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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها می توانند كلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجی ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

 )دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمی باشد.(

احتمال فعالیت ده درصدی صنعت پوشاک با ادامه قاچاق )بخش دوم(

از ابتدای سال تاکنون، صادرات صنعت نساجی  ۳۷ درصد رشد داشته است

در شماره گذشته بولتن خبری رشته ها و بافته در بخش اول میزگرد فعالین 
تشکل های نساجی و پوشاک با خبرگزاری فارس درج گردیده ذیال بخش دوم 

این میزگرد تقدیم می گردد:
*ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز از اول دی ماه امسال )97( اقدام 
به مبارزه با عرضه پوشاک محرز قاچاق كرده است، اجرای این طرح 

تاكنون چگونه بوده و آیا از موفقیتی برخوردار بوده است؟ 
شهریاری: در سال 95 نعمت زاده وزیر وقت صنعت دستورالعملی را ابالغ کردند 
که براساس آن برندهای عرضه کننده پوشاک خارجی باید از آن دستورالعمل 
تبعیت می کردند که از جمله موارد یاد شده در آن دستورالعمل می  توان به ثبت در 
مرکز اصناف، داشتن صندوق  مکانیزه، تولید 20 درصد از میزان پوشاک وارداتی 
پوشاک آن برند پس از 2 سال در کشور و ... اشاره کرد که متاسفانه عرضه 

بخـش  تصمیم سـازان  و  متولیـان  تخصصـی  سه  جلسـه  برآینـد 
صنعـت در کارگـروه ملـی تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد نشـان 
و  صنعتگـران  گمرکـی  چالش هـای  بنیـان  و  اسـاس  می دهـد 
تولیدکننـدگان کشـور از ۶ منبـع و محـور اصلی تغذیـه و منجر به 

ظهـور ۳5 چالـش شـده اسـت.
»فرآینـد تعییـن ارزش در سیسـتم TSC«، »اعمـال سـلیقه در 
برخـی از گمـرکات«، »زمـان طوالنـی ترخیـص کاالهـا«، »عدم 
اعمـال برخـی معافیت هـا«، »رسـوب کاالهـا در گمـرکات« و 
بـرای واردات قطعـات«  نهایـی  تعرفه هـای محصـول  »اعمـال 
محورهایـی هسـتند کـه فرآینـد و چرخـه امـور گمرکـی فعـاالن 
اقتصـادی را پیچیـده و پردسـت انداز کرده اسـت. اما سیاسـت گذار 

بـرای مهـار و غلبـه بـر ایـن چالش هـا و تسـهیل 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از تشکیل بیش از ۱۱2 
این  داد و گفت:  ارز خبر  و  قاچاق کاال  پرونده در حوزه   هزار 
پرونده ها از نظر ارزشی و وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته به ترتیب رشد ۸9 و ۱۸ درصدی داشته است.
سردار علی مویدی در نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کاال 
با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همه  پلیس آگاهی  ارز  و 
دستگاه ها باید در مبارزه با قاچاق متحد و منسجم عمل کرده 
اقدام کنند که  پدیده  این  برای کاهش  و هماهنگی یکدیگر 
خوشبختانه هماهنگی خوبی نیز میان ستاد و نیروی انتظامی 

وجود دارد.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به آمار نه ماهه مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اظهار کرد: طی این مدت بالغ بر ۱۱2 هزار پرونده 
در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل شده که بیش از 90 
درصد آنها با تالش ها و اقدامات مأموران و کارگاه های نیروی 

انتظامی میسر شدند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به برنامه ریزی ها 
و اقدامات انجام شده در برخورد با قاچاق کاال و ارز نیز گفت: ما 
تمرکز بر باندها و شبکه های سازمان یافته را در دستور کار قرار 
داده ایم و خوشبختانه با اقدامات انجام شده توانستیم که ضربات 
محکمی را با همکاری ناجا و وزارت اطالعات و نیز دستگاه 
قضائی به این باندها و شبکه ها وارد کنیم که امیدوارم اقدامات ما 

در آینده از این بیشتر شده و دستاوردهای بهتری داشته باشیم.
وی درباره سرانجام اموال قاچاق مکشوفه اظهار کرد: در گذشته 
مشکالتی در این خصوص داشتیم که با انجام اقدامات مختلف 
تمام تالشمان را کردیم که این مشکالت به حداقل برسد که 
خوشبختانه از ناحیه دولت دستوراتی در این زمینه صادر شده و 

مقرر شد این موارد را تا آخر سال ساماندهی کند.
وی درباره سخنان مطرح شده پیرامون عدم واریز جرایم برخی 
از پرونده ها به خزانه دولت خاطرنشان کرد: من در برنامه ای با 
تشکر از عوامل قوه قضائیه گفته بودم که تعدادی از پرونده ها 
از  ما  که  نشده  واریز  دولت  خزانه  به  جرایمشان  که  هستند 

مسئوالن مربوطه درخواست داریم که این جرایم وصول شود.
به گفته  وی آمار و ارقام و کالسه ی این پرونده ها ظرف کمتر از 
2۴ ساعت به قوه قضائیه داده شده و امیدواریم که این سرمایه 
که حدود 2000 میلیارد است با جرایم دریافت نشده به خزانه 
دولت واریز شود. دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره 
قاچاق پوشاک نیز اظهار کرد: متأسفانه ما شاهد یک نوع دهن 
کجی و توهین به قوانین از سوی برخی از برندهای علنی قاچاق 
بودیم و سال ها دست اندرکاران و مسئوالن تالش کردند تا این 
تابلوها را که با رانت و نفوذ انجام شده بود به پایین بکشند که 
در سال جاری اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و بیش 
از ۱۱0 برند مجتمع های بزرگ با همکاری اصناف و اتحادیه ها 
داخلی  پوشاک  و  تخلیه  قاچاقشان  پوشاک های  شناسایی، 
جایگزین آن شد. وی در پایان با تاکید بر این که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با هر گونه مظاهر علنی قاچاق برخورد می کند 
گفت: انشا اهلل بعد از تهران در دیگر شهرها نیز با برندهای قاچاق 
مبارزه خواهیم کرد و در تمام حوزه ها نیز با همکاری بخش های 
مختلف و دستگاه های مذکور با هدف رفت سرمایه ملی مقابله 

خواهیم کرد.

مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت گفـت: در صـادرات و تولیـد نسـاجی بـا وجـود تمـام 
مشـکالتی کـه از ابتـدای سـال شـاهد آن بودیم، در بخـش تولید 
حـدود ۶ درصـد، در کل رشـته فعالیت هـای صنعـت نسـاجی و در 
صـادرات آن بـه صـورت مـرزی ۳۷ درصـد و از نظـر ارزشـی 2۶ 

درصـد رشـد را شـاهد بودیم.
افسـانه محرابـی در مراسـم افتتاحیه نمایشـگاه صنعت نسـاجی و 
پوشـاک  در نمایشـگاه بین المللی مشـهد، در خصوص مزیت های 
صنعـت نسـاجی، اظهـار کـرد: ایـن صنعـت از لحـاظ مزیت های 
نسـبی، مزیت هـای رقابتـی، ایجـاد اشـتغال و امنیـت اجتماعی از 

اهمیـت باالیی برخوردار اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، وی با اشـاره به اینکه در شـرایط ویـژه ای که 
از لحـاظ تحریـم بـا آن مواجـه هسـتیم، ایـن صنعـت بـه خوبـی 
می توانـد نقـش خوبـی در اشـتغال ایجـاد کنـد، افـزود: امسـال ما 
سـال سـختی را پشت سـر گذاشـتیم، با توجه به محدودیت منابع 
ارزی سـعی کردیم مشـکالت را مقـداری کاهش دهیـم. محرابی 
بـا تاکیـد بر اینکـه دولـت وظیفه دارد کـه موضوع فضای کسـب 
و کار را بـرای تولیدکننـدگان تسـهیل و هموار کنـد، تصریح کرد: 
موضـوع تحریم هـا ماننـد یـک تیغـه دو لبـه اسـت که عـالوه بر 

تهدیـد می توانـد فرصت خوبـی را برای پیشـرفت 

کنندگان برندهای پوشاک خارجی هیچ وقت به این دستورالعمل توجه نکردند 
و کسی هم آن ها را مجبور به اجرای دستورالعمل نکرد و فقط بخش خصوصی 
خواستار اجرایی شدن آن از وزارت صنعت شد. البته دلیل این بی توجهی به 
دستورالعمل آن بود که دستورالعمل ذکر شده اهرم اجرایی نداشت، به همین 
دلیل بخش خصوصی از خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت وقت خواست 
ثبت سفارش واردات پوشاک را منوط به ثبت گواهی فعالیت کند. در پی این 
درخواست سازمان توسعه تجارت ایران، ثبت سفارش واردات پوشاک را از اسفند 

سال 95 را منوط به ثبت گواهی کرد. 
در آن زمان میزان واردات پوشاک قاچاق 2.۸ میلیارد دالر بود و میزان واردات 
قانونی پوشاک ۶0 میلیون دالر اعالم شده بود، اما واردکنندگان پوشاک قاچاق 
از آنجا که تناظری بین برگ سبزگمرکی و کاالیی که در فروشگاه بود وجود 
نداشت از برگ سبز واردات قانونی خود استفاده می کردند و واردات پوشاک 
قاچاق خود را قانونی جلوه می دادند و هیچ کس هم نمی توانست این تخلف 
را اثبات کند و حتی اگر فردی را برای واردات قاچاق به دادگاه می کشاندند، 
دادگاه براساس آن برگه سبز واردکننده را تبرئه می کرد. بنابراین بستری وجود 
نداشت که بازرس و قانونگذار و کسی که قرار بود قضاوت کند بتواند اثبات کند 
که پوشاک وارداتی، مربوط به آن برگه سبز گمرکی که ارائه شده، نیست. اما 
به دنبال درخواست بخش خصوصی واردکنندگان مجبور به ثبت گواهی شدند 
زیرا در صورت عدم ثبت گواهی امکان واردات نداشتند. البته اکنون ۶۷ برند و 

نمایندگی با توجه به ثبت گواهی مجاز به فعالیت هستند. 

شناسایی بیش از ۱۱۰ برند قاچاق

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 3

آدرس گره های گمرکی صنعتگران

ادامه در صفحه 2



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

رقـم بزند.
مدیـرکل دفتر صنایع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت تاکیـد کـرد: ممنوعیـت واردات در صنعـت نسـاجی برای 
کاالهایـی کـه توان تولیـد داخـل آن را داریم، فرصت مناسـبی را 
فراهـم کـرد محرابی گفـت: در صـادرات و تولید نسـاجی با وجود 
تمـام مشـکالتی کـه از ابتدای سـال شـاهد آن بودیـم، در بخش 
تولیـد حـدود ۶ درصـد، در کل رشـته فعالیت های صنعت نسـاجی 
و در صـادرات آن بـه صـورت مـرزی ۳۷ درصـد و از نظر ارزشـی 

2۶ درصـد رشـد را شـاهد بودیم.
کـه مشـکالت  بـوده  ایـن  مـا  دغدغـه  تمـام  کـرد:  بیـان  وی 
اولیـه،  مـواد  تأمیـن  بخـش  در  خصـوص  بـه  تولیدکننـدگان 

کنیـم.  فصـل  و  حـل  را  انسـانی  منابـع  و  روز  تکنولـوژی 
مدیـرکل دفتـر صنایـع نسـاجی و پوشـاک وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت بـا بیـان اینکـه بـا توجه بـه افزایـش نرخ ارز و مشـکل 

کمبـود نقدینگی، وزارت صنعت با سـازمان برنامـه و بودجه تفاهم 
نامـه ای در رابطـه بـا تبصـره ۱۸ قانـون بودجـه سـال 9۷ منعقـد 
کـرده اسـت، تاکید کرد: همچنیـن پیگیر آن خواهیـم بود از محل 
ایـن قانـون کمبـود نقدینگی صنعـت نسـاجی را به گونـه ای رفع 

 . کنیم
بانکـی بخـش صنعـت  محرابـی خاطرنشـان کـرد: تسـهیالت 
نسـاجی در سـه قالب سـرمایه در گردش، نوسـازی ماشـین آالت 
و خـط تولیـد، اتمـام طرح هـای نیمـه تمـام بـه فعـاالن صنعـت 
نسـاجی و پوشـاک اختصـاص می یابـد کـه بهـره بانکـی بـرای 
صنعتگـران مناطـق توسـعه یافته ۱۴ درصد و مناطق کمترتوسـعه 

یافتـه ۱2 درصـد اسـت.
وی بـا بیان اینکه صنعت پوشـاک همـواره با قاچاق درگیر اسـت، 
گفـت: در ایـن راسـتا هـدف مـا نیـز افزایـش کیفیـت و کاهـش 

قیمـت تمام شـده کاالهـای داخلی اسـت.

