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عالقه مندان به اخبار و اطالعات مرتبط با بولتن رشته ها و بافته ها مى توانند کلیه مطالب بولتن را در سایت انجمن صنایع نساجى ایران 
به آدرس www. aiti. ir مشاهده فرمایند. 

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

اختيار گمرکی برای تنظيم بازار

رییس کل گمرك دستورالعمل ترخیص کاال به شکل نسیه 
و بدون پرداخت حقوق ورودى در سال 98 را براى اجرا به 

گمرکات اجرایى کشور ابالغ کرد.
در ابالغیه وى آمده است: در اجراى جزء 2 بند (ت) ماده 38 
قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالى کشور مصوب 
تولید  از  حمایت  به منظور  و  اسالمى  شوراى  مجلس   1394
تشریفات  در  تسهیل  و  کار  و  کسب  فضاى  بهبود  و  داخلى 
از  بخشى  نگهدارى  معتبر،  تولیدى  واحدهاى  براى  گمرکى 
کاال به عنوان وثیقه حقوق ورودى کاالهاى ترخیصى اعالم 

مى شود.
نسبت  موظفند  اجرایى  دستورالعمل، گمرکات  این  اساس  بر 
به احراز واحدهاى تولیدى معتبر براساس پروانه بهره بردارى 
ماشین آالت خط  مواد اولیه،  ترخیص  به  نسبت  و  اقدام کرده 
کارت  با  مربوطه و صرفًا  واحد  نام  به  وارده  و قطعات  تولید 
نسیه  تسهیالت  از  استفاده  متقاضى  تولیدى  واحد  بازرگانى 
نگهدارى  این دستورالعمل، مجوز  در  مقرر  رعایت شرایط  با 

بخشى از کاالى وارده را صادر کند.
مواد  و  معتبر  تولیدى  تعیین و تشخیص واحدهاى  همچنین 
اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهاى تولیدى بر اساس پروانه 
بهره بردارى صورت مى پذیرد و حداکثر مهلت استفاده از این 
تسهیالت و نگهدارى بخشى از کاال به عنوان وثیقه حقوق 
ورودى 6 ماه است، به طورى که از تاریخ 15 بهمن ماه تجاوز 

نکند.
در این دستورالعمل آمده است: ترخیص درصدى کاال صرفًا 
جهت کاالهاى وارداتى توسط واحدهاى تولیدى که در خط 
مورد  مزبور  واحدهاى  در  شده  تولید  محصول  در  یا  تولید 
تولیدى مزبور  استفاده قرار مى گیرد و راسا توسط واحدهاى 

وارد مى شوند، تعلق مى گیرد.

ــیر هاى  ــل مس ــال تعدی ــم، از کان ــا تحری ــه ب ــد مقابل ــه راه جدی نقش

ــع  ــوب، دو ضل ــن چارچ ــد. در ای ــى ش ــارى  طراح ــک تج بوروکراتی
«گمــرك ایــران» و «وزارت صمــت»، بــا دو هــدف « تســهیل 
فرآیندهــاى ترخیــص» و «جلوگیــرى از بیش اظهــارى و کم اظهــارى 

ــرد. ــد ک ــاز خواهن ــازه اى را آغ ــاى ت ــا» همکارى ه کااله
ــرر شــده اســت،   ــن اســاس، مق ــر ای ــاى اقتصــاد، ب ــه گــزارش دنی ب
یــک تیــم کارشناســى چندجانبــه  در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
مســتقر شــود تــا نســبت بــه تعییــن ارزش اقــالم ثبت ســفارش شــده 

و صــدور مجوزهــاى الزم بــراى کاالهــا اقــدام کنــد.
ــا هــدف کاهــش تشــریفات  ــد ب ــدام جدی ــن اق ــان، ای ــه متولی به گفت
گمرکــى و تســهیل در ترخیــص کاالها اجرایــى مى شــود. در چارچوب 

رئيس کل گمرک دستورالعمل ترخيص
 کاال به صورت نسيه را ابالغ کرد

رئیس سازمان صمت استان تهران: 

ممنوعيت واردات پوشاک منجر به ايجاد فضای رقابتی بين توليد کنندگان شد

صادقــى گفــت: در حــال حاضــر واردات رســمى پوشــاك را نداریــم و 
بــازار فعلــى زمینــه مســتعدى بــراى رقابــت بیــن تولیدکننــدگان ایجاد 
کــرده اســت. یدالــه صادقــى رئیــس ســازمان صمــت اســتان تهــران 
اظهــار کــرد: براســاس مصوبــه ســتاد هدفمندســازى یارانــه ضوابــط 
ــت در  ــت دول ــوان دخال ــه عن ــى ب ــات یک موضوع ــواع کاال و خدم ان
بــازار اســت. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، وى افــزود: حدود 

22 کاالى اساســى توســط دولــت قیمت گــذارى مى شــود کــه قیمــت 
آن هــا ثابــت اســت. 

صادقــى گفــت: برخــى کاال هــا نیــز وجــود دارنــد کــه در ســبد خانــوار 
ــرى  ــیت کمت ــروه اول از حساس ــاى گ ــه کاال ه ــبت ب ــتند و نس هس
برخوردارنــد کــه مســئولیت قیمــت گــذارى آن هــا برعهــده اصنــاف و 
انجمن هــا اســت.  وى ادامــه داد: برخــى کاال هــاى دیگــر نیــز هســتند 
ــط  ــاس ضواب ــادى براس ــاى اقتص ــدى و گروه ه ــاى تولی ــه واحد ه ک
قیمــت گــذارى مى کننــد کــه ایــن واحد هــا بایــد قیمت هــاى 
ــس  ــد.  رئی ــت کنن ــامانه 124 ثب ــود را در س ــدى خ ــاى تولی کاال ه
ــه طــور  ــت: در ســال گذشــته ب ســازمان صمــت اســتان تهــران گف
ــازه  ــتم، اج ــاً سیس ــد و اساس ــالم ش ــوع اع ــاك ممن ــى ورود پوش کل
ثبــت ســفارش پوشــاك را نمى دهــد.  وى بیــان کــرد: در حــال حاضــر 
واردات رســمى پوشــاك را نداریــم و بــازار فعلــى زمینه مســتعدى براى 
رقابــت بیــن تولیدکننــدگان ایجــاد کــرده اســت.  صادقى تصریــح کرد: 
ــات  ــازار پوشــاك شــاهد اعتصاب در مــدت مشــابه ســال گذشــته در ب
بودیــم و کــه ایــن امــر ناشــى از ورود برند هــاى پوشــاك قاچــاق بــود.

