
کاالهـای اساسـی بـدون معطلـی به درب خـروج گمـرکات هدایت 

می شـوند، تـا وقفـه ای در واردات ایـن کاالهـا ایجاد نشـود.
گمـرک ایـران اعـالم کرد: ۶۶۵ میلیـون دالر محصـوالت دارویی و 
۴۴۱ میلیـون دالر تجهیزات پزشـکی در نیمه نخسـت سـال جاری 
وارد کشـور شـده اسـت. در نیمه نخسـت سـال جاری ۵ هزار و ۳۰۱ 
تـن محصـوالت دارویی بـه ارزش ۶۶۵ میلیون دالر وارد کشـورمان 
شـده اسـت. بنابرایـن گزارش در نیمه نخسـت سـال جـاری ۵ هزار 
و ۶۹ تـن تجهیزات پزشـکی بـه ارزش ۴۴۱ میلیـون دالر تجهیزات 

پزشـکی وارد کشور شـده است.
بنابراین گزارش، بر اسـاس دسـتور فرود عسـگری رئیس کل گمرک 
ایـران ترخیـص کاال، سـریع و حمـل یکسـره کاالهـای اساسـی و 

ضـروری از گمـرک بـه کارخانه هـا انجام می شـود.
خدمـات  ایـران  گمـرک  رئیـس کل  پیگیری هـای  بـا  همچنیـن 

ترخیص کاالهای اساسی در اولویت گمرک

واردات گروه کاالیی ۲ و ۳ با ارز صادراتی تامین شد

شـبانه روزی و ۲۴ سـاعته گمـرک در شـرایط ویـژه اقتصـادی بـه 
کاالهـای اساسـی در گمرکات مهم کشـور صورت می گیـرد و روند 
ترخیـص ایـن کاالهـا به صـورت لحظه ای بـه کمک سـامانه جامع 

گمرکـی در مرکـز پایـش دفتـر واردات گمـرک رصـد می شـود.
پایـش اطالعـات ترخیص کاالها در سـال جاری نشـان می دهد ۹۰ 
درصد کاالهایی که وارد گمرک می شـوند در کمتر از سـه روز یا 7۲ 
سـاعت ترخیـص می شـوند و دراین بیـن ترخیص کاالهای اساسـی 

در اولویـت قرار دارد.
گمـرک در راسـتای تأمیـن کاالهـای اساسـی تسـهیالتی را بـرای 
ترخیـص سـریع تر ایـن کاالهـا ارائـه و بـا اولویـت قـرار دادن ایـن 
کاالهـا در گمـرکات اجازه حمل یکسـره در مبـادی ورودی را جهت 
آسان سـازی فرآینـد ترخیـص ایـن کاالهـا فراهـم کرده اسـت و در 
حـال حاضـر به کمـک سـامانه جامع گمرکـی کامیون هـای حامل 
کاالهـای اساسـی بـدون معطلـی به درب خـروج گمـرکات هدایت 

می شـوند.

بخشنامه های صادره را در کمترین زمان موردبررسی و تجدیدنظر قرار 
دهند تا شرایط صادرات و واردات برای کمک به تولید و حفظ اشتغال 

تسهیل و کارآمدتر شود.
جهانگیری  اسحاق  گذشته  شهریورماه  گزارش، ۳۱  این  اساس  بر 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  از  رئیس جمهوری  اول  معاون 
سایر دستگاه های مرتبط با واردات کاال به ویژه سازمان ملی استاندارد 
خواست شرایط سهولت ترخیص کاال را فراهم کنند و در شرایط فعلی 
کشور اجازه ندهند که روال اداری و بروکراسی، ترخیص به موقع کاالها 
به خصوص اقالمی که با سالمت و نیازهای ضروری مردم سروکار 

دارند را با مشکل مواجه کند.
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گمرک ایران اعالم کرده است که در نیمه نخست امسال با 
احتساب دریافت ضمانتنامه از واردکنندگان، بالغ بر ۱۰8 هزار 
میلیارد ریال درآمد وصول شده است که نسبت به دوره های شش 

