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

رضا رحمانی مهم ترین مشکالت تولید کنندگان را کمبود نقدینگی 
اعالم کرد و افزود: بازار مصرف پوشاک و لوازم خانگی تولید داخلی 

وجود دارد ولی تولید کنندگان با کمبود نقدینگی مواجهند که تالش 
می شود تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، این مشکل 
صنعتی  طرح های  افتتاح  حاشیه  در  رحمانی  رضا  شود.  برطرف 
با دستور  استان تهران در پاکدشت که به صورت ویدئو کنفرانس 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری انجام شد، اظهار داشت: 
در مقایسه تعداد صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری سال های 
۹۶ و ۹۷، شاهد رشد ۱۷ درصدی صدور جواز تأسیس و ۷ درصدی 

پروانه بهره برداری هستیم.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: در چهارماهه نخست امسال نیز شاهد 
رشد ۲۲ درصدی صدور جواز تأسیس و ۱8/۶ درصدی صدور پروانه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته می باشیم که این نشان از انگیزه 

به گزارش خبرنگار اقتصادآنالین، فرهاد دژپسند در حاشیه رونمایی 
از سرویس های جدید الکترونیکی گمرکات کشور در جمع خبرنگاران 
الکترونیکی  اینکه امروز تحول جدی در گمرکات در حوزه  با بیان 
داشته ایم، گفت: در این چند ماه اخیر انتقاداتی در گمرک مطرح شده 

است که بخش قابل توجهی از آن به دلیل عدم اشراف منتقدان از 
فعالیت های گمرک است. وی افزود: گمرک توانسته فاصله زمانی 
تخلیه و ترخیص کاال را از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش دهد و متناظر آن، 

گمرکات شفاف سازی نیز شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه با فناوری های جدید، 
قاچاق کاال در قالب ترانزیت را به سرعت می توانیم کشف کنیم، گفت: 
گاهی گفته می شود که حقوق دولت و افراد ضایع شده است اما با این 

سیستم، قاچاق کاال به سرعت قابل تشخیص است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نتایج توسعه بستر الکترونیکی گمرک، 
کاهش میزان مراجعه حضوری افراد به گمرکات برای ترخیص کاال 
و همچنین صرفه جویی قابل توجه در مصرف کاغذ بوده است؛ با این 
تحول در روش ها می شود به دولت هوشمند دست یافت و سهولت 

زیادی برای فعاالن اقتصادی فراهم شده است.

وزیر صنعت تاكید كرد؛ 

تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه اند

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

اقتصادنیوز؛ حسین مدرس خیابانی در نشست هم اندیشی افزایش 
حمایت های صادراتی در شرایط تحریم گفت: قهرمانان و پیشکسوتان 
ملی ما تنها هنرپیشه ها و ورزشکاران نیستند، امروز عرصه تولید و 
صادرات بیشتر نیاز به قهرمان ملی دارد و تجارت، تولید و صادرات کار 

بزرگی است که نیاز به بزرگان دارد.
به گزارش ایرنا، »حسین مدرس خیابانی« روز چهارشنبه در جلسه 
نشست هم اندیشی افزایش حمایت های صادراتی در شرایط تحریم با 
تاکید بر لزوم توجه به صادرات کاالهایی که تاکنون در سبد صادراتی 
مقدم  رزمندگان خط  تولیدکنندگان  کرد:  خاطرنشان  نبوده،  کشور 
هستند و صادرکنندگان خط شکنندگان آن؛ اگر بازارهای بیرون باز 

نشود تولید دست ما خواهد ماند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، صادرات را 
از نان شب واجب تر دانست و افزود: امروز همانند دوران دفاع مقدس 
یک جنگ اقتصادی نابرابر است. همه فضای باز بانکی، سوئیفت، 
نقل و انتقال ارز و کشتیرانی در اختیار رقبای صادرکنندگان داخل 
کشور است. وی ادامه داد: سیاست گذاری های ارزی و تجاری در مسیر 
صادرات قرار دارد و از سوی دیگر واردات به شدت سخت شده و با 
افزایش نرخ ارز صرفه ندارد، از طرفی ما هم واردات ۱۵۰۰ قلم کاال را 

برای حمایت از تولید داخل محدود کردیم.
مدرس خیابانی همچنین با تاکید بر اهمیت صادرات خاطرنشان کرد: 
سیاست ارزی و تجاری کشور به گونه ای است که هرکس به فکر 
صادرات نباشد، ضرر خواهد کرد. امروز صادرکننده دیگر نباید به فکر 
صادرات کاالی مازاد خود باشد بلکه از همان ابتدای تولید باید صادرات 

محور عمل کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رئیس سازمان توسعه 
تجارت گفت: کارکرد و مسئولیت های رایزنان بازرگانی در خارج از 
کشور به نحوی که هم راه ورود محصوالت ایرانی تسهیل و هم رفتار 
رقبا در کشورهای محل خدمت رایزنان رصد و گزارش شود، نیازمند 

اصالح است.
مدرس خیابانی همچنین با اشاره به لزوم افزایش تعداد رایزنان بازرگانی 
گفت: تحلیل ظرفیت های تولیدی داخل و بررسی نیازهای کشورهای 
مقصد از سوی میزهای کاالیی سازمان توسعه تجارت ایران الزم 
است. وی همچنین به لزوم محدود کردن خام فروشی تاکید کرد و 
افزود: امروز صادرات مواد اولیه افتخار نیست، قرار بود مواد اولیه وارد 