ادامه در صفحه 2

سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر داد 

صدور ۱۳۰۰ کارت  بازرگانی جديد در يک ماه!

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت رقــم صــدور کارت هــاى بازرگانى 
در فروردیــن امســال را 1300 مــورد اعــالم و تصریــح کــرد کــه بخــش 
قابــل توجهــى از صــادرات پارســال و امســال بــا کارت هــاى بازرگانــى 
جدیــد انجــام شــده کــه بایــد بررســى شــود دلیــل فعــال شــدن ایــن 

ــى  ــوده و در صورت ــه ب ــاه چ ــان کوت ــدت زم ــک م ــداد کارت در ی تع
کــه آنهــا بــه دنبــال بازنگردانــدن ارز بــه کشــور باشــند، بایــد تکلیــف 

روشــن شــود.
محمدرضــا مــودودى در جلســه شــوراى راهبــردى توســعه صــادرات 
دربــاره آخریــن وضعیــت پیگیرى عملکــرد کارت هــاى بازرگانــى جدید 
تصریــح کــرد: طبــق برآوردهــا چــه در ســال گذشــته و چــه در مــاه 
ابتدایــى امســال بخــش قابــل توجهــى از صــادرات کشــور از طریــق 
کارت هــاى بازرگانــى جدیــد انجــام شــده کــه تعــداد آنهــا در فروردیــن 

امســال از 1300 مــورد گذشــته اســت.
وى تاکیــد کــرد: قطعــاً بایــد بررســى شــود کــه دلیــل فعــال شــدن 
ایــن تعــداد کارت در یــک مــدت زمــان کوتــاه چــه بــوده اســت و در 
صورتــى کــه آنهــا بــه دنبــال بازنگردانــدن ارز بــه کشــور باشــند، بایــد 

تکلیــف روشــن شــود.
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خالصه مذاکرات  هزار و بيستمين نشست هيئت  مديره
انجمن صنايع  بيستمين  نشست هيأت مديره  و  هزار 
نساجی ايران  با حضور اکثريت اعضای  هيات مديره 
در روز يکشنبه مورخ۹۸/۰۲/۲۹ در محل دفتر انجمن 
صنايع نساجی ايران تشکيل و برگزار شد و نسبت به 
موارد ذيل بحث و تبادل نظر و نسبت به برخی از آن ها 

اتخاذ تصميم به عمل آمد.
ــات  ــت هی ــن نشس ــزار و نوزدهمی ــرات ه ــه مذاک 1- خالص
ــورخ  98/02/22  ــران  م ــاجى ای ــع نس ــن صنای ــره انجم مدی
ــید. ــور رس ــت مذک ــن در نشس ــاء حاضری ــه امض ــت و ب قرائ

2- آقــاى مهنــدس شــهالیى بــا اشــاره بــه گزارشــات مربــوط 
ــه  ــوط ب ــرخ هــاى مرب ــازار و ن ــخ در ب ــد و فــروش ن ــه تولی ب
نخ هــاى وارداتــى و تولیــد داخــل بــه لــزوم توجــه بلنــد مــدت 
ــد  ــازار تاکی ــت در ب ــادل و رقاب ــاد تع ــه ایج ــدگان ب تولیدکنن
ــور از  ــز عب ــد و مصــرف را رم ــره تولی ــد و تعامــل زنجی نمودن
شــرایط پرتنــش فعلــى و حفــظ منافــع ایــن صنعــت دانســتند.
ــع نســاجى ، پوشــاك و ســلولزى  ــرکل صنای ــه مدی 3- مکاتب
ــه  ــه ارائ ــع ب ــورخ 98/02/22 راج ــماره 60/55240 م ــه ش ب
ــن  ــط انجم ــورس توس ــواد در ب ــه م ــى عرض ــدل عملیات م
صنایــع نســاجى ایــران بــا همــکارى انجمــن صنایــع کیســه 
پلــى پروپلیــن مطــرح گردیــد کــه مقــرر شــد نشســت 
مشــترکى بــا حضــور رییــس انجمــن صنایــع کیســه پروپلیــن 

ــردد. ــزار گ برگ
4- آقــاى مهنــدس فرهــى گــزارش مکتوبــى از پیــش نویــس 
ــراى طــرح حمایــت از تولیــد و حفــظ اشــتغال  تهیــه شــده ب
در صنعــت نســاجى ارائــه فرمودنــد کــه بندهــاى پیشــنهادى 
ــورت  ــوص آن ص ــرى در خص ــادل نظ ــث و تب ــت و بح قرائ
ــا اصالحــات نهایــى نیــز  پذیرفــت و در نهایــت مقــرر شــد ت
اعمــال گــردد و در جلســه آتــى هیــات مدیــره طــرح موضــوع 

شــود.
5- آقــاى مهنــدس مذنبــى و ســرکار خانم ســلیمى از شــرکت 
آرتامــد (ســبالن پارچــه) طبــق قــرار قبلــى در جلســه حضــور 
یافتنــد و توضیحاتــى  در خصــوص مســائل و مشــکالت خــود 

ــرح فرمودند. مط
ــوى  ــلمین موس ــالم والمس ــت االس ــاى حج ــاب آق 6- جن
ــوراى  ــس  ش ــان در مجل ــردم فالورج ــده م ــى نماین الریگان
اســالمى و جنــاب آقــاى حجــت االســالم والمســلمین 
طباطبایــى نــژاد نماینــده مــردم اردســتان در مجلــس شــوراى 
ــد و  ــور یافتن ــه حض ــى در جلس ــوت قبل ــق دع ــالمى طب اس
اعضــاى محتــرم هیــات مدیــره مســائل و مشــکالت عمومــى 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــکالت عدی ــه مش ــاجى از جمل ــت نس صنع
ــى و  ــکالت بانک ــائل و مش ــزوده، مس ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــد  ــه را مطــرح فرمودن مســائل و مشــکالت تامیــن مــواد اولی
کــه در نهایــت مقــرر شــد انجمــن مــوارد را بــه طــور مــوردى  

