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بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران

ثبت شناسه پوشاک در سامانه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت
طرح جمعآوری برندهای خارجی پوشاک ثبت نشده در سامانه
شناسه کاال موجب شد تا این روزها شاهد پایین آمدن بسیاری از
تابلوهای برندهای معتبر پوشاک در کشور باشیم.
برندهایی که سالها در مراکز خرید و مالها حضور داشتند و حال
با توجه به دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و
شعب شرکتهای خارجی عرضه پوشاک در ایران که شهریور
سال گذشته ابالغ شد حضور آنها در کشور منوط به تولید داخلی
است.
دستورالعملی که با گشتی در مراکز خرید میتوان گفت چندان
به مذاق عرضهکنندگان خوش نیامده و به همین دلیل عطای
حضور در بازار ایران را به لقای آن بخشیدند و از بازار ایران
کوچ کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد ،در ماده  ۳این دستورالعمل مبنی بر
نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای
خارجی عرضهکنندگان پوشاک در ایران که  ۱۶شهریور سال
گذشته به نمایندگان برندهای خارجی در گروه کاالیی پوشاک
ابالغ شد ،عرضهکنندگان برندهای خارجی ملزم به تولید آن برند
در داخل کشور شدند.
براین اساس برای کاالهایی که با نمایندگی برندهای خارجی در
داخل کشور تولید میشود باید از سامانه شناسه کاال (به آدرس
 )cid.ntsw.irشناسه کاالی تولیدی صادر شود .از سوی دیگر
در صورتی که عنوان «برند خارجی» در گزینههای پیشنهادی
برندهای تولیدی نباشد ،برندهای خارجی میتوانند با ثبت تیکت
در سامانه شناسه کاال ،درخواست خود را اعالم کرده تا برند مورد
نظر در لیست مذکور قرار گیرد.
همچنین با توجه به اینکه در شناسنامه شناسه کاالی وارداتی،
کشور سازنده همان کشور مبدا است ،این شناسهها برای نصب
روی کاالهایی که تولید داخل است معتبر نخواهد بود.
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سال یازدهم شماره  453سیام دی مـاه 1397
معاون اول رئیس جمهور ابالغ کرد:

واردات مواداولیه بدون انتقال ارز تا سقف  ۳۰۰میلیون دالر

معـاون اول رئیـس جمهـور تصویبنامـه هیئـت وزیـران دربـاره
مجـاز بـودن ثبـت سـفارش و واردات مواداولیـه ،قطعـات و
ملزومـات ضـروری خطـوط تولیـد بـدون انتقـال ارز را جهـت
تسـهیل تولیـد داخلـی تـا پایـان سـال  ۱۳۹۸ابلاغ کـرد.

در ایـن تصویبنامـه کـه در تاریـخ  ۲۵دی مـاه  ۱۳۹۷بـرای اجرا
ابلاغ شـده ،آمده اسـت« :هیئت وزیـران در جلسـه  ۱۹دی ماه
بـه پیشـنهاد وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت بـه اسـتناد اصل
یکصد و سـی و هشـتم قانون جمهوری اسلامی ثبت سـفارش
و واردات مـواد اولیـه ،قطعـات و ملزومات ضـروری خطوط تولید
تـا سـقف  ۳۰۰میلیـون دالر بـه صـورت بـدون انتقـال ارز برای
تسـهیل در فراینـد تولیـد داخلی تـا پایان سـال  ۱۳۹۸را تصویب
کرده اسـت».
بـر ایـن اسـاس ،ثبـت سـفارش و واردات مـواد اولیـه ،قطعات و
ملزومـات ضـروری خطـوط تولیـد بـه صورت بـدون انتقـال ارز
جهـت تسـهیل در فرآینـد تولیـد داخلی تـا پایان  ۱۳۹۸بـا تایید
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت و اعلام منشـا ارز بـه بانـک
مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران جهـت ترخیـص کاال مجـاز
ا ست .

رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

زنجیره تولید پنبه تا پوشاک در استان گلستان راهاندازی میشود
رضا رحمانی در نشست با فعاالن اقتصادی
استان گلستان اظهار داشت :این وزارتخانه
برای ایجاد زنجیره تولید پنبه تا پوشاک در
استان گلستان حمایت میکند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ایجاد زنجیره
تولید پنبه تا پوشاک در گلستان موافق است.
وی خاطرنشان کرد :با پیشینه استان گلستان در کشت پنبه و نیز هنر
دست تولیدکنندگان گلستانی در صنعت پوشاک از این زنجیره توسط
وزات صنعت حمایت خواهیم کرد .به گزارش تسنیم ،رحمانی به مدیران
استان گلستان تاکید کرد :دراین خصوص پیگیریهای الزم را انجام

دهند حتی در قالب یک ناحیه صنعتی هم میتوانند این طرح را اجرایی
کنند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه تسهیل امور ،تالش و
همکاری بانکهای عامل ،مسئوالن و مشارکت تولیدکنندگان میتواند
ما را در مقابل تحریمها محافظت کند ،افزود :امروزدشمن در تالش
است تولید کشور را با تحریمها متوقف کند و ما تکلیف داریم در مقابل
این دسیسه دشمن با همدلی و تالش ایستادگی کنیم .وی خطاب به
مسئوالن مرتبط با تولید و صنعت هم گفت :تصمیمهای ما نباید منجر
به اصالح شود ،باید دقیق وحساب شده عمل کنیم و تفیض اختیار به
استانها یکی از عوامل جلوگیری از اصالحات مکرر تصمیمهاست که
اجرا کردهایم.

