
طرح  ارزشمند  مجموعه های  زير  از  يکی  افزود:  منصوری  عيسی 
تکاپو حوزه پوشاک است که قابليت اشتغالزايی بااليی دارد.

ايران  به  که  المللی  بين  شرکت های  تعداد  داشت:  اظهار  وی 
حوزه  در  ترک  شرکت  چند  بر  عالوه  و  است  متعدد  می آيند 

پوشاک،شرکت های ايتاليايی و کانادايی وارد ايران شدند.
زير  داشت:  بيان  کار  وزارت  اشتغال  و  کارآفرينی  توسعه  معاون 
ساخت های داخلی برای تهيه پوشاک و همکاری با برندهای معروف 
ترک و ديگر کشورهای اروپايی و کانادايی در ايران فراهم شده 
است. هم اکنون آماده عقد قرار داد شرکت های تامين کننده داخلی 
با برندهای معروف جهانی هستيم تا بتوان وارد حوزه توليد پوشاک 
شد. وی توضيح داد: حجم قرار داد برای توليد پوشاک با برندهای 
معروف بتدريج افزايش می يابد. برندهای معروف جهانی با بسياری 
از کشورها چنين تعاملی را برای توليد پوشاک دارند. وی در پاسخ 
به اين پرسش که آيا توليد پوشاک در ايران در کارگاه های بزرگ 
صورت می گيرد،پاسخ داد: برخی از واحدهايی توليدی در استان های 

يزد  و  اصفهان  رضوی،  تهران،خراسان 
است. منصوری، حجم قرارداد با برندهای 
مهم ترک را ۸۰ ميليون دالر ذکر کرد و 
حدود  ترک  بزرگ  برندهای  از  گفت:يکی 

۱۹۰هزار نيروی کار دارد.
وزارت  که  اشتغال  طرح های  از  يکی 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبير 

و اميد پيگيری می کند، طرح تکاپو است. در اين طرح، وزارتخانه 
درصدد است بنگاه های موجود در کشور که با ظرفيت پايينی توليد 
می کنند را ارتقا بخشد و بتواند واحد های کوچک را برای هم افزايی 
به واحدهای بزرگ متصل کند. طرح تکاپو در رسته های مختلفی 
که می تواند اشتغالزا باشد، طراحی شده است و به طور عام تاکيد 
بر بنگاه های خرد و متوسط دارد. صنعت پوشاک از جمله صنايع 
اشتغالزا در همه کشورهای جهان محسوب می شود. گردش مالی 

ميانگين  بطور  ساالنه  جهان  در  پوشاک  صنعت 
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محمد مهدى رئیس زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجى ایران در 
گفتگوى اختصاصى با نساجى نیوز گفت: در هفته اخیر جلسات 
مشترکى با وزیر صمت و معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه 
داشتیم و در خصوص مسائل و مشکالت واحدهاى نساجى بحث 

و تبادل نظر کردیم.
رئیس زاده با اشاره به نشست ظهر روز دوشنبه مورخ 1396/5/2 
مدیره  هیات  رییس  بصیرى  جمشید  مهندس  معیت  در  خود 
انجمن صنایع نساجى ایران با وزیر صنعت و معاونین و مدیران 
ارشد این وزارتخانه از استقبال وزیر از مشارکت پررنگ انجمن 
صنایع نساجى در حل مسائل و مشکالت این صنعت خبر داد. 
در  نساجى  واحدهاى  عدیده  مشکالت  به  اشاره  با  رئیس زاده 
رویه  بى  ورود  متاسفانه  گفت:  قاچاق  کاالى  با  رقابت  موضوع 
کاالى قاچاق نساجى و پوشاك از مبادى رسمى و غیر رسمى و 
عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکى و مالیات برارزش افزوده 
و همچنین عدم الزام واردکنندگان به صدور فاکتور هاى رسمى، 
واحدهاى نساجى و پوشاك توان رقابت خود را از دست داده اند.

رئیس زاده با اشاره به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان 
بجاى اخذ این مالیات از مصرف کننده نهایى، قیمت تمام شده 
واحدهاى تولید داخل را غیر رقابتى دانست و از دولت خواست 
بجاى تامین منابع مالى خود از تولیدکنندگان - از طریق اخذ 
مالیات هاى بى رویه - تمرکز خود را بر اخذ این مالیات و عوارض 

و حقوق گمرکى کاالى وارداتى و قاچاق متمرکز کند.
دبیر کل انجمن صنایع نساجى ایران با اشاره به مناطق آزاد و 
حجم واردات انجام شده در طول سالهاى اخیر این موضوع را با 
ماهیت احداث و توسعه و گسترش این مناطق مغایر دانست و 
گفت: متاسفانه موارد بسیارى به انجمن گزارش شده است که 
مقادیر قابل مالحظه اى مواد اولیه و کاالى ساخته شده نساجى 
اعم از نخ و الیاف و پتو و پوشاك و سایر موارد از طریق این 
مناطق به بازار داخل وارد مى شود که عرصه را بر تولیدکنندگان 

داخلى تنگ نموده است.
در  مشابه  کشور هاى  تجربیات  به  اشاره  با  همچنین  ایشان 
بر  وارده  فشارهاى   ، رکود  دوران  در  مدیریت  و  برنامه ریزى 
بدسلیقگى  سنگین  رکودى  شرایط  این  در  را  تولیدکنندگان 
این  بهتر  مدیریت  با  نمود  امیدوارى  ابراز  و  دانست  مسئولین 
شرایط و حمایت بیشتر از تولیدکندگان شاهد خروج تدریجى از 

