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رفتوآمــدهیئتهایتجاریبــهایرانبرای
خودداستانیدارد.دولتآنقدرخشنوداستکه
هرروزصحبتازدســتاوردهایبرجاموســفر
هیئتهــایخارجیبهایــرانمیکندوبخش
خصوصیآنقدرناالناســتکهچراازاینهمه
رفتوآمدوبرووبیا،هیچچیزنصیبشنشــده
است.ســرمایهگذارانخارجیهمهنوزدراین
فکرندکــهآیامیتواننــدرویاقتصادایرانبه
عنوانیــکاقتصادنوظهوروروبهپیشــرفت
حســاببازکنندوپــولومنابعمالیخودرابه
دســتاقتصادیبســپارندکهتاچندروزپیش،
تحریمهاگلویشرامیفشــردواجازهمراودات
مالــیوتجاریبادنیارانمــیداد.اماآنچهکه
همهاقتصاددانانوصاحبنظرانرادرخصوص
آیندهاقتصادایرانمتفقالقولمیکند،آناست
کهتاســرمایهگذاربهایراننیایــدودراقتصاد
ایرانورودنکند،نمیتوانآیندهایروشنبرای

اینرفتوآمدهامتصوربود.
واقعیتایناســتکهبســتهبودنوساختار
دولتیاقتصادایران،مداخلــهدولتدراقتصاد،
فقــدانثباتوامنیتســرمایهوبــهطورکلی
نبودآزادیاقتصادی،منجربهخروجبســیاری
ازســرمایههاازکشورشدهاست.بههمیندلیل
اکنــونکهصحبــتازحضورســرمایهگذاران
خارجیدراقتصادایراناســت،بایدبرایایجاد
شرایطمناســببرایجذبسرمایههایخارجی
بهکشــور،مواردیمانندبرقراریامنیتسیاسی
واقتصادی،مبارزهبافساداداریومالی،اجرای

سیاســتهایآزادســازیوخصوصیسازیبه
صــورتبرنامهریزیشــدهوتدریجــی،ایجاد
زیرســاختهایفیزیکیمانندنظــامارتباطی،
راه،بندروفرودگاهوبرقراریروابطدیپلماتیک
قویدرعرصهجهانیراحائزاهمیتدانست.

ازســویدیگر،عضویتدرمجامعبینالمللی،
انعقــادپیمانهــایچندجانبهســرمایهگذاری،
کاهشتعرفهمواداولیه،واسطهایوسرمایهای
موردنیازسرمایهگذارانخارجی،راهاندازینظام
اطالعرســانیونظارتیدرسطحوسیعودادن
آزادیعملبهبورسبرایپذیرشسرمایههای
خارجیرابهعنوانزمینههاوپیششــرطهای
الزمجذبسرمایهگذاریهایخارجیبایدمورد
توجهجدیقراربدهیم.عالوهبراین،شناسایي
واعالماولویتهايســرمایهگذاريخارجينیز
بسیارحائزاهمیتاســت.پسدولتبایدمدل
همکاريمطلوبونحوهجــذبمنابع،ضوابط
جذب،همسوسازیمقرراتبرايتسهیلجذب
تعهدات بر نظارتتخصصي و ســرمایهگذاري
ســرمایهگذاريخارجيدرزمینهداخليســازي
رانیزمدنظرقراردهدوبرنامههايمشــخصی
برايایجادشــرکتهايبزرگرقابتيباهدف
توانمندســازيبنگاههــايداخلــيرابهعنوان
مولفههایمهمجذبســرمایههایخارجی،در
نظرداشتهباشــدتابنگاههایتوانمنددرکشور

شکلگیرند.
البتهرسیدنبهامنیتاقتصادیبهعنوانیکی
ازپیششــرطهایاصلیجذبســرمایهگذاری

خارجی،هدفبزرگیاســتکهبهنظرمیرسد
همهدولتهادرپیآنهستند.درنگاهیدیگر،
امنیــتاقتصادییعنیفراهمآوردنیکفضای
حقوقی،اجتماعیوسیاســیکهدرچارچوبآن
طرحهایســرمایهگذاریبهویژهسرمایهگذاری
خارجیبتوانــدازآغازاجراتامرحلهبهرهبرداری
وازبهرهبــرداریتاپایــانکار،بدوناخاللو
آشــفتگیهایبیرونیعملکند.هرتولیدیدر
اقتصاد،مســتلزمســرمایهگذاریوبهدنبالآن
تامینامنیتســرمایهازبدوســرمایهگذاریتا
انتهایفعالیتاســت؛هرچنددربرنامههایپنج
ســالهاولتاچهارمتوســعه،اقداماتانگیزشی
وحمایتــیمتعددیانجامشــدهکــهازجمله
آنمیتــوانبهپرداختتســهیالتبانرخهای
ترجیحی،واگذارینهادهایتولیدیارزانقیمت

ومعافیتهایمالیاتیاشارهکرد.
البتهنتایــجدرعمل،باانتظاراتفاصلهزیادی
داشتهاســت.علتاینفاصلهرامیتوانوجود
موانعمتعددبرســرراهتولیدوســرمایهگذاری
ازجملــهعدمتنظیمسیاســتهایمالی،پولی،
ارزی،هدفمنــدنبودنسیاســتهایحمایتیو
تشکیلحســابذخیرهارزیمولد،عدمتشکیل
عدم خطرپذیر، ســرمایهگذاری حامی نهادهای
اصــالحقانونمالیاتهایمســتقیموچگونگی
برقراریووصــولعوارضبرشــمرد.بنابراین
بهنظرمیرســدکهتدوینمشوقهايمقرراتي
شــاملتسهیلورودســرمایهگذارانبهکشورو
ارائهمشوقهاي فراهمکردنشــرایطمحیطي،

سرمقــاله   

سهم ناچیز ایران از سرمایه گذاری مستقیم خارجی  
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ماليبهمفهومدسترســيبهتسهیالت،وامهاو
اعتبارات،ارائهمشوقهايمالیاتيشاملکاهش
نرخمالیاتبنگاههاازجملهنرخمالیاتبردرآمد،
ارائهمعافیتهاوامتیازاتمالیاتيومشوقهاي
گمرکيشــاملوارداتتجهیزات،صادراتواز
همهمهمتراجماعکلیبــزرگانرویموضوع
ســرمایهگذاریوضرورتجذبآنازالزامات
مهمیاســتکهبرایجذبسرمایهگذاریهای