از ابتدای سال تاکنون، صادرات صنعت نساجی  ۳۷ درصد رشد داشته است
ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

رییس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مطالعات روی مالیات 
عایدی سرمایه و مجموع در این سازمان خبر داد و گفت:  برای 
تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه های موثر 

و کارآمدی در اختیار داریم .
سیدکامل تقوی نژاد بر لزوم تالش جهادی در تحقق درآمدهای 
مالیاتی با تکیه بر ابزارها و شیوه های نوین جمعی برای دستیابی 
به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تاکید کرد و گفت: برای 
تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه های موثر 

و کارآمدی در اختیار داریم .
کامل  تحقق  گردهمایی  مالیاتی،  امور  سازمان  گزارش  به 
مالیاتی  امور  سازمان  کل  رییس  با حضور  مالیاتی  درآمدهای 
کشور، رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و جمعی از مدیران 

کل سازمانی در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ برگزار شد .
در این گردهمایی سیدکامل تقوی نژاد، رییس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام 
اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با 
تحریم همه جانبه از سوی استکبار و عوامل آن روبه رو شده است، 
نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته در پیکره نظام اقتصادی کشور 
خود را نشان داده است و مقام معظم رهبری نیز در خصوص 
سیاست های کلی کشور تاکید ویژه ای بر اهمیت اداره کشور با 
درآمدهای مالیاتی کرده اند و از فعالیت ها و تالش هایی که در این 

زمینه صورت گرفته، اظهار رضایت کرده اند .
وی ادامه داد: بدون تردید درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و 
مطمئن ترین منابع درآمدی دولت ها برای نیل به اهداف اقتصادی 
و اجتماعی در جامعه به شمار می رود، به همین جهت دولت باید 

تالش کند وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد .
کاهش  کرد:  تصریح  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رییس 
وابستگی به درآمدهای نفتی یعنی اینکه ما در بازی با ابرقدرتها 
بتوانیم به نیروی داخلی خودمان و ظرفیت و توانمندی هایی که 
در کشور وجود دارد، تکیه کنیم و طبیعتا هرچه جلوتر برویم، این 
نقش برجسته تر می شود و انتظار مسووالن هم این است که 
درآمدهای مالیاتی، سهم قابل قبولی را از درآمدهای کشور به 

خود اختصاص دهد .
تقوی نژاد افزود: رییس جمهور نیز در سخنرانی اخیرشان در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بار دیگر تاکید موکد بر تحقق درآمدهای 
مالیاتی و افزایش سهم آن در درآمدهای کشور داشتند و از فعالیت 
و روندی که در سال های اخیر در سازمان به وجود آمده است، ابراز 
رضایت و تاکید کردند که کشور باید بر اساس مالیات اداره شود 
و همه افرادی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، باید مالیات 
دهند . رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه سخنان خود 
به اقدامات انجام شده در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی در 
سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تاکیدات 
رییس جمهور، اقداماتی در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. 
به طور نمونه، مطالعاتی در بخش های مختلف از جمله مالیات بر 
عایدی سرمایه، مالیات بر جمع درآمد از طریق ابزارهای مختلف از 
جمله تراکنش های بانکی و مشوق ها و معافیت ها در نظام مالیاتی 
کشور صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم به شکل منطقی و 

عقالنی آنها را پیش ببریم و تکمیل کنیم .

تراکنش های بانکی رصد می شود

آدرس گره های گمرکی صنعتگران
رونـد گمرکـی فعـاالن صنعـت چـه تدابیری اندیشـیده اسـت؟

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در گام نخسـت در نظـر دارد 
بـا اخـذ تاییـد گمـرک بـه زودی طی توافـق بـا وزارت بهداشـت، 
سـازمان اسـتاندارد، وزارت اقتصـاد و سـایر دسـتگاه های مرتبط با 
کاهـش بوروکراسـی اداری، فرآینـد ترخیـص کاال را از گمـرکات 
تسـهیل کنـد. ایـن توافق نامه مانـع »انجـام فرآیندهـای تکراری 
واحدهـای صنعتـی«، »اتـالف وقـت« و »تحمیـل هزینه هـای 

مـازاد نسـبت بـه ترخیـص کاال« خواهد شـد.
به گـزارش دنیـای اقتصاد، مسـیرهای صعب العبـور گمرکی برای 
صنعتگـران از طوالنـی بـودن فرآینـد خـروج کاال تا رسـوب مواد 
اولیـه و ماشـین آالت موردنیـاز در مبادی گمرکات، تنها بخشـی از 
چالش هایـی اسـت کـه فعاالن صنعـت و تجارت چند وقتی اسـت 
بـا آن دسـت به گریبانند. ناهمواری این مسـیر تنها یک سـیگنال 
تولیدکننـدگان  بـرای  کسـب وکار  فضـای  می کنـد.  مخابـره  را 

نامسـاعد و پر از دسـت انداز اسـت.
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعت، معـدن و تجـارت چالش های 
گمرکـی واحدهـای صنعتی که در ۶ محور با ۳5 چالش شناسـایی 
شـده اسـت را تشـریح کرد. به  گفته فرشـاد مقیمی، سـتاد تسهیل 
و رفـع موانـع به صـورت تخصصـی طـی سه جلسـه بـه واکاوی 
مشـکالت گمرکـی صنایـع پرداختـه اسـت کـه ایـن چالش ها در 
نشسـت های مشـترک بـا تشـکل های تخصصـی احصا شـده بود 
و رفـع آنها بخـش عمده ای از مشـکالت تولیدکننـدگان را مرتفع 

خواهـد کرد.
وی فرآینـد تعییـن ارزش در سیسـتم TSC را از جمله مشـکالتی 
برشـمرد کـه اغلب صنایع با آن دسـت بـه گریبان بـوده و موانعی 
نظیـر »عـدم تعییـن ارزش واقعـی محموله هـا«، »کم اظهـاری و 
بیش اظهـاری«، »عـدم تطبیـق سـاختار تعییـن ارزش کاالهـا بـا 
موافقتنامـه تغییـر ارزش WTO« و »دمـوراژ شـدن برخی کاالها 
بـه دلیـل رونـد طوالنی ترخیـص« را بـرای تولیدکننـدگان ایجاد 

کرده اسـت.
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اعمـال سـلیقه در برخی 
از گمـرکات کشـور، زمـان طوالنی ترخیـص کاالها، عـدم اعمال 
برخـی معافیت هـا، رسـوب کاالها و اعمـال تعرفه هـای محصول 
نهایـی بـرای واردات قطعـات برخـی از محصـوالت را از جملـه 
چالش هـای دیگـر تولیدکننـدگان برشـمرد و گفـت: وقتـی زمان 
نگهـداری کاال در گمـرک از 2 مـاه بیشـتر می شـود، عـالوه بـر 
دمـوراژ و هزینه هـای انبـارداری، کاال توسـط گمـرک متروکـه 
اعالم شـده و از سـوی سـازمان امـور تملیکی به فروش گذاشـته 

می شـود.
مقیمـی تسـریع و تسـهیل در فرآینـد ترخیـص کلیـه کاالهـا را 
در بهبـود وضعیـت صنایـع موثر دانسـت و اظهـار امیـدواری  کرد 

