
بهروز محمدى با اشاره به اینکه در داخل مشکلى از لحاظ تامین 
متاسفانه  کرد:  اظهار  نداریم  استر  پلى  الیاف  تولید  اولیه  مواد 
عده اى اقدام به خام فروشى و صادرات پرك (مواد اولیه الیاف 
داخلى  شرکت هاى  موضوع،  این  سبب  به  که  کرده اند  پلى استر) 

دچار مشکل شده اند.
رئیس هیئت مدیره کارخانجات ساینا دلیجان بیان کرد:به دلیل 
کمبود مواد اولیه در حال حاضر علیرغم نیاز فراوان بازار به الیاف، 
نیازمند  که  مى کنیم  تولید  خود  ظرفیت  از  درصد   30 با  فقط  ما 

توجه و حمایت جدى در این حوزه است.
وى با اشاره به اینکه رسیدن به افق 100 میلیون دالر صادرات 
ساالنه الیاف پلى استر با توجه به ظرفیت هاى داخلى دور از انتظار 
نیست، افزود: بیشترین میزان صادرات الیاف پلى استر در کشور 
در سال هاى 91 و 92 حدود 48 میلیون دالر در سال بوده است.

دکتر بهروز محمدى به مشکل واردات و تعرفه الیاف پلى استر 

در کشور هم اشاره اى کرد و گفت: سرمایه گذاران بسیارى در 
کشور در این حوزه فعالیت مى کنند که متاسفانه چینى ها با قیمت 
پایین تر از تعرفه جهانى در حال واردات هستند و از این رو است 

که ما با مشکلى به نام تعرفه نیز مواجه هستیم.

به  توجه  با  گفت:  پوشاك  اتحادیه  پژوهش هاى  مرکز  رئیس 
واردات پوشاك قاچاق از ترکیه تجار این کشور بهره اى از قرارداد 

تعرفه ترجیحى پوشاك با ایران نبردند.
ترجیحى  تعرفه  قرارداد  اجراى  عدم  مورد  در  صدق آمیز  جواد 
واردات پوشاك از ترکیه به ایران گفت: لغو قرارداد تعرفه ترجیحى 
بین ایران و ترکیه موضوع کالن اقتصادى کشور است و هرگونه 
اتخاذ تصمیمى در این باره به مناسبات کلى جمهورى اسالمى 

ایران و ترکیه مرتبط است. 
به گزارش خبرگزارى فارس، رئیس مرکز پژوهش هاى اتحادیه 
پوشاك با اشاره به اینکه کشور ترکیه تمایل و اصرار زیادى براى 

انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحى با ایران 
داشت، افزود: در زمان انعقاد قرارداد 
از  پوشاك  صادرات  ترجیحى  تعرفه 
مناقشات  دلیل  به  روسیه  به  ترکیه 
بود  شده  متوقف  کشور  دو  این  بین 
بین  مذکور  قرارداد  انعقاد  بنابراین  و 
ایران و ترکیه براى ترکیه بسیار حائز 

اهمیت بود.
وى با بیان اینکه در کنار از دست دادن بازار روسیه از دست دادن 

تعرفه  قرارداد  انعقاد  هم  سوریه  و  عراق  بازار 

صنایع  عمده  اقالم  صادرات  وضعیت  آمارى  تحلیل  تازه ترین 
قیاس  در   1395 سال  ماه   12 طى  دستباف،  فرش  و  نساجى 
 1  /7 ارزشى  کاهش  از  حاکى  آن،  از  قبل  سال  مشابه  مدت  با 
درصدى و افزایش وزنى 1/ 8 درصدى صادرات این گروه است.

کشور  نساجى  صنعت  زیرمجموعه  کاالهاى  صادرات  عملکرد 
معادل 6/ 1134 میلیون دالر و حدود 4/ 189 هزارتن بوده است. 
آمارهاى منتشرشده نشان مى دهد ارزش صادرات فرش دستباف 
طى 12 ماهه سال گذشته، 7/ 345 میلیون دالر و عملکرد وزنى 
صادرات محصول مذکور 7/ 5 هزار تن بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 4/ 18 درصد از نظر ارزشى و از نظر وزنى 5/ 7 

درصد افزایش داشته است.
به گزارش اقتصاد آنالین، عمده  ترین دلیل افزایش صادرات این 
آمریکا  متحده  ایاالت  مقصد  به  دستباف  فرش  صادرات  کاال 
رفع  پیرامون  پیشنهاد ها   ، اقتصاد  دنیاى  گزارش  به  است.  بوده 
موانع صادرات فرش دستباف را مى توان کمک به تبلیغات فرش 
ایرانى  مرغوب  اولیه  مواد  و  طرح ها  خروج  از  جلوگیرى  ایران، 
دستباف،  فرش  صادراتى  پایانه هاى  ایجاد  رقیب،  کشورهاى  به 

تحلیل بازارهاى هدف و ثبت جهانى نقشه هاى ایرانى عنوان کرد.
فرش ماشینى و موکت، محصول دیگرى است که براساس آمارها 
است  بوده  هزارتن  محصول 5/ 55  این  صادرات  وزنى  عملکرد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/ 4 درصد از نظر وزنى 
مدت  به  نسبت  تقریبا  کاال  این  صادرات  است.  داشته  افزایش 