خارجیپایداربایدموردتوجهقرارگیرد.
ایراندرســال2014تنهاتوانستهاستحدود
2میلیارددالرســرمایهگذاریمستقیمخارجی
جذبکند.ســهمایرانازکلســرمایهگذاری
خارجیجهاندراینســالتنهــا0,17درصد
بودهاســتکهاینرقمباتوجهبهظرفیتهای
بــاالیاقتصادایرانورتبــه18ایراندرمیان
بزرگتریــناقتصادهــایجهانرقــمناچیزی
اســت.البتهامیدواریمبارفعتحریمهاوایجاد
بســترهایمناسب،جذبســرمایهگذاریهای

خارجیدرکشورافزایشیابد.
البتهموضوعســرمایهگذاریخارجیعالوهبر
مواجهشــدنبامشکالتحقوقیوقانونییک
کشــورباموانعبســیاردیگریکهازمعضالت
محیطکســبوکاروحاکمبراقتصــادداخلی
یککشورهستند،روبهروســتکهطبیعتاقبل
ازورودسرمایهگذاروســرمایه،اینموانعباید
برطرفشــودتاســرمایهگذارخارجیپیشاز
هرچیزنسبتبهشرایطاقتصادیومالیکشور
هدفآســودهخاطرباشدوهمینموضوعویرا
بهسرمایهگذاریتشویقوترغیبکند.درحال
حاضر،بااجرایبرجاموامکاناســتقرارفضای
جدیدیازتعاملباکشورهایصاحبسرمایهو
تکنولــوژی،همگانمنتظربیداریاقتصادایران

وجهشآنهستند.
تردیدینیســتکهباورودسرمایهگذاربههر
کشــوروورودشبهحاکمیتکشــوریدیگر،
ویدرمعــرضمجموعــهایازقوانینمختلف
ازجملــهقوانینمدنیآنکشــور،قوانینکار،
قوانینتجارت،مجموعهقوانینومقرراتبیمه،
مالیاتومقــرراتگمرکیقرارمیگیرد.طبیعتا

ســرمایهگذاربهدنبــالامنیتســرمایهخویش
اســت،بنابرایــنمجموعهقوانیــنومقررات
کشــورســرمایهپذیر،میتواندبرتصمیمگیری
ســرمایهگذارتأثیــربگــذارد.درعیــنحال،
یکــیازمهمترینعوامــلناکارآمدیوناامنی

سرمایهگذاری،قانونکاراست.
قانونکاربایدبرمبنایهمسوییمنافعکارگرو
کارفرماونهدرجهتتضادمنافعآنهاتنظیمشود.
سرمایهگذاریبرایایجادهرنوعشرکتیاصنعت،
نیازمندقوانینســادهکارگریبراساسعرضهو
تقاضاست.قوانینبیمهایوتأمیناجتماعیرانیز
میتوانبهعنوانیکیدیگرازموانعموجودبرسر
راهجذبســرمایهگذاربرشمرد.سیستمبیمهایو
تأمیناجتماعیکشــورنیزبایدبهنحویطراحی
شــوندکهبتوانندخدماتیمتناسبباوجوهیکه
ازســرمایهگذاردریافتمیکنندارائهدهند.البته
ایننکتههممهماستکهقوانینمالیاتینیزباید
شفافوســادهومیزانمالیاتهممنصفانهشود.
البتهطیســالهایگذشتهوهمچنینسالهای
اخیر،تالشزیادیبرایاصالحقوانینومقررات
کشوربرایتسهیلفضایکسبوکاروهمچنین
جذبسرمایهگذارخارجیشدهاست.منتهیاصالح
قوانینبایدبهگونهایباشدکهتعارضقوانینرخ

ندهدوسرمایهگذاردچارسردرگمینشود.
ســرمایهگذاریخارجیبهمفهومواقعیکلمه،
زمانیجذبمیشودکهبابخشخصوصیکشور
میزبان،پیوندبخوردوفعالیتمشــترکداشــته
باشــند.بنابراینالزمهســرمایهگذاریخارجی،
وجودیکبخشخصوصیقدرتمندوایمناست.
متاسفانهبهدلیلدولتیبودناقتصادوشیوههای
غلطواگذاریشرکتهایدولتیبهشبهدولتیها،
تاکنوننتوانســتهایمبخــشخصوصیقویو
توانمندپرورشبدهیم.لذابایدمدیراندرکالس
جهانــیرابرایحضــورومدیریــتبنگاههای
بزرگبخشخصوصــیپرورشدادتابتواننددر
دیپلماسیصنعتیوجذبمنابعمالیشرکتهای

همتراز،نقشآفرینیکنند.
درکناراینمســائل،بایدبــهعواملودالیل
خروجســرمایهداخلیازکشوروعدماستفادهاز

حداکثرظرفیتوپتانسیلفعالسرمایهگذارداخلی
نیــزتوجهکنیم.بردولتونهادهایدخیلدرامر
جذبسرمایهگذاریخارجینیزواجباستکهدر
کناراصالحنظامتصمیمگیریبرایجلوگیریاز
فرارســرمایههایداخلیبهخارج،بهعواملنرخ
باالیســرمایهوتنظیممقــرراتمطلوبتوجه
کنندوهمچنینباایجادفضایرقابتیبینبخش
خصوصیودولــتودیگرنهادهــایاقتصادی
حاکمیتــیوایجادثباتهمهجانبهدرجامعهبرای
برخــوردباپدیدهشــومرانتخــواریوقاچاقو

