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یکپارچه سازی اطالعات گمرک با 27 سازمان در پنجره واحد تجارت

بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای نساجی در دستور کار دولت

رئیـس هیات مدیـره انجمن صنایع نسـاجی ایـران از ظرفیت ایجاد 
250 تـا 300 هـزار شـغل در ایـن صنعـت )بدون پوشـاک( خبـر داد 
و گفـت: 57 سـال در ایـن صنعـت کار کـرده ام و یقیـن دارم هیـچ 
عاملـی بـه انـدازه بی انگیزگی این صنعـت را تضعیف و فلـج نکرده 
و البتـه آفـت بـی انگیزگی از تعدد قوانین ضد و نقیض و مشـکالتی 
ناشـی شـده که به راحتی قابل حل اسـت. اگر قوانین اصالح شـود، 
بـار دیگـر تولیـد ایرانـی قدرت رقابـت با همتایـان خارجـی را که به 
مراتـب از مـا جلوتـر هسـتند، پیـدا می کنـد و در داخـل کشـور هم 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای خطاب به 
ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها و موسسه حسابرسی تأمین 
اجتماعی، محدود شدن بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های بخش 
خصوصی به آخرین سال مالی را تمدید کرد. البته رسیدگی به 
ادعاهای سابقه و دستمزد افراد و همچنین درخواست های مستند به 

آراء مراجع قضایی از این بخشنامه مستثنا هستند.
سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور 
بخشنامه ای خطاب به ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها و موسسه 
حسابرسی تأمین اجتماعی، اعالم کرد: با عنایت به نام گذاری سال 
۹7 به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی و در اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری، دستور معاون اول محترم رئیس جمهور و همچنین 
با توجه به تعداد و حجم زیاد پرونده های شرکتی در دستور کار 
موسسه حسابرسی بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های وابسته به 

بخش خصوصی محدود به آخرین سال مالی خواهد بود.
این بخشنامه بر اساس مصوبه هزار و هفتصد و پنجاه و پنجمین 
جلسه هیات مدیره در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های 
وابسته به بخش خصوصی صادر شده و البته در مواردی که موضوع 
بازرسی دفاتر قانونی مرتبط با ادعای سابقه یا دستمزد به درخواست 
اشخاص، مطرح باشد و همچنین درخواست هایی که مستند به آرا 
مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکت های در حال تصفیه ارائه 
شده باشد، از شمول این بخشنامه مستثنا هستند و محدودیتی برای 

بازرسی دفاتر قانونی نخواهد بود .
عالوه بر این درصورتی که مستنداتی به سازمان تأمین اجتماعی 
واصل شود که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده 3۸ و تبصره 
الحاقی به آن و یا عدم اعالم واقعی دستمزد بیمه شدگان و مغایرت 
آن با اظهارنامه های مالیاتی باشد، درخواست بازرسی از دفاتر همراه 
مستندات منحصراً با تشخیص مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 

خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.
گفتنی است، پیش ازاین بازرسی دفاتر قانونی در بازه زمانی ۱0 ساله 
انجام می شد. از سال گذشته با هدف تسهیل در کسب وکار و رونق 
اشتغال ، سازمان تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی را به آخرین 

سال مالی شرکت ها محدود کرد.

ــل گمــرک  ــور بین المل ــزی و ام ــاون برنامه ری ــدی مع ــی بعی عل
ایــران گفــت: ســامانه جامــع گمرکــی و پنجــره واحــد تجــارت 

گلنــار نصرالهــی  بــا رد اخبــار منتشــر شــده در برخــی رســانه ها 
درخصــوص تعطیلــی 70 درصــد تولیدکننــدگان پوشــاک کشــور 
افــزود: مجمــوع مصــرف کاالهــای نســاجی و پوشــاک کشــور 
5۱0 هــزار تــن اســت کــه 350 هــزار تــن آن از تولیــدات داخلــی 
تامیــن مــی شــود. وی ادامــه داد: صــادرات کاالهــای نســاجی و 
پوشــاک از ۸50 میلیــون دالر در ســال ۱3۹5 بــه بیــش از یــک 
میلیــارد و 30 میلیــون دالر در ســال ۹6 افزایــش داشــته اســت. 
ــاجی و  ــور نس ــارت در ام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاور وزی مش
ــه  ــاجی، ب ــای نس ــادارت کااله ــده ص ــد: عم ــاک یادآورش پوش

کشــورهای همســایه از جملــه ترکیــه و همچنین 

قطار صنعت کشور از ریل خارج شده/ بی انگیزگی، صنعت نساجی را فلج کرده است
با ابالغ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
محدودیت بازرسی دفاتر قانونی شرکت ها 

به آخرین سال مالی تمدید شد

فرامــرزی بــه ســامانه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت متصــل 
شــد و از ایــن طریــق تبــادل اطالعــات در حــال انجــام اســت.

ــذف  ــن از ح ــم چنی ــارس،  وی ه ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
مســیرهای ســبز، زرد و قرمــز خبــر داد و گفــت: کنتــرل تمامــی 
ــارت  ــد تج ــره واح ــی و پنج ــع گمرک ــامانه جام ــا در س کااله
ــات  ــود و اطالع ــام می ش ــتمی انج ــق سیس ــرزی از طری فرام

ــود.  ــت می ش ــامانه ثب ــن س ــا در ای ــی کااله تمام
بعیــدی مفــرد نیــا در ادامــه در مــورد مدیریــت ریســک کاالهــا 
گفــت: بــا ارتقــای ســامانه جامــع گمرکــی، کنتــرل اطالعــات 
ــر  ــال حاض ــده و در ح ــارج ش ــتایی خ ــت ایس ــا از حال کااله
ــک و هوشــمند در ســامانه گمــرک انجــام  ــه صــورت دینامی ب

می شــود و فرآینــد بــه روز رســانی در ایــن 

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران : 

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران خبرداد: 