مشابه سال 94 تغییرى نکرده که البته شرایط و 
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صحبت  تولید  استانداردسازى  درباره  وقتى 
رقابت پذیرى  بحث  وارد  درواقع  مى کنیم 
محصوالت در شرایط مساوى با رقبا مى شویم. 
تا  است  اثرگذار  باره  این  در  که  عاملى  دو 
تولیدکننده ما بتواند وارد بازار شود و سهمى 
از آن داشته باشد، عبارتند از قیمت و کیفیت. 
تولیدکننده باید بتواند با کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت تولید و 
رعایت استانداردهاى الزم با رقباى دیگر وارد گود شود. در این روند 
استفاده از فناورى هاى روز دنیا، شناساندن هرچه قوى تر محصول خود 

در بازارهاى هدف و نوظهور از جمله موارد کلیدى است.
به گزارش پایگاه خبرى گسترش، از آنجایى که این استانداردها در 
تمام بازارهاى بین المللى و منطقه اى آشنا هستند و تولید مطابق آنها 
شکل مى گیرد درنتیجه توجه به آنها نقش ما را در بازارهاى هدف ارتقا 
مى دهد و به رشد کشور کمک مى کند. محمدمهدى رئیس زاده، دبیر 
کل انجمن صنایع نساجى ایران با بیان اینکه توجه به استانداردسازى 
در تولید به طور قطع بر کیفیت و رقابت پذیرى کاال اثرگذار است در 
گفت وگو با صمت گفت: وقتى درباره مقوله استانداردسازى صحبت 
مى کنیم درواقع وارد بحث رقابت پذیرى در شرایط مساوى با رقبا 
مى شویم. دو عاملى که در این باره اثرگذار است تا بتوانیم وارد یک 
بازار شویم و سهمى از آن داشته باشیم شرایط قیمتى و کیفیت است. 
او ادامه داد: براى اینکه بتوانیم به بازار جهانى وارد شویم اول از همه 
باید مقوله نرخ را در نظر بگیریم و بتوانیم با دیگر بازیگران رقابت کنیم. 
مورد دیگر کیفیت است که تابعى از رعایت مسائل و استانداردهایى 
است که براى تولید یک محصول نام آور است. کاالها قیمت هاى 
مختلفى دارند که در برخى از آنها مثل مقوله صنایع غذایى یا صنایع 
دیگر مثل بخشى از صنایع نساجى و پوشاك که با انسان سر وکار دارد 
رعایت برخى استانداردها اجبارى است ولى براى برخى که اختیارى 
است تولیدکنندگانى که آن موارد را رعایت کنند مى توانند تولیدات 
و در نتیجه صادرات خوبى داشته باشند. رئیس زاده در پاسخ به این 
سوال که وضعیت ایران در رعایت استانداردهاى تولید در سطح جهان 
به چه صورت است، گفت: درحال حاضر اقالم بسیار زیادى داریم که 
مشمول استاندارد اجبارى هستند. برخى از محصوالت و تولیدات ما 
نه تنها براى صادرات بلکه براى مصارف داخلى هم مثل مقوله صنایع 
غذایى مشمول استاندارد اجبارى هستند در نتیجه تولیدکنندگان هرگز 
نمى توانند کاالى خود را حتى در بازار داخلى بدون توجه به استانداردها 
عرضه کنند. بنابراین مى توان گفت در بسیارى از موارد به طور خودکار 
قانون بر رعایت استانداردهاى اجبارى تاکید کرده و تولیدکنندگان هم 
مجبور به رعایت آن هستند. درباره تولیدکنندگانى که به صادرات هم 
توجه دارند باید گفت در مواردى که رعایت استاندارد هم اختیارى 

است، سعى مى کنند در چارچوب آن عمل کنند. 
او با بیان اینکه زمینه هاى خوبى براى تعداد زیادى از اقالم تولیدى 
وجود دارد، اظهار کرد: وقتى بحث از استانداردسازى مى شود جایى 
که مى خواهیم تایید استاندارد را بگیریم باید به معناى واقعى ضوابط 

استاندارد اعمال شود.
واردات،  بخش  در  به ویژه  موارد  بسیارى  در  که  آنجاست  اشکال 
شرکت هاى متعددى ازسوى سازمان استاندارد به عنوان شرکت هاى 
همکار معرفى مى شوند که فقط به مقوله کسب درآمد توجه دارند. 
وقتى هم بعد مالى در نظر گرفته مى شود، بعد کیفى لحاظ نمى شود. 
به این ترتیب متاسفانه در برخى از موارد هنوز تجهیزات الزم استاندارد 

را نداریم که وظیفه مسئوالن است که بستر الزم را فراهم کنند.

ادامه در صفحه 2

تحليل آمارهای صادراتی صنعت نساجی 

واردات چينی و خام فروشی،۷۰درصد ظرفيت توليد را تعطيل کرده است

تعرفه ترجيحی تجارت ايران و ترکيه برای پوشاک عمال اجرايی نشد

استانداردسازی توليد، جهشی برای رقابت پذيریاستانداردسازی توليد، جهشی برای رقابت پذيری  

عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران: 

ادامه در صفحه 2
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رئيس مرکز پژوهش های اتحاديه پوشاک:

 



 

صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
نهصد و چهل و سومین نشست هیات مدیره انجمن صنایع 
نساجى ایران با حضور اکثریت اعضا در روز یکشنبه مورخ 
96/03/07 در محل ساختمان انجمن تشکیل و موارد زیر 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 
خصوص  در  مختصرى  توضیحات  زاده  رئیس  آقاى   -1
برگزارى نمایشگاه فرش ماشینى توسط آقاى دستفال در مرکز 
نمایشگاهى شهر آفتاب در مرداد ماه ارائه  و همچنین از نظر 
مؤکد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بر برگزارى نمایشگاه 