این شرایط ناگوار باشیم.
رئیس زاده همچنین به نشست مشترك عصر یکشنبه خود و 
نساجى  صنایع  انجمن  مدیره  هیات  زاده-عضو  نیلفروش  آقاى 
ایران -  با رئیس کل گمرك و مسئولین مربوطه و خانم مهندس 
وزارت  پوشاك  و  نساجى  صنایع  مدیرکل   - محرابى  افسانه 
صمت - و گلنار نصراللهى- مشاور وزیر در امور صنایع نساجى 
و پوشاك - و سومبات هاکوپیان - رییس هیات مدیره انجمن 
و  تولید  اتحادیه  نماینده  جعفر  محمد  رضا  و  پوشاك -  صنایع 
در  کرباسیان  آقاى  دفتر  در  پوشاك  و  نساجى  صنایع  صادرات 
گمرك اشاره نمود و برخى از مصوبات و توافقات بعمل آمده در 

این نشست را به شرح ذیل برشمرد:
گمرك  تا  مقررشد  آمده  بعمل  توافقات  طبق 

همکاری مشترک شرکت های خارجی با ايران در حوزه پوشاک

نشست مشترک انجمن صنايع نساجینشست مشترک انجمن صنايع نساجی
 با وزير صمت و  با وزير صمت و 

رييس کل گمرک جمهوری اسالمی ايرانرييس کل گمرک جمهوری اسالمی ايران
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اتاق  دهم  طبقه  تیرماه  پنجم  و  بیست 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
از  کثیرى  جمع  میزبان  طالقانى  خیابان  در 
صنعتى،  فعالین  و  کارآفرینان  مدیران، 
بود  کشور  دانشگاهى  و  تشکلى  اقتصادى، 
و  خدمات  سال ها  از  تجلیل  منظور  به  که 
حسینى  مروج  محمد  مهندس  تالش هاى 
ایران  نساجى  صنایع  انجمن  سابق  رئیس 

گردهم آمده بودند.
در بخش آغازین این برنامه که بالفاصله پس 
مهندس  شد؛  برگزار  انجمن  عمومى  مجمع  از 
مدیره  هیات  رئیس  تهرانى  بصیرى  جمشید 

ضمن  و  گرفت  قرار  تریبون  پشت  ایران  نساجى  صنایع  انجمن 
خیر مقدم به حاضرین در سالن سخنانى را در تجلیل از رادمردى 

که قریب به نیم قرن در صنعت نساجى با تالش و کوشش فراوان 
صنایع نساجى و پوشاك کشور را یارى نمود، ارائه فرمود.

بصیرى نقش و جایگاه مهندس محمد مروج را 

تقدير از سال ها تالش صادقانه برای اعتالی جايگاه بخش خصوصی در اداره کشور

معاون وزير کار خبرداد: 

در بخش آغاز این نشست 
که با حضور اعضاى کمیته 
صنایع  انجمن  پنبه اى 
روز  عصر  ایران  نساجى 
محل  در  دوشنبه 96/5/2 
نساجى  صنایع  انجمن 
مهندس  شد  برگزار  ایران 
رئیس  بصیرى  جمشید 
به  انجمن  مدیره  هیات 
خود  پیش  ساعت  نشست 

با وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعى از معاونین و مدیران ارشد 
وزات صمت (دوشنبه 96/5/2) اشاره و گزارش مختصرى از نشست 
سخنان  از  پس  و  رساندند  جلسه  در  حاضرین  اطالع  به  مذکور 
ایشان محمدمهدى رئیس زاده دبیرکل انجمن نیز ضمن خیرمقدم 

گزارش  و  نمود  اشاره  جلسه   دستور  به  نشست  در  حاضرین  به 
پنبه  تعرفه  انجمن درخصوص کاهش  از پیگیرى هاى  مختصرى 
براى سالجارى و همچنین نشست هاى مشترك متعدد با وزارت 

جهاد کشاورزى و موضع دراز مدت آن وزارتخانه 

گزارش نشست کميته پنبه ای انجمن صنايع نساجی ايرانگزارش نشست کميته پنبه ای انجمن صنايع نساجی ايران
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صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
نهصد و چهل و هفتمین نشست هیات مدیره انجمن صنایع 
مورخ  یکشنبه  روز  در  اعضا  اکثریت  حضور  با  ایران  نساجى 
زیر  موارد  و  تشکیل  انجمن  ساختمان  محل  در   96/04/18

مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 
در  اجرائى  هاى  پیگیرى  از  گزارشى  بصیرى  مهندس  آقاى   -1
خصوص تدوین و اصالح بودجه انجمن براى سال جارى با همکارى 
آقاى آهنگریان و ایرانى ارائه فرمودند که متن پیشنهادى بودجه به 
همراه صورتهاى مالى به طور مکتوب جهت اطالع و اظهار نظر در 
اختیار هیات مدیره قرار گرفته و پس ازبحث وتبادل نظرفراوان وارایه 

توضیحات دبیرکل بتصویب رسید. 
2- آقاى مهندس بصیرى گزارشى از امور اجرایى تهیه دعوت نامه 
و لوح تقدیر و لیست میهمانان و سایر موارد اجرایى مربوط به مجمع 

عمومى ارائه فرمودند.
3- آقاى زینى توضیحاتى را در خصوص نحوه واردات اجناس ترك 
و روند رو به رشد مراکز تجارى در کشور اشاره فرمودند و باال بودن 
هزینه هاى تولید  در کشور را عامل غیر رقابتى کردن تولید داخل 
دانستند و از انجمن صنایع نساجى خواست تا به طور جدى پیگیر 
کاهش هزینه هاى مرتبط با فاکتورهاى قیمت تمام شده از جمله 
تعرفه هاى مربوط به تأمین مواد اولیه و اخذ مالیات ارزش افزوده از 

مصرف کنندگان باشد. 
4- آقاى مهندس بادامچى با اشاره به تعطیلى واحد مشهد نخ انتظارات 
خود از عملکرد انجمن صنایع نساجى ایران را بیان نمودند که مقررشد 
دراینگونه موارد اعضاى محترم راهکارعملى براى مواجهه با مشکل 
وحل آنرا ارایه دهند تا دبیرخانه نسبت باجرایى شدن آن اقدام نماید. 