و محصول نهایی صادر کنیم و جهت این اقدام نباید برعکس شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در بخشی 
دیگر از سخنانش بیان کرد: یکی از اولویت های امروز لزوم تخصیص 
و نگهداری سرمایه صندوق به صورت ارز از طریق اصالح قانون و 
اساسنامه صندوق است و از سوی هیات وزیران تالش می کنیم تا 

اصالح شود.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی: 
عرصه تولید قهرمان ملی می خواهد

مدیــركل دفتــر امــور اقتصــادی و سیاســت های تجــاری وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: مهم تریــن چالش هــای 
بخــش تولیــد در خصــوص مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه ســال ها 
ــون  ــه قان ــوده در اصالحی ــوزه ب ــن ح ــاالن ای ــراض فع ــورد اعت م

مالیــات بــر ارزش افــزوده لحــاظ نشــده اســت.

ــات و  ــزود: یکــی از الزام ــکینی اف ــد تش ــزارش شــاتا، احم ــه گ ب
ــع  ــی، رف ــرایط فعل ــژه در ش ــد به وی ــرک تولی ــای تح پیش نیازه
مشــکالت و چالش هــای واحدهــای تولیــدی در بخش هــای 

ــت. ــات اس ــوزه مالی ــژه ح ــف به وی مختل
وی گفــت: آثــار مســتقیم و غیر مســتقیم مالیــات در توســعه تولیــد 
و فعالیت هــای اقتصــادی در کشــور، ضــرورت اصــالح و تصویــب 
قوانیــن و مقــررات و فراینــد مالیــات ســتانی در راســتای کاهــش 
فشــار بــر تولیــد را دو چنــدان می نمایــد و لــذا در مالیــات ســتانی 
اولویــت بایــد گســترش تــور مالیاتــی و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی 
و کاهــش یــا ثبــات میــزان مالیــات دریافتــی از واحدهــای تولیــدی 

باشــد.
ــاری وزارت  ــت های تج ــادی و سیاس ــور اقتص ــر ام ــرکل دفت مدی
صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
حــدود ۱۰ ســال اســت کــه بــه صــورت آزمایشــی در حــال اجــرا 

مدیركل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری :

دغدغه های حوزه تولید در الیحه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

کاهش فاصله تخلیه و ترخیص کاال از ٢٦ روز به ٤روز
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ادامه از  صفحه 1

مدیركل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری :

دغدغه های حوزه تولید در الیحه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است

خالصه مذاکرات  هزار و سی امین  نشست هیئت  مدیره
هزار و سی امین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران با حضور اكثریت اعضای هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ 
98/05/27 در محل دفتر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار 
شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از 

آن ها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
ــن نشســت  ــزار و بیســت و نهمی ــرات ه ۱- خالصــه مذاک
ــورخ  ــران م ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــأت مدی هی
۹8/۰۵/۲۰ قرائــت و بــه امضــاء حاضریــن در نشســت مذکور 

رســید.
۲- آقــای مهنــدس شــهالیی گــزارش مختصــری از 
ــم طهماســبی و ســرکار  ــا ســرکار خان نشســت مشــترک ب
خانــم محمدخــواه بــا همراهــی آقــای لبــاف و ســرکارخانم 
مهنــدس محرابــی و آقــای مهنــدس ترحمــی ارائــه فرمودند 
کــه مجــدداً موضــوع حضــور نماینــده انجمــن بــا حــق رای 
ــه قیمت گــذاری محصــوالت پتروشــیمی  در جلســات کمیت
ــوص  ــن خص ــری الزم در ای ــا پیگی ــد ت ــرر ش ــرح و مق مط
ــده  ــه مشــکالت عدی ــا توجــه ب ــن ب ــد. همچنی به عمــل آی
ــا  ــد ت ــرر ش ــوراژ مق ــای دم ــوص هزینه ه ــا در خص واحده
آقــای مهنــدس شــهالیی نســبت بــه برگــزاری نشســت بــا 
انجمــن شــرکت های حمــل و نقــل بــرای بررســی موضــوع 

دمــوراژ اقــدام نمایــد.
3- پــس از بحــث و تبادل نظــر در خصــوص راه اندازی شــبکه 
اطالع رســانی بــرای نــرخ فــروش انــواع تولیــدات واحدهــای 
تحــت پوشــش انجمــن مصــوب گردیــد تــا دبیــرکل نســبت 
بــه تشــکیل کارگروهــی بــرای تدوین شــاخص هــای قیمت 
گــذاری بــرای مــواد اولیــه اقــدام نماینــد و بــازه قیمــت بــا 
ــوالت  ــرای محص ــور ب ــروه مذک ــه کارگ ــه مصوب ــه ب توج

مختلــف به طــور منظــم و هفتگــی اعــالم گــردد.
ــر سرپرســتی  ــان شــریعتی مدی ــی آقای ــرار قبل ــق ق ۴- طب
شــعب شــرق تهــران و مصبــاح معاونــت منطقــه و موثقــی 
کارشــناس بازاریابــی بانــک صــادرات ایــران در جلســه حضور 
ــک  ــن بان ــات ای ــی را در خصــوص خدم ــد و توضیحات یافتن
در طــرح اعتبــاری ویــژه تولیــد بــه نــام طــرح طــراوت ارائــه 