ماهه سال های گذشته بی سابقه است . 
از  ضمانتنامه  دریافت  احتساب  با  صنعت،  جهان  گزارش  به 
واردکنندگان در این مدت، بالغ بر ۱۰8 هزار میلیارد ریال درآمد 
گمرکی از محل حقوق ورودی کاالها و ۵۵ هزار میلیارد ریال 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در گمرکات کشور وصول شده 

است . 
بنا بر این گزارش، بدون ضمانت و به صورت نقد در نیمه اول 
امسال 7۳ هزار و ۴8۰ میلیارد ریال درآمد کسب شده است . از 
سوی دیگر گمرک بخشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض را 
هنگام واردات کاال دریافت می کند که از این محل نیز دریافتی ها 

بسیار مناسب است . 
در مجموع بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال عوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده وصول شده که سهم عوارض حدود ۱8۰۰ میلیارد 

ریال و مابقی نیز مالیات بر ارزش افزوده بوده است . 
درآمد گمرک کشور در سال ۱۳۹۶ در مجموع بالغ بر ۲۲ هزار 
بودجه حدود  قانون  به مصوب  نسبت  بوده که  تومان  میلیارد 

۱۳۰درصد محقق شد . 
در  واردات  که  است  حالی  در  گمرک  درآمدی  افزایش  این 
سال جاری ۱۳ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر ممنوعیت 
واردات ۱۴۰۰ قلم کاالی مصرفی به ویژه خودرو نیز بر تجارت 
ایران حاکم بوده است که افزایش تجهیزات کنترلی در گمرکات و 
الکترونیکی شدن، تاثیر قابل توجهی در بهبود درآمدهای گمرکی 

داشته است .

 درآمد گمرک رکورد شکست

سازمان توسعه تجارت ایران اعالم كرد:

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: ارز مورد نیاز گروه کاالیی ۲و ۳ که 
ثبت سفارش بانکی دارند از محل منابع ارزی صادرات غیر نفتی قابل 

تامین است.
دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: ارز 
مورد نیاز گروه کاالیی ۲و ۳ که ثبت سفارش بانکی دارند ازمحل منابع 
ارزی صادرات غیر نفتی قابل تامین است که در کنار این سیاست 

شرایط الزم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد 
کشور فراهم شده است. این دفتر همچنین اعالم کرد: با توجه به 
پیش بینی منابع درآمدی ناشی از صادرات و قابل عرضه در سامانه 
نیما بانک مرکزی متقاضی اولویت بندی تقاضاهای تایید شده قبلی 
است. براساس اعالم این دفتر، طی جلساتی که با حضور نمایندگان 
دستگاه های مرتبط و بانک مرکزی برگزار شده است مقرر شد ثبت 
سفارش های بانکی گروه ۲ و۳ که در بانک منتظر گواهی ارزی )برای 
تخصیص ارز( بودند و تاکنون تخصیص ارز آنها انجام نشده است، برای 
اولویت بندی مجدد به دستگاه های اجرایی مجوز دهنده ارزی ارجاع 
شوند تا بر اساس نظر دستگاه ها اولویت بندی الزم صورت بگیرد. طبق 
اعالم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، از هفته 
جاری این پرونده ها توسط دستگاه های اجرایی مجددا اولویت بندی و 
به بانک ارسال می شود. این دفتر اولویت بندی جدید درخواست ها را به 
دلیل نوع کاالها و منابع ارز صادراتی دانست تا از توقف بدون نتیجه 

پرونده ها در بانک مرکزی خود داری شود.

جناب آقای محمدمهدی رئیس زاده
احتراماً مصیبت از دست دادن پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض 
نموده و برای آن مرحوم علّو درجات و برای بازماندگان صبر، مسئلت 

داریم.

 دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران 
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