5- آقاى دکتر کاردان با اشاره به گزارش مالى شرکت تحت مدیریت 
خود در سالهاى 94 و 95 به مقایسه آمارهاى مربوط با کشور ترکیه 
از  ازبکستان  دولت  حمایتهاى  به  اشاره  با  و  پرداخت  ازبکستان  و 
ریسندگان خود و همچنین تعرفه ورودى الیاف پنبه و اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده از تولید به اختالف 30 درصدى قیمت مواد اولیه بین 
دو کشور ایران و ازبکستان اشاره نمود و در مقایسه با کشور ترکیه 
به تعرفه صفر واردات مواد اولیه براى تولیدکنندگان ترك اشاره نمود 
و اخذ مالیات ارزش افزوده از تولیدکننده بجاى مصرف کننده نهائى 
را عامل اصلى غیر رقابتى کردن کاالى ساخت داخل دانست و بر 
لزوم پیگیرى جدى اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید نمود. 
6- پس از بحث و تبادل نظر بسیار در خصوص برگزارى کنفرانس 
مطبوعاتى و رسانه اى کردن مشکالت واحدهاى نساجى مقرر شد تا 
ریاست محترم هیدت مدیره در اولین فرصت مقتضى نسبت به برنامه 

ریزى براى این موضوع اقدام فرمایند. 
همایش  برگزارى  تاریخچه  به  اشاره  با  بصیرى  مهندس  آقاى   -7
فرصت ها و تنگناهاى صنایع نساجى در 77/1/30 در محل آمفى تئاتر 
دانشکده مهندسى نساجى  دانشگاه صنعتى امیرکبیر و حضور 47 نماینده 
مجلس به همراه وزیر صنعت و معاونین مربوطه و اخذ مجوز 500 
میلیون دالر براى بازسازى و نوسازى صنایع نساجى پیشنهاد نمودند تا 
انجمن صنایع نساجى تا پایان سالجارى برگزارى چند سمینار علمى و 

فنى با چنین رویکردهائى را در دستور کار قرار دهد. 
توجیهى  گزارش  خصوص  در  را  توضیحاتى  زاده  رئیس  آقاى   -8
سرمایه گذارى احداث واحد صنعتى ضدعفونى پنبه وارداتى مورد 
مصرف صنایع ارائه نمود که مقرر شد در اولین فرصت پس از مجمع 
کمیته ریسندگى پنبه اى تشکیل و موضوع در آن مطرح و اتخاذ 

تصمیم شود. 
9- آقاى مهندس حمیدى طى سخنانى خواستار پیگیرى انجمن 
صنایع نساجى براى احیاى جایزه صادراتى معادل سال   1380 (یعنى 

جایزه صادراتى بیست درصدى)  شدند. 
غائبین آقایان

بهروز  دکتر  لقمان،  علیرضا  آهنگریان،  محسن  مقدم،   محمدرضا 
محمدى،غالمرضا علیمردانى.
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حدود ۴۰۰ ميليارد دالر است. صنعت نساجی ۳/۶ درصد و صنعت 
پوشاک ۲/۳ درصد از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده 

اند . 
همچنين در ۱۰ سال اخير (از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۴ )، تجارت 
پوشاک در سطح بين المللی بيش از ۱۶۷ درصد رشد داشته و از 
۲۴۹ ميليارد دالر در سال ۲۰۰۴ به بيش از ۴۰۰ ميليارد دالر در 

سال ۲۰۱۴ رسيده است. 
تا   ۲۰۰۵ سال های  طول  در  که  است  حالی  در  رشد  ميزان  اين 
۲۰۱۰ رکود و کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای دنيا، باعث 
کاهش رشد اغلب صنايع شده بود، اما رشد صعودی صنعت پوشاک 

داشته  وجود  همواره  جهان،  سطح  در  اقتصادی  مشکالت  باوجود 
است. مهمترين کشورهای توليدکننده و صادرکننده پوشاک جهان 
در سال ۲۰۱۵ کشورهای چين با سهم ۳۴/۵ درصد، بنگالدش با 
سهم ۶/۶ درصد، ويتنام با سهم ۵/۴ درصد و کشور ترکيه با سهم 

۲/۶ درصد بوده اند. 
عليرضا مرد فرد مدير توسعه رسته پوشاک تهران در طرح تکاپو 
نيروی  به  نياز  دليل  به  پوشاک  صنعت  بود:  ايرنا،گفته  به  پيشتر 
انسانی در مراحل مختلف توليد و پس از توليد، يکی از صنايعی است 
که برای توسعه اشتغال به شدت مورد توجه سياستگذاران به ويژه 

در کشورهايی که با معضل بيکاری مواجه هستند، قرار می گيرد.

همکاری مشترک شرکت های خارجی با ايران در حوزه پوشاک

محمدرضا خباز در حاشيه بازديد از شرکت نساجی کوير سمنان 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واگذاری ۲۷ هزار مترمربع از 
زمين های اطراف در مصوبات بازديد امروز کارگروه ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد از اين واحد توليدی است. وی افزود: عملکرد 
شرکت نساجی کوير سمنان يکی از مصداق های بارز سياست های 
اقتصاد مقاومتی است. استاندار سمنان با تأکيد بر اينکه اين شرکت 
در آينده نزديک ۲۷ هزار مترمربع توسعه می يابد خاطرنشان کرد: 
با خريد ماشين آالت بخش های جديد شرکت نساجی کوير سمنان 

راه اندازی می شود.
وی با اشاره به برخی اقدامات مهم اين واحد توليدی يادآور شد: 
عالی ترين روش تصفيه آب در اين واحد انجام می شود که در 
آن ۹۰ درصد آب مصرفی بار ديگر به چرخه توليد بازمی گردد.