اصالح نرخ پایه صادراتی تولیدات در صنعت نساجی

قابل توجـه اعضـای محترم انجمـن
صنـایع نساجـی ایـران
احتراماً پیرو پیگیریهای مکرر انجمن صنایع نساجی
ایران در خصوص تمدید مهلت تسویه و اصالح
آئیننامه بدهکاران حساب ذخیره ارزی (ماده 4
اصالحی آئیننامه اجرایی ماده  20قانون رفع موانع
تولید) به اطالع میرساند مطابق مصوبه 97/10/19
هیئت وزیران ،امکان استفاده از موضوع بند یک
تصویب نامه شماره  169475ت  55164هـ مورخ
 96/12/28از پایان شهریور سال  97تا پایان خرداد
سال  98و تبصره ( )3الحاقی ماده یاد شده از تاریخ
 97/3/31تا تاریخ  97/12/29اصالح شده است.

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
درخواست فعاالن صنعت نساجی برای «اصالح نرخ پایه صادراتی
محصوالت نساجی و پوشاک» اشاره کرد و گفت :این پیشنهاد قابل
بررسی است.
بانک مرکزی بیست و هشتم آبان ماه در بخشنامهای چگونگی
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخ ه اقتصادی کشور را ابالغ
کرد.
در این بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به
صادرات سالیانه تا یک میلیون یورو ،بیش از یک میلیون یورو تا سه
میلیون یورو ،بیش از سه میلیون یورو تا  10میلیون یورو و بیش از
 10میلیون یورو تقسیم بندی شده که بر مبنای آن ،صادرات تا یک
میلیون یورو از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.
صادرکنندگان با درآمد بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
مکلفند  50درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واگذار کنند.
در مورد درآمد بیش از سه میلیون یورو تا  10میلیون یورو باید 70

درصد ارز صادراتی عرضه شود .صادرکنندگان با درآمد بیش از 10
میلیون یورو نیز مکلفند  90درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما
عرضه کنند.
در این راستا ،مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :بازرگانانی که متقاضی اصالح ارزش ادامه در صفحه2

عالقهمندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشتهها و بافتهها میتوانند كلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران
به آدرس  www. aiti. irمشاهده فرمایند.
(دیدگاهها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشتهها و بافتهها نمیباشد).

رئیس سازمان ملی استاندارد:

نمیخواهیمپلیسبخشخصوصیباشیم

رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد معتقـد اسـت در شـرایط فعلـی
اقتصـاد ایـران ،بهترین عملکرد آن اسـت که بخشهـای دولتی
تلاش کننـد در کنار بخـش خصوصی حضور داشـته و اهداف با
همـکاری پیـش برود .از اینرو سـازمان اسـتاندارد تالش میکند
بـه عنـوان یک عامـل کمکی در کنـار بخش خصوصـی حاضر
باشـد ،نـه بهعنـوان نیرویـی کـه شـبیه پلیـس بهدنبال کشـف
تخلفات باشـد.
نیـره پیروزبخـت صبـح سهشـنبه در نشسـت هیئـت نمایندگان
اتـاق تهـران ،اظهـار کـرد :مـا تلاش کردهایـم در سـازمان
اسـتاندارد بـه ایـن رویکرد برسـیم کـه مشـکالت و دغدغههای
بخـش خصوصی همـان مشـکالت و دغدغههای دولت اسـت.
از ایـنرو چـه در قانـون جدیـدی که تصویب شـده و چه پیش از
آن تلاش کردهایـم که شـرایط را بـرای همراهـی و همکاری با
بخش خصوصـی فراهـم کنیم.
وی بـا اشـاره بـه موضـوع تحریمهـا و محدودیتهایـی که این
مسـاله بـرای اقتصـاد ایـران بـه وجـود مـیآورد ،اظهار کـرد :در
چنیـن شـرایطی قاعدتـا اقتصاد یک کشـور در مرحلـهی اول به
دنبـال جبـران محدودیتها و مشـکالت میرود ،اما بـا این وجود
خوشـبختانه ما در طول سـالهای گذشـته اقدامـات مثبت قابل
توجهـی در حوزه اسـتاندارد انجـام دادهایم.
رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ادامـه داد :بـا وجود آنکـه دوره
کوتـاه فاصلـه میـان تحریمهـا ،فضـای کافـی بـرای باالبـردن
اسـتاندارد از تمـام جهـات را فراهـم نمیکـرد ،اما ایران توانسـت
پیشـرفت جـدی بـه ثبت برسـاند و مـا در رتبـه فنی ایـزو در رده
 ،22از میان  162کشـور جهـان قرار گرفتیم .همچنین در مهرماه
سـال جـاری و بـا وجـود آنکـه صحبـت از تحریمهـای جدیـد
آمریـکا مطرح شـده بود ،دبیر کل ایزو برای نخسـتین بـار در 40
سـال گذشـته وارد ایران شـد که نشـاندهنده عملکـرد مثبت ما
در ایـن بخش اسـت.
پیروزبخـت بـا بیـان اینکه به منظور دسـتیابی به اهـداف کالن
کشـور در حوزه اسـتاندارد شـرکتها و فعـاالن بخش خصوصی
بایـد با حوزه اسـتاندارد همکاری داشـته باشـند ،اظهـار کرد :نظر
مـا این اسـت کـه بهتریـن تبلیغ همان رسـیدن بـه اسـتاندارد و
بهبـود کیفیتهاسـت .از ایـنرو شـرکتهایی کـه سـاالنه رقـم
قابـل توجهـی را صـرف امـور تبلیغات خـود میکننـد ،میتوانند
بـا استانداردسـازی و دریافـت مجوزهـای الزم ،به سـمت بهبود
کیفیـت حرکـت کننـد که این مسـاله خـود بهترین تبلیـغ برای
افزایـش تعـداد مشـتریها خواهـد بود.
در پایان این نشسـت میان اتاق تهران و سـازمان ملی اسـتاندارد
یـک تفاهمنامـه همـکاری جدیـد بـه امضـاء رسـید .همچنیـن
سـازمان اسـتاندارد از برقـراری برخـی شـرایط ویژه بـرای کمک
بـه صادرکننـدگان و واردکننـدگان خبر داد.
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یک فعال صنعت نساجی :سال آینده در تامین پنبه دچار مشکل میشویم