ادامه در صفحه 2

مـردم بـه تولیـد ایرانـی گرایـش پیـدا می کنند. بـه گـزارش قدس 
آنالیـن، مهنـدس جمشـید بصیـری گفـت: یکـی از ایـن قوانیـن، 
سـخت و زیـان آور بـودن صنعـت نسـاجی اسـت کـه باعث شـده 
کارگـران زودتـر از موعـد خواسـتار بازنشسـتگی شـوند کـه این امر 
هزینه هـای سـنگین بر واحدهای نسـاجی تحمیل می کنـد در حالی 
کـه در هیـچ کشـوری، تولیـد کننده نسـاجی تا این حد تحت فشـار 
نیسـت. وی فشـارهای وارد آمـده از محـل مالیات بـر ارزش افزوده، 
افزایش دسـتمزد و پرداخت بهره های سـنگین بانکی را از مشکالت 
بـزرگ و کهنـه صنعـت نسـاجی کشـور دانسـت و ادامـه داد: وقتی 
بتوانیـم کاالیـی مطابـق سـلیقه مصـرف کننـده ایرانی و بـا قیمت 
مناسـب تولیـد کنیـم، قاچـاق بی معنـی می شـود. وی با بیـان این 
مطلب که قطار صنعت کشـور و به ویژه نسـاجی از ریل خارج شـده 
اسـت، اظهار داشـت: ما برای توسعه و پیشـرفت نیازمند برنامه ریزی 
هسـتیم و هیچ کشـوری بدون برنامه ریزی نتوانسـته مسیر پیشرفت 
و توسـعه را طی کند. در این کشـور سـه بار اسـتراتژی صنعت و سه 
بار اسـتراتژی نسـاجی را نوشـتند اما هیچ گاه عملی نکردنـد ما برای 

بازگشـت به مسـیر توسـعه نیازمند برنامه ایم.
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ادامه از صفحه 1

ــود. ــام می ش ــودکار انج ــه ای و خ ــورت لحظ ــه ص ــامانه ب س
ــت  ــت مدیری ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــی ب ــد گمرک ــام ارش ــن مق ای
ــی  ــک باالی ــه ریس ــی ک ــی کاالهای ــه داد: تمام ــک ادام ریس
ــر 20  ــال حاض ــت: در ح ــدی گف ــوند. بعی ــرل می ش ــد کنت دارن
ــوند از  ــرک وارد می ش ــه گم ــه ب ــی ک ــد کاالهای ــا 25 درص ت
ــر  ــالوه ب ــل ع ــه طورکام ــه ب ــد ک ــی برخوردارن ــک باالی ریس
کنتــرل سیســتمی بــه صــورت فیزیکــی و بــا ابزارهــای کنترلــی 
ــور  ــزی و ام ــاون برنامه ری ــوند. مع ــرل می ش ــس ری کنت ایک
بین الملــل گمــرک ایــران در ادامــه توضیــح داد: در حــال 
حاضــر کنتــرل در ســامانه بــا حــذف مســیرها در ســه ســطح ۱، 
ــه  ــی ک ــه اینکــه کاالهای ــا توجــه ب 2 و 3 انجــام می شــود و ب
ریســک باالیــی دارنــد، در ســطح 3 کنتــرل می شــوند، کنتــرل 

ایــن کاالهــا از طریــق ایکــس ری و بــه صــورت فیزیکــی هــم 
انجــام می شــود. بعیــدی در مــورد دیگــر اقدامــات انجــام شــده 
در ســامانه جامــع گمرکــی بــه ارتباطــات تجــاری با کشــورهای 
همســایه اشــاره کــرد و گفــت: پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی 
ــا ســامانه جامــع  یکــی از بزرگتریــن کارهــای مــا در ارتبــاط ب
ــود، کــه از طریــق توانســتیم دروازه هــای مــرزی و مشــترک  ب

بــا کشــورهای همســایه ایجــاد کنیــم.
معــاون برنامه ریــزی و امــور بین الملــل گمــرک ایــران ارتبــاط 
27 ســازمان را در پنجــره واحــد پیچیده تریــن و مهم تریــن 
ــن  ــن ای ــات بی ــی اطالع ــت: تمام ــد و گف ــرک خوان ــدام گم اق
ــا مدیریــت  ــه صــورت الکترونیکــی و ب ســازمان ها و گمــرک ب

ــود. ــام می ش ــرک انج ــارت گم و نظ

اروپــا انجــام می شــود. »بخــش زیــادی از صــادرات بــه ترکیــه 
شــامل نــخ و الیــاف اســت، هرچنــد صــادرات کاالهای بــا ارزش 
ــخ و الیــاف خــام  ــاال مطلــوب اســت، امــا صــادرات ن افــزوده ب
ــاق در واردات  ــاالی قاچ ــهم ب ــه س ــت«. وی ب ــی نیس فروش
ــاماندهی  ــرح س ــرای ط ــرد و از اج ــاره ک ــاجی اش ــدات نس تولی
برندهــای خارجــی خبــر داد. نصرالهــی افــزود: اکنــون گمــرکات 
ــش  ــده اند و افزای ــاس ش ــوع حس ــن موض ــه ای ــق آزاد ب مناط
قیمــت پایــه بــرای دریافــت حقــوق ورودی اعمــال شــده اســت.