اذعان  سمنان  استان  در  کم آبی  بحران  وجود  بر  تأکيد  با  خباز 
در  را  خدمت  بهترين  آب  تصفيه خانه  ايجاد  با  واحد  اين  کرد: 

صنعت سمنان برای صرفه جويی در مصرف آب ارائه می دهد.

وی تصريح کرد: بيشترين درآمد حاصل از اين واحد برای توليد 
مجدد صرف می شود که اين ويژگی مهم شرکت نساجی کوير 
متمايز  سمنان  استان  در  توليدی  واحدهای  ساير  از  را  سمنان 
مقاومتی  اقتصاد  سياست های  اجرای  سمنان  استاندار  می کند. 
را يکی از راه های اساسی برای درمان بيماری اقتصاد و رونق 
توليد و اشتغال در کشور دانست و گفت: شرکت نساجی کوير 
توسعه  مسير  در  سياست ها  اين  به کارگيری  با  توانست  سمنان 
و پيشرفت قرار گيرد و تاکنون ميزان اشتغال در اين واحد به 
۱۶۰۰ نفر رسيده است. شرکت نساجی کوير با سرمايه گذاری 
واقع شده  سمنان  صنعتی  شهرک  در  ريال  ميليارد   ۵۷۵ حدود 
اين  همچنين،  دارد.  فعاليت  نخ  انواع  توليد  درزمينهٴ  که  است 
شرکت ظرفيت توليد ساالنه ۱۰۵۰۰ تن نخ صد در صد پنبه، نخ 
پنبه پلی استر، نخ آکريليک پنبه و نخ پلی استر ويسکوز را دارد.

شرکت نساجی کوير سمنان ۲۷ هزار مترمربع توسعه می يابد 
استاندار سمنان: 

گزارش نشست کميته پنبه ای انجمن صنايع نساجی ايرانگزارش نشست کميته پنبه ای انجمن صنايع نساجی ايران
اعضاى  اطالع  به  را  پنبه  واردات  براى  درصدى  ده  تعرفه  براى 
و  انجمن  پیگیرى هاى  نمودندبا  امیدوارى  ابراز  و  رساندند  محترم 
حمایت هاى وزارت صمت شاهد تعرفه پنج درصدى براى پنبه در 

سالجارى و درگام بعدى کاهش  به صفر بااصالح قانون  باشیم.
رئیس زاده با اشاره به مباحث قبلى مطرح شده درخصوص قرنطینه 
توسط  شده  مطرح  موضوع  همچنین  و  وارداتى  پنبه  ضدعفونى  و 
سازمان حفظ نباتات براى تاسیس مرکز قرنطینه و ضدعفونى توسط 
انجمن صنایع نساجى ایران و ارائه گزارش مختصرى از نشست ها و 
پیگیرى هاى انجام شده قبلى براى تاسیس شرکت تعاونى با حمایت 
اعضاى انجمن صنایع نساجى ایران به مسائل و تنگناهاى موجود 
پرداخت و از مذاکرات انجام شده با سازمان حفظ نباتات و معاونت 
قرنطینه وزارت جهاد کشاورزى و مذاکرات انجام شده با مشاورین 
مختلف از جمله آقاى داود جعفرى یزنى مواردى را به اطالع حاضرین 
در نشست مذکور رساندند و پس از توضیحات دبیرکل انجمن، جناب 
جعفرى توضیحات مبسوطى را براى طرح توجیهى راه اندازى مرکز 
قرنطینه و ضدعفونى پنبه وارداتى به اطالع اعضاى محترم رساندند و 
اطالعاتى را درخصوص مشاوره مالى و بانکى و سرمایه گذارى طرح 
مذکور مطرح فرمودند. ایشان ضدعفونى پنبه در کشور را پدیده اى نو 
دانستند و با اشاره به تکنولوژى موردنظر و تجربیات مختلف به مباحث 
فنى و تکنولوژى مربوطه، مجموع ارقام حداقلى براى سرمایه گذارى 
براى راه اندازى این مرکز صنعتى پایدار براى ارائه خدمات ضدعفونى 
براى 60 هزار تن در سال را در حدود دو الى دو نیم میلیارد تومان 
دانست و مدت زمان الزم براى مطالعه و راه اندازى و تاسیس این 

مرکز را در حدود دوازده الى هیجده ماه پیش بینى نمود.
مهندس بصیرى در ادامه نشست به فعالیتهاى موفق انجمن در 

گذشته اشاره نمود و توانمندى مدیران و کارآفرینان این صنعت را 
براى به نتیجه رساندن کارهاى بزرگ مثال زدنى دانست .

دکتر محمد على عامرى عضو هیات مدیره انجمن نیز طى سخنانى به 
تحلیل گزارش مستند ارائه شده پرداخت و با تاکید بر اولویت دهى به 
تجهیزات و کاهش هزینه هاى مربوط به ساختمان و تاسیسات ادارى 
مراحل اجرائى و مدیریت پروژه مذکور را قابل بازنگرى و بهینه سازى 
دانست. در ادامه نشست آقاى توفیقى از شرکت باند و گاز و پنبه 
هیدروفیل کاوه به لزوم همگرائى واحدهاى پنبه اى براى راه اندازى و 
تاسیس مرکزى واحد و یکپارچه براى ضدعفونى پنبه وارداتى پرداختند 
تاکید  خصوص  این  در  المللى  بین  تجربیات  بکارگیرى  لزوم  بر  و 
فرمودند و همچنین آقاى ناصر یراقى نیز طى سخنانى به لزوم توجه 
به روندهاى نوین در موضوع ضدعفونى و قرنطینه در دنیا اشاره نمودند 
و تکیه بر گاز متیل بروماید را با توجه به محدودیتهاى زیست محیطى 
آن نامناسب دانستند همچنین آقاى مهندس عبدالحمید فیضى با 
اشاره به مباحث مطروحه درخصوص موضوع کرم سرخ سئواالتى را 
درخصوص نحوه اعمال قرنطینه و ضدعفونى در حوزه نخهاى پنبه اى 
وارداتى از کشور هندوستان مطرح فرمودند که آقاى مهندس بصیرى 
در پاسخ به سوال ایشان به پیگیرى هاى انجمن در سالهاى نه چندان 
دور براى آزاد سازى واردات پنبه اشاره و با اتکا به مطالعات قبلى 
انجام شده درخصوص کرم سرخ تاکید کردند که کرم سرخ در حین 
عملیات عدلبندى و فرآیند ریسندگى بطور کامل از بین مى رود. آقاى 
مهندس جمشید بصیرى در جمع بندى مباحث مطروحه در این نشست 
ابراز امیدوارى نمودند که با طرح موضوع در هیات مدیره انجمن و با 
همکارى واحدهاى پنبه اى عضو انجمن بتوانند در اسرع وقت مقدمات 