وارداتانحصاریکاالهماقدامشود.
پــسبایدعالوهبرتســهیلقوانینومقررات،
عواملتســهیلکنندهکســبوکارمانندتشویق
ســرمایهگذاري،ایجــادتصویرذهنيمناســب،
فعالیتهــايمولــدوخدمــاتتســهیلکننده،
انگیزههــايمالــيوپاییــنبــودنهزینههاي
بوروکراســيدرکنارعواملاقتصاديتعیینکننده
مکانسرمایهگذاریخارجیهمچوناندازهبازار،
رشدبازار،دسترسيبهبازارهايمنطقهايوجهاني
مدنظرقرارگیرد.ترجیحاتمصرفکنندهویژههر
کشور،ساختاربازارها،مواداولیه،نیرويکارارزان،
دارایيهايتکنولوژیکوبرندوزیرســاختهاي
فیزیکــيهمچونبنادر،راهها،بــرقوارتباطات
راهدورازجملهبسترهاییاستکهبرایشراکت
پایداروبرد-بردسرمایهگذاریخارجیالزماست.
براساسبرآوردصاحبنظراناقتصادیداخلیو
خارجیوبهاذعاننهادهایاقتصادیبینالمللیو
موسساتذیربطآن،ایرانازپرجاذبهترینمناطق
برایجذبســرمایهگذاریخارجیدربخشهای
مختلفاقتصادیاســتوباتوجهبهکمبودمنابع
عمرانیکشــور،بایددرقالباجرایبرنامهششم
توســعه،حجمقابلتوجهیسرمایهگذاریخارجی
بهصورتمســتقیموغیرمســتقیمجذبشــود.
ســرمایهگذارخارجيدرکشــوربهطورعمدهبه
دنبالدسترسيبهمنابعطبیعيوبازاراستولذا
درجذبسرمایهگذاريخارجي،کشورسرمایهپذیر
نیزمیبایدمحققشــدناهدافیهمچونارتقاي
کارایــيوتثبیتدارایيهايراهبــرديوانتقال

دانشفنیراموردتوجهقراردهد.
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قاچاق منسوجات زیر ذره بین دولت

لزوم تدوین استراتژی صحیح برای حمایت از صنعت نساجی

معاوناولرییسجمهوریدرجلسهستادمبارزه
باقاچــاقکاالوارزکهعصرچهارشــنبه9تیرماه
برگزارشد،بایادآوریاینکهقاچاقدربخشنساجی
وپوشــاکبیشترینآســیبرابهتولیدداخلیوارد
میکند،خواستارتمرکزجدیتروزارتصنعت،معدن
وتجارتودستگاههایانتظامیوامنیتیکشوربر
اقالماصلیقاچاقبخصوصمنسوجاتشدوافزود:
امیدوارمباتمرکزجدیتربراقالماصلیوبامشارکت
همهدســتگاههاوبخشهایمرتبط،شاهدکاهش

چشمگیرقاچاقکاالدرکشورباشیم.
جهانگیــریهمچنینبااشــارهبــهآماراعالم

شدهازسویدبیرخانهســتادوگمرکجمهوری
اسالمیایرانمبنیبراینکهمیزانقاچاقدرسال
94درحــدود15میلیارددالربودهاســت،گفت:
هرچندوجوداینمیزانقاچاقزیبندهکشــورو
نظامنیستامامتاســفانهبرخیافرادسعیدارند
کــهمیزانقاچاقرابیــشازآنچهکهوجوددارد
اعالمکنندوبیدلیلبهدنبالسیاهنماییهستند،
لیکناینافرادبایدبدانندکهاعالمارقامبزرگتر
وغیرواقعیدرخصــوصقاچاقکاال،خدمتبه

کشورنیست.
درادامــهایننشســتنماینــدهوزارتصنعت،

معدنوتجارتهمگزارشــیازبرنامههاواقدامات
صورتگرفتهدرجهتمقابلهباقاچاقکاالدربخش
منسوجاتوپوشاکارائهکردوبهتشریحگزارشیاز
آمارهایموجوددرخصوصقاچاقایناقالمپرداخت
وبرنامههــایکالنمبارزهباقاچاقمنســوجاتو

پوشاکرابیانکرد.
درهمینارتباطسخنگویستادمرکزیمبارزهبا
قاچــاقکاالوارزنیزدرگفتگوییبادنیایاقتصاد
اعــالمکرد:براســاساطالعاتیکهمابهدســت
آوردهایم،ببیشترینقاچاقدرگروهنساجیبودهکه

حجمآنحدود2,6میلیارددالردرسالاست.

عضوکمیســیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمی،بابیاناینکهوزارت
صنعتبایداســتراتژیصحیحیرابرایحمایتازصنعتنســاجیتدوینکند،
گفت:اگربرندهایمطرحایرانیبازاررابهدستمیگرفتند،اوضاعصنعتنساجی
درشرایطایدهآلیقرارمیگرفت.سیدمهدیمقدسیدرگفتگوباخانهملت،بابیان
اینکهصنعتنســاجییکصنعتمهموپراشــتغالدرکشوربودهاست،گفت:
فرســودگیماشینآالت،قیمتتمامشدهباال،عدمتوجهبهاستانداردهاوکیفیت،
نبودمواداولیهمرغوب،کاهشتقاضایبازار،مشکلاعطایتسهیالتونرخباالی
بهرهبانکیوقاچاقازجملهمشــکالتتولیددرکارخانههاینساجیاستواگر

فناوریدرصنعتنباشد،تولیدمناسبصورتنمیگیرد.
نمایندهمردماراک،خندابوکمیجاندرمجلسشــورایاسالمی،باتاکیدبر
اینکهبخشخصوصیبایدبراینوسازیتجهیزاتصنعتنساجیواردعملشود،
افزود:صنعتیکهزمانیبیشتریناشــتغالرادرکشورسببشدهبود،اکنوندر
وضعیتبحرانیتعدیلنیروبهســرمیبرد،امابارسیدگیبهموقعوورودبخش
خصوصی،میتوانبااستفادهازظرفیتهایصنعتنساجی،اشتغالراافزایشو

اثراتاجتماعیواقتصادیبیکاریدرجامعهراکاهشداد.
مقدســیبااشارهبهقاچاقبیرویهپوشــاکچینیوترکبهکشورادامهداد:

باقاچاقکاالوپوشــاکبایدبهشدتبرخوردشود،همچنینتعرفههایواردات
پوشــاکوپارچهبایدافزایشیابد،تاامکانرقابتمحصوالتبافتایرانفراهم
شود.ویبابیاناینکهوزارتصنعت،معدنوتجارتبایداستراتژیصحیحیبر
حمایتازنساجیتدوینکند،یادآورشد:ایرانقابلیت،زیرساخت،نیرویمتخصص
وامکاناتالزمبرایاحیایصنعتنساجیرادارد،مشروطبراینکهاینعزمواراده