فرمودنــد .
در  را  توضیحاتــی  نیلفــروش زاده  مهنــدس  آقــای   -۵
ــوص            ــزون در خص ــی کارری ــه تلویزیون ــوص مجموع خص
محصــوالت صنایع نســاجی مطــرح فرمودنــد و از عالقمندان 
دعــوت نمودنــد تــا در صــورت تمایــل بــا دبیرخانــه انجمــن 

ــد . ــل آورن ــی الزم به عم هماهنگ
۶- مکاتبــه مدیــرکل صنایــع نســاجی و پوشــاک بــه شــماره 
درخواســت  در خصــوص  مــورخ ۹8/۰۵/۲۰   ۶۰/۱۴۲۱۹۶
انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی مبنــی بــر 
افزایــش حقــوق ورودی چیپــس پلی اتیلــن ترفتــاالت گریــد 
ــای  ــد از کمیته ه ــرر ش ــه مق ــد ک ــرح گردی ــاجی مط نس

مرتبــط اســتعالم نظــر شــود.
۷- جلســه در ســاعت ۱8:۰۰ بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و 

آل محمــد خاتمــه یافــت.
ــان : مهنــدس رضــا  ــی آقای ــا اطــالع قبل عــدم حضــور ب

حمیــدی، مهنــدس علــی فرهــی، محمدرضــا مقــدم

صورتجلسه

باالی تولید کنندگان بخش خصوصی در ورود به این حوزه اقتصادی با 
وجود تحریم های سخت و ناجوانمردانه دشمنان است.

وی با اشاره به افتتاح خط تولید لوازم خانگی هوشمند در شهرستان 
جوانان،  ظرفیت  و  توان  از  استفاده  با  طرح  این  گفت:  پاکدشت 
شرکت های دانش بنیان و دانشگاه تهران راه اندازی و به تجاری سازی 
رسیده است و در آن برای نخستین بار، محصوالت هوشمند بر اساس 

اینترنت اشیاء )AOT ( تولید می شود.
وی تصریح کرد: امروز با وجود تحریم های ناجوانمردانه، شور و شوق 

بسیاری در حوزه صنعت وجود دارد و شاهد گستردگی در تولید و 
درخواست در تولید محصوالت مختلف هستیم به گونه ای که میزان 
واردات محصوالت لوازم خانگی و پوشاک بیش از 8۰ درصد کاهش 
یافته و ورود برخی از کاالها نیز به دلیل تولید محصوالت مشابه در 

داخل کشور، ممنوع شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح های قابل افتتاح حوزه 
صنعت در کشور گفت: همزمان با هفته دولت 3۴ طرح صنعتی با 
اعتباری بالغ بر یک هزار و 3۶۰ میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

ادامه از  صفحه 1

دژپسند با تاکید بر افزایش شفافیت در گمرکات و مبارزه با فساد اظهار 
کرد: اینکه ادعا شود صد درصد محموله ها را می توانیم مانیتورینگ کنیم 
ادعای قابل قبول نیست اما اگر بتوانیم دستگاه های ایکس ری را در 
تمام گمرکات راه اندازی و تجهیز کنیم قاچاق کاال کاهش خواهد یافت. 
وی خاطرنشان کرد: برای تهیه دستگاه های ایکس ری در گمرکات 

نیاز به تامین مالی داریم ضمن اینکه امکان تولید آنها در داخل نیز 
وجود دارد اما در هر دو صورت باید منابع مالی باشد. به گفته دژپسند، 
می توانیم از بخش خصوصی برای  تهیه و تولید ایکس ری و نصب در 
گمرکات استفاده کنیم و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی در این 

زمینه می تواند اخذ هزینه به ازای بازرسی هر محموله باشد.

ادامه از  صفحه 1

می باشــد و از ســال ۱3۹۵ نیــز تدویــن الیحــه دائمی کــردن 
مالیــات بــر ارزش افــزوده آغــاز گردیــد و در اســفند ماه ۱3۹۵ تقدیــم 

مجلــس شــورای اســالمی شــده اســت.
ــه در  ــن اســت ک ــل ای ــل تام ــه قاب ــرد: نکت ــح ک تشــکینی تصری
ــات  ــذ مالی ــا، اخ ــده، مبن ــن ش ــه تدوی ــی و در الیح ــون فعل قان
از مصــرف اســت کــه در قالــب فرآینــد مالیــات بــر ارزش 
ــن موضــوع موجــب شــده اســت  ــردد و ای ــت می گ ــزوده دریاف اف
ــد از  ــن فراین ــف در ای ــای مختل ــات و عوارض ه ــذ مالی ــن اخ ضم
واحدهــای تولیــدی، بدلیــل عــدم زیرســاخت های الزم )پایانه هــای 
فروشــگاهی(، بازدریافــت مالیــات پرداختــی واحدهــای تولیــدی از 
ــردد و  ــه گ ــده ای مواج ــکالت عدی ــا مش ــی ب ــده نهای مصرف کنن
علی رغــم ایــن موضــوع، بــا تاکیــد بــر فحــوای دریافــت مالیــات 
از مصرف کننــده نهایــی در فرآینــد موجــود )و نیــز تعریف شــده در 
الیحــه( از پذیــرش و رفــع مشــکالت واحدهــای تولیــدی در قانون 

ــود. ــاب ش )و الیحــه( اجتن
ــاری وزارت  ــت های تج ــادی و سیاس ــور اقتص ــر ام ــرکل دفت مدی