و تمهیدات الزم براى آغاز نمودن پروژه را فراهم سازند.
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۲- ماليات ها و صنعت

تقدير از سال ها تالش صادقانه برای اعتالی جايگاه بخش خصوصی در اداره کشور
بدیل  بى  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  در 
ارتقاى  براى  ایشان  تالش هاى  و  دانست 
قابل  را  انجمن  اعضاى  دانشى  و  علمى 

تقدیر دانست.
وى شجاعت، شهامت، صداقت و صراحت 
مروج  مهندس  خصوصیات  جزو  را  لهجه 
دانست و گفت: در طول سال هاى حضور 
ایشان در انجمن همواره شاهد دفاع جانانه 
تالش  و  انجمن  اعضاى  حقوق  از  ایشان 
و  نساجى  صنایع  اعتالى  و  ارتقا  براى 

پوشاك کشور بوده ایم.
ایشان با اشاره به روحیات مهندس مروج 
ارتقاى  و  رسانى  اطالع  باالى  اهمیت  در 
سطح  در  آموزشى  و  مطالعاتى  و  علمى 
احداث  براى  ایشان  تالش هاى  به  جامعه 
در  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  ساختمان 
خیابان آفریقا اشاره نمود و فعالیت و خدمات 
ایشان را بسیار گسترده تر از صنایع نساجى 
دانست و از جمله به تاسیس بنیاد علمى و 
خدمات  و  نمود  اشاره  کاشان  در  فرهنگى 
فراوان و گسترده ایشان را مثنوى هفتاد من 
کاغذ دانست و از خداوند متعال براى ایشان 
ابراز  و  نمود  مسألت  تندرستى  و  سالمت 
گذشته  همچون  ایشان  تا  نمود  امیدوارى 
هیأت مدیره انجمن را مورد لطف و عنایت 

قرار دهند.
پس از فرمایشات مهندس بصیرى، دکتر 

خیر  ضمن  و  رفت  تریبون  پشت  انجمن  رئیس  نائب  شیبانى 
مقدم به حاضرین به سابقه 16 سال همکارى با مهندس مروج 
رییس سابق انجمن (به عنوان نائب رئیس انجمن ) اشاره نمود و 
فعالیت ها و خدمات ایشان را بسیار فراتر از صنایع نساجى دانست 
شیبانى  دکتر  دانست.  دشوار  بسیار  را  ایشان  از  گفتن  سخن  و 
سالهاى  طول  در  کشور  نساجى  صنایع  سکان  اینکه  به  اشاره  با 
طوفانى گذشته در دستان ناخداى کاردان و کار بلد و مدیر و مدبر 
بوده  مروج  مهندس  چون  مهربان  و  دلسوز  تجربه،  با  خردمند  و 
است گفت: اعتقاد مهندس مروج به تالش و اراده خستگى ناپذیر 
موجب شد که در طول سالهاى فعالیت خود در انجمن نقش بى 
بدیلى در حرکت انجمن به سمت جلو داشته است.  دکتر شیبانى 
با اشاره به دیدگاهها و تفکرات مهندس مروج در خصوص بخش 
تحلیل  به  کشور  توسعه  در  آنها  نقش  و  دانشگاهها  و  خصوصى 
اعتقاد  به  اشاره  با  شیبانى  دکتر  پرداخت.  ایشان  دیدگاههاى 
از  پس  برخاستن  و  پاك  قلب  و  سلیم  ذهن  به  مروج  مهندس 
هر افتادن و احترام به آزادى دیگران به تحلیل تفکرات ایشان 
در خصوص جایگاه و اهمیت بخش خصوصى در توانمند سازى 
دولتها پرداخت و به لزوم تقویت تشکل هاى بخش خصوصى و 

دانشگاهها براى توسعه و پیشرفت کشور اشاره نمود. 
از  یکى  را  مروج  مهندس  استعفاى  موضوع  طرح  شیبانى  دکتر 
سخت ترین و غم انگیزترین جلسات هیأت مدیره انجمن دانست 
و با اشاره به انبوهى از مسائل و مشکالت و تنگناهاى تولید ابراز 
کشور  پوشاك  و  نساجى  صنایع  از  حمایت  با  تا  نمود  امیدوارى 
دکتر  باشیم.  ایرانى  ارزشمند  جوانان  براى  اشتغال  ایجاد  شاهد 
شیبانى در پایان سخنان خود پیام مهندس مروج خطاب به این 
شعر  شرح  به  را  بود  شده  واصل  ایشان  پسر  توسط  که  مجلس 

زیباى ذیل قرائت نمود :
هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد

هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد
هر که اندر راه ما خارى فکند از دشمنى

هر گلى از باغ وصلش بشکفد بى خار باد
در دو عالم نیست ما را با کسى گرد و غبار 
هر که ما را رنجه دارد، راحتش بسیار باد