اصفهـان از حـدود یکصـد سـال قبل به عنـوان یکـی از قطبهای
نسـاجی کشور شـناخته شد.
احـداث کارخانجـات بـزرگ و پررونـق نسـاجی همچـون «وطن»،
«ریسـباف»« ،شـهرضا»« ،زاینـدهرود»« ،پشـمباف»« ،صنایـع
پشـم»« ،رحیـمزاده» و «نختـاب» بـه ایـن شـهر لقب «منچسـتر
شـرق» را داد و نقـش موثـری در درآمدزایـی مردم اصفهان داشـت.
بـه گزارش ایسـنا ،این کارخانجـات به مرور زمان با واردات گسـترده
پارچـه بـه کشـور از رونق نخسـتین خـود دور و به تعطیلی کشـیده
شـدند .امـا امـروز در دهـه  90شمسـی کـه چندیـن دهـه از دوران
پرشـکوه صنعت نسـاجی در اصفهان گذشـته ،وضعیـت این صنعت
دسـتخوش بحرانـی تـازه همچـون افزایش نـرخ ارز و وابسـتگی به
واردات مـواد اولیـهای چـون پنبه قرار گرفته و نسـاجی آینده مبهمی
پیـش رو دارد ،تـا آنجـا کـه دبیـر انجمـن نسـاجی اسـتان اصفهان
وضعیـت ایـن صنعـت را در سـال آینـده نگرانکنندهتـر از امسـال
قلمـداد میکند.
مظفـر چلمقانـی دربـاره افزایش نـرخ ارز و بهبود وضعیـت بازارهای
داخلـی از منظـر برخی از کارشناسـان صنعت نسـاجی ،اظهـار کرد:
شـاید این مسـائل به طور نسـبی بر روی وضعیت برخـی کاالهایی
کـه امـکان وارد کـردن مشـابه آن وجـود نـدارد ،تاثیر مثبت داشـته
باشـد ،امـا بـر اسـاس تجربه شـخصی ،معتقـدم این مسـئله موقتی
خواهـد بود.
وی افـزود :در زمـان دولـت احمدینـژاد کـه نـرخ دالر از  1000بـه
 3000تومـان افزایـش یافت ،همیـن وضعیت ایجاد شـد ،اما کمکم
واردکننـدگان خـود را با دالر  3000تومانـی وفق دادند ،البته به دنبال
آن گرفتاریهـای بعـدی به وجـود آمد.
دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنایع نسـاجی اسـتان اصفهان،
وضعیـت فعلـی صنعـت نسـاجی اصفهـان بـه عنـوان یکـی از
پتانسـیلهای درآمدزایـی ایـن شـهر را متأثـر از افزایـش نـرخ ارز و
اعمـال تحریمهـا علیـه کشـور دانسـت و تأکید کـرد :ازنظـر قانون
مالیـات ،ماشـینآالت صنعـت نسـاجی هـر هشـت سـال یـک بار
فرسـوده محسـوب میشـوند و در حـال حاضـر نسـاجی اصفهـان
نیازمنـد نوسـازی ماشـین آالت نسـاجی خـود اسـت.
وی ادامـه داد :در سـال  77خانـم نصرالهـی مشـاور وزیـر صنعت در
نسـاجی 300 ،میلیون دالر برای نوسـازی ماشـینآالت نسـاجی در
اصفهـان اختصاص داد و آنچه امـروز آبروی این کارخانجات را حفظ
کرده ،اقدام شایسـته این شـخص اسـت.
چلمقانـی تأکیـد کـرد :اگر امـروز بسـته حمایتی بـرای بازسـازی و
نوسـازی ماشـینآالت نسـاجی ارائـه نشـود ،وضعیـت ایـن صنعت
ادامه از صفحه 1