ایرانتکس با مدیریت شرکت سهامى نمایشگاهها خبر دادند. 
سازمانى  چارت  خصوص  در  بصیرى  مهندس  آقاى   -2
پیشنهادى ارائه شده، از هیأت مدیره محترم اعالم نظر خواستند 
و توضیحاتى را در خصوص دیدگاه خودشان در مورد این چارت 
ارائه  و بر لزوم تطابق چارت پیشنهادى با بودجه پیشنهادى و 

لزوم انسجام و ساده سازى چارت تأکید فرمودند. 
3- آقاى رئیس زاده گزارشى از مراسم روز ملى بهره ورى در 
مورخ 96/3/1 در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
ارائه  و همچنین به اولین نشست کمیته تخصصى ریسندگى 
زینالو  آقاى  انتخاب  خصوص  در  گزارشى  و  اشاره   بلند  الیاف 
بعنوان رئیس کمیته و آقایان نصیریانى و محمدعلى مقدم بعنوان 
نائب رئیس و آقاى محمد مطهرى بعنوان دبیر کمیته ارائه و 
و  مسائل  خصوص  در  حاضرین  توسط  مطروحه  مشکالت  به 

مشکالت صنعت در این نشست اشاره نمودند. 
4- آقاى مهندس بصیرى با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص 
اصالح اساسنامه، در خصوص لزوم اعمال تغییرات و اصالحات در 
اساسنامه اعالم نظر خواستند که هیات مدیره محترم با اکثریت آراء، 
رأى به بازبینى مجدد و اعمال اصالحات احتمالى در اساسنامه داد و 
مقرر شد تا با همراهى آقاى مهندس مقصودى، مهندس شهالیى، 
مهندس سجادى، دکتر عامرى ودبیرکل و مشاور حقوقى انجمن 

بررسى هاى مجدد در این خصوص صورت گیرد. 
5- آقاى مهندس حمیدى از انجمن صنایع نساجى خواست تا 
بررسى و تحلیلى بر سند راهبردى صنعت نساجى و پوشاك انجام 
دهد و نتایج آن را به وزارت صمت منعکس نماید و همچنین 
مجدداً بر لزوم تدوین آمار و ارقام و ارائه مشاوره براى بازسازى 
و نوسازى و مشاوره سرمایه گذارى در این صنعت تأکید فرمودند. 
طریق  از  تا  شد  مقرر  بصیرى  مهندس  پیشنهاد  طبق   -6
روزرسانى  به  جهت  اى  مکاتبه  انجمن  اعضاى  با  دبیرخانه 

کتاب معرفى اعضاى انجمن بعمل آید. 
7- آقاى رئیس زاده با اشاره بهنشست مشترك با ستاد مبارزه 
مورد  در  اصالحاتى  اعمال  خصوص  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد مدون دبیرخانه به شرح 

ذیل مطرح و مصوبه هیأت مدیره را اخذ فرمودند:
- اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایى 

شدن  فراهم  تا  نساجى  صنعت  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات   -
کننده  مصرف  از  مذکور  مالیات  اخذ  براى  اجرائى  بسترهاى 

نهایى به 3٪ کاهش یابد. 
- فرصت تسویه حساب براى مالیات مذکور از سه ماه به شش 

ماه افزایش یابد. 
مالیاتى  امور  سازمان  سایت  در  امتناع  لیست  درج  امکان   -

فراهم شود. 
- به جاى معافیت براى مواد اولیه نظیر پنبه از ضریب صفر 

استفاده شود. 

غائبین آقایان
دکتر بهروز محمدى،محسن آهنگریان، مهندس على فرهى، 

علیرضا لقمان، مهندس حسن نیلفروش زاده.
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مجتمع تولیدى ساینا دلیجان یکى از این واحدها است که در سال 
90 به بهره بردارى رسیده و این واحد صنعتى بزرگترین کارخانه 
الیاف پلى استر هایتنا سیتى در کشور و ظرفیت تولید ساالنه آن 

45 هزار تن است.
ساالنه بابت صادرات الیاف پلى استر از دلیجان 50 میلیون دالر 
تولیدى  مجتمع  تولیدى  ومحصوالت  مى شود  کشور  عاید  ارز 

الیاف پلى استر دلیجان به 400 واحد تولیدى داخلى و چند کشور 
خارجى صادر مى شود. 

در مجتمع الیاف دلیجان روزانه 200 تن الیاف پلى استر تولید و 
روانه بازار مى شود. شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزى 400 

واحد صنعتى و تولیدى دارد.

واردات چينی و خام فروشی،۷۰درصد ظرفيت توليد را تعطيل کرده است

تحليل آمارهای صادراتی صنعت نساجی 
فضاى صادراتى نیز تغییر محسوسى نسبت به سال قبل نداشته 
ماه  طى 12  شده  انجام  نساجى  صادرات  میزان  همچنین  است. 
سال 1395 نیز نسبت به مدت مشابه سال 94 روند افزایشى در 
پیش گرفته است. براین اساس عملکرد ارزش صادرات نساجى 
محصول مذکور  3/ 278 میلیون دالر و عملکرد وزنى صادرات 
بالغ بر 5/ 98 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش  وزنى  نظر  از  درصد  و 6/ 8  ارزشى  نظر  از  درصد   1 /7

داشته است.
یکى از عمده ترین دالیل رشد صادرات این گروه، رشد صادرات 
مدت  به  نسبت  عراق  و  افغانستان  به  پروپیلن  پلى  کیسه هاى 

مشابه سال قبل بوده است. 
که  شده  باعث  داخلى  تقاضاى  کاهش  و  رکود  همچنین 
تولیدکنندگان به مقوله  صادرات روى آورند. همچنین عرضه مواد 
اولیه این کارخانه ها در بورس با شرایط آسان ترى انجام شده که 