رئیس  لطیفى  مسعود  دکتر  شیبانى،  دکتر  آقاى  سخنان  از  پس 
محترم دانشکده مهندسى نساجى دانشگاه صنعتى امیرکبیر پشت 
و  تقدیر  مراتب  دانشگاه  از  نمایندگى  به  و  گرفت  قرار  تریبون 
سپاس خود از سالها تالش براى پیشرفت صنایع نساجى کشور 

را ابراز نمودند. 
در بخش پایانى مراسم مهندس بصیرى متن لوح تقدیمى انجمن 
مجدانه  تالش  سالها  از  تقدیر  پاس  به  که  ایران  نساجى  صنایع 
صنایع  انجمن  مدیره  هیأت  ریاست  سمت  در  مروج  مهندس 
نساجى ایران تهیه شده بود را قرائت و به نیابت از ایشان تقدیم 

به دکتر علیمردان شیبانى نمود تا خدمت ایشان واصل گردد. 
مراسم  این  در  گرانقدرى  میهمانان  که  است  توضیح  به  الزم 
دکتر  اقاى  حضور  به  مى توان  جمله  آن  از  که  داشتند  حضور 
موسوى  المسلمین  و  االسالم  حجه  و  افصلى  دکتر  آقاى  بیگى، 
الرگانى نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى ، دکتر نوابى 
معاون محترم وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت، سرکار خانم 
نصرالهى مشاورمحترم وزیر در امور صنایع نساجى و پوشاك به 
پوشاك،  و  نساجى  صنایع  کل  اداره  محترم  کارشناسان  همراه 
ابوالفضل روغنى رئیس کمیسیون صنعت اتاق ، آقاى نادر سیف 
معاونت  ملکى  آقاى  ایران،  اتاق  تشکل هاى  معاونت  سرپرست 
اتاق  رئیس  نائب  ورزى  سالح  آقاى  تهران،  اتاق  تشکل هاى 
آقاى  و  قزوین  صمت  سازمان  از  پورزحمت  آقاى  و  بازرگانى 
عطاردیان از کانون عالى کارفرمایان و فعالین تشکل هاى نساجى 

و پوشاك، مدیران، کارآفرینان و دانشگاهیان اشاره نمود.
پس از پایان مراسم حاضرین در ضیافت پذیرایى و شام انجمن 
یافتند  حضر  ساختمان  این  نهم  طبقه  در  ایران  نساجى  صنایع 
خبر  مختصرى  سخنان  طى  الرگانى  موسوى  االسالم  حجه  و 
تشکیل فراکسیون نساجى و پوشاك در مجلس شوراى اسالمى 

را به اطالع اهالى صنایع نساجى و پوشاك رساند. 

چندى پیش وزیر صنعت در دستورالعملى ثبت شناسنامه، اخذ 
و نصب شناسه کاال براى کاالهاى وارداتى را به دستگاه هاى 

ذى ربط ابالغ کرد.
صنعت،  وزارت  ابالغیه  طبق  تولیدکنندگان  و  واردکنندگان 
که  شده اند  کاال  شناسه  کد  دریافت  به  ملزم  تجارت  و  معدن 

دریافت و نصب آن مراحل مختلفى دارد.
واردکنندگان و تولیدکنندگان ملزم شده اند تا بر اساس آیین نامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اخذ و نصب کد شناسه 

براى کاالهاى وارداتى و تولیدى اقدام کنند.
 مطابق ابالغیه وزارت صنعت، واردکنندگان اولین مشموالن 
چندماهه  زمانى  فاصله  با  تولیدکنندگان  و  هستند  طرح  این 
واردکنندگان  اغلب  مى شوند.  کاال  شناسه  دریافت  مشمول 
گروه هاى کاالیى از تاریخ 31 خرداد 96 ملزم به اخذ و نصب 
شناسه کاال بوده و کلیه فرآیندهاى تجارى اعم از ثبت سفارش، 
ترخیص، انبارش و حمل تنها با شناسه کاال امکان پذیر خواهد 
بود. بدین منظور واردکنندگان و تولیدکنندگان کاالهاى مختلف 
دستورالعمل هاى  در  مشخص شده  زمان بندى  مطابق  بایستى 
مصوب، به سامانه شناسه کاال مراجعه و شناسه کاالى مورد 

نظر خود را اخذ و بر روى بسته بندى کاال نصب کنند.
 

راهنماى ثبت نام و احراز صالحیت در سامانه جامع 
تجارت به شرح ذیل است:

واردکنندگان و تولیدکنندگان بایستى ابتدا در سامانه جامع تجارت 
ایران به آدرس www.ntsw.ir ثبت نام و با اظهار شماره کارت 
صالحیت  احراز  شرکت،  معرفى  یا  و  صنفى  شماره  بازرگانى، 
کنند و سپس جهت اخذ شناسه کاال، با همان نام کاربرى و رمز 
 www.cid.ntsw.ir عبور وارد سامانه شناسه کاال به آدرس

شوند.
فعاالن اقتصادى براى اطالع از شرایط دریافت کد شناسه و 
زمان بندى مشموالن مى توانند به صفحه رسمى این سامانه در 

سایت وزارت صنعت مراجعه کنند.
شناسه کاال، شناسه اى است که به مجموعه اى از خصوصیات 
یک کاال (از قبیل جنس، نوع، مدل، نام تجارى و نوع کاربرى) 
این  مى شود.  داده  نسبت  کاال،  شناسنامه  بهتر  عبارت  به  و 
و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  کاال،  هر  ازاى  به  خصوصیات 
استخراج  مربوطه  تخصصى  دستگاه هاى  همکارى  با  تجارت 
فرآیند  در  کاال  تشریح  مشترك  زبان  کاال،  شناسه  مى شود. 
قبیل  از  الکترونیکى  سامانه هاى  بین  باالخص  کشور  تجارى 
تجارت  واحد  پنجره  ثبتارش،  ایران،  تجارت  جامع  سامانه 
الکترونیکى  تدارکات  و  انبارها  جامع  برخط،  بارنامه  فرامرزى، 

دولت است.