بــه گفتــه وی، قیمــت پایــه بــرای واردات هــر کیلوگــرم پوشــاک 
از هفــت دالر در ســال ۱3۹5 بــه ۱5 دالر در ســال ۱3۹6 
افزایــش یافــت، بــه طــوری کــه 60 میلیــون دالر واردات ســال 

ــوده اســت.  ــای واردات 6 هــزار تــن کاال ب ــر مبن ۹5 ب
همیــن میــزان 60 میلیــون دالر واردات در ســال ۹6 بــر مبنــای 
ــه نشــان دهنده کاهــش  ــوده ک ــن واردات ب ــزار ت ــه ه ــط س فق

وزنــی واردات و بــاال رفتــن ارزش آن اســت.
ــر صنعــت در ادامــه، بازســازی، نوســازی و توســعه  مشــاور وزی
واحدهــای صنعــت نســاجی را از برنامه هــای اولویــت دار امســال 
وزارت صنعــت برشــمرد و یادآورشــد: اواخــر پارســال طــرح کــد 
ــد و  ــی ش ــاق کاال اجرای ــری از قاچ ــرای جلوگی ــه کاال ب شناس
ــاجی  ــت نس ــاق در صنع ــک قاچ ــا ریس ــن اقدام ه ــه ای مجموع

را افزایــش داده اســت.
ــور  ــه کش ــاک ب ــی پوش ــای خارج ــه داد: ورود برنده وی ادام
منــوط بــه متعهــد شــدن بــرای داخلــی ســازی 20 درصــد تولیــد 
ــه،  ــرکت هایی از ترکی ــون ش ــاس اکن ــن اس ــر ای ــت؛ ب آنهاس
ــد. ــاز کرده ان ــازی را آغ ــی س ــپانیا، داخل ــان و اس ــس، آلم انگلی

افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  كاهــش  پیشــنهاد   *
ن گا كننــد لید تو

ــور را  ــاجی کش ــای نس ــداد کل واحده ــه تع ــی در ادام نصراله
افــزون بــر ۹ هــزار واحــد اعــالم کــرد کــه عمــده آن در دســت 

بخــش خصوصــی اســت.
وی، قاچــاق را مشــکلی بــرای تولیــد داخــل برشــمرد و افــزود: 
ــد  ــده تولی ــام ش ــت تم ــش قیم ــرای کاه ــی ب ــد اقدام های بای
ــر  ــات ب ــا »کاهــش درصــد مالی ــل انجــام داد؛ پیشــنهاد م داخ
ــا »اخــذ  ــه ســه درصــد« ی ــدگان از ۹ ب ــزوده تولیدکنن ارزش اف
ایــن مالیــات از مصــرف کننــده نهایــی« اســت تــا ایــن صنعــت 

ــرد.  ــاره بگی ــی دوب جان
وی یادآورشــد: آشــنا کــردن واحدهــای نســاجی بــا صنعــت ُمد و 
طراحــی بــا حمایت هــای وزارت ارشــاد و پرداختــن بــه مباحــث 
تولیــد و تجــارت، از جملــه برنامه هایــی اســت کــه در راســتای 

بازســازی و نوســازی ایــن صنعــت در دســتور کار اســت.
نصرالهــی اضافــه کــرد: اعطــای مشــوق های صادراتــی و 
ــور در  ــرای حض ــهیالتی ب ــن تس ــی و تامی ــه بازاریاب ــک ب کم
ــن  ــرای ای ــال ب ــه امس ــی، در بودج ــن الملل ــگاه های بی نمایش
ــرار  ــت ق ــود در اولوی ــالش می ش ــده و ت ــی ش ــت پیش بین صنع

ــد.  گیرن
ــن  ــت نســاجی ای ــه از صنع ــای ترکی ــا مقایســه حمایت ه وی ب
ــی،  ــه در بازاریاب ــت ترکی ــران، گفــت: دول ــه ای کشــور نســبت ب
هزینه هــای  کاهــش  خارجــی،  نمایشــگاه های  در  شــرکت 
واحدهــای تولیــدی و همچنیــن ایجــاد فروشــگاه در کشــورهای 

ــد. ــک می کن ــود کم ــدگان خ ــه تولیدکنن ــدف، ب ه
ــاجی و  ــور نس ــارت در ام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاور وزی مش
ــتاد تســهیل و  ــروه س ــای کارگ ــی اقدام ه ــاره برخ پوشــاک درب
رفــع موانــع تولیــد، اظهارداشــت: بــرای رونــق واحدهــای تولیــد 
ــن اجتماعــی آنهــا،  ــات و تامی ــع مشــکالت مالی مشــکل دار، رف
ــده و  ــوق ش ــای مع ــیط وام ه ــرای تقس ــددی ب ــه های متع جلس
ــا بانک هــا  ــرای چک هــای برگشــتی شــان ب ــن ب ــت گرفت مهل

برگــزار شــده اســت. 
وی بــار دیگــر یادآورشــد که توســعه صــادرات در بخش نســاجی 
ســرمایه گذاری های  و  ظرفیت ســازی  نیازمنــد  پوشــاک  و 

جدیــد اســت.
 پیشــتر مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاک وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت گفتــه بــود: بــا توجــه بــه پروانه هــای 
ــا  ــاجی ب ــد نس ــداد 466 واح ــال تع ــادره، پارس ــرداری ص بهره ب
ــا اشــتغال ۹ هــزار  ــی و ب ــارد ریال ســرمایه گذاری ۱۸ هــزار میلی

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــر ب و 26۸ نف
افســانه محرابــی بــه تولیــد برخــی محصــوالت منتخــب صنایــع 
نســاجی در ســال ۹6 اشــاره کــرد و افــزود: الیــاف پلــی اســتر، نخ 
فیالمنــت پلــی اســتر و نــخ سیســتم پنبــه ای و ترکیبــی الیــاف 
ــرش  ــن و ف ــزار ت ــب 206، 240 و 2۱5 ه ــه ترتی ــی ب مصنوع
ــع و 46 میلیــون  ــه ترتیــب ۹2 هــزار مترمرب ماشــینی و چــرم ب

فــوت مربــع تولیــد شــد.