ــد. ــرى نمای ــوب پیگی و مکت
7- جلســه در ســاعت 19:15 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد و آل 

محمــد خاتمــه یافــت.
ــت  ــلیمى، حج ــم س ــى، خان ــاى مذنب ــه: آق ــان جلس میهمان
ــالم  ــت االس ــى، حج ــوى الریگان ــلمین موس ــالم والمس االس

ــژاد ــى ن ــلمین طباطبای والمس
ــان: جعفــر حســینى، محمــود زینــى، مهــدى  ــدل آقای على الب

ضابطــى
عدم حضور با اطالع قبلى آقایان : دکتر حسن کاردان 

شــهالیى،  محمدجعفــر  مهنــدس  آقایــان:  حاضریــن  
مهنــدس حســن نیلفــروش زاده، مهنــدس علــى فرهــى، 
ــدس  ــردان شــیبانى، مهن ــر علیم ســید رضــا الجــوردى، دکت
دکتــر  حمیــدى،  رضــا  مهنــدس  مقصــودى،  عبــاس 
محمدعلــى عامــرى، مهنــدس ســید جــواد ســجادى بیدگلــى، 
ــاف،  ــر لب ــان، اکب ــن آهنگری ــى، محس ــاهین کاظم ــر ش دکت

عبدالحسین اخوان مقدم، محمدرضا مقدم 

ادامه از صفحه 1صورتجلسه

اختيار گمرکی برای تنظيم بازار
ــى  ــورد بررس ــت،  ارزش م ــرك و وزارت صم ــد گم ــکارى جدی هم
کاالهــاى اساســى و ضــرورى از ســوى گمــرك (بــا تولرانــس حداکثــر 
 (TSC ــر از ارزش درج شــده در ســامانه ــا پایین ت ــر ی 15 درصــد باالت

ــرد. ــرار مى گی ــیدگى ق ــالك رس م
بــه گفتــه متولیــان گمرکــى ایــن سیاســت جدیــد از یکســو روند هــاى 
ادارى غیرضــرور را در ترخیــص کاالهــا کاهــش مى دهــد و از ســوى 
دیگــر به عنــوان مکانیزمــى موثــر از تشــکیل غیرمتعــارف پروند ه هــاى 
مربــوط بــه بیش اظهــارى و کم اظهــارى کاالهــا جلوگیــرى مى کنــد.
ایــن راهــکار سیاســتى جدیــد در حالــى در دســتور کار متولیــان تولیــد 
و تجــارت کشــور قــرار گرفتــه اســت کــه از اواســط ســال گذشــته، 
ــدف  ــا ه ــى را ب ــت هاى ضدتحریم ــا و سیاس ــت گذار برنامه ه سیاس
«روان ســازى تجــارت خارجــى» و «بهبــود محیــط کســب وکار» بــه 
جریــان انداخــت. در ایــن راســتا، گمــرك ایــران در آذر مــاه ســال 97 از 
برنامه هــاى جدیــد خــود بــراى تســریع در ترخیــص کاالهــا رونمایــى 

کــرد.
در بســته ضدتحریمــى گمرك، «شناســایى فعــاالن اقتصــادى مجاز»، 
«ترخیــص مــواد اولیــه واحدهــاى تولیــدى» و «تخصیص تســهیالت 
ویــژه بــراى واردات مــواد اولیــه موردنیــاز صنایــع»، به عنــوان 
ــد مذکــور،  ــن در ادامــه رون ــى تعریــف شــد. همچنی ــع اصل ســه ضل
ــه اقدامــات ضدتحریمــى  سیاســت گذار از اواخــر ســال گذشــته، دامن

خــود را از مســیر تســهیل و روان ســازى تجــارى گســترش داد.
ــفند 97،  ــران در اس ــرك ای ــده ازســوى گم ــط اعالم ش ــق ضواب مطاب
رویه هــاى مرتبــط بــا «اظهــار»، «ترخیــص» و «ورود کاال» از 
گمــرکات سراســرى بــا ســهولت بیشــتر و ســختگیرى کمتــر انجــام 
مى شــود. بــر ایــن اســاس، مدیــران و مامــوران اجرایــى گمــرك نبایــد 
خــارج از قوانیــن تعریــف شــده، در مســیر ورود کاال بــه کشــور مانــع 
ایجــاد کننــد؛ بنابرایــن در صــورت بــروز هرگونــه اختــالف، شــوراى 
ــات  ــل اختالف ــیدگى و ح ــه رس ــف ب ــده موظ ــن ش ــورتى تعیی مش

ــت.  ــده اس پیش آم
ــوع  ــن موض ــر ای ــن ب ــرك همچنی ــته گم ــال گذش ــنامه س بخش
تاکیــد کــرد کــه بــراى حصــول اطمینــان از رعایــت مقــررات، کلیــه 
ــا از آن خــارج مى شــوند،  ــه قلمــرو گمرکــى وارد ی ــه ب ــى ک کاالهای
ــر»،  ــت خط ــه «مدیری ــى از جمل ــازو کارهای ــتفاده از س ــمول اس مش
«بازرســى هاى منظــم و اتفاقــى» و «به کارگیــرى تجهیــزات و 

شــیوه هاى نویــن بازرســى» مى شــوند. 
امــا به طــور کلــى یکــى از عواملــى کــه در زمــان تشــریفات گمرکى و 
بعــد از مرحلــه اظهــار، بــه ایســتایى و مانــدگارى کاال منجــر مى شــود، 
ــد  ــت گذار معتق ــت؛ سیاس ــا اس ــه ارزش کااله ــیدگى ب ــوع رس موض
ــا اجــراى دســتور جدیــد از ســوى گمــرك و وزارت صمــت،   اســت ب
ایســتایى کاالهــا تــا حــدود زیــادى در مقایســه بــا گذشــته کاهــش 

مى یابــد.
 