دردولتشکلبگیرد.
مقدســیبابیــاناینکهدردنیایامــروز،ارزشبرندهاچنــدبرابرکارخانهها
قیمتگذاریمیشوند،افزود:اینمشــکلاساسیصنعتنساجیایراناستو
شایداگربرندهایمطرحیدرایرانبیشازحدوحدودفعلی،ایجادشدهبودندو
بازاررابهدستمیگرفتند،اوضاعصنعتنساجیدرشرایطایدهآلیقرارمیگرفت.
ویادامــهداد:نبودبرند،تولیداتایرانیرابابرندهایخارجیروانهبازارمیکندو
البتهمردمدرسایهاستقبالیکهازبرندهایخارجیدارند،فریبمیخورند.عضو
کمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمیتصریحکرد:صنعتنساجیو
پوشــاکامروزهیکیازصنایعدرآمدزادردنیاستکهباتوجهبهسلیقهونیازروز
مشتریوحتیباجهتدهیبهسلیقهمصرفکنندهدرقالبمد،درآمدبسیاریرا

نصیبکشورهاییکهبهاینصنعتتوجهویژهدارند،میکند.
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رییسخانهصنعتومعدنایرانبابیاناینکهورودکاالیقاچاقبهکشــور
حسابشــدهاست،گفت:20میلیارددالرازکلواردات50میلیارددالریکشور
قاچاقاســت.بهگزارشعیارآنالین،ســیدعبدالوهابســهلآبادیدرمراسم
تجلیلازبرگزیدگانصنعتومعدناســتانکهباحضوررییسمجلسشورای
اسالمیوفعاالنعرصهصنعتومعدنقمدرتاالروتوسبرگزارشد،گفت:اگر
مصوباتمجلسشورایاسالمیدرموردرفعموانعتولیداجراییشودمشکالت
صنایعکاهشمییابد.ویبااشارهبهتصویبقوانینرفعموانعتولیددردیماه
سال1387افزود:اگراینقوانینرعایتواجراییشوداقتصادمقاومتیبهبهترین

شکلرویخواهدداد.
رییــسخانهصنعتومعدنایرانبابیاناینکهبایدازتوانفنیومهندســی
بومیبرایکاروتولیداستفادهکنیم،گفت:نبایداجازهدادکاالهاواجناسخارجی
بههرقیمتیواردکشورشود.ویباانتقادشدیدازسفراخیرهیئتتجاریهند
بهکشــورافزود:درحالیکهنساجیکشوربامشکلاساسیفروشمواجهاست

هیئتهندیتماماجناسنساجیخودرابهکشورتحمیلکرد.
سهلآبادیبابیاناینکهدولتدرجریانمشکالتبازارکاالهایایرانیاست،
افزود:برخیازسفرهایهیئتهایخارجیکهبهنامبرجامتماممیشودبیفایده
ومشکوکاست.ویباتأکیدبراینکهورودکاالهایقاچاقبیرویهوحسابشده

است،گفت:مگرمیشودومیتوانباورکرد20میلیارددالرکاالیقاچاقراتنها
ازطریقکولهپشتیوبیراهههاواردکشورکرد.

رییسخانــهصنعتومعدنباانتقادازعدمتعهددولتنســبتبهپرداخت
بدهیهــایخودبهتولیدکنندگان،گفت:واحــدتولیدیکهبیشاز75میلیارد
تومانبهدولتجنسفروختهامابعدازگذشتیکسالتنها180میلیونتومان
راپسگرفتهاســت.ویبابیاناینکهدولتحتــیحاضربهتهاتربدهیهای
متقابلنیست،افزود:چرازمانیکهعواملدولتازماطلبدارنددنبالدریافت
سررسیدآنهستندواگردیرکنیمبایدجریمهبدهیمامادرمقابلهیچتضمینی
نداریمکهطلبخودرادریافتکنیم.ســهلآبادیبابیاناینکهپرداختهای
وعدهدادهشدهقانونهدفمندییارانههایتولیدکنندگانانجامنشدهاست،گفت:
مگرقرارنبوددولت30درصدازدرآمدحاصلازهدفمندســازییارانههارابه

صنعتتزریقکند؟
رییسخانهصنعتومعدنبااشارهبهتعطیلیواحدهایتولیدیگفت:ازسال
80تا93بیشاز5700واحدتولیدیتعطیلشــدهبودامادرســال94بیشاز
6800واحدتولیدیبهتعطیلیوورشکستگیکشید.ویازفعالیتتنها70درصد
واحدهایتولیدیکشورخبردادوگفت:ازاینتعدادنیزتنها38درصدباظرفیت

کاملتولیدمیکنند.

هادیکمالیانرییساتحادیهفرشماشــینی
درگفتگوبا»نســیمآنالین«بیانداشت:بازار
ازآرامــشبســیارعمیقیبرخورداراســتو
تالطــمخاصیدرآنوجودنداردواینآرامش
ورکودنیزدالیــلزیادیدارد.ویادامهداد:
مردموخریــداراندریکبالتکلیفیبهســر
میبرنــدودلیلآننیزموضوعبرجاماســت،
زیرادائممنتظرهســتندتااتفــاقخاصیرخ
دهــدوازخریدممانعتمیکنند.مانیزدراین
مدتانتظارداشــتیمتــاحرکتیصورتگرفته
وبازاررونقپیــداکندامانهتنهــاایناتفاق
صورتنگرفتبلکهاوضاعبدترنیزشدورکود

یافت. شدت
رییساتحادیهفرشماشــینیگفت:متأسفانه
دولتنیزدررابطهباموضوعتشــدیدرکودکار
خاصیانجامندادودراینراســتاطرحیمانند

اعطایکارتاعتبــاری10میلیونیخریدلوازم
خانگیایرانیکهفرشماشــینیرانیزشــامل
میشــدمانندبســیاریازطرحهایگذشــتهبا
شکســتمواجهشــدوتأثیــرمثبتــیدربازار

نگذاشت.

کمالیــانتأکیدکرد:درحــالحاضرتقاضادر
بازاربســیارکمشــدهو30تا40درصدخرید
وفروشفرشماشــینیکاهشیافتهوایندر
حالیاســتکهتولیدکنندگانمطابقدانشروز
صنعتراپیشمیبرندوروزبهروزنیزتولیدات
بهتریرابهبازارعرضهمیکننداماواقعیتاین
اســتکهبهدلیلتقاضایکم،بــازارازجنس

اشباعشدهاست.
ویدررابطــهبــاصادراتایــنکاالگفت:
دارد، کنــدی بســیار رونــد نیــز صــادرات
تولیدکنندگاندرتولیدفرشچهازنوعفانتزی،
پلیاســتروانواعدیگرحرفاولرامیزننداما
بایدبرایحضورآنهادرنمایشــگاههایبزرگ
وبینالمللیحمایتشــودتابتوانندبازارخودرا
حفظکننددرغیرایــنصورترقیبان،بازاررا

دردستخواهندگرفت.