خالصه مذاکرات نهصد  و  هفتاد و هشتمین  
نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجي 

ایــران

صورتجلسه

ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیات   978 نشست 
در روز یکشنبه مورخ  97/02/30 در محل انجمن صنایع 
نساجی ایران تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل بحث و تبادل 

نظر و نسبت به برخی از آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
۱- خالصه مذاکرات نشست ۹77 هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 

مورخ ۹7/2/23 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.
2- آقای دکتر شیبانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حاج عزیزاهلل عالءالدینی 
گزارش مختصری از سی و ششمین نشست اتاق بازرگانی صنایع و معادن و 

کشاورزی ایران در شهر مشهد ارائه فرمودند.
برای  اقتصاد  وزیر  با  صنعت  وزارت  مکاتبه  به  اشاره  با  لباف  آقای   -3
محدودسازی صادرات پلی پروپیلن به واحدهای صرفا تولیدکننده این محصول 
از انجمن خواست تا در جهت حمایت از این تصمیم حرکت نماید که در نهایت 
مقرر شد تا انجمن مکاتبه ای را با مهندس صالحی نیا و آقای سینکی در این 

خصوص داشته باشد.
5- آقای الجوردی با اشاره به دستورالعمل جدید ارزی به موضوع مشکالت 
ایجاد شده برای صادرات واحدهای فرش ماشینی اشاره نمود که برای انتقال 
ارز حاصل از صادرات به کشورهایی غیر از عراق و افغانستان با مشکل مواجه 
هستند و از انجمن خواست در این خصوص از صادرکنندگان فرش حمایت 

نماید.
6- آقای نیلفروش زاده با اشاره به نوسانات نرخ ارز و همچنین تجربیات تلخ 
واحدهای تولیدی در مواجهه با افزایش نرخ ارز در سنوات گذشته به لزوم توجه 
بیشتر تولیدکنندگان به منافع بلند مدت صنعت اشاره نمود و سوء استفاده برخی 
از صنایع از این نوسانات ارزی را تکرار مجدد تجربیات تلخ گذشته دانست که 
می تواند منجر به افزایش قیمت و در نهایت افزایش واردات و عدم توان رقابتی 
شود و از انجمن خواست که با توصیه ارشادی از اعضای خود بخواهد که سود 
نهایی خود را بیش از افزایش نهاده های تولید افزایش ندهند تا در نهایت منجر 

به افزایش قیمت محصوالت نگردد.
7-آقای مهندس بصیری با اشاره به برنامه ریزی های مقدماتی انجام شده برای 
برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۹7/4/۱7 در اتاق بازرگانی ایران و 
اخذ مجوز برگزاری ضیافت شام پس از برنامه انتخابات از هیات مدیره محترم 

خواست در این خصوص همکاری و مشارکت فرمائید.
۸- گزارش جلسه مورخ ۹7/2/24 راجع به مشکالت ناشی از قرنطینه پنبه 
جهت واردات از تاجیکستان و ازبکستان و افزایش تعرفه نخ پنبه ای در دفتر 
صنایع نساجی و پوشاک ارائه و همچنین درخواست مدیرکل صنایع نساجی 
و پوشاک از انجمن صنایع نساجی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص 
تعرفه های سیستم ریسندگی پنبه ای و الیاف بلند و نخ های فیالمنتی مطرح 
شد. در خصوص بررسی تعرفه نخ های سیستم ریسندگی پنبه ای و الیاف بلند 
و نخ های فیالمنتی نیز بحث و تبادل نظر بسیاری صورت گرفت که در جمع 
بندی مصوب گردید که بدون تغییر در تعرفه های موجود فقط تعرفه پنبه 
وارداتی صفر گردد که مقرر گردید تا این موضوع در نشست مشترکی با حضور 
ریسندگان و بافندگان مطرح گردد و به اداره کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت 

صنعت منعکس گردد.
۹- گزارش جلسه کمیته ریسندگی الیاف بلند مورخ ۹7/2/25 با حضور سرکار 
خانم مهندس محرابی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت 
معدن و تجارت به شرح گزارش مندرج در بولتن رشته ها و بافته ها شماره 4۱۹ 

به اطالع هیات مدیره محترم رسید.
۱0- مکاتبه مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک به شماره 60/50273 مورخ 
۹7/2/23 مبنی بر بررسی نرخ ارزش پایه صادراتی فرش ماشینی ۱200 شانه 
مورد درخواست شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی شهرستان آران و 

بیدگل مطرح گردید که در این خصوص تصمیم گیری بعمل نیامد.
۱۱- مکاتبه انجمن به شماره 2357-۹7 مورخ ۹7/2/2۹ خطاب به جناب آقای 
دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پیگیری اظهار نظر 
حقوقی معاونت هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت معدن و تجارت 
مبنی بر عدم الزام کارفرمایان اسبق و سابق در پرداخت هزینه های بازنشستگی  
مشاغل سخت و زیان آور به نرخ زمان بازنشستگی کارگران قرائت گردید. جلسه 

در ساعت ۱۸:۱5 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( به پایان رسید.
مهندس  كاردان،  حسن  دكتر  حکیمی،  مصطفی  مهندس  غایبین: 
علی فرهی، محمدرضا مقدم، دكتر بهروز محمدی، مهندس محسن 
آهنگریان مهندس غالمرضا علیمردانی و مهندس سیدجواد سجادی 

بیدگلی

بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای نساجی در دستور کار دولت
ادامه از صفحه 1

یکپارچه سازی اطالعات گمرک با 27 سازمان در پنجره واحد تجارت
معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران خبرداد: 
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بعــد از تصمیــم اخیــر بانــک مرکــزی مبنــی بــر ورود صرافی هــا 
ــرای  ــده ب ــک واردکنن ــمی ارز، ی ــالت رس ــات معام ــه عملی ب
انتخــاب صرافــی خــود و دریافــت ارز بایــد ۱6گام را پشــت ســر 

بگــذارد.
بانــک مرکــزی بــا ابــالغ بخشــنامه جدیــدی عملیــات معامــالت 
رســمی ارز در ســامانه نیمــا از ســوی صرافی هــا را مجــاز اعــالم 
کــرد. بــر ایــن اســاس، تــا پیــش از ایــن بخشــنامه، صرافی هــا 

اجــازه ورود بــه خریــد و فروش هــای رســمی ارز را نداشــتند.
ــد صرافــی خــود را  ــرای اینکــه بتوان ــده ب ــون یــک واردکنن اکن
ــب  ــی منتخ ــا صراف ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــرده و ب ــاب ک انتخ
خــود، از ســامانه نیمــا ارز خریــداری کنــد، بایــد شــانزده گام را 