ــدف  ــر ه ــد اگ ــر می رس ــت: به نظ ــارت گف ــدن و تج ــت، مع صنع
ــر  ــات ب ــه مالی ــه ب ــد الیح ــت بای ــرف اس ــر مص ــات ب ــذ مالی اخ
ــا ایجــاد زیرســاخت های الزم مالیــات از  مصــرف تغییــر کــرده و ب
ــد  ــدی از فراین ــی اخــذ شــود و واحدهــای تولی ــده نهای مصرف کنن
ــا  ــال کاال و ب ــد انتق ــاً در فراین ــرا شــده و صرف ــتانی مب ــات س مالی

ــوند.  ــد ش ــادی رص ــه های اقتص ــتفاده از شناس اس
وی تاکیــد کــرد: درصورتی کــه امــکان تبدیــل الیحــه بــه مالیــات 
ــه نکاتــی از قبیــل  ــر مصــرف فراهــم نباشــد، ضــروری اســت ب ب
تاریــخ تعلــق مالیــات، ممیزمحــوری، تشــخیص ســلیقه ای میــزان 
مالیــات و اســتفاده از شــیوه علی الــراس، الگــوی حکمرانی نامناســب 
در نظــام مالیاتــی کشــور، توســعه معافیت هــای مالیاتــی، حمایــت 
ــد  ــی، فرآین ــدات مل ــل تولی ــی( در مقاب ازکاالهــای خارجــی )واردات
نامناســب دادرســی مالیاتی در ســازمان امــور مالیاتی، پذیــرش اعتبار 
مالیاتــی فعــاالن اقتصــادی، نبــود مــرور زمــان در نظــام مالیــات بــر 
ارزش افــزوده و ... مورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد و در قالــب الیحــه 

تدویــن شــده مــورد مداقــه قــرار گرفتــه و مرتفــع شــود.

و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون  ایسنا ،  گزارش   به 
تجارت در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی 
در شیراز، گفت: در ۴ ماهه اول امسال هزار و ۱۹۱۰ پروانه بهره برداری 

صنعتی صادر شده است. 
سعید زرندی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی راه اندازی شده از 

ابتدای امسال در کشور دوازده هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
را به خود اختصاص داده اند، گفت: 3۱ هزار و ۲۹ نفر در این واحدهای 
تازه راه اندازی شده صنعتی مشغول به کار شده اند که نسبت به سال 

گذشته ۱۶ درصد رشد را نشان می دهد.
زرندی با اشاره به سیاست وزارت صنعت برای سوق دادن سرمایه ها 
در  فعال، گفت:  نیمه  واحدهای  راه اندازی  تولید خصوصاً  به بخش 
چهارماهه اول امسال 8 هزار و 3۵۵ جواز تاسیس برای سرمایه گذاران 
صنعتی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

۲۴ درصدی را نشان می دهد. 
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: از ابتدای امسال 
تا پایان تیرماه، از تعداد 3۷ محصول منتخب در تعداد ۲۲ محصول  
رشد را شاهد بوده ایم. زرندی با بیان اینکه سال گذشته در صنعت 
نساجی و پوشاک پتانسیل مناسبی را بعد از چند سال شاهد بودیم، 
گفت: در کشور ۷۹۰۰ واحد نساجی و پوشاک ۱۱ درصد کل صنایع 

را به خود اختصاص داده و زمینه ساز اشتغال ۲۶۰ هزار نفر بوده است.

معاون وزارت صمت اعالم كرد:
کاهش 31 درصدی در واردات کاالهای نساجی و پوشاک

وزیر صنعت تاكید كرد؛ 

تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه اند

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

کاهش فاصله تخلیه و ترخیص کاال از ٢٦ روز به ٤روز
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ابزارهای شش گانه صندوق ضمانت صادرات برای مقابله با تحریم

صندوق ضمانت صادرات ایران در گزارش مختصری که از عملکرد 
خود منتشر کرده، به معرفی خدمات خود به صادرکنندگان و فعاالن 
اقتصادی پرداخته و خبر داده است که پوشش ریسک این صندوق 

در سال ۹۷ بیش از 33 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
صندوق ضمانت صادرات طی نامه ای به اتاق بازرگانی تهران که به 
امضای افروز بهرامی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این صندوق 
رسیده است، گزارش اقدامات و نیز خدمات قابل ارائه به صادرکنندگان 
را اطالع رسانی کرد. بر اساس آنچه در این گزارش مورد اشاره قرار 
گرفته است، حجم کلی پوشش بیمه ای و تضمینی صندوق در چهار 
ماهه ابتدایی سال جاری به میزان 8۱8 میلیون دالر رسیده است که 
رشد 88 درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱3۹۷ را نشان  می دهد.