جزئیات سیاست ضدتحریمى
بــه گــزارش گمــرك ایــران، بــا توجــه بــه بررســى راهکارهــاى رفــع 
ــا  ــفارش ب ــوز ثبت س ــده در مج ــاق ارزش تعیین ش ــکل عدم انطب مش
ارزش برخــى کاالهــاى اساســى در زمــان اظهــار بــه گمــرکات، ایــن 
موضــوع در دســتور کار سیاســت گذاران قــرار گرفتــه و اکنــون جزئیات 
مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار در ایــن خصــوص، از ســوى معــاون فنى و 

امــور گمرکــى گمــرك ایــران تشــریح شــده اســت. 
در ایــن راســتا، مهــرداد جمال ارونقــى بــا اشــاره بــه پیشــنهاد اســتقرار 
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــر ارزش در وزارت صنع ــم کارشناســى دفت تی
ــم  ــت: آماده ای ــع گف ــن مرج ــا ای ــردى ب ــک و کارب ــل نزدی و تعام
چارچــوب ارزش اقــالم مــورد ثبت ســفارش در زمــان صــدور و اخــذ 
ــن  ــه تعیی ــم کارشناســى چندجانب ــک تی مجــوز مربوطــه، توســط ی

شــود. 
ارونقــى ادامــه داد: مطابــق مصوبــات جدیــد، مقــرر شــده اســت کــه 
ــاى الزم را  ــاکان کنترل ه ــفارش کم ــوول ثبت س ــتگاه هاى مس دس

درخصــوص بررســى و تاییــد ارزش منــدرج در پروفرمــا اینویــس (در 
ــد.  ــام دهن ــفارش) انج ــان ثبت س زم

ــا اشــاره بــه هــدف اصلــى ایــن برنامــه چندجانبــه گفــت: بــه  وى ب
ــع مشــکل در بررســى ارزش کاالهــا از ســوى گمــرکات  منظــور رف
ــورد  ــه ارزش م ــل اینک ــن به دلی ــار و همچنی ــان اظه ــى در زم اجرای
تاییــد مراجــع ذى ربــط در ثبت ســفارش، مــالك تامیــن ارز و اظهــار 
بــه گمــرك قــرار گیــرد، مقــرر شــده اســت کــه ارزش مــورد بررســى 
 TSC گمــرك بــا تلورانــس حداکثــر 15 درصــد باالتــر یــا پایین تــر از
ــدام  ــیدگى و اق ــالك رس ــرورى، م ــى و ض ــاى اساس ــراى کااله ب
گمــرك قــرار گیــرد تــا بدیــن وســیله از بوروکراســى هاى زائــد ادارى 
و تشــکیل غیرمتعــارف پرونده هــاى بیش اظهــارى و کم اظهــارى 

جلوگیــرى شــود. 
معــاون رئیــس کل گمــرك ایــران بــا بیــان اینکــه مصوبــه مذکــور بــه 
ســرعت بــه کلیــه گمــرکات اجرایــى کشــور ابــالغ مى شــود، توضیــح 
داد: بــا اجــراى مفــاد ایــن مصوبــه بســیارى از پرونده هــاى مفتــوح در 
ایــن زمینــه کــه شــائبه کم اظهــارى یــا بیــش  اظهــارى دربــاره آنهــا 
ــرکات  ــد گم ــه بع ــن ب ــود و از ای ــع مى ش ــت، رف ــته اس ــود داش وج
اجرایــى در رســیدگى هاى خــود بــه ارزش اقــالم اعالمــى اظهارشــده 

بــه گمــرك، مطابــق مفــاد مصوبــه مزبــور اقــدام خواهنــد کــرد. 
ــق  ــرد: وف ــوان ک ــش عن ــرى از صحبت های ــش دیگ ــى در بخ ارونق
ــون، رســیدگى  ــى قان ــه اجرای ــور گمرکــى و آیین نام ــون ام ــاد قان مف
ــه ارزش کاال از جملــه وظایــف و صالحیت هــاى ســازمان گمــرك  ب
به شــمار مــى رود، امــا بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، گمــرك ایــران 
آمادگــى کامــل دارد تــا عــالوه بــر اقدامــات فــوق، بــا اســتقرار تیــم 
کارشناســى در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و تعامــل نزدیــک و 
کاربــردى بــا ایــن مرجــع، چارچــوب ارزش اقــالم ثبت ســفارش شــده 
در زمــان صــدور و اخــذ مجــوز مربوطــه، توســط یــک تیم کارشناســى 

چندجانبــه تعییــن شــود. 
ــا رعایــت مقــررات انجــام  ــه گمــرك ب از ایــن طریــق اظهــار کاال ب
ــه ارزش کاال  ــیدگى ب ــر رس ــتایى از نظ ــه ایس ــود و هیچ گون مى ش
ــه ســرعت نســبت  در گمــرکات اجرایــى وجــود نخواهــد داشــت و ب
ــدام  ــرکات اق ــص کاال از گم ــى و ترخی ــریفات گمرک ــام تش ــه انج ب
ــع  ــان اینکــه مجمــوع اقدامــات مذکــور، مان ــا بی مى شــود. ارونقــى ب
از بررســى ارزش توســط گمــرك نیســت، ادامــه داد: ایــن رویکــرد تــا 
حــدود زیــادى، اختالفــات حــادث  شــده و تعــداد پرونده هــاى متشــکله 

ــد.  ــش مى ده ــه را کاه ــن رابط در ای
معــاون فنــى و امــور گمرکــى گمــرك ایــران اعــالم کــرد: گمــرك 
ایــن اختیــار را دارد کــه در بررســى ارزش معامالتــى کاالهاى بورســى 
کــه دائمــا تغییــر قیمــت پیــدا مى کننــد، از منابــع معتبــر بین المللــى 
و بازارهــاى بین المللــى اســتفاده کنــد و برمبنــاى آن ارزش گمرکــى 
ــد؛ همین طــور گمــرك مجــاز اســت در بررســى ارزش  ــن کن را تعیی
گمرکــى بــه  صــورت تکمیل کننــده از خدمــات شــرکت هاى بازرســى 
و فنــى بین المللــى ذى صــالح بهــره ببــرد، البتــه ایــن موضــوع باید در 