پشــت ســر بگــذارد:
گام اول: واردکننــده- ایجــاد ثبــت ســفارش: بــازرگان بــا مراجعه 
ــدام  ــت ســفارش اق ــه ثب ــع تجــارت نســبت ب ــه ســامانه جام ب

می کنــد.
ــل و درخواســت  ــک عام ــه بان ــه ب ــده- مراجع گام دوم: واردکنن
ــک  ــعبه هایی از بان ــه ش ــازرگان ب ــفارش: ب ــن ارز ثبت س تامی
ــه  ــرده اســت، مراجع ــت ســفارش انتخــاب ک ــه در ثب ــل ک عام
ــا ارایــه اطالعــات ثبــت ســفارش خــود، درخواســت  نمــوده و ب

تعییــن ارز می نمایــد.
ــاری:  ــت آم ــی ثب ــت گواه ــل- درخواس ــک عام ــوم: بان گام س
بانــک عامــل بایــد بــا مراجعــه بــه ســامانه »پورتــال ارزی«، از 
بانــک مرکــزی درخواســت گواهــی ثبــت آمــاری از نوع»بانکی-

نیمــا« نماید.
ــق الزم از  ــدات و وثای ــذ تعه ــل- اخ ــک عام ــارم: بان گام چه
ــد  ــورد تائی ــاری م ــت آم ــی ثب ــه گواه ــی ک ــازرگان: در صورت ب
ــت  ــف اس ــل موظ ــک عام ــرد، بان ــرار بگی ــزی ق ــک مرک بان
تضامیــن الزم را از بــازرگان مطابــق بنــد »ق« بخــش اول 
مجموعــه مقــررات ارزی اخــذ نمــوده و تائیدیــه آن را در ســامانه 

ــد. ــالم نمای ــن ارز اع تامی
گام پنجــم: واردکننــده- ثبــت درخواســت خریــد ارز: بــازرگان بــا 
مراجعــه بــه ســامانه جامع تجــارت و انتخــاب گزینه»خریــد ارز« 
در بخش»مدیریــت عملیــات ارزی بانکــی« می توانــد مســتقیما 
ــود  ــفارش خ ــت س ــرای ثب ــد ارز ب ــه درخواســت خری نســبت ب
اقــدام نمایــد. در ایــن صــورت مســئولیت خریــد ارز بــر عهــده 

واردکننــده خواهــد بــود.
گام ششــم: صرافــی- ارایــه پیشــنهاد فــروش ارز: صرافی هــای 
ــا  ــب نیم ــاب ت ــنا« و انتخ ــامانه س ــه »س ــه ب ــا مراجع ــاز ب مج
ــنهادهای  ــده، پیش ــت ش ــد ارز ثب ــت های خری ــر روی درخواس ب

ــد. ــت می کنن ــود را ثب ــروش ارز خ ف
گام هفتــم: واردکننــده- انتخــاب یکــی از پیشــنهادهای فــروش 
ــه  ــا را ب ــنهادهای صرافی ه ــی از پیش ــازرگان یک ــا: ب صرافی ه

ــد. ــود انتخــاب می کن دلخــواه خ
گام هشــتم: واردکننــده- واریــز وجــه ریالــی بــه حســاب 

ــغ  ــازرگان کل مبال ــی: ب صراف
ــاب  ــه حس ــه را ب ــی معامل ریال
ــز  ــی واری ــده صراف ــالم ش اع

. می کنــد
ــز ارز  گام نهــم: صرافــی- واری
بــه حســاب فروشــنده خارجــی: 
صرافــی حوالــه ارزی را بــه 
خارجــی  فروشــنده  حســاب 

صــادر می کنــد.
عامــل-  بانــک  دهــم:  گام 
ثبــت ابــزار پرداخــت: پــس 
بــه  ارزی  حوالــه  صــدور  از 
حســاب فروشــنده خارجــی، 
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــود ب ــد ب ــف خواه ــل موظ ــک عام بان
مدیریــت تعهــدات ارزی کشــور، نســبت بــه ثبــت ابــزار پرداخــت 

ــد. ــدام نمای ــد اق ــدون تعه ــرات ب ــب ب در قال
گام یازدهــم: واردکننــده- ارایــه اســناد حمــل بــه بانــک عامــل: 
ــه  ــازرگان الزم اســت اســناد حمــل ثبــت ســفارش خــود را ب ب

بانــک عامــل تحویــل دهــد.
گام دوازدهــم: بانــک عامــل- ثبــت اســناد حمــل: بانــک عامــل 
ــدات ارزی کشــور  ــت تعه ــامانه مدیری ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب بای

اســناد حمــل خــود را ثبــت کنــد.
ــف  ــازرگان موظ ــا ارز: ب ــت منش ــده- ثب ــیزدهم: واردکنن گام س
اســت بــا مراجعــه بــه ســامانه جامــع تجــارت در بخــش مدیریت 
عملیــات ارزی بانکــی اطالعــات منشــا ارز خــود را ثبــت کنــد.

گام چهاردهــم: بانــک عامــل: صــدور اعالمیــه تامیــن ارز: بانــک 
عامــل بــا بررســی منشــا ارز اقــدام بــه صــدور اعالمیــه تامیــن 

ارز می کنــد.
گام پانزدهــم: واردکننــده- ترخیــص کاال از گمــرک: بــازرگان بــا 
مراجعــه بــه گمــرک و ارایــه شــماره رهگیــری اعالمیــه تامیــن 

ارز اقدامــم بــه ترخیــص کاالی خــود می نمایــد.
ــن:  ــت تضامی ــد و دریاف ــع تعه ــده- رف ــانزدهم: واردکنن گام ش
ــت  ــع تعهــد و دریاف ــس از ترخیــص کاال جهــت رف ــازرگان پ ب

ــد. ــه کن ــک عامــل مراجع ــه بان ــد ب ــن خــود بای تضامی

چند نکته مهم:
ــد  ــه ک ــا حوال ــی ب ــت ال س ــای پرداخ ــه اول: در روش ه نکت
بانــک عامــل تعهــد پرداخــت ابــزار بــه بانــک کارگــزار را دارد. 
بانــک عامــل مــی توانــد اقــدام بــه ثبــت درخواســت خریــد ارز 