بـا اصـالح مشـکالت گمرکـی صنایـع، بخشـی از دغدغه هـای 
صاحبـان صنایـع مرتفـع شـود. معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت در رابطـه بـا اعمـال معافیـت بـرای واردات ماشـین آالت 
خطـوط تولیـد، اظهـار کـرد: درج توضیح مبنـی بر زمینه اسـتفاده 
ماشـین آالت وارد شـده برای درخواسـت معافیت در این خصوص 
الزامـی اسـت کـه طـی ابالغیـه ای این موضـوع به سـازمان های 

صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتانی صـادر خواهد شـد.
مقیمـی درخصـوص عـدم انتقـال معافیـت کاالی وارد شـده از 
تولیدکننـده اصلـی مشـمول تحریم بـه شـرکت های بازرگانی که 
به عنـوان واسـطه نسـبت بـه ورود کاال بـرای تولیدکننـده اقـدام 
کرده انـد، توضیـح داد: در صـورت ارائـه قرارداد معتبـر بین طرفین 
کـه بـه تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسـیده باشـد معافیت 
مـورد پذیـرش گمـرک قـرار خواهد گرفـت. وی در ادامـه به عدم 
پذیـرش ضمانت نامه هـای اعتبـاری صنـدوق ضمانـت صـادرات 
ایـران بـرای ورود موقت کاالهـای تولیدکننـدگان به رغم موافقت 
وزرای صمـت و اقتصـاد اشـاره و اظهـار کرد: طبـق توافق به عمل 
آمـده بـا وزیـر اقتصـاد و بـا ارائـه موافقتنامه یادشـده بـه گمرک، 
از ایـن پـس ضمانت نامه هـای صادرشـده از سـوی صنـدوق فوق 

مـورد پذیـرش گمرک قـرار خواهـد گرفت.
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اعالم کرد: 
بـرای سـهولت و سـرعت در ترخیـص کاال از گمـرک موضـوع 
توافـق مشـترک بیـن دسـتگاه های اسـتاندارد، بهداشـت، معاونت 
غـذا و دارو، انـرژی اتمـی و... در جلسـه آتـی سـتاد تسـهیل و 
رفـع موانـع تولیـد مـورد بحـث و تصمیم گیـری قـرار می گیـرد تا 
واحدهـای صنعتـی بدون انجـام فرآیندهای تکـراری، اتالف وقت 
و تحمیـل هزینه هـای مازاد نسـبت بـه ترخیص کاال اقـدام کنند.

در این بـاره رئیـس کل گمـرک ایـران نیز گفته اسـت: بـا توجه به 
طوالنـی بودن پروسـه ثبت سـفارش کاالهای وارداتی، قرار اسـت 
با لینک شـدن سـامانه گمـرک و صمت، ثبت سـفارش کاالهایی 
کـه بـه گمـرک اظهـار می شـود، تا زمـان ترخیـص اعتبار داشـته 

باشند.
بـه گفتـه مهـدی میراشـرفی، چنانچـه تفاهم نامه اتصـال گمرک 
بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت امضا شـود، نه تنها از رسـوب 
کاال در گمـرکات جلوگیـری می شـود، بلکـه واردکننـدگان زمـان 

الزم را بـرای ترخیـص کاالی خـود دارند.
اکنـون واردکننـدگان بـرای ثبـت سـفارش کاال  به اعتقـاد وی، 
تنهـا سـه ماه فرصـت دارنـد کـه عمـال تـا انجـام مراحـل بانکی 
و تخصیـص ارز ایـن مهلـت بـه پایـان می رسـد و بـرای رفع این 
مشـکل مقرر شـده تا عـالوه بر اینکه کاالهای اساسـی مشـمول 
انقضـای ثبـت سـفارش نشـوند، مهلـت ثبت سـفارش را نیـز به ۶ 

مـاه افزایـش دهیم.
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تازه ترین آمارهای گمرک حاکی از این است که در ۱0 ماهه امسال 
ارزش صادراتی غیرنفتی کشور 2/2 درصد رشد کرده و واردات ۱۸/۷ 
درصد کاهش داشته است. برآیند این تحوالت، مثبت شدن تراز 
تجاری کشور به میزان ۶۷۸ میلیون دالر بوده است. تازه ترین آمارهای 
منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد 
در ۱0 ماهه امسال، حجم صادرات غیرنفتی ایران به 9۴ میلیون و 
۸۷5 هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و 
۳50 میلیون دالر می شود. بر این اساس، تا پایان دی ماه صادرات 
ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 2/2۱ درصدی ازنظر 
ارزش دالری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات 
قطعی کاال به ایران 2۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳5 میلیارد و 
۶۷2 میلیون دالر بوده و بر همین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی به 
۶۷۸ میلیون دالر رسیده است. واردات ایران در این مدت نسبت به 
۱0 ماه سال گذشته ۱۷/۳۸درصد ازنظر وزنی و ۱۸/۸۷درصد ازنظر 

ارزش دالری کاهش داشته است.
 اقالم عمده صادراتی

بر پایه این گزارش، اقالم عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، 
میعانات گازی به ارزش سه میلیارد و 5۳ میلیون دالر و سهم ارزشی 
۸/۴درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱5 میلیون 
به ارزش یک  ارزشی ۴/99درصد، پروپان مایع شده  دالر و سهم 
میلیارد و ۴۸۴ میلیون دالر و سهم ارزشی ۴/0۸درصد، متانول به 
ارزش یک میلیارد و 229 میلیون دالر و سهم ارزشی ۳/۳۸درصد و 
سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد 

و 22۳ میلیون دالر و سهم ارزشی ۳/۳۶درصد بوده است.
گزارش گمرک ایران حاکی است در مدت یاد شده ۳۳/92درصد از 
ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی ها، ۸.۴ درصد مربوط 

به میعانات گازی و 5۷/۶۸درصد مربوط به سایر کاالها بوده است.
 اقالم عمده وارداتی

گزارش گمرک می افزاید: اقالم عمده وارداتی در این مدت شامل 
ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دالر و سهم ارزشی 
5/5۴درصد، قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷0۳ 
بنزینی با حجم سیلندر 2 هزار سی سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از 
۳0 درصد به استثنای الستیک به ارزش یک میلیارد و 2۶۶ میلیون 
دالر و سهم ارزشی ۳/55درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱02 
میلیون دالر و سهم ارزشی ۳/09درصد، لوبیای سویا به ارزش 9۷5 
میلیون دالر و سهم ارزشی 2/۷۳درصد و کنجاله سویا به ارزش ۴9۳ 

میلیون دالر و سهم ارزشی ۱/۳۸درصد بوده است.
 كشورهای مقصد صادراتی

در این مدت مهم ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور 
چین با هفت میلیارد و 52۴ میلیون دالر و سهم ارزشی 2/۷درصد، 
عراق با هفت میلیارد و 5۱5 میلیون دالر و سهم ارزشی 20/۶۷درصد، 
امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۳۱۳ میلیون دالر و سهم ارزشی 
۱۴/۶2درصد، افغانستان با 2 میلیارد و 5۳۳ میلیون دالر و سهم ارزشی 
۶/9۷درصد و ترکیه با 2 میلیارد و 2۶ میلیون دالر و سهم ارزشی 
5/5۷درصد بودند. کشور چین رتبه نخست را در بین کشورهای 
مقاصد صادراتی ایران کسب کرده، به طوری که میزان صادرات به این 
کشور نسبت به مدت مشابه پارسال با افزایش 5/2۴ درصدی و عراق 
با رتبه دوم افزایش ۴۴/۷5درصدی ازنظر ارزش دالری داشته است.