انتقاد از فروش کاالهای نساجی هند به ایران

کاهش ۴۰ درصدی فروش فرش ماشینی
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پلمپ واحدهای غیرمجاز 
عرضه کننده برندهای خارجی

صورتجلسه نحوه ساماندهی فعالیت 
نمایندگی های پوشاک خارجی

رییساتحادیهتولیدکنندگانوفروشــندگانپوشاکبهعرضهکنندگان
پوشــاکبابرندخارجیبدونمجوزهشــدارپلمبداد.ابوالقاسمشیرازی
بااشــارهشناسایی400واحدصنفیپوشاکعرضهکنندهبرندهایخارجی
افــزود:300واحدازاینتعــداددارایبرندتقلبــیوغیرمجازبودهکه
200واحدتاکنونپلمبشــدهاســت.ویبااشارهبهدریافتتعهدنامهاز
واحدهایپلمبشــدهبرایجمعآوریتابلوهایبرندخارجیتصریحکرد:
مشــخصات100واحدصنفیاز400واحدشناساییشدهدرسامانهمرکز

اموراصنافثبتشدهاست.
رییساتحادیهتولیدکنندگانوفروشــندگانپوشاکبااشارهبهفرصت
ســهماههواحدثبتشــدهدرســامانهمرکزاموراصنافبــرایدریافت
مجوزهایالزمگفت:تاکنــون20برندمجوزفعالیتدریافتکردهاندکه
بقیهواحدهــانیزبرایجلوگیریازپلمبملزمبهدریافتمجوزدرمهلت
تعیینشــدههســتند.ویاســتفادهازحرفالتینرویپوشاکوتابلوی
واحدهایصنفیپوشــاکراغیرمجازدانســتوادامهداد:معضلصنف
پوشــاک،برندهایخارجیغیرمجازاســتکهعوامفریبانهبانصبمارک
بررویپوشــاکواستفادهازحروفالتیندرتابلوها،ازجایگاهبرندهای

بهرهبرداریمیکنند. اجناس برایفروش خارجی
شــیرازیبااشــارهبهآگاهنبودنبرخیتولیدکنندگانداخلیازمفاهیم
کلماتالتینچاپشــدهبررویپوشــاکافزود:همــهواحدهایصنفی
موظفبهرعایتضوابطویترین،عرضهکاالونحوهپوشــشفروشندگان
هســتند.رییساتحادیــهتولیدکنندگانوفروشــندگانپوشــاکگفت:
بازرســاناتحادیهپوشــاکباعرضههرگونهکاالییکــهمروجفرهنگ

قانونیمیکنند. برخورد باشد، غرب

درجلســهمورخ1395/4/2کهدرحضــوروزیرصنعتمعدنوتجارت
وهمچنینخســروتاجقائممقاموزیــر،صالحینیامعــاونامورصنایع،
افخمیرادرییسسازمانتوســعهتجارت،نصرالهیمدیرکلدفترصنایع
نساجیوپوشــاک،هاکوپیانرییسهیئتمدیرهانجمنصنایعپوشاک،
رضاییــانعضوموســسانجمنصنایعپوشــاک،محمدیــانمدیرکل
مقرراتصادراتووارداتسازمانتوســعهتجارت،صادقیرییسمرکز
امــوراصنافوبازرگانانایران،ترحمیرییسگروهدفترصنایعنســاجی
وپوشــاکبرگزارشد،موضوعســاماندهیفعالیتنمایندگیهایپوشاک
خارجیوجلوگیریازوارداتپوشــاکقاچاقموردبررســیقرارگرفت
وپــسازطرحموضوعوارائهگزارشتوســطمدیــراندفاترتخصصی
وانجمــنصنایعپوشــاکایران،تصمیماتیبهشــرحذیلاتخاذومقرر

گردید:

الف-وارداتپوشــاکبهکشــورصرفاازطریقاخذنمایندگیرسمیو
باشرایطایندســتورالعملمیباشدودرغیراینصورتقاچاقمحسوب
میشود.دردســتورالعملوارداتپوشــاکوفعالیتنمایندگیهاینشان

الزاماتذیللحاظگردد: تجاریپوشاکخارجی،

1-الزامصاحبنشــانتجاریویانمایندهرسمیآنبهسفارشگذاری
بخشــیازوارداتطیزمانبندیمشــخصبهتولیدکننــدگانداخلی،یا
ایجادتاسیســاتتولیدیتوســطصاحبنشــانبهصورتمســتقلویا
مشــارکتباســرمایهگذارداخلیوصدوربخشــیازکاالینشانکهدر
داخلکشــورتولیدشدهاســتبهطوریکهطیدوسالاولحداقل20

درصــدوارداتدرداخلتولیدوحداقل50درصدآنصادرگردد.

2-نمایندگانرسمیوارداتپوشاکبایستیبرایعرضهکاالیخوداز
نمایند. دریافت پروانهکسب ذیربط اتحادیه

3-فروشکاالیپوشــاکبایدصرفادرفروشگاهخردهفروشیمجهزبه
صندوقمکانیزهفروشمتصلبهدرگاهســازمانامورمالیاتیکشورباشد.

4-گواهــینمایندگیوارداتوفروشبایســتیصرفاازشــرکتمادر
باشد. دریافتشده
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5-ارزشاظهاریپوشــاکوارداتــیدرگمرکمیبایســتبرمبنای
فهرستقیمترسمیشرکتمادربودهوتوسطگمرکجمهوریاسالمی
ایرانمبنایمحاســبهحقــوقگمرکیتلقیگــردد.همچنیندرمدارک
ارائهشــدهبهگمرکمشخصاتپوشــاکوارداتیونشانتجاریپوشاک

نیزالزماستقیدگردد.