ــد. ــال ارزی کن ــن ارز پرت ــامانه تامی ــق س از طری
ــرخ قیمــت ارز پیشــنهاد شــده از ســوی صرافی هــا  ــه دو: ن نکت
ــرخ  ــد. ن ــزی باش ــک مرک ــی بان ــرخ اعالم ــتر از ن ــد بیش بای
ــه  ــورت روزان ــه ص ــایت آن ب ــزی در س ــک مرک ــی بان اعالم

منتشــر می شــود.
نکتــه ســه: در مــواردی کــه الزامــا بایــد مبالــغ ارزی از سیســتم 
بانکــی بــه حســاب فروشــنده خارجــی واریــز شــود، تامیــن ارز 

ــرد: ــه دو صــورت انجــام گی ــد ب می توان
ــه  حالــت اول: بانــک عامــل مســتقیما از ســامانه نیمــا اقــدام ب

ــد. ــد ارز نمای خری
حالــت دوم: بــازرگان ارز مــورد نیــاز را از ســامانه نیمــا خریــداری 
ــد ســپس  ــز کن ــود واری ــل خ ــک عام ــه حســاب بان ــوده و ب نم

بانــک عامــل آن ارز را بــه فروشــنده خارجــی حوالــه نمایــد.
ــه  ــازرگان ب ــت ب ــه روش پرداخ ــی ک ــارم: در صورت ــه چه نکت
فروشــنده خارجــی بــه صــورت حســاب باز)نســیه( باشــد، 

گام هــای 5 تــا ۹ بعــد از گام ۱5 انجــام می پذیــرد.
ــت  ــوع روش پرداخ ــه ن ــته ب ــت بس ــزار پرداخ ــم: اب ــه پنج نکت

ــود. ــت ش ــز ثب ــه نی ــا حوال ــی ب ــورت ال س ــه ص ــد ب می توان

 ۱۶گام سامانه نیما برای واردکنندگان بعد از ورود صرافی ها
محسن رجایی- مدیر اجرایی کارخانه پلی اکریل اصفهان- اعالم 
با تالش و کوشش تمام  این کارخانه  کرد: تمام بخش های 

کارگران پس از مدتها، آماده بهره برداری شده است.
تاپس پلی استر که مدت ها  به گفته محسن رجایی، کارخانه 
بالتکلیف باقی مانده بود، در حال فعالیت می باشد. سه دستگاه از 
کارخانه قدیمی نخ پلی استر پس از پنج سال توقف، سه هفته ای 
است با ظرفیت تولید سالیانه  ۱4 هزار تن محصول در خط تولید 
قرار دارد. دستگاه چهارم نیز پس از نوسازی و بازسازی با ظرفیت 
۱۸ هزار تن در سال، به چرخه تولید افزوده خواهد شد؛ یکی 
از خطوط اکرلیک نیز در مدار تولید قرار گرفته اما با یکسری 

مشکالت داخلی و خارجی جهت تأمین مواد اولیه مواجهیم.
ماده  کرد:  تصریح  اصفهان  پلی اکریل  کارخانه  اجرایی  مدیر 
 )AN( اولیه مورد نیاز جهت تولید الیاف اکرلیک، اکریلو نیتریل
است؛ اگرچه بخش عمده تولید آن در انحصار  آمریکاست اما از 
کشورهای تایوان، کره جنوبی، چین، بالروس، ترکیه و ... قابل 
تأمین می باشد که در سال گذشته به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز 
و افزایش قیمت نفت، قیمت جهانی اکریلو نیتریل روند صعودی 
پیدا کرد و باعث شد نتوانیم این ماده اولیه حیاتی و مهم را به 

موقع تهیه نماییم.
مدیراجرایی پلی اکریل اذعان داشت: به دلیل مشکالت مالیاتی و 
مالی، نمی توانیم خرید مستقیم انجام دهیم لذا با یکی از کارگزاران 
بخش خصوصی مذاکراتی جهت تهیه اکریلو نیتریل انجام دادیم 
اما مافیای واردات الیاف، کارشکنی های بسیاری در این زمینه 
انجام داد و باعث عقب نشینی آن کارگزار از ادامه همکاری با 
ما شد؛ در ادامه با یکی دیگر از کارگزاران مذاکره انجام دادیم و 
به لطف خداوند قرارداد همکاری تهیه اکریلو نیتریل را یک ماه 
پیش منعقد کردیم و مراحل مربوط به ثبت سفارش دو هزار تن 
اکریلو نیتریل را انجام داده ایم اما منتظر مساعدت وزارت خانه های 
اطالعات و صنعت، جهت گشایش اعتبار هستیم. یک ماه از آن 
و  اعتبار  اقدامی جهت گشایش  و هنوز هیچ  تاریخ می گذرد 

واردات اکریلو نیتریل صورت نگرفته است.
رجایی اذعان داشت: در حال حاضر تمام پرسنل پلی اکریل )حدود 
 )DMT ۱400 نفر به صورت مستقیم و 250 نفر در کارخانه
سرکار خود هستند و تا چند روز دیگر، حقوق ماه پیش آنها 

پرداخت خواهد شد. 
 پلی اکریل در شرایط خوبی به سر می برد و فعاًل منتظر گشایش 
اعتبار جهت واردات اکریلو نیتریل است؛ امیدوارم به زودی اخبار 
خوبی از این کارخانه معظم و قدیمی کشور در رسانه ها منتشر 

شود.
وی در پایان گفت: خوشبختاته در مجموعه داخلی پلی اکریل 
عمده  بخش  حل  موجب  مجموعه  همدلی  و  جمعی  خرد 
مشکالت  شده و جهت رفع مشکالت برون سازمانی نیز وجود 
یک همدلی و خرد جمعی متناسب با شرایط بحرانی را میطلبد 
امید است بزودی بتوانیم شاهد شکوفایی این صنعت مادر نساجی 

بوده باشیم.