صندوق ضمانت ایران به عنوان تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی 
)ECA( ایران که همتای موسساتی هم چون ساینوشور چین، ساچه 
ایتالیا و هرمس آلمان به شمار  می رود، با پوشش ریسک های سیاسی و 
تجاری صادرات، توانسته است به عنوان سپر دفاعی صادرات در جنگ 
اقتصادی، اثرات نامطلوب تحریم ها را بر بخش صادرات غیرنفتی تا 
حدود قابل توجهی خنثی کند. بر این اساس، حجم کلی پوشش های 
ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق صدور بیمه نامه و 
ضمانت نامه اعتباری در سال ۱3۹۷ بالغ بر۲۲۹۰ میلیون دالر بوده 
که رشد 33 درصدی نسبت به سال ۱3۹۶ و ۲۲8 درصدی نسبت 
به سال ۱3۹3 را نشان  می دهد. همچنین، حجم عملکرد پوششی در 
بخش های بیمه نامه های اعتبار صادراتی کوتاه مدت با رکورد 8۵۰ 
میلیون دالر، رشد۱3۰ درصدی نسبت به سال ۱3۹۶ و۱۶۰۰ درصدی 

نسبت به سال ۱3۹3 دارد.
که  صندوق  می پردازد  ارائه  قابل  خدمات  به  سپس  گزارش  این 

»تسهیل  ایرانی«،  خدمات  و  کاالها  برای  صادراتی  مزیت  »ایجاد 
دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان قیمت صادراتی«، »صدور 
ضمانت نامه های الزم برای مناقصات خارج از کشور«، »بیمه مطالبات 
به نقدینگی«، »سرمایه گذاری  مدت دار صادرکنندگان و تبدیل آن 
صادراتی در خارج از کشور« و »شناخت بازارها و مشتریان خارجی« 
از جمله این خدمات است. برای مثال، صندوق ضمانت صادرات در 
بخش »ایجاد مزیت صادراتی برای کاالها و خدمات ایرانی« با پوشش 
بیمه ای، امکان فروش مدت دار کاال و خدمات به خریدار خارجی را 

برای صادرکننده ایرانی فراهم  می کند.
عدم  و  قصور  ریسک  مقابل  در  را  صادرکننده  صندوق،  همچنین 
تجاری  و  سیاسی  ریسک های  از  ناشی  خارجی  طرف  بازپرداخت 
ارزان قیمت  مالی  تامین  تسهیل  این،  بر  افزون  محافظت  می کند. 
صادراتی به این نحو است که با ضمانت نامه های اعتباری صندوق، 
سیستم بانکی با ۲ درصد تخفیف در نرخ سود، صادرکننده را تامین 
مالی  می کند. همچنین، صندوق در شرایط تحریم، به عنوان جایگزین 
نظام بانکی، ضمانت نامه های الزم برای ورود پیمانکاران ایرانی به 

مناقصات خارجی را فراهم  می کند.
بر اساس آنچه در ادامه این گزارش آمده، صندوق ضمانت صادرات 
ایران، شش ابزار پوششی را برای مقابله با تحریم مورد استفاده قرار 
 می دهد که این ابزارها شامل »پوشش ریسک های اصلی ناشی از 
ایمیدرو«،  با همکاری  تهاتری  تجارت  در  امنیت  »ایجاد  تحریم«، 
»تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آالت تولیدکنندگان صادراتی«، 
ورود  برای  پیمانکاران  نیاز  مورد  مستقیم  »صدور ضمانت نامه های 
به مناقصات خارجی به جای سیستم بانکی«، »گسترش دسترسی 
صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه« و »تسهیل و ایجاد 
مزیت برای فروش کاال در بورس کاال و انرژی در رینگ صادراتی به 

صورت مدت دار« است.
کشورهای  صادرات  ضمانت  صندوق های  عملکرد  مقایسه 
در سال ۲۰۱8  ایران  و  آسیا  و جنوب شرق  صادرات محور شرق 
با  چین  صادرات  پوشش صندوق ضمانت  که  نشان  می دهد  نیز 
با ۶۰۵  معادل ۱۹درصد، کره جنوبی  میلیارد دالر صادرات   ۲۴8۷
میلیارد دالر صادرات برابر ۲۰ درصد، ژاپن با صادرات ۷38 میلیارد 
دالری حدود ۷ درصد، هند با 3۲۶ میلیارد دالر صادرات به میزان 
۱۰ درصد و پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران با 3۹ میلیارد 

دالر صادرات غیرنفتی حدود ۶ درصد است.

تصمیمات کارگروه ستاد تنظیم بازار؛ تغییرات جدید در ثبت سفارش کاال

براساس تصمیمات چهل و هشتمین کارگروه ستاد تنظیم بازار، در 
هنگام ثبت سفارش کاالها و بررسی ارزش، نمایندگان گمرک در 
وزارت صمت مستقر خواهند شد و دیگر نیازی به بررسی مجدد در 
زمان تشریفات گمرکی نیست. عباس قبادی دبیر كارگروه تنظیم 
بازار در نامه ای به مهدی میراشرفی رییس کل گمرک، تصمیمات 

چهل و هشتمین کارگروه تنظیم بازار را اعالم کرده است.
به گزارش ایبِنا، براساس بند دوم این نامه، با توجه به اینکه وزارتخانه های 
متولی ثبت سفارش، نسبت به رسیدگی و تائید ارزش خرید کاالهای 
وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس داده های اطالعاتی سال های 
گذشته و اطالعات بازار کاال در زمان ثبت سفارش کاالهای اساسی و 

ضروری )۲۵ گروه کاالیی موضوع مصوبه ۱۶ مرداد ۹۷ هیات وزیران( 
و به تعداد 8۰۰ ردیف تعرفه، اقدام می کنند، بانک مرکزی در خصوص 
تامین ارز، گمرک در خصوص بررسی ارزش گمرکی و سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تعیین نرخ تثبیتی کاال 
مکلفند تا زمان رفع تحریم ها، ارزش مندرج در ثبت سفارش کاال که 
سیاهه خرید نیز براساس آن است را مالک اقدام از زمان دریافت و 

بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهند.
براساس این بند که در راستای پیشنهاد معاون امور گمرکی گمرک 
مصوب شده، در هنگام ثبت سفارش کاالها و بررسی ارزش در همان 
زمان ثبت سفارش نمایندگان گمرک در وزارت صمت مستقر خواهند 
شد به نحوی که در زمان انجام تشریفات گمرکی نیاز به بررسی مجدد 
ارزش نداشته باشد. براساس بند 3 تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، در 
راستای پیشنهاد نهم مردادماه معاون امور گمرکی گمرک ایران جهت 
تشکیل کارگروه تعیین ارزش با حضور سایر مراجع ذیربط برای به 
روز و منطقی کردن ارزش های مندرج در سامانه رسیدگی به ارزش 

)TSC( نیز تصمیم گیری شده است.
پیشنهادات ۱۲ مردادماه  راستای  نیز در  این مصوبات  بند چهارم 
بازار در راستای  ایران به ستاد تنظیم  امورگمرکی گمرک  معاون 
هنگام  در  کاالها  برای  وزنی  تلورانس  پذیرش  و  تعریف صحیح 

خروج و درهنگام رفع تعهد ارزی است.

https: //telegram. me/aiti1395

+ Join

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابالغیه ای در مورد کاالهای 
مورد نیاز مناطق آزاد، فهرست اقالم قابل ورود به مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی را صادر کرد.
عالی  شورای  دبیرخانه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت طی ابالغیه ای در مورد کاالهای مورد نیاز مناطق آزاد، 
را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  به  ورود  قابل  اقالم  فهرست 

صادر کرد.
در ابالغیه رضا رحمانی آمده است؛ در اجرای بند یک ابالغیه 
شماره ۱۵۰8۹ ـ ۹۷ مورخ ۹۷/۵/۱۷ معاون اول محترم رئیس 
جمهور، به پیوست تصمیمات متخذه در نشست مشترک وزارت 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تجاری و ویژه اقتصادی جهت ورود کاال به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به انضمام جدول اقالم قابل ورود با رعایت مفاد ذیل 

ارسال می گردد.  
- واردات فهرست اعالمی و مورد تایید دبیرخانه شامل کاالهای 
مورد نیاز مناطق آزاد مطابق با قوانین مناطق آزاد تجاری قابل 

ورود می باشد.
- میزان سقف ورود کاالهای پیوست در کل مناطق آزاد تجاری 
کشور برای سال ۱3۹8 بر اساس ابالغیه ۱3۵8۲ مورخ ۹8/۲/۱۰ 
معاون اول محترم ریاست جمهوری در حجم معادل ۵۲8 میلیون 

دالر تعیین می گردد.
گروه های  سهمیه  و  منطقه  هر  سهمیه بندی  میزان  تعیین   -

کاالیی به عهده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می باشد.
- اقالم مذکور بر اساس قوانین مناطق آزاد تجاری و بر مبنای 

پرداخت حقوق و عوارض گمرکی منطقه می باشد.
- کنترل سقف هر یک از مناطق و نظارت بر رعایت سقف 

ارزی مذکور بر عهده گمرک منطقه می باشد.
- تعیین نوع ارز با نظر بانک مرکزی است.

توسط  ارزش  میزان  و  کاال  تفکیک  به  اقالم  ورود  گزارش 
گمرک منطقه به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن 

و تجارت قرار گیرد.

با ابالغ وزیر صمت؛مجوز ورود کاالهای 
ضروری به مناطق آزاد صادر شد

3



ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: ۲۶۲۰۰۱۹۶

فکس: ۲۶۲۰۶۹۰۵
كدپستی: ۱۹۱۵۶۵۴۷۷3

ان
ایر

انجمن صنایع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

نگاهی به 1۰ کشور برتر صادرکننده صنعت نساجی و پوشاک جهان
یکی  نساجی  دربرمی گیرد،  را  صنعت  که  چالش هایی  به  توجه  با 
از صنایع شناخته شده در بازار رقابتی است. در عصر رقابت تجاری، 
جایی که رشد اقتصادی یک کار دلهره آور است، یک بازار هدف روشن 
وجود دارد و آن بازار صادرات پارچه و پوشاک است که همواره در حال 

افزایش بوده  است.
پوشاک  و  نساجی  از صادرات  فراوانی  مزایای  دنبال  به  کشورها 
هستند از تقویت اقتصاد محلی، ایالتی و فدرال گرفته تا افزایش 

رقابت داخلی، تنوع، و افزایش سهم بازار جهانی.
به گزارش نساجی دات کام ، لیست زیر ۱۰ کشور صادرکننده بزرگ 
این  به  بیایید  ارزش صادراتی آن ها در سال ۲۰۱8 است.  براساس 

کشورها براساس رتبه بندی آن ها نگاهی بیندازیم:
 

1- چین: صنعت نساجی چین بزرگترین تولید کننده و صادرکننده در 
جهان است که با تقاضای صادراتی ۲۶۶.۴۱ میلیارد دالر روبروست. 
عوامل موثر در صنایع نساجی چین عبارتند از: تولید کم هزینه، کیفیت 
مواد خام، ساختار صنعتی، ماشین آالت مدرن با تکنولوژی پیشرفته، 

برندسازی و روند کار در بازار مصرف داخلی و جهانی. 
در چین، شش صنعت زیرمجموعه صنایع نساجی هستند که شامل 
صنعت پنبه، الیاف شیمیایی، پارچه های پشمی و رنگرزی، صنعت 
چاپ پارچه، پارچه های کتان و صنعت ابریشم و همچنین بافندگی و 
محصوالت بافته شده است. حجم تولید صنعت نساجی چین بیش از 

نیمی از بازار جهانی را تشکیل می دهد.