تولید داخلى را با رشد مواجه کرده است.
همچنین باتوجه به میزان صادرات پوشاك انجام شده طى 12 ماه 
سال 1395، مى توان گفت عملکرد ارزش صادرات پوشاك بالغ 
بر 2/ 46 میلیون دالر و عملکرد وزنى صادرات محصول مذکور، 

8/ 3 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
ارزشى 9/ 3 درصد و از نظر وزنى 6/ 2 درصد کاهش داشته که 
به دلیل  کارگاه ها  تولید  کاهش  و  داخلى  رکود  به  معطوف  بیشتر 

ناامنى هاى بازار عراق است.
در این راستا براى رفع موانع صادرات پوشاك، جلوگیرى از قاچاق 
برندسازى،  ارزان قیمت،  نامرغوب  پوشاك  به خصوص  پوشاك 
تبلیغات پوشاك اسالمى و آموزش و توجه در زمینه صنعت مد در 

دستور کار قرار گرفته است.
میزان صادرات چرم نیز طى 12 ماه سال 1395 از لحاظ ارزش 
صادرات این کاال 3/ 61 میلیون دالر و عملکرد وزنى صادرات 
مدت  به  نسبت  که  است  بوده  تن  هزار   8  /1 مذکور  محصول 
مشابه سال گذشته 2/ 3 درصد از نظر ارزشى و 7/ 15 درصد از 

نظر وزنى افزایش داشته است.
از سوى دیگر با توجه به میزان صادرات کفش انجام شده طى 
12 ماه سال 1395، عملکرد ارزش صادرات کفش 6/ 96 میلیون 
تن  هزار  مذکور 8/ 17  محصول  صادرات  وزنى  عملکرد  و  دالر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/ 33 درصد از نظر 
ارزشى کاهش و از نظر وزنى 9/ 17 درصد افزایش داشته است.

تعرفه ترجيحی تجارت ايران و ترکيه برای پوشاک عمال اجرايی نشد
ترجیحى واردات پوشاك به ایران را براى ترکیه پراهمیت ساخته 
بود، گفت: بنابراین بازار 80 میلیونى ایران براى این کشور بسیار 

حائز اهمیت بود. 
صدق آمیز بیان داشت: اما طرف هاى ایرانى و ترك کامال به این 
موضوع واقفند که تعرفه قرارداد ترجیحى واردات پوشاك از ترکیه 

به دلیل اینکه به اهداف مد نظر نرسید، عمال اجرا نشد. 
رئیس مرکز پژوهش هاى اتحادیه پوشاك گفت: از آنجا که بخش 
انجام  قاچاق  و  غیررسمى  شکل  به  پوشاك  واردات  از  اعظمى 
ازاى  به  ترکیه  کشور  اینکه  علیرغم  عمل  در  بنابراین  مى شود 
قرارداد تعرفه ترجیحى امتیازاتى به ایران داده است از این قرارداد 

بهره اى نبرده است. 
وى افزود: بهره گیرى از تعرفه ترجیحى براى صادرات پوشاك به 
ایران براى تجار ترکیه اى نیازمند اقدامات پیچیده حقوقى است و 
سپرى کردن مسیر این اقدامات حقوقى براى کمپانى هاى کوچک 

پوشاك ترك اصال توجیه ندارد.
از  توجهى  قابل  بخش  که  است  حالى  در  این  گفت:  صدق آمیز 

تجارت پوشاك ترکیه توسط بنگاه هاى کوچک انجام مى شود. 
واردات  ایران،  با  ترکیه  بودن  مرز  هم  داشت:  بیان  صدق آمیز 
به  نسبت  ایرانى  مصرف کننده  که  اعتمادى  حس  و  غیررسمى 
کشور  این  تجار  براى  را  الزم  بهره مندى  دارد  ترکیه اى  پوشاك 
به  پوشاك  صادرات  براى  کشور  این  تجار  و  است  کرده  فراهم 

ایران نیازمند استفاده از تعرفه ترجیحى نیستند. 
رئیس مرکز پژوهش هاى اتحادیه پوشاك گفت: به هرحال ممکن 
است در جلسات 6 ماه یکبار که بین وزراى ایران و ترکیه براى 

تصمیمات  مى شود  برگزار  ترجیحى  تعرفه  قراردادهاى  اصالح 
جدیدى هم در مورد این قرارداد اتخاذ شود. 

وى گفت: زمانى که قرارداد تعرفه ترجیحى واردات پوشاك بین 
ایران و ترکیه به امضا رسید تعرفه واردات پوشاك 200 درصد 
بود و با وجود این تعرفه باال میزان واردات پوشاك قاچاق بدون 

پرداخت هر گونه هزینه  قانونى به کشور زیاد بود. 
صدق آمیـز بـا بیـان اینکـه در آن شـرایط اجـراى قـرارداد تعرفه 
ترجیحـى منجـر بـه کسـب درآمـد بـراى دولـت مى شـد، بیـان 
داشـت: اگـر پوشـاك از طریـق واردات رسـمى بـه کشـور وارد 
مى شـد وارد کننـده بـه ازاى 40 درصـد تعرفـه ترجیحـى بـاز 
هـم رقـم قابـل توجهـى را بایـد بـه ازاى واردات پوشـاك تعرفه 

مى کـرد.  پرداخـت 
وى افزود: هم اکنون هم که تعرفه واردات پوشاك 55 درصد است 
تعرفه  از  بهره گیرى  علیرغم  ترکیه  از  پوشاك  واردکننده  هم  باز 