زمــان بررســى ارزش ثبت ســفارش کاال مدنظــر قــرار گیــرد. 
ــدد  ــه تشــکیل جلســات متع ــوان ب ــن راســتا مى ت ــزود: درهمی وى اف
ــا اعضــاى اتحادیه هــاى صنــوف مختلــف اشــاره کــرد  کارشناســى ب
کــه گمــرك ایــران بــا برگــزارى ایــن جلســات و شــنیدن توضیحــات 
اعضــاى ایــن اتحادیه هــا و کســب راهنمایى هــاى تخصصــى 
توانســته اســت گام هــاى موثــرى را در اعــالم ارزش هــاى «متقــن»، 

ــردارد.  «مســتند» و «واقعــى» ب
ــریفات  ــام تش ــال انج ــرك درقب ــوولیت گم ــى، مس ــه ارونق ــه  گفت ب
گمرکــى و کاالهــاى وارده و صــادره از لحظــه اظهــار کاال بــه گمــرك 
ــگام  ــتایى به هن ــث ایس ــه باع ــى ک ــى از عوامل ــود و یک ــاز مى ش آغ
تشــریفات گمرکــى و مانــدگارى کاال بعــد از اظهــار مى شــود، بحــث 
ــه سیاســت هاى اتخــاذ  ــه ب ــا توج ــه ب ــه ارزش اســت ک رســیدگى ب
شــده و تغییــر رویــه موجــود، ایــن ایســتایى نســبت بــه قبــل تــا حــد 

قابل مالحظــه اى کاهــش مى یابــد.
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افت ۲۱ درصدی تجارت ايران و ترکيه

مبـادالت تجـارى ایران و ترکیه در 4 ماه نخسـت سـال جارى 
میـالدى بـا افـت 21 درصـدى نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل بـه 866/ 2 میلیارد دالر رسـید.
آمارهـاى منتشرشـده توسـط اداره آمـار ترکیه نشـان مى دهد 
مبـادالت تجـارى ایـران بـا ایـن کشـور در 4 مـاه نخسـت 

سـال جارى میـالدى افـت 21 درصـدى داشـته اسـت.
 بـه گـزارش خبرگـزارى تسـنیم، مبـادالت تجـارى ایـران و 
ترکیـه در 4 مـاه نخسـت سـال جارى میـالدى 866/ 2 میلیارد 
دالر اعالم شـده اسـت. این رقم در 4 ماه نخسـت سـال قبل 

628/ 3 میلیـارد دالر بوده اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش صـادرات ترکیه بـه ایـران در ماه هاى 
ژانویـه تـا آوریـل 2019 با کاهش 16درصدى نسـبت به مدت 
مشـابه سـال قبل مواجه شـده و به 793 میلیون دالر رسـیده 

است.
ترکیـه در ماه هـاى ژانویـه تـا آوریـل سـال قبـل 944 میلیون 
دالر کاال بـه ایـران صادر کـرده بود. واردات ترکیـه از ایران در 
4 ماه نخسـت امسـال نیز افت 8/ 22درصدى نسـبت به مدت 

مشابه سـال قبل داشـته است.
ترکیـه در ماه هـاى ژانویـه تا آوریل سـال قبـل 684/ 2 میلیارد 
دالر کاال از ایـران وارد کـرده بـود که این رقم در مدت مشـابه 

امسـال به 073/ 2 میلیارد دالر کاهش یافته اسـت.
ایـران نوزدهمیـن مقصـد صادراتى و هشـتمین منبـع واردات 
ترکیه در 4 ماه نخسـت 2019 شـناخته شـده اسـت. براسـاس 
ایـن گـزارش در مـاه آوریل صـادرات ترکیـه به ایران نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 6/ 15 درصـد رشـد داشـته و به 
213 میلیـون دالر رسـیده اسـت. واردات ترکیـه از ایـران در 
همیـن مـاه 8/ 37 درصـد افـت داشـته و به 499 میلیـون دالر 

است. رسـیده 

https: //telegram. me/aiti1395
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مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینى وزارت کار:  

ثبت نام جشنواره انتخاب کارآفرينان برتر کشور آغاز شد

وزیر صنعت، معدن، تجارت اعالم کرد:

هدف گذاری برای صادرات به ۱۵ کشور همسايه

ــروى کار وزارت  ــره ورى نی ــى و به ــعه کارآفرین ــر توس ــرکل دفت مدی
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى، از آغــاز ثبــت نام ســیزدهمین جشــنواره 

انتخــاب کارآفرینــان برتــر کشــور تــا 31 تیرمــاه خبــر داد.
 رحیــم ســرهنگى اظهــار کــرد: بــه اســتناد نتایــج حاصــل از تحقیقات 
ســازمان جهانــى توســعه کارآفرینــى (GDEI)، همبســتگى باالیــى 
بیــن کارآفرینــى بــا اهــداف کلــى رفــاه انســانى، نظیــر افزایــش رشــد 
اقتصــادى، کاهــش نابرابــرى درآمــدى، بهبــود کیفیت محیط زیســت 

و ثبــات در جامعــه وجــود دارد.  
ــى  ــى مبتن ــى اقتصــاد، حاصــل فعالیت هــاى کارآفرین ــع پویای در واق
بــر تشــخیص فرصت هــا اســت، رویکــرد جشــنواره ســیزدهم نیــز بــر 
مبنــاى شناســایى و معرفــى بنگاه هــاى کارآفریــن ُپــر رشــدى اســت 
کــه بــا تکیــه بــر نــوآورى و پذیــرش مخاطــرِه فعالیت هــاى نوآورانــه 
ــان  ــت در می ــا، ایجــاد رقاب ــه در بازاره ــوذ آگاهان ــه نف ــادر ب خــود، ق
بنگاه هــا و بهبــود عملکــرد کلــى اقتصــاد هســتند، از ایــن رو شایســته 
اســت ایــن الگوهــاى موفــق بــه عنــوان نیــروى صلــح و برابــرى و 
رفــاه فراگیــر انســانى بــه جامعــه معرفــى و مــورد تقدیــر قــرار گیرنــد. 
وى خاطرنشــان کــرد: کارآفرینــان برتــر عــالوه بــر معرفى بــه جامعه 
ــز  ــتان» نی ــى اس ــون کارآفرین ــد در «کان ــا، مى توانن ــر از آنه و تقدی