روزبـهروز بدتـر خواهـد شـد .وی دربـاره عمر ماشـینآالت نسـاجی
اصفهـان ،گفـت :متأسـفانه  80درصد ماشـینآالت صنعت نسـاجی
اصفهـان بـهروز نیسـتند .در برخـی از کارخانهها ماننـد «همدانیان»
ماشـینآالت سـال  2018وجـود دارد ،امـا تعـداد آن بسـیار محـدود
است.
دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنایـع نسـاجی اسـتان اصفهان
دربـاره رونـد تولیـدات داخلـی پارچـه و نیـاز بـه واردات آن ،گفـت:
هماکنـون کشـور در تولید پارچه فاسـتونی بـا کمبود زیـادی مواجه
اسـت و تولیدکننـدگان داخلـی قـادر بـه تولیـد کمتـر از یـک دوم
فاسـتونی موردنیاز هسـتند .وی ادامه داد :در تولید پلیاسـتر خودکفا،
امـا در تولید الیاف اکریلیک وابسـته به واردات هسـتیم ،همچنین در
تولیـد نـخ و بقیـه پارچههـا تا حـدود  70درصـد تولید داخلـی داریم.
چلمقانـی در ادامـه تأمین پنبـه را مهمترین معضل صنعت نسـاجی
کشـور دانسـت و اظهـار کـرد :مصـرف پنبـه در داخل کشـور حدود
 150هـزار تـن اسـت کـه کمتـر از  50تـن آن تولیـد داخل اسـت و
بقیـه از تاجیکسـتان و ازبکسـتان خریداری میشـود.
وی ادامـه داد :تاکنـون اعمـال تحریمها علیه ایـران در زمینه تأمین
پنبـه اثـر منفـی نداشـته و بیشـتر در حـوزه واردات اکریلیـک که از
تایـوان ،بلاروس و ترکیه اسـت ،دچار مشـکل هسـتیم.
دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنایـع نسـاجی اسـتان اصفهان
خاطرنشـان کـرد :بهطورقطـع مشـکل تأمیـن پنبـه در کشـور طی
سـال آینـده بیشـتر خواهـد شـد ،چراکـه ازبکسـتان دیگـر پنبـه را
بـه صـورت خـام نمیفروشـد و بـا تبدیـل بـه فـراورده ،بـه دنبـال
ارزشافـزوده اسـت.
وی همچنین دوخت و دوز را از دیگر زمینههای مشکلسـاز صنعت
نسـاجی دانسـت و تأکیـد کـرد :در زمینـه تولیـد انواع نخ هـر چه به
طـرف مـواد اولیـه میرویم ،وضـع بدتر میشـود ،بازار نـخ خوبی در
کشـور داریم ،امـا در تولید پارچههای نخی دچار مشـکل هسـتیم.

اصالح نرخ پایه صادراتی تولیدات در صنعت نساجی

پایه صادراتی هستند باید نظر کارشناسی و فنی خود را بههمراه
آنالیز قیمت تما م شده کاالی مورد نظر از طریق تشکلهای
ذیربط با پیشنهاد ارزش صادراتی و نیز مدارک و مستندات الزم
به دفترهای تخصصی وزارتخانه ارائه کنند تا موارد ،بررسی و
کارشناسی شود.
«افسانه محرابی» اضافه کرد :ارزش پایه صادراتی کاالهای مرتبط
با این حوزه از قبیل فرش ماشینی ،موکت ،کیسه پلیپروپیلن و
انواع پوست و چرم ،بررسی شده و عمده آنها در سامانه گمرک
ایران اصالح شده است.
مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت درباره
بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما یادآوری کرد :بسیاری
از مناسبات ایران و عراق بر مبنای ریال ایران است و با ابالغ
مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بازگشت ارز به سامانه نیما ،برخی
واحدهایی که به طور ریالی به کشورهای همسایه بویژه عراق و
افغانستان صادرات داشتند دچار مشکالتی در چگونگی بازگشت

ارز شدهاند.
وی ادامه داد :بر این اساس ،پیشنهاد مستثنی شدن محصوالت
نهایی صنعت نساجی از جمله فرش ماشینی ،کفش و پایپوش از
شمول دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شد که در نهایت به ابالغیه
بیست و هشتم آبان بانک مرکزی درباره چگونگی بازگشت ارز
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور منجر شد.
به گفته وی ،آمار میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه
نیما از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران قابل احصاست.
مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
صادرات  891میلیون دالری کاالهای نساجی و پوشاک در  9ماهه
امسال و رشد  26درصدی آن در همسنجی با پارسال خبر داد.
محرابی افزود :بیشترین حجم صادرات در حوزه کاالیی انواع
کفپوش ،کفش و پایپوش ،پارچه و نخ بود.
به گفته این مسئول ،بیشترین رشد صادرات در این مدت در مورد
کاالهایی مانند انواع نخ ،انواع پتو ،کفش و پایپوش به ثبت رسید.