6-نمایندگیپوشــاکوارداتیبهمنظورامــکانکنترلهایالزمباید
شــخصیتحقوقیوکلیهفروشــگاههایخردهفروشــیآننیزبخشیاز

باشد. مزبور فعالیتشرکت

7-الصــاقشناســهکاالبهصــورتدوختیرویکلیــهاقالموارداتی
پوشــاکالزامیاست.شناســهکالکدGTINمیباشد.درصورتفقدان
کلGTINبــهدلیلعدماخذآنتوســطتولیدکننده،واردکنندهمیتواند
شناســهموردنیازراازطریقسامانهجامعتجارتاخذومراحلالصاقآن
راقبلازورودبهکشــوردرمحلتولیدکنندهبهانجامرســاند.درجکشور

محلتولیدبهصورتتایپیدرکنارشناســهکاالالزامیاست.

8-درزمــانارائهگواهــینمایندگــیازطرفمرکزامــوراصنافو
بازرگانــانایران،کلیهتعهداتومســئولیتهاینمایندهدرقبالنشــان
بــهطورکاملقیدگردد)بــالحاظکلیهمالحظــاتحقوقیبرایرعایت
دســتورالعملهاوالزاماتکشــور(وصدورگواهیمنوطبهپذیرشکلیه
تعهداتومســئولیتهاینمایندهدرقبالکلیهمحصوالتنشــانمرتبط

درکشورباشد.

9-ســامانهرهگیریمناســببرایرهگیریکاالیپوشــاکوارداتی
تهیهگــرددبهطوریکهکلزنجیرهازبدوورودتــافروشنهاییبرای
واردکننده،گمرکوســایردستگاههایذیربطقابلرصدورهگیریباشد.

-تعییناقالمپوشــاککهصرفامشــمولشناســهرهگیریدرسطح
بســتهبندیبودهویــااقالمیکهبرایآنهاشناســهرهگیریتاســطح
خردهفروشــیموردنیازاســتبههمراهزمانبندیهایمربوطهدراختیار
کارگروهیخواهدبودکهدربند10اینصورتجلسهپیشبینیشدهاست.

10-کارگروهیبراینظارتبرحســناجرایمفادپیشبرداهدافمورد
نیازایندســتورالعملمتشــکلازنمایندگانانجمنصنایعپوشاکایران،
گمرکجمهوریاســالمیایران،ســازمانامورمالیاتیکشور،مرکزامور
اصنافودفترصنایعنســاجیوپوشــاکبامســئولیتمدیــرکلصنایع

نساجیوپوشاکتشکیلگردد.

-بدیهیاســتکارگروهمیتواندازنظرمشــورتیســایرافراداستفاده
نماید.

11-دســتورالعملمشــمولکلیهوارداتاعمازنمایندگیهاینشــان
ثبتشدهقبلیودرحالبررسیمیباشد.

ب-فروشــگاههاییکهاقدامبهعرضهکاالیقاچــاقنمایندبرابرماده
27و28قانــوننظامصنفیبرخوردقانونیصورتمیپذیرد.

ج-1-گزارشبهعنوانریاســتمحترمجمهورمبنیبرممنوعیتورود
وخروجپوشــاکبهمناطــقآزاد)بهغیرازمناطقآزادکیش،قشــمو

گردد. ممنوع چابهار(

2-اقدامــاتالزمجهتممنوعیتوارداتپوشــاکازطریقتهلنجی،
مرزنشینیوتجارتچمدانیمعمولگردد.

2-1-وارداتپوشــاکهمراهمســافرصرفاجهتمصارفغیرتجاری
میباشد. مجاز

د-شرکتتوسعهصادراتپوشــاکایرانتوسطانجمنصنایعپوشاک
ایرانتاســیسومتعاقباپشــتیبانیهایالزمتوسطوزارتصمتانجامو
جهتتخصیصتسهیالتارزیوریالیبهمنظورپیشبرداهدافصادراتی

دراولویتقرارخواهدگرفت.
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دمیدن روح تازه در صنعت نساجی برای ورود به بازار جهانی

صنعت نساجی باید به سمت تولید پوشاک برود

کارشناســاناقتصادیمعتقدندبایدباتحریک
بازاربهسمتافزایشمصرفمنسوجاتداخلی
وبازاریابیمناســب،گامهایموثریدرجهت
رونقهرهبیشــترصنعتنســاجیدرکشــور
جوان، خبرنگاران باشــگاه گزارش به برداریم.
اهمیتصنعتنســاجیدراقتصادبرهیچکس
پوشــیدهنیستودرشــرایطیکهسیاستهای
کلیکشــوربرمحوراقتصادمقاومتیواستفاده
ازتــوانداخلــیشــکلگرفته،میتــوانبا
برنامهریــزیمدوندرراســتایتقویتتولیدو
توسعهصادرات،ارزآوریمناسبیازاینصنعت
داشــت.اماحالوروزفعلیاینصنعتدیرینه
کشورچندانمناســبنیستوتولیدکنندگانبا
مشکالتمتعددیدســتوپنجهنرممیکنند
کــهرفعآننیازمندایجادســاختارهاینوینو

است. حمایتهایدولت
حمیــدگرمابــیعضــوکمیســیونصنایعو
معادنمجلسدهمشــورایاسالمیدرگفتگو
باباشــگاهخبرنــگارانجوانبااشــارهبهاین
کــهورودکاالهایقاچاققــدرترقابترااز
تولیدکننــدگانداخلــیمیگیــرد،اظهارکرد:
ســرمایهگذاراندربخشهــایمختلفصنعت
بهدلیــلپرداخــتهزینههایســنگینمانند
مالیــاتوهزینههــایاولیهتولیــدوهمچنین
ورودکاالهــایقاچاقدچارآســیبهایجدی
واردکننــدگانکاالهای افزود: میشــوند.وی
قاچــاق،هزینههایگمرکیپرداختنمیکنندو
ســودبیشتریازاینطریقکسبمینمایندکه
بهمرورزمــانتولیدکنندگانداخلینیزبهدلیل
نبــودظرفیترقابتدربــازارداخلیوجهانی،

ترجیحمیدهندســرمایههایخودرادربخشی
استفادهکنند. بیشتریدارد کهسوددهی

ویادامهداد:متاســفانهصنعتنساجیایران
یکیازصنایعیاســتکهبهدالیلذکرشدهدر
سالهایگذشتهدچارآســیبهایبسیارجدی
شــدهونیازمندبازبینی،بازسازیوبهروزرسانی
خطــوطتولیداســت؛زیرااینصنعــتدرچند
دههگذشــتهبهدلیلعدمبهروزرسانی،قابلیت
رقابتدربازارجهانیراازدســتدادهاســت.
گرمابیگفــت:ارائهتســهیالتبانکیکمبهره
برایبازســازیباهدفارتقایقــدرترقابت
تولیدکنندگاندربازارجهانیوداخلیزمینهســاز
رشــدقابلتوجهایــنصنعتمیشــودکهخود
عاملیبرایخروجازرکود،اشتغالزاییوارتقای

سطحمعیشتمردماست.