 كشورهای عمده صادركننده كاال به ایران
در مقابل واردات عمده کاالها به ایران نیز در ۱0 ماهه امسال به ترتیب 
از پنج کشور چین با هشت میلیارد و 905 میلیون دالر و سهم ارزشی 
2۴/9۶درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۴5۶ میلیون دالر 
و سهم ارزشی ۱5/29درصد، ترکیه با 2 میلیارد و ۳۸ میلیون دالر و 
سهم ارزشی 5/۷۱درصد، آلمان با 2 میلیارد و ۱۸ میلیون دالر و سهم 
ارزشی 5/۶۶درصد و هند با یک میلیارد و 92۷ میلیون دالر و سهم 

ارزشی 5/۴ درصد انجام شده است.

آمارهای گمرک از تجارت ۱۰ ماهه امسال 
نشان می دهد ارزش واردات ایران ۱8/۷ 

درصد کاهش یافت
صنعت پوشاک ما اکنون با ۳0 درصد ظرفیت کار می کند و اگر به آن توجه 
نشود و جلوی جریان سازمان یافته مبارزه با قاچاق پوشاک گرفته نشود، این رقم 

به زودی به ۱0 درصد کاهش می یابد.
در خرداد ماه 9۶ عالوه بر الزام به داشتن گواهی ثبت برای واردات پوشاک اتفاق 
خوب دیگری هم افتاد و بر مبنای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق اعالم شد که 
از این پس پوشاک وارداتی باید دارای شناسه کاال باشد و دستورالعمل آن تهیه 

شد و از تیرماه 9۶ هم این دستورالعمل اجرایی شد. 
بنابراین براساس این دستورالعمل یک وارد کننده پوشاک عالوه بر ثبت گواهی 
برای واردات پوشاک باید کاالی وارداتی خود را در سایت جامع تجارت برای 
دریافت شناسه کاال به ثبت می رساند و در صورت عدم وجود شناسه امکان 

ترخیص کاال وجود نداشت. 
البته در کنار این مسائل مهلتی هم تا اول مرداد 9۷ به فروشندگان داده شد تا 
کاالهای خود را که دارای شرایط فوق نیست به فروش برسانند و پس از پایان 

این مهلت کاالهای مذکور قاچاق محسوب می شود. 
تمام این مسائل پیش رفت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق طرح مبارزه 
با پوشاک محرز قاچاق را از اول دی ماه 9۷ آغاز کرد و بدین ترتیب با توجه 
به جدیت در اجرای طرح بالفاصله دارندگان فروشگاه های عرضه کننده پوشاک 
محرز قاچاق یا اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند و یا کاالهای قاچاق خود 

را از سطح فروشگاه جمع آوری کردند.
به دنبال اجرای طرح، سرشاخه های واردات پوشاک قاچاق منافع خود را در خطر 
دیدند و بنابراین این افراد برای متوقف کردن طرح رایزنی های خود را آغاز کردند 
و به دنبال این اقدامات عده ای از بدنه اتحادیه های صنفی، بدنه اتاق اصناف و 
بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند که اجرای این طرح منجر به 

هم ریختگی بازار می شود. 
انبارهای تولید کنندگان پوشاک داخلی مملو از کاال است و با خروج برندهای 
محرز عرضه کننده قاچاق هیچ مشکلی برای تأمین پوشاک موردنیاز مردم حتی 

در شب عید ایجاد نمی شود.
بنابراین این افراد به جای اینکه پرچمدار حمایت از کاالی ایرانی باشند، با پذیرش 
اینکه اجرای این طرح بازار را به هم می ریزد عماًل تبدیل به پرچم داران حمایت 
از عرضه کاالی قاچاق شدند. این در حالی است که انبارهای تولید کنندگان 
پوشاک داخلی مملو از کاال است و با خروج برندهای محرز عرضه کننده قاچاق 
هیچ مشکلی برای تأمین پوشاک موردنیاز مردم حتی در شب عید ایجاد 
نمی شود. متأسفانه ذینفعان واردات پوشاک قاچاق به تازگی سناریوی به هم 
ریختگی بازار را با سناریوی از بین رفتن امنیت عوض کرده اند و با این کار سعی 
دارند تا همچنان به عرضه پوشاک قاچاق ادامه دهند. طرح چنین مسائلی برخی 
از مسئوالن از جمله یکی از فرمانداران هم عنوان کرده است که اگر این طرح 

ادامه یابد، مشکل امنیتی ایجاد می شود.
* آقای رهبری شما به عنوان یک تولید كننده كه در یک دوره ای صادر 
كننده پوشاک هم بوده اید، بفرمایید كه بین شرایط گذشته و كنونی چه 
تفاوت هایی وجود دارد كه اكنون صنعت پوشاک تقریبا از چرخه تولید 

خارج شده و رو به نابودی است؟ 
رهبری: از سال ۶۸ تا ۷۶ یعنی در دوران بعد از جنگ تمام ملت با همت کشور را 
ساختند و این سازندگی در بخش پوشاک هم اتفاق افتاد، به طوری که نساجی ها 
با تمام توان خود کار کردند و ملت هم از تولیدات داخلی در این بخش استفاده 
کردند و هیچ کسی هم به دنبال استفاده از پوشاک خارجی نبود و به طور کلی 
فضای بسیار خوبی بر صنعت نساجی، پوشاک و مصرف پوشاک کشور حاکم 
بود. در دوران سازندگی دولت برای جمع آوری نقدینگی و جلوگیری از بزرگ 
شدن غول نقدینگی بانک های خصوصی را ایجاد کرد و این نقدینگی توسط 
بانک ها در صنعت سرمایه گذاری شد و بین ۱۷ تا ۱9 درصد هم به سپرده های 
مردم سود تعلق گرفت. البته این بهره سال یک درصد کاهش یافت و تا پایان 
۸ سال به ۱۱ درصد رسید.  البته در آن زمان این کار تصمیم درستی بود که 
پول های مردم جمع آوری و به صنعت منتقل شود.  نتیجه این اقدامات شکوفایی 
صنعت پوشاک در سال های ۷۶ تا ۸۴ بود و ما فعاالن صنعت پوشاک این 