«مجیـد نامـی» عضو هیئت مدیـره اتحادیـه تولید و صـادرات
نسـاجی و پوشـاک ایـران در زمینه لزوم واقعی شـدن نرخهای
پایـه صادراتـی گفـت :واردات پوشـاک از آغـاز امسـال ممنـوع
شـد ،بر این اسـاس بازار داخلی جذاب تر شـده و بیشـتر تشـنه
پوشـاک ایرانی اسـت.
بـه گفتـه وی ،برندهـای خارجـی فعـال در ایـران بـرای ادامـه
فعالیـت بـه تولیـد  20درصـد محصوالتشـان در داخـل کشـور
مجاب شـدند.
وی یـادآوری کـرد :همـه این شـرایط بـه محدودیت صـادرات
منجـر شـد؛ بـا این حال در سـال های گذشـته آمار سـالیانه 40
میلیـون تـا  60میلیـون دالری صادرات پوشـاک به ثبت رسـید
کـه رقم باالیی نیسـت.
نامـی اضافـه کـرد :برپایـه بخشـنامه بانـک مرکـزی همـه
صادرکننـدگان بـه ارائـه تعهدنامه برگشـت ارز مکلفنـد و بانک
مرکـزی مکلـف اسـت فقـط بـرای واردات کاال و خدمـات
صادرکنندگانـی تامیـن ارز کند کـه چگونگی بازگشـت ارز آنها
بـه چرخـه اقتصـادی کشـور مطابـق سـاختار تعییـن شـده در
دسـتورالعمل ایـن بانـک باشـد.
وی افـزود :در دوران دولـت هـای نهـم و دهـم بـرای بـاال
نشـان دادن ارزش صـادرات ،نـرخ هـای پایه صادراتی از سـوی
گمـرک بـاال و بیـش از ارقـام واقعـی در نظـر گرفتـه می شـد؛
صادرکننـدگان نیـز برای برخـوردار شـدن از جوایـز صادراتی یا
معافیـت هـای مالیاتـی به این موضـوع روی خوش نشـان داده
و اعتراضی نداشـتند.
نامـی ادامـه داد :بـه ایـن ترتیب آمار سـالیانه  40میلیـون تا 60
میلیـون دالری صـادرات پوشـاک نیز واقعی نبود و شـاید نصف
ایـن ارقام صحیح باشـد.
ایـن مقـام صنفی بیان داشـت :امـروز کـه موضـوع برگرداندن
ارز حاصـل از صـادرات بـه سـامانه نیما مطـرح شـده ،بازرگانان
و صادرکننـدگان واقعـی شـدن نـرخ هـای پایـه صادراتـی را
خواستارند.
«بیشـتر صادرکنندگان پوشـاک ارز حاصل از صـادرات را صرف
واردات مـواد اولیـه و ماشـینآالت و تجهیزات مورد نیاز میکنند
و باقیمانـده را بـه صـورت حوالـه یـا اسـکناس بـه بانکهـا و
صرافیهـای مجاز میفروشـند».
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علیرضا حائری ،عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشته است :پس از تهیه ،تنظیم و
صدور دستورالعملهایی که از دو سال پیش در خصوص نحوه ثبت
فعالیت ،ثبت سفارش و تهیه شناسنامه برای انواع برندهای پوشاک
وارداتی به مرحله عمل درآمد ،از اوایل دیماه سال جاری مبارزه عملی
با عرضه پوشاک قاچاق در مجتمعهای بزرگ تجاری در تهران آغاز
و در این راستا به چندین مرکز بزرگ عرضه این قبیل کاالها ،مراجعه
و در صورت عدم رعایت دستورالعملهایی صادره در این خصوص،
برخورد تعزیراتی با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق به عمل آمد و
کاالی ایشان ضبط گردید.
این طرح که با همکاری ،مشارکت و نظر موافق تشکلهای مرتبط
با صنعت پوشاک تهیه و به مرحله اجرا در آمده ،گامی است به جلو
در جهت مبارزه عمیقتر و منطقیتر با پدیده قاچاق و قانونمند
کردن ورود پوشاک مورد تقاضای جامعه که البته در برخی موارد
با مخالفتها و کارشکنیهایی هم روبرو شده است که نشاندهنده
عمق نفوذ مافیای قاچاق پوشاک در کشور است؛ ضمن اینکه برای
دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کاال اعم از پوشاک و غیرپوشاک
آرزوی موفقیت دارم ،مایلم که در این مجال نکاتی را در ارتباط با این
پدیده شوم ،یادآوری نمایم ،هرچند که به نظر تکراری میآید .در این
که قاچاق کاال یکی از آفات مهم در اقتصاد کشور مان است ،همه هم
نظر هستیم و شکی در آن نیست؛ همچنین در اینکه قاچاق کاال باعث
تضعیف تولید ملی شده و ضربه مهلکی بر بنگاههای اقتصادی کشور
وارد مینماید و از توانمندی این بنگاهها جلوگیری مینماید هم ،شکی
نیست .از سوی دیگر ،هیچ فردی در اینکه قاچاق کاال باعث بیکاری
جوانان و نیروی آماده به کار در کشور شده و به اشتغال کشور لطمه
وارد مینماید نیز ،شکی ندارد و در نهایت کاالی قاچاق باعث کاهش
تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خواهد شد ،ضمن اینکه مبارزه
با قاچاق کاال به هر شکلی باید از اولویتهای اقتصاد کشور باشد؛ اما
همواره اختالف نظرها در خصوص نحوه مبارزه با قاچاق کاال و در
نهایت ،نحوه حمایت از بنگاههای تولیدی وشیوه توانمند سازی آنها
به منظور از بین بردن زمینههای ظهور و بروز قاچاق وجود داشته و
خواهد داشت .در این میان ،برخی همچنان معتقد هستند که میباید
با همان روشهای امتحان شده و شکست خورده قبلی با قاچاق کاال
مبارزه کرد ؛ یعنی سیاستهایی از قبیل برخورد های صرف تعزیراتی
و مبارزه با سرشاخههای قاچاق و خرده فروشان سطح شهر.
از سوی دیگر ،سیاستهایی از قبیل ممنوعیت ورود کاال و یا ایجاد
محدودیتهای طوالنی مدت ورود کاال به بهانه حمایت از تولید و
توانمندسازی واحد های تولیدی به منظور مقابله با قاچاق کاال که
همگی در طول سالیان گذشته ودر صنایع مختلف بارها امتحان شده
و به نتایج مطلوبی دست نیافته است ،اما همچنان مدافعانی پروپا
قرص دارد .البته این سیاستها ممکن است که برای برخی از حامیان
آن ،منافع شخصی به همراه داشته باشد ،ولی قطعا این روشها که
بمنظور توانمند سازی واحدهای تولیدی جهت مبارزه با کاالی قاچاق
اتخاذ میگردد ،راه به جایی نخواهد برد؛ کما اینکه در طی سالیان
اخیر هم توفیق چندانی بدست نیامده و همچنین به نفع تولید ملی و
اقتصاد مردم نیز نیست .در عین حال ،میدانیم که قاچاق پدیدهای است
اقتصادی و مبارزه با آن قطعا راه حلی اقتصادی دارد؛ به این معنا که
شناخت عوامل ظهور و بروز قاچاق کاال و همچنین شناخت عواملی
که باعث ایجاد تقاضا برای کاالی قاچاق است ،میتواند مارا در راه
مبارزه با این پدیده شوم کمک و راهنمایی نماید .البته در این مقاله
منظور از قاچاق  ،همان قاچاق غیررسمی و از مبادی غیررسمی است
و در اینجا قصد ورود به مباحثی همچون اظهار خالف وغیره که باعث
ورود کاالی قاچاق از طریق مجاری رسمی به کشور میشود را ندارم.
به هر حال شناسایی علل استقبال مردم از کاالی قاچاق و تالش
برای تامین این نیازها از طریق تقویت تولیدات داخلی ،راهحل
موثری برای کاهش قاچاق به کشور است .کاهش قیمت تمام شده
تولیدات داخلی که مستقیما بر روی کاهش قیمت های فروش تاثیر
میگذارد ،طراحی مناسب و باب میل و سلیقه جامعه  ،برطرف نمودن