تنها کانال رسمی انجمن صنایع نساجی ایران در

https: //telegram. me/aiti1395
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ــه ای  ــاک ترکی ــیطره پوش ــاک در س ــازار پوش ــان ب همچن
ــی  ــه واردات غیرقانون ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرار دارد و ب ق

ــت ــه اس ــش یافت ــته افزای ــش از گذش ــه بی کاال از ترکی
بــر اســاس آمارهــا، واردات رســمی ایــران از ترکیه در ســه 
ماهــه نخســت ســال جاری میــالدی بــا افــت 5 درصــدی 
ــون  ــه 75۹ میلی ــل ب ــدت مشــابه ســال قب ــه م نســبت ب

دالر رســید . 
ــوی  ــده از س ــر ش ــای منتش ــنیم، آماره ــزارش تس ــه گ ب
ــادالت  ــم مب ــد حج ــان می ده ــه نش ــار ترکی ــه آم موسس
تجــاری بیــن ایــران و ترکیــه در بــازه زمانــی ژانویــه تــا 
مــارس 20۱۸، بــا ســه درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت 
ــارد دالر  ــه 2/64۱ میلی ــالدی ب مشــابه ســال گذشــته می

رســیده اســت .
ایــن در حالــی اســت کــه در ماه هــای ژانویــه تــا مــارس 
ــر  ــغ ب ــور بال ــن دو کش ــارت بی ــال 20۱7 ارزش تج س

ــود .  ــده ب ــالم ش ــارد دالر اع 2/56۱ میلی
صــادرات ترکیــه بــه ایــران در ســه ماهــه نخســت امســال 
بــا افــت 5 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــه در  ــه ترکی ــی ک ــیده در حال ــون دالر رس ــه 75۹ میلی ب
ســه ماهــه نخســت ســال قبــل ۸02 میلیــون دالر کاال بــه 

ایــران صــادر کــرده بــود .
در ایــن میــان ارزش صــادرات ترکیــه بــه ایــران در ســه 
ــادرات  ــد کل ص ــادل ۱/۸ درص ــت 20۱۸ مع ــه نخس ماه
ایــن کشــور بــوده و ایــران در رتبــه ۱۹ بزرگ تریــن 

ــته اســت . ــرار داش ــن کشــور ق ــی ای مقاصــد صادرات
 

امــا واردات ترکیــه از ایــران در ســه ماهــه نخســت امســال 
رشــد 7 درصــدی داشــته و از ۱/75۹ میلیــارد دالر در ســه 
ــه  ــارد دالر در س ــه ۱/۸۸2 میلی ــت 20۱7 ب ــه نخس ماه

ماهــه نخســت 20۱۸ رســیده اســت .

در نشسـت خبـری سـخنگوی دولت که به سـنت هفتگـی تبدیل 
شـده، بـه ارائـه گـزارش آمـاری در مـورد ثبـت  سـفارش کاال از 

ابتـدای سـال ۹7 اختصـاص یافت.
براسـاس اطالعاتـی کـه محمدباقـر نوبخـت اعـالم کـرده از اول 
فروردین مـاه تـا ششـم خـرداد ۹7، بـرای بیـش از ۱۸2هـزار قلم 
کاال ثبت سـفارش صـورت گرفته که ارزش آن به مـرز 20 میلیارد 

دالر رسـیده است.
بـه گـزارش دنیـای اقتصاد، آمـار این مقـام دولتـی در حالی اعالم 
شـده کـه پیـش از ایـن یکـی از معاونـان رئیس جمهـوری میزان 
ثبت سـفارش ها را از ابتـدای امسـال تـا 26 اردیبهشـت ماه حـدود 
۸/ ۹ میلیـارد دالر اعـالم کـرده بـود. مقایسـه ایـن دو آمار نشـان 
می دهـد در ۱0 روز گذشـته، روزانـه حـدود یـک میلیـارد دالر 

ثبت سـفارش صـورت گرفتـه اسـت.
کارشناسـان در تحلیـل ایـن آمـار معتقدنـد یکی از عوامـل اصلی 
افزایـش ثبت سـفارش ها در سـال جاری، نرخ یارانه ای دالر اسـت، 
نـه نیـاز بـازار. بـا توجـه بـه اجـرای سیاسـت های جدیـد ارزی و 
نـرخ رسـمی،  به عنـوان  بـرای دالر  تومـان  نـرخ 4200  اعـالم 
عطـش واردات کاال رو به افزایش اسـت. در واقـع، ازآنجاکه دولت 
اولویت بنـدی را بـرای تخصیـص ارز در نظر نگرفته، فعـاالن بازار 
نـرخ 4200 تومـان را بـرای واردات مطلـوب ارزیابی کـرده و اقدام 

بـه ثبت سـفارش می کننـد.
سـخنگوی دولت اعالم کرد که براسـاس گـزارش وزارت صنعت، 
از ابتـدای سـال جاری تا روز ششـم خردادماه بالغ بـر ۱۹ میلیارد و 
774 میلیـون دالر بـرای ۱۸2 هـزار و 2۱6 قلم کاال ثبت سـفارش 
صـورت گرفتـه اسـت. حـال آنکه چندی پیـش جمشـید انصاری، 
معـاون رئیس جمهـور دربـاره میـزان ثبت سـفارش ارزی گفته بود: 
»از ابتـدای فروردیـن امسـال تـا 26 اردیبهشـت مـاه حـدود ۸/ ۹ 
میلیـارد دالر در کشـور ثبت سـفارش انجـام شـده اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت که در مدت مشـابه سـال گذشـته ۹/ 4 میلیـارد دالر 

ثبـت  سـفارش ارزی انجام شـده بود.«
)از  روز   ۱۱ طـی  کـه  می دهـد  نشـان  آمـار  دو  ایـن  مقایسـه 
دالر  میلیـارد   ۱0 حـدود  خردادمـاه(   6 تـا  مـاه  اردیبهشـت   26
ثبت سـفارش صـورت گرفته اسـت. همچنین به گفته سـخنگوی 
دولـت، درحالی کـه براسـاس گـزارش بانـک مرکـزی تـا هفتـه 
گذشـته بیـش از ۱4 میلیـارد دالر کاال ثبت سـفارش شـده بود، اما 
براسـاس گـزارش وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در یک هفته 
اخیـر ایـن رقم بـه بیـش از ۱۹ میلیـارد دالر افزایش یافته اسـت.