مسائل را در آن دوران با چشمان خود مشاهده کردیم. 
در آن دوران صنعت پوشاک کشور تمام نیاز کشور را تامین می کرد و مازاد آن 
به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی صادر می  شد، به طوری که 
ساالنه میزان صادرات پوشاک ما ۱50 میلیون دالر بود. در دوران شکوفایی 
صنعت پوشاک، با کاهش بهره بانکی صنعت گر با آرامش کار می کرد و قیمت 
تمام شده کاال هم پایین بود و به همین دلیل تولید روز به روز افزایش می یافت. 
با افزایش تولید هم صادرات روز به روز پررونق تر می شد و ارز به کشور وارد 
می شد و این چرخه همدیگر را تکمیل می کرد. اما در سال ۸۴ سازمان برنامه و 
بودجه منحل شد و به جای اینکه بهره بانکی روند کاهشی داشته باشد، افزایشی 
شد و واردات بدون برنامه آزاد شد و خالصه اینکه از سال ۸5 شرایط تولید 

پوشاک تغییر کرد و با مشکالت زیادی مواجه شد.  
بنابراین در آن زمان یعنی وقتی سازمان برنامه و بودجه منحل شد و جریان پول 

را نتوانستند کنترل کند جریان قاچاق هم بیشتر شکل گرفت. 
عالوه بر این مسائل در آن سال ها نرخ ارز سرکوب شد و چندین سال نرخ 
ارز را ثابت نگه داشتند و این مسئله منجر به صرفه دار بودن واردات و به ویژه 
واردات قاچاق شد و همچنین یارانه های انرژی برداشته و بهره پول که قرار بود 
روز به روز کم شود افزایش یافت و از ۱۱ درصد به 2۶ درصد رسید و به مروز 
زمان تولید کننده بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار گرفت و محصولش گران و 
گران تر شد و واردات به واسطه ثابت بودن نرخ ارز ارزان ماند و ثبت و ربط نشد 
و مالیات نداد و هزینه های گمرکی را پرداخت نکرد و دائما با این شرایط قاچاق 

رونق گرفت. 
بنابراین طبیعی است در این شرایط هر صنعتی از جمله صنعت پوشاک به زمین 
بخورد و نتواند روی پای خود بایستد.با وجود تمام این مشکالت تولید کننده باید 
هزینه های مختلف از جمله پرداخت مالیات و افزایش هزینه های کارگری را 

بپردازد و انرژی را هم گران خریداری کند. 
البته جریان دیگری هم اتفاق افتاد و اینکه در این شرایط،  خارجی ها به بازار ما 
نفوذ کردند و اتفاقا دولت های مختلف برای حضور تولید کنندگان و برندهایشان 
در بازارهای دیگر از جمله ایران به آنها سوبسید دادند و حتی دولت هایشان 
پرداخت اجاره مکان های عرضه آنها را بر عهده گرفتند تا این تولید کنندگان 
سکوهای عرضه را پرکنند.  دولت های خارجی برای نفوذ تولید کنندگانشان به 
بازارهای دیگر با پرداخت اجاره بهای مکان های عرضه به آنها سوبسید می دهند. 
در دوران شکوفایی صنعت پوشاک، صنعت نساجی کشور تمام مواد اولیه را به 
غیر از زیپ لباس تامین می کرد و اتفاقا تمام مواد اولیه صنعت پوشاک هم از 
داخل تامین می شد و بدون استفاده از مواد وارداتی خارجی ما توانستیم پوشاک 

ایرانی را به کشورهای مختلف از جمله ایتالیا صادر کنیم. 
اما با آزاد شدن بدون ضابطه واردات و با واردات اجناس درجه سوم و چهارم 
و استوک تولید کننده داخلی دیگر نتوانست تولیداتش را به فروش برساند و به 
مرور تولید پوشاک ایرانی به رکود رفت و در این شرایط حتی صنعت نساجی به 

عنوان تولید کننده مواد اولیه هم وارد رکود شد، چون دیگر خریداری نداشتند. 
* با توجه به ركود در صنعت پوشاک در شرایط فعلی چه اقداماتی 

می تواند این صنعت را از ركود خارج كند؟ 
رهبری: حل این مسئله خیلی ساده است، همان طور که شب می خوابیم و 
صبح بلند می شویم جریان این کشور نرخ ارز را به سه برابر افزایش می  دهد و 
از چیزی هم نمی ترسد همین جریان باید به همین ترتیب نرخ بهره بانکی را 
به ۶ درصد کاهش دهندو با این کار نباید از چیزی بترسد زیرا جریان پول به 
سمت تولید حرکت خواهد کرد و مشکل نقدینگی حل می شود و قیمت تمام 
شده کاالی تولیدی ما هم ۱5 درصد کاهش می یابد. تا زمانی که بهره بانکی 
20 تا 25 درصد است صنعت رشد نمی کند و رشد صنعت غیر ممکن است، 
زیرا با این شرایط به صورت اتوماتیک، قیمت تمام شده پوشاک ما از کشوری 
مثل ترکیه ۱5 تا 20 درصد گران تر می شود. با وجود دریافت بهره های بانکی 
معاف از مالیات جوانان ما خانه نشین و خوش گذران شده اند و به جای کار کردن 
پول های خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و سود آن را دریافت می کنند.  
البته یکی از مسائلی دیگری که می تواند این صنعت را از رکود خارج کند توسعه 
طراحی است، این در حالی است که در چند سال اخیر به این مقوله توجه 

چندانی نشده است. 
رهبری: همچنین برای رونق این صنعت باید برای تامین مواد اولیه اقداماتی 
صورت گیرد که این مواد به صورت مستقیم به دست تولید کننده برسد و 
سیاست های اتخاذ شود تا دست دالالن کوتاه شود و طرح های هم برای کنترل 
مواد اولیه و رسیدن آن به دست مصرف کننده واقعی از سوی انجمن ارائه شد. 