کمبودهای احتمالی از طریق افزایش تولیدات داخلی و یا تسهیل
واردات این کمبودها از طریق مجاری رسمی ،ایجاد شغل و درامد
مناسب برای نیروی اماده به کار در کشور و کاهش نرخ بیکاری و......
میتواند به کاهش حجم قاچاق کاال به کشور کمک نماید.
تجربه نشان داده است که هر چند ورود کاالیی را که در جامعه تقاضا
برای آن وجود دارد را سختتر کنیم ،زمینه ورود آن بصورت قاچاق
را مساعد تر کرده ایم .لذا ورود قانونی کاالهایی را که در بازار داخلی
تقاضا دارد و ضمنا کمبود تولیدات داخلی در این زمینه هم احساس
میگردد باید سهل و آسان نمود تا هم نیاز مردم را برطرف کرده باشیم
و هم از ورود آن بصورت غیر قانونی جلوگیری کرده باشیم .نا گفته
پیداست که این روش مزایایی دیگری همچون کسب درامدهای
قانونی دولت  ،که هم اکنون به جیب قاچاقچیان میرود و همچنین
بدست آوردن امارهای واقعی از نیازها و مصارف مردم را نیز در پی
خواهد داشت.
بدیهی است که هر گونه ممنوعیت ورود کاال و یا ایجاد
محدودیتهای بلند مدت برای ورود کاالی مورد تقاضای جامعه ،
عطش مردم را افزایش داده و خواسته و ناخواسته باعث افزایش حجم
ورود آن کاال بصورت قاچاق به داخل کشور گردیده و در ضمن بازار
برندهای تقلبی را نیز داغ خواهد کرد .لذا  ،بمنظور مبارزه قطعی با
پدیده قاچاق کاال و همزمان با برخوردهای تعزیراتی با قانون شکنان
اصلی و عمده ،میباید نسبت به خشکاندن ریشههای بروز آن و
توانمند سازی بنگاه های تولیدی داخلی نیز همت گمارد .توانمند
سازی بنگاههای داخلی با اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای
کسب و کار تا حدود زیادی میسر است ،عادالنه کردن فضای رقابتی
برای بنگاههای داخلی در مقایسه با رقبای خارجی ،تامین نقدینگی
مورد نیاز این بنگاه ها متناسب با کاهش ارزش پول ملی ،بهبود و
توسعه روابط تجاری با سایر کشورها و علی الخصوص همسایگانمان
از طریق عقد قراردادهای تجاری دو و چند جانبه و همچنین عضویت
در پیمانهای تجاری منطقهای و بین المللی ،استفاده حداکثری از
ظرفیتهای نصب شده تولیدی در کشور بمنظور کاهش قیمت تمام
شده کاالی تولیدی که باعث افزایش توان رقابتی با سایر رقبا خواهد
شد ،اعطای مشوقهای موثر صادراتی به واحدهای تولیدی صادراتی
و نهایتا تثبیت نرخ ارز وایجاد ثبات در بازار ارزی کشور از جمله
راهکارهایی است که میتواند به توانمند سازی بنگاههای اقتصادی و
تولیدی داخلی کمک نموده و زمینه های بروز و ظهور قاچاق را از بین
ببرد تا دیگر نیازکمتری به برخوردهای تعزیراتی و استفاده از نیروی
انسانی در برخورد با کاالی قاچاق احساس شود.
بطور کلی هرچند نقش مستقیم نیروی انسانی در مبارزه با قاچاق کاال
کمتر شده و مبارزه بصورت سیستماتیک انجام گیرد  ،شانس موفقیت
آن بیشتر خواهد شد .ما نباید از اینکه درصدی از بازار هر کاالیی
اعم از پوشاک و یا غیر پوشاک در اختیار رقبا قرار بگیرد ،ترس و
واهمه به خود راه بدهیم و نباید رسالتمان را اینگونه تعریف کنیم که
صد در صد نیازمان به یک نوع خاص از کاال را حتما خودمان تامین
کنیم حتی به قیمت ممنوعیت واردات آن کاال و بستن مرزها .بلکه
رسالتمان باید این باشد که اگر مثال درصدی از تقاضای مردم به
پوشاک را رقبا و برندهای خارجی ما در اختیار گرفته اند ،البته بصورت
قانونمند ،همزمان ما نیز باید بتوانیم حداقل به همان مقدارو ارزش
از تولیدات همان صنعت را به سایر کشورها صادر نماییم تا بدین
صورت روابط تجاری خود را نیز با جهان حفظ کرده باشیم .طبیعی
است که هر کنشی منجر به ایجاد واکنشی مشابه و به همان قدرت
از طرف مقابل خواهد شد و قطعا این رفتار تجاری ما از سوی رقبا
بدون پاسخ نخواهد بود .شاید یکی از دالیلی که پس از چهار سال
هنوز نتوانسته ایم رکورد  ۵۰میلیارد دالری صادرات غیر نفتی سال
 ۱۳۹۳را تکرار کنیم  ،همین رفتارها باشد .به عبارت دیگر با ممنوعیت
ورود هر کاالیی به کشور ،همزمان راه صادرات تولیدات داخلی آن
کاال را نیز خواهیم بست که قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود
و کمکی هم به ریشه کن کردن قاچاق و یا توانمند سازی واحدهای
تولیدی داخلی نمی نماید.
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کارشکنی در مقابل طرح مبارزه با قاچاق پوشاک،نشانگر عمق نفوذ مافیا