ــروز راه نجــات اقتصــاد  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: ام وزی
کشــور در توســعه صــادرات غیر نفتــى اســت و بــر همیــن مبنــا روى 
ــژه اى  ــذارى وی ــایه هدف گ ــور همس ــه 15 کش ــادرات ب ــش ص افزای

انجــام داده ایــم.
رضــا رحمانــى در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتى بــا محوریت توســعه 
ــادرات در  ــعه ص ــت توس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــى ب ــادرات غیر نفت ص
شــرایط خــاص اقتصــادى کشــور گفــت: بــراى پیشــبرد اهــداف ایــن 
برنامــه و در راســتاى بهره گیــرى از ظرفیت هــا و توانمندى هــاى 
اتــاق بازرگانــى، در مــواردى کــه الزم باشــد موضــوع تفویــض برخــى 

ــم. ــه ســرعت انجــام مى دهی ــارات را ب اختی
ــه 15 کشــور همســایه از  ــش صــادرات ب ــراى افزای ــه داد: ب وى ادام
ــات  ــادرات کاال و خدم ــیر ص ــئول در مس ــتگاه هاى مس ــه دس هم
انتظــار داریــم کامــًال همســو عمــل کننــد تــا شــاهد حصــول نتایــح 

ــیم. ــورمان باش ــاد کش ــطح اقتص ــذارى در س ــن هدف گ الزم از ای
رحمانــى تاکیــد کــرد کــه هرکجــا مســئول یــا دســتگاهى همــکارى 
ــرى  ــت مطالبه گ ــا جدی ــوع را ب ــاً موض ــد، قطع ــته باش الزم را نداش

مى کنــد.
وى همچنیــن خاطرنشــان کــرد: در اعمــال سیاســت هاى ارزى 
ضــرورت دارد بانــک مرکــزى بحــث توســعه صــادرات غیر نفتــى و 

ــد. ــرار ده ــود ق ــر خ ــد را مد نظ ــق تولی رون

عضــو شــده و بــه عنــوان اتــاق فکــر کارآفرینــى اســتان ایفــاى نقش 
کــرده و عــالوه بــر ارائــه پیشــنهادات و طرح هــا در راســتاى ایجــاد 
اشــتغال و توســعه کارآفرینــى در اســتان، بــه بهبــود فضــاى کســب و 

کار کمــک کننــد. 
ــگاه  ــا در «باش ــت آنه ــن عضوی ــرد: همچنی ــح ک ــرهنگى تصری س
ــن  ــر کشــور» از دیگــر دســتاوردهاى انتخــاب در ای ــان برت کارآفرین
جشــنواره اســت. وى ادامــه داد: تمامــى کارآفرینــان از 8 خــرداد مــاه 
لغایــت 31 تیرمــاه ســال جــارى مى تواننــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه بــا 
نشــانى www.karafarinanebartar.ir و تکمیــل فراینــد ثبــت نــام 

در ایــن رقابــت شــرکت کننــد.
ــد  ــروى کار تاکی ــى و بهــره ورى نی ــر توســعه کارآفرین ــرکل دفت مدی
کــرد: کارآفرینــان همچنیــن بــراى کســب اطالعــات بیشــتر بــه اداره 
ــتغال و  ــت اش ــا معاون ــتان و ی ــى اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کل تع
کارآفرینــى بــه نشــانى تهــران، خیابــان آزادى، بین خــوش و بهبودى، 
ــعه  ــر توس ــم، دفت ــه هفت ــى، طبق ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
کارآفرینــى کدپســتى 1457994861، شــماره تلفــن64492751 
نشــانى  بــه  رایانامــه  و   66580127 دورنــگار   ،64492665 و 

karafarini@mcls.gov.ir مراجعــه کننــد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد 
در خصــوص اعمــال ســازوکارهاى متفــاوت تعرفــه اى، کمــک 
خواهیــم کــرد شــاهد جهــش واقعــى در حجــم صــادرات ایــران بــه 

ایــن 15 کشــور باشــیم.
رحمانــى اعــالم کــرد: بــراى هــر یــک از کشــورهاى هــدف صادراتى 
مســئول مشــخصى تعییــن کــرده و ضمــن بررســى دقیــق زمینه هاى 
ــه  ــزان افزایــش صــادرات را ب ــه کشــورهاى مقصــد، می ــى ب صادرات

طــور مســتمر رصــد خواهیــم کــرد.
ــى  ــر کارت هــاى بازرگان ــى ب ــه افزایــش بعــد نظارت ــا اشــاره ب وى ب
صــادر شــده، اظهــار داشــت: ســاماندهى نشــدن کارت هــا و صــدور 
بــدون کنتــرل کارت بــراى برخــى افــراد در حقیقــت بــه نــوع عملکرد 
ــن  ــه در ای ــد ک ــدى وارد مى کن ــیب ج ــى آس ــاق بازرگان ــود ات خ

خصــوص انتظــار بیشــترى از ایــن مجموعــه داریــم.
ــرد: از همــه  ــد ک ــان تاکی ــدن و تجــارت در پای ــت، مع ــر صنع وزی
ــق  ــتاى تحق ــرزى در راس ــتان هاى م ــژه از اس ــه وی ــتان ها ب اس
ــایه  ــورهاى همس ــه کش ــى ب ــادرات غیر نفت ــش ص ــداف افزای اه
ــط  ــم و به طــور جــدى مشــکالت و مســائل مرتب ــت مى کنی حمای
ــق ایــن بخــش مهــم  ــا رون ــا ب را رصــد و اقــدام خواهیــم کــرد ت
ــور  ــطح کش ــد در س ــه تولی ــتر عرص ــه بیش ــر چ ــق ه ــاهد رون ش

باشــیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر داد 

صدور ۱۳۰۰ کارت  بازرگانی جديد در يک ماه!