رییسســازمانصنعت،معدنوتجارتاصفهانگفــت:برخالفتفکر
عدهایکهنســاجیراصنعتورشکســتهمیدانند،اگرنســاجیبهسمت
پوشــاکبرودصنعتســودآوریخواهدبود.بهگزارشخبرگزاریفارس،
اســرافیلاحمدیهدرجمعاصنافشــهرضابااشــارهبهلزومافزایش10
میلیارددالریصادراتکشــور،اظهارکرد:سهماســتاناصفهانازاین
افزایشصادرات500میلیوندالراســتکهبایدسقفصادراتاستانبه
1,5میلیارددالربرســد.ویافزود:تســهیالتویژهایبرایاینصادرات
درنظرگرفتهایمکهازجملهارائهتســهیالتبرایبرگزارینمایشگاهدر

خارجازکشوروتسهیالتمالیاست.
رییسســازمانصنعت،معــدنوتجارتاصفهانخاطرنشــانکرد:در
زمینهنوســازیصنایعنبایدعقببیافتیم؛تحریمهایظالمانهموجبشــد
تابازارهایخودراازدســتبدهیمودرزمینهنوســازینیزعقبافتادیم
کهرفعتحریمهافرصتمناســبیبراینوسازیفراهمکردهاست.ویبا
بیاناینکه70درصدتولیدفوالدکشــوردراستاناصفهانتولیدمیشود،
اذعانکرد:درکناراینتولیدفوالد،50درصدتولیدمصالحســاختمانیو
5درصدصنعتنســاجیکشــوردراختیاراستاناصفهاناستکهفرصت

مناســبیبرایمافراهمکردهاســت؛برخالفتفکرعدهایکهنساجیرا
صنعتورشکســتهمیدانند،اگرنســاجیبهسمتپوشــاکبرودصنعت

سودآوریخواهدبود.
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فعالیت 9۰۰ واحد نساجی در آذربایجان شرقی
و نســاجی فناوریهای توســعه دبیرســتاد
پوشــاکآذربایجانشرقیدرجلسهاینستاد،از
فعالیت900واحدنســاجیدراستانخبردادو
اظهارکرد:توسعهوارتقایدانشوفناوریدر
حوزهنساجیوپوشاکضروریاستودرحال
حاضرعالوهبرواحدهانســاجی،هزارانکارگاه

خیاطیدراستانفعالاست.
ســیدحســنپروینیبااشــارهبهبرنامههای
میانمــدتوبلندمــدتاینمجموعــهافزود:
تاکیدبــرتحقیقاتوعملیاتــیکردنبرنامهها
ازجملــهبرنامههــایکوتاهمــدتوارائهراه
حلرفعمشــکالتواحدهایتولیدکنندهحوله
استاندرمســیررقابتباتولیدکنندگانخارجی
برایکســببازارجهانی،طرحرفعمشــکالت
پسابصنایعنساجیبابهینهسازیفرایندتولید
صنایــع،ایجادواحدهایطراحــیپارچه،مدو
پوشــاکوایجادواحدهایشاخصوتاثیرگذار

درمنطقه،تهیهاســتانداردهایالزامآورمناسب
وبومیسازیاســتانداردهاازجملهبرنامههای

است. اینمجموعه بلندمدت

پروینیاســتفادهازپتانسیلهایاینحوزهرا
دراســتانضروریدانستوادامهداد:ماآماده

همکاریباســازمانهاونهادهاودانشگاههای
تخصصیدراینبخشهســتیم.ویباتاکید
برضرورتاســتفادهازپتانسیلهایدانشگاهی
درامرفناورینســاجیوپوشــاکگفت:ایجاد
آزمایشــگاههایمســتقلوتخصصــیبــرای
فیزیکوشــیمینســاجیازجملهضروریاتی
اســتکهجایآندراســتانماخالیاســت؛
اســتفادهازفناوریهایروزدنیابایدباتاکیدبر
رعایتاســتانداردهایملیوبینالمللیصورت
گیردودراینبینوجودآزمایشــگاههایمرجع

ودانشگاهیضروریاست.
دبیــرســتادتوســعهفناوریهاینســاجیو
پوشاکآذربایجانشــرقی،اظهارکرد:متاسفانه
ماآنچنانکــهبایدوشــایدنمیتوانیمازتوان
علمیفارغالتحصیالنخوداستفادهکنیمچراکه
دانشگاههافارغالتحصیالنیکهبتوانندنیازمارا

برآوردهسازندبهصنعتتحویلنمیدهند.

بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،محمدجواد
صدقآمیزرییسپژوهشــکدهصنعتپوشــاک
اتحادیهپوشــاککشــوردرمصاحبهبــارادیو
اقتصــاداظهارداشــت:ظرفیــتومزیتتولید
پوشاکدرکشــورازلحاظطراحیوتنوعمدل
بهحدیاســتکهمیتوانحتیواردبازارهای
جهانیشداماداشتنظرفیتیکمسئلهاستو
استفادهازآنباســاختاریکارآمدورقابتپذیر،
هنریدیگر.ویافزود:هزینهتولیدپوشــاکدر
ایرانزیاداستدرحالیکهدرکشورهایرقیب
مــادولتهابهخوبــیازازتولیدصادراتمحور