ما مشکالت عجیب و غربی برای صدور جواز کسب داریم و جواز کسب بدون 
در نظر گرفتن تخصص داده می شود، در حالی که در کشورهای دیگر دنیا این 
گونه نیست و اگر دوره های تخصصی کاری گذرانده نشده باشد، جواز کسب داده 
نمی شود. این در حالی است که امروزه بر هر فردی جواز کسب داده می شود.  
باید از ازدیاد جواز کسب در هر صنعتی از جمله صنعت پوشاک جلوگیری شود، 
زیرا با تعدد بی اندازه واحدهای عرضه اجناس بنجل زیاد می شود و در نهایت دود 

آن به چشم تولید کننده می رود. 
همچنین باید کامال مشخص شود که چه مساحتی از واحدهای عرضه پوشاک 
به برندهای خارجی و برندهای داخلی تعلق می گیرد. در ضمن از آنجا که مساله 
برندینگ در دنیا بسیار مطرح است، ما باید در هر جواز کسب که به یک واحد 
عرضه پوشاک داده می شود، نوع برندی که قرار است آن واحد عرضه کند را 
مشخص کنیم و این کار می تواند تا حدودی زیادی از عرضه پوشاک قاچاق 
جلوگیری کند. در هیچ جای دنیا بدون مجوز از یک برند امکان عرضه آن کاال 

توسط یک واحد صنفی وجود ندارد. 

احتمال فعالیت ده درصدی صنعت پوشاک با ادامه قاچاق )بخش دوم(
ادامه از صفحه 1
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پشت صحنه دعوای آمار صادراتی

ــاالن  ــت؟ فع ــی اس ــور غیرواقع ــی کش ــد صادرات ــار رش ــا آم آی
ــار صــادرات بخــش خصوصــی  ــد، آم ــن باورن ــر ای اقتصــادی ب
بــا رقمــی کــه دولــت اعــالم می کنــد، متفــاوت اســت. متولیــان 
ــورد رشــد  ــن شــبهاتی در م ــه چنی تجــارت کشــور در پاســخ ب
ــرخ پایــه صادراتــی براســاس  آمــار صادراتــی، می گوینــد کــه ن
آنچــه کــه بخــش خصوصــی اعــالم می کنــد، تعییــن می شــود؛ 
حــال چنانچــه بخش هایــی معتقدنــد کــه نــرخ پایــه صادراتــی 

گــران اســت، ایــن موضــوع قابــل اصــالح اســت.
ــارت  ــعه تج ــازمان توس ــت س ــه سرپرس ــی ک ــه توضیحات بناب
ایــران، در جمــع خبرنــگاران ارائــه کــرد، افــت صــادرات 
ــای  ــالح کده ــی از اص ــاری ناش ــال ج ــه س ــور در  9 ماه کش
HS اســت. از ایــن رو، کمیتــه نرخ گــذاری مســتقر در گمــرک 
ــرخ  ــا ن ــه ب ــی در رابط ــای تخصص ــدگاه انجمن ه ــرای دی پذی
پایــه صادراتــی اســت و تاکنــون نــرخ پایــه صادراتــی نزدیــک 
بــه 500 قلــم کاال اصــالح شــده اســت. بــه گفتــه محمد رضــا 
ــرخ  ــردن ن ــالم ک ــن اع ــی از پایی ــت ناش ــده اف ــودودی، عم م
ــت  ــک رقاب ــدگان در ی ــوی صادرکنن ــی از س ــای صادرات کااله
منفــی بــوده اســت. امــری کــه  از یک ســو باعــث ارزان 
فروشــی  وکاهــش ارز آوری  و از ســوی دیگــر، باعــث از دســت 

ــود.  ــدگان می ش ــر صادرکنن ــرای دیگ ــت ب ــن فرص رفت
ــه  ــود ک ــی ب ــر انتقادات ــی« از دیگ ــت ارز صادرات ــدم بازگش »ع
ــد.  ــرح ش ــارت مط ــعه تج ــازمان توس ــت س ــوی سرپرس از س
بنابــه آمــار اعالمــی از ســوی او، میــزان بازگشــت ارز حاصــل از 
صــادرات بــه ســامانه »نیمــا« کمتــر از ۷ میلیــارد یــورو بــوده، 
ــادرات  ــارد دالر ص ــا ۳۳/۴ میلی ــه ب ــدد در مقایس ــن ع ــه ای ک
غیرنفتــی کشــور بســیار کــم اســت؛ یعنــی تقریبــا یــک ســوم ارز 

ــه ســامانه نیمــا بازگشــته اســت. حاصــل از صــادرات ب
ــول ۴  ــارت، ح ــعه تج ــازمان توس ــی س ــری متول ــت خب نشس

ــت.   ــی گذش ــور اصل مح
ــاره  ــه آن اش ــودودی، ب ــا م ــه محمدرض ــوردی ک ــتین م نخس
ــران در 9 ماهــه ابتدایــی ســال جاری  داشــت، آمــار صــادرات ای
ــال 9۷،  ــل از س ــومین فص ــان س ــا پای ــه او، ت ــه گفت ــود. ب ب
ــوده کــه  ــارد دالر ب ــران بیــش از ۳2/۷ میلی حجــم صــادرات ای
ــراز تجــاری  ــر اســاس آمارهــای موجــود، طــی ایــن مــدت ت ب

ــت. ــوده اس ــت ب ــون دالر مثب ــدود ۷00 میلی ــور ح کش
مــودودی گریــزی هــم بــه ظرفیــت بــاالی کشــورهای 
همســایه در واردات از ایــران زد و گفــت: در حــال حاضــر 
ــتان  ــز عربس ــایه بج ــورهای همس ــا کش ــا ب ــاری م ــط تج رواب
ــت و  ــوب اس ــد، خ ــی را دارن ــیار کم ــهم بس ــه س ــن ک و بحری
امــروز مــا بزرگتریــن صادرکننــده بــه کشــور عــراق هســتیم و 
پــس از ایــران بــه ترتیــب کشــورهای چیــن و ترکیــه در رتبــه 
ــه  ــران ب ــد. مــودودی ســهم صــادرات ای دوم و ســوم قــرار دارن
کشــورهای همســایه را بیــش از 5۷ درصــد دانســت و گفــت کــه 
ــارات،  ــراق، ام ــور ع ــه 5 کش ــور ب ــادرات کش ــد از ص ۸9 درص

ــود.  ــام می ش ــتان انج ــه و پاکس ــتان، ترکی افغانس
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت در ادامــه اشــاره ای هــم بــه 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و کاهــش میــزان صــادرات 

در ایــن بخــش داشــت. او خبــر از  کاهــش ۳0 درصــدی صادرات 
کشــور در بخــش خدمــات فنــی و مهندســی  داشــت  و دلیــل 
ــای  ــن ضمانت نامه ه ــود در »تامی ــکالت موج ــر را مش ــن ام ای
ــوص  ــده درخص ــای داده ش ــرای وعده ه ــدم اج ــی« و »ع بانک