2- آلمان: صنعت نساجی و پوشاک آلمان سابقه ای طوالنی در 
از  یکی  آلمان  دارد.  صنعت  این  انعطاف پذیری  و  نوآوری  تولید، 
نخ  مصنوعی،  الیاف  پوشاک،  پارچه،  صادرکنندگان  بزرگ ترین 
 38.۹۹ به  نزدیک  صادراتی  ارزش  با  ماشین آالت  و  مصنوعی 

میلیارد دالر است.
این کشور دومین صادرکننده نساجی جهان است و به خاطر تولید 
محصوالت با کیفیت باال و اکسسوری در نساجی و لباس در جهان 
معروف است. در دهه های اخیر، این کشور روند تولید خود را به سمت 

محصوالتی با کیفیت اما با قیمتی پایین تغییر داده است.

۳-بنگالدش: در دهه های اخیر، بنگالدش به عنوان قطبی برای تولید 
پوشاک ظاهر شده است. 

نقاط قوت کشور بنگالدش نیروی کار ارزان و وسیع است فناوری 
پیشرفته و تولید محصوالتی با کیفیت باال بسیاری از مارک های عمده 

فروشی جهان را به سمت بنگالدش جذب کرده است. 
این کشور یکی از صادرکنندگان پیشرو در صنایع نساجی است که 
در  موجود  ظرفیت های  همچنین،  دارد.  دالر  میلیارد  درآمد 38.۷3 
بنگالدش به برندهای جهانی کمک می کند تا شفافیت و هماهنگی 
بیشتر را در زنجیره تامین خود تضمین کنند. صنعت نساجی بنگالدش 
در حال رشد سریع با تعداد زیادی از اجناس با ارزش افزوده باال در 

سطح جهانی است.

تولید کنندگان و خریداران  از  صنعت نساجی ویتنام  ۴- ویتنام: 
هزینه های  با  که  بهره مند شده است،  خود  تامین  زنجیره های  در 
و  مدرن سازی  سازی،  تخصصی  بر  صنعت  تمرکز  و  کار  پایین 
افزایش ارزش افزوده حمایت می کند. با حجم معامالت صادراتی 
3۷.۹3 میلیارد دالر، ویتنام چهارمین صادرکننده جهانی منسوجات 
و پوشاک است. تمرکز اصلی این کشور تولید اقالمی با رقابت باال 
در بازار جهانی و بهبود زنجیره تامین پوشاک و نساجی آن است. 
مصرف پوشاک و منسوجات ویتنام در هر دو بازار داخلی و جهانی 

هر روز نفوذ بیشتری در بازار نساجی دارد.

 5-هند: هند در صنعت نساجی و پوشاک یکی از بزرگترین تولید 
کنندگان و صادرکنندگان جهان است. صنایع نساجی هند به طور 

گسترده ای به دو بخش تقسیم می شود: اول، بخش غیررسمی 
مقیاس کوچکی  در  دام، که  پرورش  و  از صنایع دستی  متشکل 
عمل می کنند و ابزار و روش های سنتی را در بر می گیرند. دوم، 
دستگاه های مدرن و تکنیک های جدید سازماندهی شده که مانند 
یک معیار اقتصادی عمل می کند. هند در رتبه پنجمین کشور با 
درآمد صادراتی 3۷.۱۱ میلیارددالر قرار دارد. هند از فناوری های 
پیچیده و جدیدی برای تولید انبوه محصوالت نساجی، ریسندگی، 

بافندگی، پردازش و پوشاک استفاده می کند.

مد  دنیای  و  پوشاک  زمینه  در  ایتالیا  نساجی  صنعت  ۶-ایتالیا: 
ارزش 3۶.۵۷  با  ایتالیایی صادراتی  نساجی  است. صنعت  سرآمد 
میلیارد دالر دارد و صنعتی با ساختار سازمانی قوی و تکنولوژی 
های نوین را نشان می دهد. نوآوری محصول در ایتالیا به طور 
کامل بر روی عملکرد فنی پارچه و نخ برای گسترش حوزه های 
از  وسیعی  طیف  تولید  حال  در  ایتالیا  است.  متمرکز  کاربردی 
از  استفاده  برای  جدید  فن آوری های  با  الکترونیکی  منسوجات 

مزایای آن ها در جهت تولید پوشاک است.

7-تركیه: صنعت نساجی و پوشاک ترکیه نقش مهمی در تجارت 
از  وسیعی  طیف  و  باال  استانداردهای  رعایت  با  نساجی  جهانی 
کاالهای  از  ترکیه  صنایع  صادرات  و  تولید  دارد.  محصوالت 
باال و  افزوده  ارزش  با  تولید شده  به کاالهای  افزوده  ارزش  کم 
کاالهای مد روز تبدیل شده است. ارزش صادرات صنعت نساجی 
ترکیه به ارزش ۲۷.۵۶ میلیارد دالر رسیده است. ترکیه در حال 
رشد صنعت نساجی و پوشاک با ظرفیت طراحی شگفت انگیز، راه 
انعطاف پذیر و  پویا و  تولید  قابلیت  باال،  با تکنولوژی  حل هایی 

همچنین توجه به کیفیت، سالمت و محیط زیست است.