لزوم واقعی شدن نرخ های پایه
صادراتی
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پیامتسلیت

جناب آقای مهندس نیلفروشزاده

دبیر کل محترم انجمن صنایع نساجی ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد:

فشار ذینفعان برای توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق /طرح متوقف نشده است

در گذشت پسرعموی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده
و برای روح آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای
بازماندگان صبر مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیامتسلیت

جناب آقای اکبر لباف

عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

در گذشت دایی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و برای
روح آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر
جمیل مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیامتسلیت

جناب آقای پور کاظمی

مدیریت محترم شرکت پایاتکس

در گذشت والده مکرمه بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده
و برای روح آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای
بازماندگان صبر جمیل مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

پیامتسلیت

خاندان محترم پیدایش

در گذشت جناب آقای حمیدرضا پیدایش را به همکاران
محترم در شرکت پایا نخ و پایا باف و خاندان محترم پیدایش
تسلیت عرض نموده و برای روح آن مرحوم رحمت و غفران
الهی و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.
دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران
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بانک مرکزی درخواست کرد ممنوعیت اعمال تخفیف و مشوق ارزی برای
کاالهایبرگشتیصادراتی

معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرد :تخصیص ارز از سوی این
بانک تنها برای واردات کاال و خدمات انجام می شود و صدور کاال
مشمول تخصیص ارز نیست.
معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرد :تخصیص ارز از سوی این
بانک تنها برای واردات کاال و خدمات انجام می شود و صدور کاال
مشمول تخصیص ارز نیست.
پیش از این صادرکنندگانی که بخشی از محموله صادراتی آنها
به کشور برگشت داده یا مرجوع می شد ،می توانستند در زمان
بازگرداندن کاال به کشور ،بویژه برای آن دسته از کاالهایی که
از مواد اولیه وارداتی استفاده کرده بودند ،تخفیف و یا مبالغی را به
صورت ارز از دولت دریافت کنند و از این رو گمرک برای اعمال
این تخفیف ها بابت هر محموله برگشتی از بانک مرکزی استعالم
می کرد.
بر این اساس ،غالمرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی ابتدای
دی ماه در پاسخ به نامه دفتر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و
ویژه گمرک مبنی بر «چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت
کاالهای صادراتی و اعاده امتیازات مربوطه» و مکاتبات متعدد
گمرکات کشور با این بانک تاکید کرد :تخصیص ارز از سوی این
بانک تنها به منظور واردات کاال و خدمات مطابق با مقررات ارزی