انتشار راهنمای ثبت نام و دريافت 
شناسه برای کاالهای وارداتی 
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 

طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦

فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٣

  

اختصاص مزایاى مسیر سبز (جهت 
واردات مواد اولیه) تنها به اعضاى 

انجمن صنایع نساجى ایران
در جلسه مورخ ۹۵/۰۵/۰۱ مسئولين گمرک با 
دبير کل و يکی از اعضای هيأت مديره انجمن 
صنايع نساجی ايران مقرر شد که شرکتهايی 
که از طرف انجمن صنايع نساجی ايران به 

گمرک معرفی می شوند به منظور واردات مواد 
اوليه مورد نياز خود می توانند بار خود را بدون 

توقف در گمرک در محل کارخانه تحويل بگيرند.  
اين شرکتها از داشتن شرط صادرات ۱۰ الی 
۱۲ ميليون دالری در سال برای استفاده از 

مزايای مسير سبز معاف خواهند بود.
از کليه اعضای محترم درخواست می گردد  

برای کسب اطالعات بيشتر با دبيرخانه انجمن 
۲۶۲۰۰۱۹۶ داخلی ۱۱۷ تماس حاصل نماييد.

در دوره MBA انتظار مى رود که دانشجویان به مهارت ارتباط هاى 
حوزه  در  هنرى  و  فنى  تخصص  مشترى،  رفتار  دانش  دیجیتال، 
طراحى و نوآورى ها و راهبردهاى توسعه تجارت و بازار بین المللى 
برندهاى پوشاك و کاالهاى جانبى دست یافته و آنها را در مدت انجام 
کارآموزى ها و پایان نامه با تجربه هاى صنعتى بین المللى یکپارچه 
نمایند. دانشگاه صنعتى امیرکبیر، به عنوان مادر دانشگاه هاى صنعتى 
کشور نیازمند به معرفى نمى باشد؛ دانشگاه بین المللى مد آرت نیز در 
شهر پاریس پایه گذارى شده است و تا به امروز یک شبکه گسترده  
بین المللى تشکیل داده و همکارى هاى قابل توجهى را به صورت 

آکادمیک در داخل و خارج فرانسه داشته است.
این همکارى موجب اثربخشى، اعتبار و کیفیت برنامه ى آموزشى 
مد آرت است. برنامه آموزشى مد آرت در عرصه ى صنعت جهانى 
تجربه ى  التحصیالن  فارغ  که  به گونه اى  شده است،  غنى  بسیار 
مى آورند. 35  به دست  نیز  را  بین المللى  شرکت هاى  در  کارآموزى 
دانشجویان  را  آرت  مد  بین المللى  دانشگاه  دانشجویان  از  درصد 
خارجى با بیش از 20 ملیت مختلف تشکیل مى دهند. کالس ها 
در این دانشگاه به زبان هاى انگلیسى، فرانسه و ایتالیایى دایر است. 

نکات مهم درباره دوره مشترك:
1. مدت تحصیل حدود 2/5 سال است که بخش اول آن در قالب 
چهار دوره ى کوتاه مدت و با همکارى استادان دانشگاه مد آرت در 
دانشگاه صنعتى  امیرکبیر (تهران) و بخش دوم تا پایان دوره، در 

دانشگاه مد آرت (پاریس) برگزار مى گردد.
مشترك  راهنمایى  با  آن  از  دفاع  و   MBA دوره  پایان نامه    .2
استادان دانشگاه صنعتى امیرکبیر و مد آرت و در مد آرت انجام 

مى شود. 
3. هزینه  بخش اول در دانشگاه صنعتى امیرکبیر براى هر دوره ى 
آموزشى کوتاه مدت باتوجه به تعداد عنوان درس هاى ارائه شده در هر 
دوره، مدت زمان هر کدام و تعداد متقاضیان، براى هر دوره جداگانه 

تعیین مى گردد و هزینه ى تحصیل در بخش دوم براى یک سال 
تحصیلى در مد آرت 7000 یورو مى باشد. 

بیشتر  بهره مندى  و  فراگیرشدن  شرکت،  در  سهولت  به منظور   .4
عالقه مندان، بخش اول دوره ى MBA در دانشگاه صنعتى امیرکبیر
به چهار دوره ى آموزشى کوتاه مدت شامل چند عنوان درس مستقل 
تقسیم بندى شده و حضور متقاضیان آشنا با موضوعات مهندسى، 
دوره هاى  در  جانبى  کاالهاى  و  پوشاك  مد،  تجارت،  مدیریت، 

کوتاه مدت امکان پذیر است.
دوره هاى کوتاه مدت به زبان انگلیسى و با ترجمه  همزمان برگزار 
مى گردد. در پایان هر دوره  کوتاه مدت براى شرکت کنندگانى که 
هر عنوان درسى در هر دوره را با موفقیت به پایان برسانند، گواهى 

مشترك دانشگاه صنعتى امیرکبیر و مد آرت صادر مى شود. 
با  پاریس)  در  دوم  (بخش  آرت  مد  در  تحصیل  براى  پذیرش   .5

داشتن شرایط زیر انجام مى پذیرد: 
الف. قبولى در هر چهار دوره ى کوتاه مدت که نتایج آنها به عنوان 
بخش اول دوره  MBA در دانشگاه صنعتى امیرکبیر ثبت مى گردد.
تحقیقات  علوم،  وزارت  تأیید  مورد  کارشناسى  مدرك  داشتن  ب. 

و فناورى
ج. داشتن حداقل یکى از مدارك زبان زیر:

1) زبان انگلیسى : مدرك IELTS (با نمره 6) یا TOFEL (با 
نمره 80-76)

CILS 2) زبان ایتالیایى : مدرك
B2 3) زبان فرانسه : مدرك

6. مدرك پایان کل دوره MBA توسط مد آرت صادر و توسط 
دانشگاه صنعتى امیرکبیر و دانشگاه دولتى Perpignan (مورد 

تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناورى) تأیید خواهد شد.
عالقه مندان جهت کسب اطالعـــات بیشتر مى توانند به سایت 
http://campus.aut.ac.ir/intrel (بخـــش دوره هــاى 

مشترك)  مراجعه نمایند.