ترجیحى 40 درصدى باید 35 درصد تعرفه بپردازد. 
رئیس مرکز پژوهش هاى اتحادیه پوشاك بیان داشت: یک وارد 
سایر  که  مى شود  ملزم  واردات،  تعرفه  پرداخت  کنار  در  کننده 
هزینه ها از جمله مالیات، گمرك و ... را بپردازد که مجموع اینها 

براى دولت درآمد ایجاد مى کند. 
صدق آمیز بیان داشت: براساس آمار گمرك، ارزش کل پوشاکى 

که سال 95 به کشور وارد شده 70 میلیون دالر است.
وى افزود: براساس اعالم ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
برآورد مى شود واردات پوشاك غیررسمى به کشور رقمى حدود 

2,5 میلیارد دالر باشد.
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خبر
رئیس  کرباسیان  مسعود 
در  ایران  گمرك  کل 
از  گذشته  هفته هاى 
گمرك  جدید  برنامه 
تشریفات  کاهش  براى 
و  کاال  صادرات  گمرکى 
به  جدید  تسهیالت  ارائه 
گمرك  در  صادرکنندگان 
خبر داده بود که به همین 
به  بخشنامه  این  منظور 
جهت  اجرایى  گمرکات 

اجرا ابالغ شد. 
رئیس  کرباسیان  مسعود 

گمرك  جدید  برنامه  از  گذشته  هفته هاى  در  ایران  گمرك  کل 
تسهیالت  ارائه  و  کاال  صادرات  گمرکى  تشریفات  کاهش  براى 
همین  به  که  بود  داده  خبر  گمرك  در  صادرکنندگان  به  جدید 

منظور این بخشنامه به گمرکات اجرایى جهت اجرا ابالغ شد.
به گزارش ایسنا، این بخشنامه از 17 تیر ماه سال جارى در تمامى 
الکترونیکى  از  پس  مهمى  گام  که  شد  خواهد  اجرایى  گمرکات 
اساس  بر  مى رود.  شمار  به  صادرات  حوزه  در  گمرك  شدن 
بخشنامه جدید گمرك، جهت تسریع و تسهیل انجام تشریفات 
گمرکى که منجر به بهبود فضاى کسب و کار خواهد شد، موارد 
ذیل جهت اجرا در رویه صادرات به گمرکات سراسر کشور ابالغ 

شده است:
1 - مسیر اظهارنامه هاى صادراتى در سه بخش کنترل سطح یک 
(سبز)، کنترل سطح دو (زرد) و کنترل سطح سه (قرمز) در سیستم 

انتخاب مسیر تعیین مى شود.
2 - واحدهاى تولیدى درصورت تمایل مى توانند در زمان اظهار 
محموله هاى صادراتى خود، آیتم «ارزیابى در محل» را انتخاب 
سیستمى «ارزیابى  درخواست  منزله  به  آیتم  این  (انتخاب  کرده 
در محل» مى باشد) تا در صورت تعیین مسیر کنترل سطح سه، 

عملیات ارزیابى، در محل انجام شود.
سطح  کنترل  در  که  صادراتى  اظهارنامه هاى  خصوص  در   - 3
صادراتى  محموله هاى  یا  و  گرفته  قرار  دو  سطح  کنترل  و  یک 
متقاضى ارزیابى در محل که در کنترل سطح سه قرار مى گیرند، 
نیازى به ورود حامل ها به داخل گمرك مبدأ صادرات (به استثناء 
اظهارنامه هایى که گمرك مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و نیز 

نیازى به توزین در گمرك مبدأ (داخلى) نیست.
4 - در سامانه جامع امورگمرکى، فرآیندهاى کارشناسى و ارزیابى 

ادغام شده و بررسى اظهارنامه ها در یک مرحله انجام مى شود.
5 - بررسى اسنادى اظهارنامه هاى کنترل سطح دو توسط گمرك 

مبدأ انجام مى پذیرد.
6 - در خصوص حامل هاى مربوط به اظهار کاالهاى کنترل سطح 

یک و کنترل سطح دو الزامى به الصاق پلمب نخواهد بود.
7- به استثناء اظهارنامه هایى که در مسیر کنترل سطح سه قرار 
گرفته و در گمرك داخلى تشریفات گمرکى آنها صورت مى گیرد، 

خروج  در  موارد  سایر  در 
غیرفعال  مبدأ  گمرکات 

است.
اظهارنامه هاى  در   - 8
که  محل»  در  «ارزیابى 
قرار  سه  سطح  کنترل  در 
و  پلمب  الصاق  مى گیرند 
توسط  آن  شماره  ثبت 
صادرات  مبدأ  گمرك 

صورت مى پذیرد.
اظهارنامه هاى  در   - 9
کنترل  در  که  صادراتى 
قرار  دو  یا  یک  سطح 
گرفته یا محموله هاى صادراتى متقاضى ارزیابى در محل که در 
و  حامل ها  به  مربوط  اطالعات  مى گیرند،  قرار  سه  سطح  کنترل 
بیجک ها باید توسط صاحب کاال یا اظهارکننده در سیستم پنجره 

واحد تجارت فرامرزى (EPL) ثبت شود.
10- در خصوص تمامى محموله هاى صادراتى که در گمرکات 
آن ها  صادرات  جارى،  ضوابط  مطابق  و  مى شوند  اظهار  داخلى 
است،  همجوار  سازمان هاى  از  گواهى  یا  مجوز  اخذ  به  موکول 
سیستم تا وصول مجوز مورد نیاز، اجازه ثبت اطالعات حامل را به 