حمایتمیکنند.
صدقآمیــزگفت:تعرفــهوارداتمــواداولیه

پوشاک32درصداســتکه9درصدمالیاتبر
ارزشافزودهبهآناضافهمیشــودو50درصد
همهزینهخوابگمرکــیداریمکهدرمجموع
هزینههــایتولیدرابهضــرربخشداخلیوبه
نفــعبخــشوارداتوقاچاقپوشــاکافزایش
میدهــد.ویافــزود:قاچاقپوشــاکیهمکه
صورتمیگیــردنتیجههمیــنرقابتناپذیری
اســتوترکیهایهااعالممیکنندکهساالنه5
میلیارددالرپوشــاکبهایــرانصادرمیکنندو
یکنوعچــرخخیاطیکه900دالرقیمتدارد
درتهران7ونیممیلیونتومانفروشمیرود.
صدقآمیزگفت:نرخســودبانکیدرکشــور
درکنارنظــامتامیناجتماعــیوقوانینکارو

همچنینفقرنیــرویتخصصیومتخصصدر
همه27رشــتهصنعتپوشاکباعثشدهاست
نتوانیــمازقدرترقابتــیالزمدربرابرواردات
وقاچاقپوشــاکوتوانحضــوردربازارهای
صادراتیبرخوردارباشیم.ویگفت:قاچاقکاال
اوالبســترالزمرابرایورودبهکشــورداردو
دوماینکهمتناســببانیازمصرفکنندگاناست
وســوماینکهتوانرقابــتراداردونمیتوان
ازمصرفکننــدهداخلیخواســتکهازمصرف
باید بلکــه کاالهــایخارجیخــودداریکند
ظرفیتتولیدداخلرابرایپوشــشنیازمردم
تقویــتکنیــمونــرخارزهمیکــیازموانع

میشود. محسوب

هزینه تمام شده باال، مانع رقابت پذیری صنعت پوشاک
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رسانه های هندی: تعرفه واردات پوشاک ایران از هند یک پنجم شد

کتاب »منسوجات صنعتی« منتشر شد

کاهش خواستار هند منسوجات صادرکنندگان
ایرانهستندو تعرفههایوارداتپوشــاکدر
پسازســفرهیئتهندیبهتهــران،مقامات
مالیاتیایرانباکاهشتعرفهوارداتمنسوجات
وپوشاکبه20تا25درصدیاحتیپایینتردر
2سالآیندهموافقتکردند.بهگزارشفارس،
راشــمیورمامعــاونوزارتصنایعپوشــاک
هندگفــت:هرچندکهآمریــکاواتحادیهاروپا
بازارهــایمهمیبرایصادرکنندگانپوشــاک
هندهستنداماآنهادرحالبررسیفرصتهای
موجوددرایرانهســتندچراکهتالشمیکنند
کاهش بــرای بازارهــایصادراتیجدیدی تا
وابســتگیبهایندومنطقهبهمنظوررشــددر

کنند. صادراتکشف
یــکهیئت نوشــتهرســانههایهندی، به
نمایندگــیازوزارتتجارتهندومقاماتاین

صنعتاخیــراباهمتایانایرانــیخودمالقات
مــوردموضوعاتی در هنــدی کردنــد.هیئت
نظیرتعرفههایمتداولوکاهشسیاســتهای
حمایتیبرایتسهیلصادراتپوشاکبهایران
مذاکــرهکردند.هنددربــازارایراننهبهعلت
بلکه اروپا اتحادیه معاهدههایترجیحینظیــر
بــهعلتمالیاتهایبســیارباالیــیکهایران
دارد،حضورندارد.تا2ســالگذشــتهمالیات
200درصدیبرپوشــاکومنسوجاتوارداتی
ایرانازهنداعمالشــدهبــودکهبهتدریجبه

55درصدو32درصدکاهشیافت.
براســاساینگزارش،کشفبازارهایجدید
برایصادرکننــدگانمنســوجاتهندبهعلت
کاهــشمحمولههابــهبازارهایســنتینظیر
آمریــکاواتحادیهاروپاکــهبیشاز60درصد
صادراتپوشاکومنســوجاتاینکشوررابه

خوداختصــاصدادهبودند،بــهبحرانیبرای
هندتبدیلشــدهاســت.بهعلتمعاهدههای
ترجیحیدرکشــورهایینظیرپاکستان،ویتنام
وبنــگالدش،صادراتمنســوجاتهندبهاین
کشــورهاغیررقابتــیشــدهاســت.درنتیجه
صــادراتهندبهاینکشــورهادرچندســال

است. یافته گذشتهکاهش

*الزمبهذکراستماهنامه»صنعتنساجی
وپوشاک«،پیشترودرشماره267)خرداد95(
درگزارشــیکهدرصفحه23وباعنوان»هند
بهدنبالصادراتپوشــاکآمادهبهایران«به
چاپرسید،بهموضوعســفرنمایندگانصنعت
پوشــاکهندبهایرانپرداختــهکهعالقمندان
جهتمطالعــهمطالبتکمیلیدراینزمینه،به

فرمایند. مراجعه مذکور شماره

کتاب»منسوجاتصنعتی«تالیفمحققانجهاددانشگاهیصنعتیامیرکبیربرای
اولینبارروانهبازارکتابشد.کتابمنسوجاتصنعتی،تألیفدکترمهدیورسهای،
ریحانهمیرخانی،حمیدرضاعلیباباییوسیدهفرخشکرآبیمشتملبرپنجفصل

استکهعبارتنداز:

1-معرفیکلیمنسوجاتصنعتی،
2-منسوجاتباکاربرددرمهندسیعمرانوساختمان،

3-منسوجاتمورداستفادهدرانواعفیلترها،
4-منسوجاتمورداستفادهدرصنعتکشاورزیو

5-منسوجاتپزشکی.
اینکتابحاصلتحقیقاتفناورانهمحققینگروهتحقیقاتیمهندسینساجی
جهاددانشــگاهیبودهکهدنیایدرحالتوسعهکاربردمنسوجاتبهشکلهای
گوناگوناعمازالیاف،نخوپارچهرادرصنایعمختلفبرایاولینباردرکشــور
معرفیمیکند،زیراامروزعالوهبرکاربردهایمتداولمنسوجاتبهعنوانپوشاک،
استفادهازمنسوجاتدرسایرصنایعبهعنوانمحصولیباکارکردوعملکردباال

دردنیا،درحالتوســعهوپیشرفتاســت.همچنینبهدلیلارزشافزودهباالی
منسوجاتصنعتیدرمقایسهبامنسوجاتمتداول،اهمیتورودبهاینحوزهبرای

تولیدکنندگانمحصوالتنساجیدارایتوجیهاقتصادیبهشمارمیرود.
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