تامیــن خطــوط اعتبــاری« معرفــی کــرد.
ــراق« و  ــان«، »ع ــور »آذربایج ــه کش ــودودی، س ــه م ــه گفت ب
ــران در بخــش خدمــات  »افغانســتان«،  فعال تریــن بازارهــای ای
فنــی و مهندســی بــوده و هــم اکنــون 2۱ پــروژه در ایــن بخــش 
در حــال اجراســت کــه ۸ پــروژه مربــوط بــه ســاخت و ســاز، ۶ 
پــروژه در بخــش بــرق و نیروگاهــی، ۳ پــروژه در بخــش آب و 

فاضــالب و ۳ پــروژه در بخــش نفــت و گاز اســت.
دومیــن محــور ســخنان مــودودی امــا رقابــت  منفــی در 
بازارهــای جهانــی بــود. متولــی ســازمان توســعه تجــارت 
ــودن  ــی نب ــی از واقع ــش خصوص ــای بخ ــه انتقاده ــزی ب گری
آمــار صــادرات طــی 9 ماهــه اخیــر زد و گفــت: تغییــرات آمــاری 
ــت  ــه قیم ــی در کمیت ــالم صادرات ــرخ اق ــه اصــالح ن ــوط ب مرب
گــذاری گمــرک اســت کــه تــا کنــون 500 قلــم اصــالح شــده و 
آمــار منفــی آذرمــاه امســال نیــز ناشــی از همیــن اصــالح اســت. 
امــا بــه دلیــل آنکــه مرجــع اصلــی برداشــت آمــاری مــا گمــرک 
اســت، اگــر  تغییــر آمارهــا را رســما اعــالم کننــد، آمــار صــادرات 

ــم.  ــالح می کنی را اص
شــرایط ارزی موجــود در کشــور، ســومین محــور ســخنان معاون 
وزیــر صنعــت بــود. بــه گفتــه مــودودی، از ابتــدای ســال جــاری 
ــا اواخــر دی مــاه، حــدود ۶۸ میلیــارد یــورو ثبــت ســفارش در  ت

ســامانه مربوطــه انجــام شــده اســت.
او همچنیــن میــزان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه 
ــرد و  ــالم ک ــورو اع ــارد ی ــر از  ۷میلی ــا« را کمت ــامانه »نیم س
معتقــد اســت کــه ایــن عــدد در مقایســه بــا ۳۳/۴میلیــارد دالر 
صــادرات غیرنفتــی کشــور بســیار کــم اســت؛ تقریبــا یــک ســوم 
ــت.به  ــته اس ــا بازگش ــامانه نیم ــه س ــادرات ب ــل از ص ارز حاص
گفتــه مــودودی، در بخــش »میعانــات گازی، گاز مایــع و نفــت« 
ــه ســامانه نیمــا بازگــردد و در بخــش  ــارد دالر ب ــد 5.۸ میلی بای
ــه  ــتیم ک ــادرات داش ــارد دالر ص ــز ۱۱/5میلی ــیمی« نی »پتروش
ــل  ــه داخ ــل ب ــادرات حاص ــارد دالر ص ــه ۱/۶ میلی ــد ماهان بای

ــردد.  ــور بازگ کش
در ایــن میــان ســهم محصــوالت پتروشــیمی نســبت بــه ســایر 
ــوده و بیشــترین بازگشــت ارز را  ــی بیشــتر ب محصــوالت صنعت

داشــته اســت. 
در بخــش صــادرات »کانی هــای فلــزی و فلــزات رنگــی« 
ــادرات  ــش ص ــارد دالر و در بخ ــد ۴/۶ میلی ــروز بای ــا ام ــز ت نی
ــه ارزی  ــه چرخ ــاد دالر ب ــاورزی«، 2/۸ میلی ــوالت کش »محص

ــت.  ــاز می گش ــور ب کش
او در خصــوص بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و گالیه هــای 
بخــش خصوصــی در ایــن بخــش نیــز گفــت: بازگشــت ارز بــه 
ــارج  ــه خ ــت توصی ــروز از حال ــرایط ام ــادی در ش ــه اقتص چرخ
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ــی در آم ــه عموم ــک مطالب ــه ی ــده و ب ش
بــه هــر حــال ظــرف بانــک مرکــزی محــدود اســت و بایــد بــا 
ارز حاصــل از صــادرات پــر شــود.  بــه گفتــه مــودودی، بانــک 
مرکــزی توجــه ویــژه بــه تامیــن ارز مــواد اولیــه صنعتــی دارد، 
امــا مــواردی را شــاهدیم کــه کاالهــای صادراتــی تهیــه شــده 
از مــواد اولیــه ای اســت کــه بــا ارز نیمایــی خریــداری شــده، امــا 
ارز آنهــا بــه نیمــا بازنگشــته اســت. سرپرســت ســازمان توســعه 
تجــارت  افــزود در ۱0 ماهــه گذشــته جلســات متعــددی میــان 
مدیــران بانــک مرکــزی و وزارت صنعــت بــا بخــش خصوصــی 
انجــام شــده و امــا موضوعــی کــه برخــی از فعــاالن اقتصــادی 
بــه آن اشــاره می کننــد آن اســت کــه نــرخ ارز بازگشــتی آنهــا 
ــن  ــه ای ــود؛ در حالی ک ــته ش ــرخ آزاد گذاش ــاس ن ــر اس ــد ب بای

ــود. ــت می ش ــاد ران ــث ایج موضــوع باع
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بانک مرکزی در اطالعیه ای با توجه به واردات کاال از مناطق آزاد 
اعالم کرد: واردات کاالهای گروه چهارم حتی در مناطق آزاد تجاری 

و ویژه اقتصادی نیز ممنوع است.
پیرو صدور مجوز واردات کاالهای گروه چهارم به برخی از مناطق 
آزاد تجاری و  ویژه  اقتصادی توسط تعدادی از مسئوالن استان های 
مرتبط آن مناطق، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد در جلسه 
امروزهیات دولت، تخلف برخی از این مناطق مطرح شد و نظر دولت 
همچنان بر ممنوع بودن ورود این کاالها به کشور حتی در مناطق 

آزاد تجاری و ویژه ی اقتصادی است.
پس از تغییر سیاست های ارزی دولت، کاالهای وارداتی در چهار 
گروه ساماندهی شدند؛ گروه کاالیی نخست مربوط به کاالهای 
اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از 

فروش نفت تامین می شود.
گروه کاالیی دوم شامل مواد اولیه و کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
می شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فوالد و مواد 

معدنی است.
گروه کاالیی سوم برای کاالهای مصرفی در نظر گرفته شده که 
ارز آنها ناشی از صادرات کاالهایی است که ملزم به ارائه در سامانه 

نیما نیستند.
واردات گروه چهارم کاالیی نیز به کشور ممنوع است که فهرست آن 

بیش از ۱۳00 قلم کاال را در بر می گیرد.

واردات کاالهای گروه چهارم در مناطق 
آزاد و ویژه ممنوع است
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