صاحب کاال (اظهارکننده) نخواهد داد.
11 - در مورد کاالهاى مشمول کنترل سطح یک و کنترل سطح 
دو که از گمرکات مبدأ به گمرکات مرزى ارسال مى شود، اعم از 
اینکه به صورت یکسره یا ترانشیپمنت از کشور خارج مى شوند، 
در  اظهارنامه  با  کاال  بررسى  و  کنترل  (عنداللزوم)،  پلمپ  الصاق 
مشمول  کاالهاى  خصوص  در  و  مى پذیرد  صورت  خروج  مرز 

کنترل سطح سه نیز طبق مقررات مربوطه اقدام مى شود.
در  مندرج  اطالعات  در  مغایرت  هرگونه  کشف  صورت  در   - 12
از  پس  اظهارنامه  اطالعات  ویرایش  صادراتى،  اظهارنامه هاى 
بررسى و تأیید طبق مقررات توسط گمرك مرز خروج، در همان 
گمرك مرزى قابل انجام بوده و نیازى به بازگردانى اظهارنامه به 

گمرك مبدأ صادرات نیست.
خروج  تأئید  به  موکول  صادرات،  الکترونیکى  پروانه  صدور   - 13

محموله از مرز خواهد بود.
در  صادراتى  محموله هاى  سیستمى  وصول  اعالم  نحوه   -14

گمرکات مرز خروج بدین صورت خواهد بود:
الـف: در گمـرکات دریایـى، تسـویه وزنى در خصـوص کاالهاى 
فلـه با اسـتفاده از اطالعـات «درافت سـوروى»، کاالهـاى مایع 
بـا اسـتفاده از اطالعـات «اولیـج سـوروى» و مابقـى کاالهـا بر 
اسـاس وزن منـدرج در مانیفسـت صورت گرفتـه و تأئیدیه خروج 
پروانـه بـر اسـاس پروانه حرکت (پـاس خروجى) کشـتى صورت 

مى گیـرد.
یا  یکسره  صورت  به  اینکه  از  (اعم  زمینى  گمرکات  در  ب: 
باید  پروانه  خروج  تأییدیه  و  وزنى  تسویه  باشد)،  ترانشیپمنت 

براساس کامیون هاى خروجى از در خروج مرزى انجام شود

کاهش تشريفات گمرکی صادرات کاال  

و  بیست  در  رئیس جمهورى  اول  معاون  جهانگیرى،  اسحاق 
منفى  رشد  ارزى،  و  پولى  سیاست هاى  ساالنه  همایش  هفتمین 
و  عنوان  ایران  اقتصاد  چالش  اصلى ترین  را  سرمایه گذارى 
تصریح کرد: اگر به دنبال حل چالش اشتغال هستیم، باید رشد 
سرمایه گذارى افزایش یابد. اسحاق جهانگیرى همچنین با اشاره 
به تدوین طرح اصالح نظام بانکى در دولت یازدهم، بر عملیاتى 

شدن این طرح در دولت دوازدهم تأکید کرد.
8 نکته اصلى که اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهورى 
در بیست و هفتمین همایش ساالنه سیاست هاى پولى و ارزى بر 

آنها تأکید کرد را در ادامه مى خوانید:
- ثبات نسبى در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور، بستر 
مناسبى براى حل چالش هاى کشور به ویژه در حوزه اقتصاد فراهم 

کرده است.
- دولت یازدهم با اعتقاد به سیاست هاى منضبط مالى و پولى، 
مدیریت نقدینگى و کنترل انتظارات تورمى، تورم را کاهش داد 
و توانست ثبات را در سیاست هاى کالن اقتصادى ایجاد کند. در 
این شرایط انتظار مى رفت با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکى 
هم کاهش یابد و ما نیز قصد نداشتیم که دستورى عمل کنیم، 

اما نرخ سود بانکى مطابق با انتظارات کاهش نیافت.
- ثبات بازار ارز هم یکى از دستاوردهاى دولت یازدهم بود و با 
توجه به اقداماتى که انجام گرفت پیش بینى مى کردیم که نرخ ارز 
از سال 95 تک نرخى شود، اما به دالیلى اجرایى نشد و امیدواریم 

در دولت دوازدهم این هدف محقق شود.
اساس  بر  است،  مردم  پیش روى  چالش  مهم ترین  بیکارى،   -
درصد  حدود 25  جوانان  بیکارى  نرخ  ایران،  آمار  مرکز  آمارهاى 
است و هر سال حدود یک میلیون تا یک میلیون 800 هزار نفر از 
دانشگاه فارغ التحصیل شده و وارد بازار کار مى شوند، این در حالى 
است که باالترین میزان اشتغال ایجادشده در دهه 80 حدود 700 
هزار نفر بوده است.بااین وجود دولت باید حداقل یک میلیون شغل 

در سال ایجاد کند تا انتظارات مردم در این بخش برآورد شود.
وظایف  اجراى  و  پیگیرى  به  ملزم  مجلس  و  قضائیه  قوه   -
و  هستند  مقاومتى  اقتصاد  سیاست هاى  چارچوب  در  تعیین شده 

دولت هم در این بخش در رأس کار قرار دارد.
- اصلى ترین چالش اقتصاد ایران، رشد منفى سرمایه گذارى است 
و اگر به دنبال حل چالش اشتغال هستیم، باید رشد سرمایه گذارى 

افزایش یابد.
- اصالح نظام بانکى، مهم ترین برنامه مربوط به این حوزه است 
و  شد  کار  آن  طرح  روى  یازدهم  دولت  در  سال  دو  حدود  که 
درنهایت در ده محور تدوین شد که یکى از آنها نرخ سود بانکى 

است.
- از صاحب نظران پولى و بانکى و اقتصاددانان درخواست مى کنم 
که براى حل چالش هاى پیش رو به دولت راهکار عملیاتى بدهند.