برگزاری اولين دوره آموزشی کوتاه مدت «مديريت اجرايی در تجارت و بازار 
بين المللی صنايع مد پوشاک و کاالهای جانبی» 

عضو جدید

شرکت فرش شهاب مشهد اردهال

مدیرعامل: محمد الوانکاریان
سابقه فعالیت شرکت: 3 سال
محل کارخانه: آران و بیدگلى

زمینه فعالیت: تولید انواع فرش ماشینى

انجمـن صنایع نساجی ایران عضویت شرکت فرش شهاب مشهد 
الوانکاریان  محمد  آقاى  جناب  ویژه  به  واحـد  آن  مدیران  به  را  اردهال 
تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و شرکت فرش شهاب 

مشهد اردهال را آرزومند است. 

حجم  تنظیم  براى  براى  تاکنون  که  ایران  اسالمى  جمهورى 
واردات و تنظیم بازار براى سه منطقه آزاد سهمیه واردات پوشاك 
واردات  سهمیه  هم  آزاد  مناطق  سایر  براى  بود  گرفته  نظر  در 
خصوص   این  در  را  هایى  محدودیت  و  بگیرد  نظر  در  پوشاك 
اعمال نماید. همچنین پیرو پیگیرى هاى متعدد در خصوص توافق 
تعرفه ترجیحى با کشور ترکیه مقرر شد تا طبق قانون عمل شود و 

منبعدتعرفه ترجیحى براى واردات پوشاك نداشته باشیم.
همچنین طبق توافق بعمل آمده مقرر شد که شرکتهایى که از 
طرف انجمن معرفى مى شوند براى واردات مواداولیه از مزایاى 
مسیر سبز گمرکى که پیش از این، استفاده از آن براى واحدهاى 
تولید کننده با مشکالت و دشوارى هاى بسیارى همراه بود استفاده 
نساجى  صنایع  انجمن  طرف  از  شده  معرفى  واحدهاى  لذا  کنند 
در  گمرك  در  توقف  بدون  را  خود  اولیه  مواد  مى توانند  ایران 
محل کارخانه تخلیه کنند و براى اعضاى انجمن شرط داشتن 
10-12 میلیون دالر صادرات در سال براى واردات صرفا مواداولیه 
مالك نخواهد بود. ( الزم به توضیح است که اطالعیه مذکور در 
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران قابل دسترسى مى باشد.) 
همچنین مقرر شده است که تعیین ماهیت کاال براى اعضایى که 
صورت  کارخانه  انبار  محل  در  مى شوند  معرفى  انجمن  طرف  از 
گیرد بدین صورت که گمرك نماینده خود را براى کارشناسى به 
محل کارخانه متقاضى اعزام نموده و اقدامات الزم بدین صورت 
هماهنگ خواهد شد. همچنین طبق اعالم سرکار خانم پیروزبخت 
از  واردات  قبال  تولیدى  شرکت  اگر  استاندارد،  موسسه  رییس 
شرکت خارجى داشته و قبال کاالهاى وارداتى اش تعیین استاندارد 

شده باشند، براى واردات مجدد مى توانند قبل از ورود کاالى مورد 
نظر به گمرك از استاندارد مجوز واردات اخذ کنند تا محموله هاى 

وارداتى شان در انبار گمرك توقف نداشته باشد.
رئیس زاده در پایان به مشکل کسر تخلیه و اختالف محاسبات 
و  ویسکوز  نظیر  وارداتى  الیاف  برخى  رطوبت  جذب  به  مربوط 
مشکالت ایجاد شده بین بانک ها و گمرکات و واحدهاى تولیدى 
اشاره نمودند و از توافقات بعمل آمده در این خصوص خبر دادند 
مورد  حسب  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  است  شده  مقرر  که 
کارشناسى  و  تخصصى  نظرات  مختلف  اولیه  مواد  درخصوص 
خود را در خصوص استانداردهاى محاسباتى مذکور به اداره کل 
صنایع نساجى و پوشاك منعکس نماید تا پیگیرى هاى الزم در 

این خصوص بعمل آید.
گفتگوى  پایانى  بخش  در  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  دبیرکل 
در  ایران  نساجى  صنایع  انجمن  پنبه اى  کمیته  نشست  به  خود 
روز دوشنبه 1396/5/3 اشاره نمود و از مقدمات الزم براى طرح 
تاسیس و راه اندازى مرکز قرنطینه و ضدعفونى پنبه وارداتى خبر 
انجمن  متعدد  نشست هاى  و  جلسات  به  اشاره  با  رئیس زاده  داد. 
معاونین  و  کشاورزى  جهاد  محترم  وزیر  با  ایران  نساجى  صنایع 
و مدیران کل این وزارتخانه از پیگیرى هاى انجمن براى کاهش 
تعرفه واردات الیاف پنبه از ده درصد به پنج درصد خبر داد و گفت 
امیدواریم با حمایت و پیگیرى هاى وزارت صمت شاهد تحقق این 
موضوع باشیم. وى در پایان سخنان خود گفت: همچنین مقررشد 
تا عالوه بر پوشاك، پتو نیز جزواقالم غیرمجاز کوله برى و ته 

لنجى- با تصویب مراجع ذیربط قانونى - لحاظ شود.

ادامه از صفحه 1
نشست مشترک انجمن صنايع نساجی با وزير صمت و رييس کل گمرک جمهوری اسالمی ايراننشست مشترک انجمن صنايع نساجی با وزير صمت و رييس کل گمرک جمهوری اسالمی ايران
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