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت همچنیــن اعــالم کــرد: بــا وجود 
ــدگان،  ــت از صادرکنن ــراى حمای ــه ب ــى در بودج ــى روش های طراح
ــان از  ــارد توم ــا 20 میلی ــت تنه ــاد دریاف ــاق افت ــل اتف آنچــه در عم

ــود. ــده ب ــى ش ــوق هاى پیش بین مش
بــه گفتــه مــودودى، ســال قبــل برنامه ریــزى شــده بــود یــک درصــد 
از تعرفــه کاالهــاى وارداتــى جــز اقــالم دارویى و اساســى بــه حمایت 
از صادرکننــدگان اختصــاص یابــد. برآوردهــاى ابتــداى ســال حاکى از 
آن بــود کــه ایــن رقــم بــه حــدود 1,300 میلیــارد تومــان مى رســد که 
بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز و ممنــوع شــدن واردات برخــى کاالها 

ایــن رقــم تــا پایــان ســال بــه مــرز 600 میلیــارد تومان رســید. 
بــا ایــن وجــود آنچــه تاکنــون بــه ســازمان توســعه تجــارت از ایــن 
ــر از دو  ــى کمت ــه رقم ــان ک ــارد توم ــدود 20 میلی ــیده ح محــل رس
درصــد کل اعتبــارات تعلــق گرفتــه اســت کــه محدودیت هایــى براى 

حمایــت از صادرکننــدگان ایجــاد کــرده اســت.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد: در تــالش هســتیم 
حداقــل رقــم محقــق شــده بــه ســازمان توســعه تجــارت برســد تــا 
ــم.  ــال کنی ــر را فع ــى مدنظ ــم بخشــى از مشــوق هاى صادرات بتوانی
متأســفانه در ســال قبــل بــا توجه بــه برخــى تحــوالت در جایگاه هاى 
مدیریتــى ســازمان هاى ذیربــط پیگیرى هــاى مــا بــه نتیجــه نرســید، 
امــا همچنــان در تالشــیم کــه ایــن رقــم در اختیــار ایــن ســازمان قرار 
ــا بیــان این کــه منبــع مشــوق هاى مالــى ســال  بگیــرد. مــودودى ب
ــد  ــرد: هرچن ــار ک ــوم اســت، اظه ــدگان نامعل ــراى صادرکنن 1398 ب
اعــالم شــده که بــراى حمایــت از صادرکننــدگان 780 میلیــارد تومان 
منابــع در نظــر گرفتــه شــده، امــا هنــوز تکلیــف مــا دربــاره چگونگــى 
وصــول آنهــا مشــخص نیســت و تــالش مى کنیــم بــا پیگیرى هــاى 

الزم تکلیــف ایــن رقــم مشــخص شــود.

ادامه از صفحه 1
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عضو جديد

مدیرعامل: اصغر لباف
محل کارخانه: اصفهان

استر  پلى  فیالمنتى  نخ  فعالیت:  زمینه 
کامال آرایش یافته با فرایند بچ

انجمن صنایع نساجى ایران عضویت 
را  بهاران  شمیم  شیمى  و  نسج  شرکت 
به مدیران آن واحد به ویژه جناب آقاى 

اصغرلباف خوش آمد عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و 
شرکت نسج و شیمى شمیم بهاران را آرزومند است.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

شرکت نسج و شیمى شمیم بهاران

۱۰۰ ميليارد تومان ضمانتنامه برای طرح ملی پوشاک صادر می شود

این  گفت:  کوچک  صنایع  سرمایه گذارى  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
صندوق به شرط افزایش سرمایه، قادر به صدور ضمانتنامه براى تامین 

مالى واحدهاى صنعتى سیل زده خواهد بود.
در  امسال  اوایل  و  پارسال  اواخر  سیالب  به  مقیسه»   «محمدحسین 
افزود:  و  کرد  اشاره  جنوب غرب کشور  و  مرکزى  استان هاى شمالى، 
سیالب خسارت هایى را به بناها، ماشین آالت، خطوط تولیدى و مواد اولیه 

شهرك هاى صنعتى مستقر در این استان ها وارد کرد. 
وى با بیان اینکه بسیارى از واحدهاى صنعتى براى تامین منابع مالى نیاز 
به ضمانت نامه دارند، گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک 
مى تواند بخشى از این ضمانت نامه ها را صادر و گره تامین مالى واحدهاى 

صنعتى را باز کند. 
به گزارش  شاتا، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک 
اظهار داشت: در زلزله سال 96 سرپل ذهاب نیز این اقدام عملى شد؛ در آن 
زلزله، 50 واحد صنعتى مستقر در شهرك صنعتى سرپل ذهاب آسیب دید 

که در آن زمان 35 واحد آن فعال بود. 
مقیسه ادامه داد: با تالش هاى انجام شده، 28 فقره ضمانتنامه به مبلغ 15 
میلیارد تومان براى این واحدها صادر شد؛ این در حالى بود که اکثر آنها 
تا زمانى که ضمانتنامه دریافت نکرده بودند، امکان تامین مالى برایشان 

فراهم نشده بود. 
وى خاطرنشان کرد: هفته گذشته هیاتى از این صندوق به استان گلستان 
سفر و از واحدهاى آسیب دیده از سیل اخیر در این استان بازدید کرد که 

در نهایت خسارت واحدهاى صنعتى آن 300 میلیارد تومان ارزیابى شد. 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک بیان داشت: 
براى خوزستان، لرستان و سایر استان هاى سیلزده نیز برنامه مشابهى را 
در دستور کار داریم تا با صدور ضمانتنامه بتوانیم بخشى از مشکالتشان 

را برطرف کنیم. 
مقیسه گفت: نیمى از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذارى 
صنایع کوچک به طرح ملى پوشاك اختصاص مى یابد که در فاز نخست 

100 میلیارد تومان خواهد بود. 
وى با اشاره به طرح ملى پوشاك، افزود: وزراتخانه هاى صنعت و تعاون، 
همچنین سازمان برنامه و بودجه و انجمن پوشاك در این طرح مشارکت 
صدور  با  نیز  کوچک  صنایع  سرمایه گذارى  ضمانت  صندوق  و  دارند 

ضمانتنامه به واحدها در آن ایفاى نقش مى کند.
به  مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک ،  به گفته 
محض موافقت با افزایش سرمایه این صندوق که اکنون به عنوان یک بند 
کلى در قانون بودجه سال 98 لحاظ شده است، ضمانت نامه هاى مورد نیاز 