مهم ترين چالش اقتصاد ايران 

8 نکته اصلى اظهارات جهانگیرى در همایش 
سیاست هاى پولى و ارزى رشد منفى سرمایه گذارى؛

قابل توجه اعضاى محترم انجمن صنایع نساجى ایران
مجمع عمومى عادى سالیانه انجمن صنایع نساجى ایران روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 راس 

ساعت 17در طبقه دهم اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران برگزار خواهد شد.
الزم به توضیح است مراسم تجلیل از زحمات و تالش هاى چندین ساله جناب آقاى مهندس 
محمد مروج؛ در سمت ریاست هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران نیز بالفاصله پس از 

برگزارى مجمع از ساعت 18/30 لغایت 20 در همین مکان برگزار خواهد شد.
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

 

معاون امور اقتصادى و بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از همکارى گمرك و وزارت صنعت در تطبیق و هماهنگى اسناد 

نمایندگى ها در فرایند واردات خبر داد.
داراى  برندهاى  از  اگر  پس  ازاین  کرد:  اعالم  صادقى  یداهللا 
نمایندگى کاالى قاچاق مشاهده شود، مسوولیت آن در شبکه 
نمایندگى ها و خارج از شبکه فروش بر عهده صاحبان نمایندگى 
قاچاق پوشاك  معاون وزیر صنعت تاکید کرد: مسئولیت  است. 
آن برند را در شبکه و خارج از شبکه فروش، نماینده باید بپذیرد. 
چنانچه اگر شعبه اى در یکى از شهرستان ها هم تخلفى انجام 
دهد و پوشاك قاچاق داشته باشد بر عهده این شخصیت حقوقى 

است و باید مسوولیتش را بپذیرد.
را  بازار  این نمایندگى بتواند کامال  باید  این دستورالعمل،  طبق 
مسئوالن  به  و  کند  شناسایى  را  تقلبى  کاالهاى  و  کند  رصد 
تقلبى  پوشاك  از  بازار  و  کنند  برخورد  آن ها  با  تا  دهد  گزارش 
پاکسازى شود. این تغییرات باعث مى شود که شفافیت بیشترى 
بر توزیع پوشاك انجام شود. عالوه بر آن کمک مى شود تا از 

تولید ملى حمایت شود.
معاون وزیر صنعت همچنین از ممنوعیت 
حقیقى  اشخاص  توسط  پوشاك  واردات 
جدید  تصمیم  بر  بنا  افزود:  و  داد  خبر 
شخصى  باید  واردکننده  صنعت،  وزارت 
حقوقى باشد و شعب این نمایندگى باید 

به این شخص حقوقى زنجیر شده باشند. حتما از دستگاه پوز 
استفاده کنند که به سازمان امور مالیاتى متصل باشد. البته در 
نظر  در  مسافرى  پوشاك  واردات  براى  محدودیتى  طرح،  این 
پس  دستورالعمل،  این  تصویب  با  ولى  است،  نشده  گرفته 
نمایندگى  یعنى  حقوقى  اشخاص  توسط  باید  واردات  این  از 
رسمى و اصلى بدون واسطه انجام شود. بنابراین، براساس این 
دستورالعمل دیگر امکان واردات براى افراد حقیقى وجود ندارد.

به گفته صادقى؛ بیش از 25 برند نیز درصدد دریافت نمایندگى 
رسمى در ایران هستند. در واقع وزارت صنعت تنها شرایط فنى 

براى تولید و صادرات در اخذ مجوز نمایندگى قرار داده است.

هماهنگی گمرک و وزارت صمت برای ساماندهی بازار پوشاک 

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در بخش کوله برى و مناطق 
الزم  کنترل هاى  تا  است  شدن  نهایى  حال  در  آیین نامه ها  آزاد، 

اعمال شود.
مجتبى خسرو تاج اظهار کرد: واردات از طریق مسافر تابع ضوابط 
و  مى کند  سفر  کشور  از  خارج  به  که  مسافرى  است.  مشخصى 
بازمى گردد، طبق مقررات مى تواند حجم تعیین شده اى از کاال را 
وارد کند. مسافر در همان چارچوب عمل مى کند. در حال حاضر 
بحث مسافر براى ما پررنگ نیست. بحث ما قاچاق کاال در سطح 
کالن است. به گزارش پایگاه خبرى گسترش، وى افزود: از طرف 
نهادهاى مؤثر و دستگاه هاى درگیر در امر مبارزه با قاچاق، هیچ 

تأکیدى بر مقابله با خرده فروش ها نیست.
به گفته خسروتاج، مبارزه با قاچاق سیستمى است. باید کل حلقه ها 
از توزیع کاال، انباردارى، حمل ونقل و شبکه عرضه مورد کنترل 
قرار بگیرد. در حال حاضر بیشتر اولویت ها بر مبادى و ورودى هاى 

کشور است و بحث خرده فروشى ها صرفًا مطرح نیست.
رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: واردات از طریق مسافر 
تابع ضوابط مشخصى است. مسافرى که به خارج از کشور سفر 
مى کند و بازمى گردد، طبق مقررات مى تواند حجم تعیین شده اى 
از کاال را وارد کند. در حال حاضر بحث مسافر براى ما پررنگ 

نیست. بحث ما قاچاق کاال در سطح کالن است.