N

جاری و بخشنامه های ابالغی به شبکه بانکی کشور انجام می شود
و صدور کاال مشمول تخصیص ارز نیست.
پناهی با یادآوری توافق بانک مرکزی و گمرک در هشتمین جلسه
کمیته سیاست گذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور که
در روز  15آبان برگزار شد ،خطاب به رئیس کل گمرک نوشته است:
«در این جلسه مقرر شد موضوع از دستور کار خارج و بررسی های
الزم توسط گمرک انجام شود .از این رو با توجه به پیگیری مکرر
صادرکنندگان ذی ربط و پاسخگویی مبهم گمرک ،خواهشمند
است دستور دهید مراتب را بررسی و از نتیجه به قید فوریت این
بانک را مطلع کنید».

گمرک در بخشنام های ابالغ کرد تخصیص ارز به صادرات منتفی است
موضوع استعالم در رابطه با چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت
تولید کاالی صادراتی در زمان واردات کاالی صادرات برگشتی منتفی
است .گمرک ایران با ابالغ بخشنامهای برای جلوگیری از تفاسیر
مختلف از موضوع تخصیص ارز تاکید کرد که «موضوع استعالم
در رابطه با چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت تولید کاالی
صادراتی در زمان واردات کاالی صادرات برگشتی منتفی است».
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران
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سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر اینکه
طرح مبارزه با قاچاق پوشاک متوقف نشده است ،گفت :ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سوی ذینفعان واردات پوشاک قاچاق برای
توقف طرح تحت فشار است.
حمیدرضا دهقانینیا در مورد وضعیت اجرای طرح مبارزه با عرضه
پوشاک قاچاق گفت :کار در مسیر اجرا قرار دارد و ستاد پیگیر موضوع
است.
به گزارش خبرگزاری بسیج ،وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح
در حال حاضر متوقف شده است ،گفت :خیر طرح مبارزه با عرضه
پوشاک محرز قاچاق متوقف نشده است اما در حال رفع برخی از
ناهماهنگیهاهستیم.
دهقانینیا در پاسخ به این سوال که آیا سازمانها و نهادهای دولتی
منجربه ایجاد ناهماهنگی و مانعتراشی برای جلوگیری از اجرای طرح
شدهاند ،گفت :ممکن است ناهماهنگیهایی وجود داشته باشد اما اگر

بگوییم از سوی سازمانها و دستگاههای دولتی مانع ایجاد میشود تا
طرح ادامه نیابد هم درست نیست.
وی با اشاره به اینکه این ناهماهنگیها ممکن است از سوی
بخشهای دولتی باشد ،افزود :البته بخشی از این ناهماهنگیها هم
از سوی بخش خصوصی است و گاهی برخی افراد در این بخش
انتظارات ما را در زمینه مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق برآورده
نکردهاند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه فشار
بر روی ستاد مرکزی برای انجام ندادن طرح خیلی زیاد است ،گفت:
ما شکی نداریم که این فشار ناشی از ذینفعان قاچاق است و اینکه
بگوییم این فشار ناشی از دستگاههای دولتی است واقعا اجحاف است.
وی اظهار داشت :ابهام پراکنیهایی در مورد اثرات اجرای طرح وجود
دارد ولی ستاد در حال رفع آن است .دهقانینیا طرح مبارزه با پوشاک
قاچاق را طرحی مستمر عنوان کرد و بیان داشت :ما نخواستهایم که
این طرح در یک نقطه آغاز و در نقطهای به پایان برسد بلکه هدف
ما اجرای مستمر طرح بوده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز همچنین در مورد
عدم اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و اماکن تجاری به پوشاک
ایرانی گفت :صاحبان برخی از مجتمعهای تجاری با توجه به موقعیت
مکانی مجتمع تجاری خود تالش دارند تا واحد تجاری خود را فقط
به برندهای پوشاک خارجی اجاره دهند اما با اجرای طرح مبارزه با
پوشاک قاچاق اکنون تا حدودی این موضوع رفع شده و این واحدها
برای عرضه پوشاک ایرانی هم اجاره داده میشود.

ایران با صدور بخشنامهای با اشاره به بخشنامه پیشین خود درباره
نحوه ترخیص کاالهای صادرات قطعی برگشتی با استناد به نامههای
معاون بانک مرکزی مبنی بر عدم شمول تخصیص ارز برای صدور
کاال و انجام عملیات تخصیص ارز برای واردات کاال تاکید کرد که
«موضوع استعالم در رابطه با چگونگی تخصیص استفاده شده بابت
تولید کاالی صادراتی در زمان واردات کاالی صادرات برگشتی منتفی
است.