این طرح صادر خواهد شد. 
اکنون سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک 110 میلیارد 
تومان است، اما مسئوالن صندوق پیشنهاد افزایش سرمایه به 500 میلیارد 
تومان را مطرح کرده اند تا بتوانند دستکم پنج برابر این رقم ضمانت نامه 
صادر کنند. مقیسه توضیح داد: در این طرح مقرر شده تا در هر استان 20 
کارگاه تولیدى براى برندى مشخص از پوشاك ایجاد شود که طراحى، 

تولید تا فروش محصول را مدیریت خواهند کرد. 
وى بیان داشت: طرح ملى پوشاك در فاز نخست در پنج استان به صورت 
آزمایشى اجرا مى شود و در نظر داریم در این مرحله 100 میلیارد تومان 
ضمانتنامه براى واحدهاى مشارکت کننده صادر کنیم که در فازهاى بعدى 

این رقم افزایش خواهد یافت. 
بیست و چهارم آذر 1383 قانون تاسیس «صندوق ضمانت سرمایه گذارى 
صنایع کوچک» زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت به تصویب مجلس 
شوراى اسالمى رسید؛ اساسنامه صندوق در سال 1384 مصوب هیات 
نخستین   ،1385 سال  در  کار  به  آغاز  از  پس  صندوق  و  شد  دولت 

ضمانت نامه خود را در سال 1386 صادر کرد. 
پارسال در مجموع 293 فقره ضمانت نامه به ارزش دو هزار و 140 میلیارد 

ریال از سوى این صندوق صادر شد.

رقابت پوشاک ايرانی با پوشاک خارجی از نظر کيفی

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك ایران گفت: کیفیت 
برخى از برند هاى ایرانى با پوشاك خارجى برابر است ولى با قیمت پایین تر 

به مشترى عرضه مى شود  .
 بهرام شهریارى نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك 
ایران گفت: با نگاهى به سیر تاریخى پوشاك در ایران مشخص مى شود 
تا  باال بوده است  این عرصه بسیار  تولید کنندگان ما در  توانمندى  که 
جایى که در دهه 80 صادرات پوشاك به کشورهاى اروپایى معادل 150 
میلیون دالر بود ولى با توجه به سیاست هاى ارزى دولت و پایین بودن 
دستورى نرخ دالر و واردات پوشاك خارجى با نرخ پایین، عرصه رقابت از 

تولیدکنندگان داخلى سلب شد. 
به گزارش فصل اقتصاد، وى یکى از عوامل پایین بودن کیفیت برخى 
از پوشاك داخلى را به دلیل پایین بودن قیمت پوشاك بى کیفیت چینى 
دانست و افزود: با ورود پوشاك ارزان قیمت چینى بسیارى از تولید کنندگان 
به دلیل باال بودن قیمت تمام شده، قدرت رقابت قیمتى را نداشتند و به 

منظور ماندگارى و حفظ در بازار مجبور به استفاده از مواد اولیه و تولید 
ارزان قیمت شدند که حاصل این اقدام تولید پوشاك بى کیفیت بود. 

وى افزود: در حال حاضر نیز به دلیل سطح درآمد هاى متفاوت و قدرت 
خرید پایین برخى از افراد، تعدادى از تولید کنندگان مجبورند پوشاکى را 
تولید نمایند که قیمت تمام شده پایین داشته باشد. ولى با این حال در ایران 
برندهایى تولید مى شوند که از نظر کیفى قابل رقابت با برند هاى خارجى و 
حتى باالتر از آنها هستند. وى افزود: کیفیت برخى از صنایع چرمى ایران از 

رقباى خارجى نیز برتر مى باشد. 
عمده  ایران،  پوشاك  و  نساجى  و صادرات  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب 
مشکالت صنعت پوشاك را در تامین مواد اولیه و نقدینگى دانست و گفت : 
به دلیل نوسانات قیمت ارز براى تامین مواد اولیه همچون پنبه براى 
کارخانجات ریسندگى این صنعت با مشکل روبروست چرا که بخشى از 

پنبه و الیاف مصنوعى مورد نیاز کشور از راه واردات تامین مى شود. 
وى افزود: با کاهش ارزش پول ملى نیز میزان نقدینگى تولیدات با مشکل 
روبرو شده است . به عنوان مثال سال گذشته با 10 میلیارد تومان 100 هزار 
تکه پوشاك تولید مى شد که این میزان امسال به 50 هزار تکه کاهش 

یافته است. 
شهریارى افزود: متاسفانه تزریق نقدینگى توسط بانک ها بیشتر به حوزه 
ساختمان انجام شده است در صورتیکه در بخش تولید نیاز بیشترى وجود 

دارد.
وى در خصوص اتخاذ سیاست جلوگیرى از واردات پوشاك به کشور گفت: 
یکى از آسیب هاى منع واردات از دست دادن فضاى رقابتى است ولى 
با توجه به کاهش ذخائر ارزى مهم ترین مبحث جلوگیرى خروج ارز از 

کشور است. 

بنیانگذار  و  -موسس  افشار  احمد  حاج  درگذشت 
شرکت ماه نخ قزوین- را به خانواده محترم ایشان 
تسلیت عرض نموده و رحمت الهى براى آن عزیز از 
دست رفته و آرزوى صبر و  شکیبایى براى  بازماندگان 

از درگاه خداوند منان مسألت داریم.
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جناب آقاى مهندس حسن نیلفروش زاده   درگذشت 
همسر خواهر گرامیتان را تسلیت عرض مى نماییم.
از خداوند متعال براى آن مرحوم علّو درجات و براى 
مسألت  بردبارى  و  صبر  بازماندگان  سایر  و  شما 

داریم.
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و  -موسس  یزدى  مجاهد  نصراله  حاج  درگذشت 
بنیانگذار شرکت هاى  تولیدى سارى بافت و نساج 
تسلیت عرض  ایشان  خانواده محترم  به  را  بایا-  
مى نماییم و  و براى آن عزیز سفر کرده، علّو درجات 

را مسألت داریم.
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