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  زاده  نعمت  رضا  محمد 
دستورالعمل هاى اجرایى ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کاال 

11 گروه کاالیى را براى وارد کنندگان ابالغ کرد.
واردکنندگان  گزارش  این  اساس  بر  پنهان،  اقتصاد  گزارش  به 
گروه هاى کاالیى زیر از تاریخ 1396,3,31 ملزم به اخذ و نصب 
شناسه کاال بوده و کلیه فرآیندهاى تجارى اعم از ثبت سفارش، 
خواهد  امکان پذیر  کاال  شناسه  با  تنها  حمل  و  انبارش  ترخیص، 

بود.
مکمل هاى  کنترل،  تحت  مواد  و  مخدر  مواد  انسانى،  داروى   .1
فرآورده هاى  پزشکى،  تجهیزات  و  ملزومات  غذایى،  و  دارویى 
فرآورى شده،  آشامیدنى  و  خوراکى  مواد  بهداشتى،  و  آرایشى 
طبیعى،  فرآورده هاى  و  (بیولوژیک)  انسانى  زیستى  فرآورده هاى 

سنتى و گیاهى براى مصارف انسانى
و  ملزومات  جانبى،  و  اولیه  مواد  مکمل ها،  و  افزودنى ها  دارو،   .2
تجهیزات دامپزشکى، فرآورده هاى بهداشتى، فرآورده هاى زیستى 
(بیولوژیک)، سموم دامپزشکى و داروهاى گیاهى و طبیعى، براى 

مصارف حیوانى
3. تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطى با قابلیت نصب سیم کارت

4. دخانیات
5. لوازم خانگى

6. قطعات یدکى و مصرفى وسایل نقلیه
7. فرآورده ها و مشتقات نفتى، گازى و پتروشیمى

8. طال اعم از شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتى
9. منسوجات و پوشاك

10. اسباب بازى

11. کاالهاى کشاورزى
بنابراین گزارش، وارد کنندگانى که کاالى آنها شناسه جهانى قلم 
کاال یا GTIN دارد، مى توانند با استفاده از همان شناسه جهانى 
در سامانه شناسه کاال، شناسنامه کاالى خود را تشکیل دهند و به 
طور خودکار شناسه جهانى معادل شناسه کاال خواهد شد. همچنین 
شناسه کاالهاى کشاورزى فاقد بسته بندى تجارى توسط وزارت 
جهاد اخذ شده و واردکنندگان و تولیدکنندگان این کاالها مى توانند 
 IRC کد  اول،  کاالیى  گروه  در  نمایند.  استفاده  شناسه ها  این  از 
 IVC کد کاالیى دوم،  گروه  در  و  دارو  و  غذا  سازمان  به  مربوط 

مربوط به سازمان دامپزشکى، معادل شناسه کاال شناخته مى شود.
مراحل دریافت شناسه کاال به این طریق است که واردکنندگان باید 
پس از ثبت نام و احراز صالحیت در سامانه جامع تجارت به آدرس 
،cid.ntsw.ir به سامانه شناسه کاال به آدرس ،www.ntsw.ir

وارد شده و پس از تشکیل شناسنامه کاال اقدام به دریافت شناسه 
کاال کنند.

خصوصیات  از  مجموعه اى  به  که  است  شناسه اى  کاال،  شناسه 
کاربرى  نوع  و  تجارى  نام  مدل،  نوع،  جنس،  قبیل  از  کاال  یک 
کاال در  تشریح  مشترك  زبان  شناسه کاال،  مى شود.  نسبت داده 
از  الکترونیکى  سامانه هاى  بین  باالخص  کشور  تجارى  فرآیند 
تجارت  واحد  پنجره  ثبتارش،  ایران،  تجارت  جامع  سامانه  قبیل 
فرامرزى، بارنامه برخط و جامع انبارها خواهد بود. سامانه شناسه 
کاال، به استناد آیین نامه اجرایى تبصره 3 ماده 13 قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز ایجاد شده است و اگر بتواند به درستى نقش خود 
را در تجارت ایران اجرا کند مى تواند نقش به سزایى در شفافیت 

اطالعات، تسهیل تجارت و مبارزه با قاچاق کاال داشته باشد.

آيين نامه های کوله بری و مناطق آزاد تدوين می شود 

استفاده از شناسه کاال برای واردکنندگان ۱۱ گروه کااليی 

تسلیت

تسلیت

تبریک

جناب آقاى محمود صدقى نسب
مدیریت محترم شرکت اطلس پود

خدمت  را  بزرگوارتان  عموى  درگذشت  احتراما 
حضرتعالى و خاندان محترم تسلیت عرض نموده و 
براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر 

و شکیبایى مسالت داریم.
انجمن صنایع نساجى ایران

جناب آقاى هراتى
مدیرعامل محترم شرکت ماهوت کویر

احتراماً درگذشت مادر بزرگوارتان را حضور محترم 
حضرتعالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
و براى آن مرحومه علو درجات و براى بازماندگان 

صبر مسألت داریم.
انجمن صنایع نساجى ایران

تبریک به شرکتهاى نساجى اطمینان و فرش و گلیم 
مجلل و نساجى گل نثار و الیاف ساویس اسپادانا

انتخاب شرکت هاى نساجى اطمینان و فرش و گلیم 
مجلل و نساجى گل نثار  و الیاف ساویس اسپادانا را 
بعنوان واحد صنعتى نمونه استان اصفهان در سال 
1396 تبریک عرض نموده و براى مدیریت و پرسنل 

این شرکت ها توفیق روزافزون مسالت داریم.
انجمن صنایع نساجى ایران
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