ایـن آمـار نیـز تاییـد می کنـد کـه در ایـن بـازه زمانـی به طـور 
متوسـط روزانـه حدود یـک میلیارد دالر ثبت سـفارش انجام شـده 
اسـت. از طرفـی آمارهـای ارائـه شـده از سـوی مقامـات دولتـی 
نشـان می دهـد نـه تنهـا ثبت سـفارش از فروردیـن امسـال تا 26 
اردیبهشـت نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، حـدود 2 برابر 
رشـد داشـته، بلکـه ثبت سـفارش های امسـال نیـز در بـازه زمانی 
۱۱ روزه )از 26 اردیبهشـت مـاه تـا 6 خردادمـاه( نسـبت به ابتدای 
سـال تـا 26 اردیبهشـت، رشـد دو برابـری را تجربـه کرده اسـت.

زمـان  در  محدودیتـی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  دیگـر  سـوی  از 
ثبت سـفارش کاال وجـود نـدارد، واردکننـدگان از ابتدای امسـال تا 
6 خـرداد، 6۸ روز می توانسـتند ثبت سـفارش را انجـام دهنـد. امـا 
در ایـن میـان بعد از صدور بخشـنامه ارزی، ثبت سـفارش ها حدود 

کمین برای شکار دالر ۴2۰۰
4 روز تعطیـل و پـس از آن مجـددا فعال شـد. بنابراین در مجموع 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه در 64 روز بیـش از ۱۹ میلیـارد دالر 

ثبت سـفارش انجام شـده اسـت.
رکـورد به وجود آمـده درخصوص ثبت سـفارش کاال منعکس کننده 

اسـتقبال از یارانه ارزی در ثبت سـفارش های واردات است. 
ارزیابی هـا نشـان می دهـد به دلیل اینکـه فعال گروه بنـدی خاصی 
بـرای دریافـت ارز وجـود نـدارد و تمـام کاالهـا می تواننـد از دالر 

4200 تومانـی اسـتفاده کننـد، میـزان تقاضا باال رفته اسـت. 
حال آنکه کشـور در شـرایطی قرار دارد که نیازمنـد مدیریت ارزی 

است.
امـا کارشناسـان بـر این باورند کـه دولت بـا نرخ گـذاری اداری به 
سـمت یارانـه دادن بـه گروه هـای مختلـف وارد کننده پیـش رفته 

اسـت و تیشـه بـه ذخایـر ارزی می زند. 
نوبخـت، سـخنگوی دولـت گفتـه اسـت: از مجموع ثبت سـفارش 
انجـام شـده، یـک میلیـارد و 4۸0 میلیـون دالر بـرای کاالهـای 
اساسـی، 2 میلیـارد و ۱۹0 میلیـون دالر بـرای کاالهـای مصرفی 
و ۱۱ میلیـارد و 663 میلیـون دالر بـرای کاالهـای واسـطه ای 

ثبت سـفارش شـده اسـت.
تـا تاریـخ ششـم خردادمـاه بـرای کاالهـای سـرمایه ای 3 میلیارد 
و 5۹3 میلیـون دالر و بـرای سـایر کاالهـا ۸4۸ میلیـون دالر 
ثبت سـفارش صـورت گرفتـه اسـت. سـخنگوی دولـت همچنین 
توضیـح داد کـه از آغـاز اجـرای سیاسـت های جدیـد ارزی )اواخر 
فروردیـن مـاه(، بـرای 7۱ هـزار و ۹03 قلم کاال بالغ بـر ۸ میلیارد 

و 254 میلیـون دالر ثبت سـفارش صـورت گرفتـه اسـت.
 

چرا از ثبت سفارش كاال استقبال شد؟
تاکنـون گروه بنـدی خاصـی در مـورد تخصیـص ارز بـه کاالهـا 
صـورت نگرفته اسـت؛ بنابراین ایـن امیدواری بـرای واردکنندگان 
تومانـی   4200 دالر  کاال،  نـوع  هـر  بـه  کـه  می آیـد  به وجـود 
تخصیـص داده می شـود. بدیهـی اسـت کـه واردات بـا ایـن نـرخ 
دالر بـرای واردکنندگان خوشـایند بـوده و مورد اسـتقبال آنها قرار 

اسـت. گرفته 
از سـوی دیگـر، بخش زیادی از شـرکت هایی که در داخل کشـور 
فعالیـت می کننـد و خارج از کشـور انبارهایـی مملـو از کاال دارند، 
نسـبت به واردات آن کاالهـا با دالر 4200 تومانـی اقدام کرده اند؛ 
ارزیابی هـا نشـان می دهـد کـه نااطمینانـی واردکننـدگان موجـب 
ایجـاد عطـش بـرای واردات بـا دالر 4200 تومانـی شـده، نه نیاز 
بـازار؛ زیـرا تصـور آنهـا بر این اسـت کـه این نـرخ و این شـرایط 
موقـت اسـت و احتمـال دارد در آینـده، دالر بـا نـرخ یارانـه ای به 

آنها تعلـق نگیرد.
از ایـن رو نسـبت بـه واردات کاال حتـی در برخـی مـوارد بیـش از 
نیـاز کوتاه مـدت خـود روی آورده انـد؛ بنابرایـن رفتار تجـار در این 
بـاره نشـان می دهـد قیمـت دالر مهم تریـن عامل افزایـش حدود 

دو برابـری ثبت سـفارش ها اسـت.
از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه اعتبـار ثبت سـفارش ها سـه 
ماهـه اسـت، نهایتـا تـا هفتـه سـوم مردادمـاه سـال جاری بایـد 
شـاهد اثـر ایـن ثبت سـفارش ها در آمـار در واردات باشـیم که رقم 

اسـت. قابل توجهـی 

کاهش ۵ درصدی واردات رسمی 
از ترکیه
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