و  کننده  تولید  آمریکا  متحده  ایاالت  آمریکا:  متحده  ایالت   -8
صادر کننده جهانی مواد اولیه نساجی، پارچه، نخ، پوشاک، مبلمان 
خانگی و دیگر محصوالت نساجی است. ایاالت متحده هشتمین 
صادرکننده بزرگ نساجی با ارزش صادراتی ۲۷.۱۴ میلیارد دالر 
منسوجات  و  صنعتی  منسوجات  در  آمریکا  نساجی  قدرت  است. 
بی بافت، پارچه های پزشکی و پوشاک محافظ است. همچنین، 
بسیار  پوشاک  و  نساجی  بخش  در  فنی  لحاظ  از  متحده  ایاالت 
پیشرفته است و شرکت های رو به رشد در بازار نساجی آمریکا 

سرمایه گذاری می کنند.

9- هنگ كنگ، چین: صنعت نساجی هنگ کنگ به خاطر رنگ و 
چاپ پارچه معروف است. با ارزش صادراتی ۲۰.۴3 ملیارد دالر، 
جهان  پوشاک  و  نساجی  بزرگ  صادرکننده  نهمین  هنگ کنگ 

است. 

از  یکی  نساجی  آالت  ماشین  و  نساجی  صنعت  اسپانیا:   -10
نوع  همه  همچنین  است.آن ها  اسپانیا  در  صنایع  بزرگ ترین 
ماشین آالت نساجی را تولید می کنند. اسپانیا دهمین صادرکننده 
در  منسوجات  تجارت  است.  دالر  میلیارد   ۲۰.۲۰ مقدار  با  بزرگ 
اسپانیا آن را به عنوان یک منطقه اصلی مد نظر قرار داده است و 
به طور مداوم به سمت جلو حرکت می کند تا به قله های جدید در 

صنعت نساجی و مد برسد. 
سراسر  در  نساجی  صنعت  و  پوشاک  بازار  محرک  کشورها  این 

جهان هستند.
این کشورها بازیکنان اصلی بازار جهانی هستند و که با نوآوری ها 
و تکنولوژی باالی خود، دنیای نساجی و پوشاک را شکل می دهند 

و تحول را به صنعت نساجی و پوشاک می آورند.
به  گرایش  دلیل  به  نساجی  آینده صنعت  است که  به ذکر  الزم 
مصرف بیشتر و نیز تقاضای باالی صادراتی روشن به نظر می رسد.

از سوی وزیر صنعت، معدن و  نیاركی در حکمی  مهدی صادقی 
امور صنایع  سرپرست معاونت  عنوان  به  با حفظ سمت  تجارت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. به گزارش شاتا، رضا 

رحمانی در این حکم آورده است:
انتظار می رود با استفاده از تخصص و تجارب ارزشمندتان در راستای 
سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید، موجبات پیشرفت امور را 
فراهم نمایید. گفتنی است صادقی نیارکی در حال حاضر مدیرکل 
دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هست که 
این حکم جدید را به عنوان سرپرست معاونت امور صنایع وزارتخانه با 

حفظ سمت گرفته است.

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
سرپرست معاونت صنایع وزارت

صنعت منصوب شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات الیحه تجارت در بخش 
قراردادهای تجارتی مواد ۱۶۰ تا ۱۶۴ مربوط به فصل ششم قرارداد 
امانت گذاری در انبار عمومی را تصویب کردند. طبق ماده ۱۶۰ وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور 
انبارهای  الکترونیک به وسیله متصدیان  انبار و قبض وثیقه  قبض 
عمومی ایجاد کند، به نحوی که امکان استعالم اصالت قبوض مذکور 

برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
 بر اساس ماده ۱۶۱ امانت گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزش و 
سایر خصوصیات مؤثر در تعیین ماهیت کاال و نحوه  بسته بندی کاالی 

تودیع شده را به اطالع متصدی انبار عمومی برساند.
 طبق ماده ۱۶۲ امانت گذار، دارنده برگ وثیقه و یا قائم مقام او حق 
دارد در هر زمان از ساعت کاری انبار، از وضعیت کاالیی که در انبار 
به امانت گذاشته اطالع حاصل کرده و نمونه ای از آن را بررسی نماید؛ 
مگر آنکه در این خصوص بین طرفین توافق دیگری وجود داشته 
باشد. براساس ماده ۱۶3 هرگاه کاالی امانت گذاشته شده ای که قبض 
انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیاء مثلی باشد، امانت گذار 
می تواند آن را با کاالیی از همان نوع و با همان وصف که در قبض 
رسید و قبض وثیقه به آنها تصریح شده عوض کند. در این صورت 
همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آنها به کاالی 

جدید تعلق می گیرد. 
طبق ماده ۱۶۴ امانت گذار می تواند کاالی خود را به مجموعه های 
متعدد تجزیه و برای هریک از مجموعه های مذکور قبض انبار و 
قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانت گذار یا قائم مقام او 
می تواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه 
با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، 
قبض انبار و قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کاالها 

دریافت نماید.

وزارت صنعت مکلف به ایجاد سامانه متمرکزی 
برای صدور قبوض انبار و وثیقه الکترونیک شد
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