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ادامه در صفحه 2 

مجموعه اولویت های کمیسیون صنایع اتاق ایران در تدوین برنامه هفتم 
توسعه همچون ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری توسعه صادرات و 
ممنوعیت استقرار واحدهای تولیدی خارج از شمول طرح آمایش سرزمینی 

ظرف یک ماه آینده ارائه خواهد شد.
تازه ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با دستور کار برنامه ریزی برای 
ورود این کمیسیون به برنامه هفتم توسعه و تعیین اولویت های آن برگزار شد. 
در این نشست قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با تأکید بر اینکه 
اتاق ایران معتقد است تداوم برنامه های توسعه ای به شکل فعلی و اینکه 
مجموعه احکامی تدوین شوند که آثار اجرایی نداشته باشند بی فایده خواهد 
بود گفت: با وجود نقدی که به چهارچوب و محتوای برنامه توسعه داریم اما 

نمی توانیم در تدوین آن مشارکت نداشته باشیم.
به گزارش  پایگاه خبری اتاق ایران، او با بیان اینکه ظرف چند روز آینده 
سیاست های کلی برنامه هفتم ابالغ خواهد شد ادامه داد: به نظر می رسد 
دولت قرار است تا پایان شهریور این برنامه را به مجلس ارائه کند. لذا 
کمیسیون های مختلف اتاق مدتی فرصت دارند تا اولویت های خود را برای 

تدوین این برنامه اعالم کنند.
قاسمی با بیان اینکه اتاق ایران دو هدف را به عنوان رویکرد اصلی بخش 
خصوصی در تدوین برنامه هفتم دنبال می کند افزود: اول بهبود بهره وری 
و دوم توسعه صادرات، دو مطالبه اصلی اتاق ایران از دولت در برنامه هفتم 
توسعه است. اما در کنار این منتظر هستیم هر کدام از کمیسیون های اتاق 
پیشنهادات و اولویت های خود را با در نظر گرفتن این دو هدف گذاری ارائه 
دهند. مثاًل کمیسیون صنایع باید بیان کند برای توسعه صادرات یا افزایش 
بهره وری صنعت چه اولویت هایی باید در تدوین برنامه هفتم در نظر گرفته 
شود. این مطالبه منطقی است که از دولت خواسته شود مسیر ۵ ساله قیمت 

انرژی برای بخش صنعت را روشن کند.
در ادامه علیرضا کالهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره 
به لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام افزود: این امر منابع ۱۰ میلیارد 
دالری در اختیار دولت قرار می دهد که ما انتظار داریم حدود یک چهارم 
از این مبالغ از طریق سازمان گسترش صرف افزایش بهره وری و توسعه 
صادرات در صنعت شود. باید تالش کنیم این موضوع در برنامه هفتم 

گنجانده شود که این چنین منابعی به جای اینکه در حوزه جاری هزینه شود 
به سمت سرمایه گذاری سوق داده شود. اگر چنین منابعی وارد هزینه عمومی 
دولت نشده و به صورت هدفمند برای کمک به واحدهای تولیدی استفاده 

شود کمی می تواند عدالت را در توزیع منابع برقرار کند.
بیان  به  تولیدی  و  صنعتی  تشکل های  نمایندگان  از  تعدادی  ادامه  در 
و  دستوری  قیمت گذاری  موضوع  جمله  از  خود  نظر  مورد  اولویت های 
آسیب های آن، قطعی برق و کمبود سایر زیرساخت های تولید، شناخت 
صحیح ماهیت تنظیم گری در بازارهای کاالیی، ارائه تعریف مشخص از 
مقوله حمایت از صنایع تولیدی، توجه به ضرورت های محیط زیستی را 
بیان کردند.کالهی صمدی با جمع بندی اظهارات مطرح شده گفت: ایجاد 
صندوق حمایت از سرمایه گذاری توسعه صادرات و مأموریت آن برای توسعه 
زنجیره ارزش، ضرورت ایجاد یک نهاد رگوالتوری در حوزه های مختلف و 
نه فقط در تنظیم روابط صنایع باالدستی-پایین دستی بلکه حتی در حوزه 
انرژی و برق و گاز، قطع حمایت های دولتی برای رشته هایی که اشباع 
شده اند و اغلب سرمایه گذاری در آن ها با انگیزه دریافت رانت های دولتی 
انجام می شود و ممنوعیت استقرار واحدهای تولیدی خارج از شمول طرح 

آمایش سرزمینی باید در احکام برنامه دیده شوند.
پایان مقرر شد تا مجموعه پیشنهادات مدون کمیسیون صنایع در  در 
خصوص اولویت های این کمیسیون در برنامه هفتم توسعه ظرف یک ماه 

آینده به مرکز پژوهش های اتاق ایران ارائه شود.

در جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح شد:

اولویت های بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه، تا یک ماه دیگر ارائه می شود

در برنامه گفتگوی ویژه خربی مطرح شد:
بررسی راهکارهای توسعه صنعت نساجی،پوشاک،چرم، کیف و کفش

یکی از بخش های گفت وگوی ویژه خبری در مورد بررسی راهکارهای 
توسعه صنعت نساجی،پوشاک،چرم، كیف و كفش بود كه در این برنامه 
مهندس مجتبی دستمالچیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران- و رسول شجری-  رئیس اتحادیه كفاشان دست دوز تهران- به 

صورت حضوری و محمدمهدی برادران- معاون صنایع عمومی وزارت 
ابوالقاسم شیرازی- رئیس اتحادیه صنف تولیدكنندگان و   ، صمت- 
فروشندگان پوشاک تهران- و علی حسن زاده دلیر رئیس هیئت مدیره 

انجمن صنایع چرم ایران- در قالب تماس تلفنی حضور داشتند.
از  وزارت صمت-  معاون صنایع عمومی  برادران-  ابتدا محمدمهدی 
نساجی و پوشاک به عنوان یکی از صنایع ریشه دار، اشتغال زا و دارای 
بازار رقابتی یاد كرد و افزود: بالغ بر 7540 واحد صنعتی و 250 هزار 
واحد صنفی در این بخش به فعالیت می پردازند كه زمینه اشتغال بالغ بر 

دو میلیون نفر را به وجود آورده اند.
وی افزود: نساجی در مقایسه با سایر صنایع حاشیه سود كمتری دارد و 
شاید از حداقل امتیازات حمایتی برخوردار باشند به همین دلیل نیازمند 
توجه ویژه ای است كه در جلسه اخیر معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
مسئوالن  به  دست اندركاران  و  فعاالن  دیدگاه های  و  نظرات  صمت، 

منعکس شد.
نخستین جلسه کارگروه نخ فیالمنت انجمن صنایع نساجی ایران با 
حضور اعضای این کارگروه در صبح روز یکشنبه اول خرداد ماه در 
محل دفتر انجمن تشکیل شد. در این نشست که شرکتهای صاحب 
نام این صنعت حضور داشتند در خصوص مسائل   پیش روی توسعه 
این صنعت بحث و تبادل نظر شد هم افزائی در تامین مواد اولیه      
مورد نیاز با قیمت مناسب در جهت کاهش قیمت تمام شده در 
حمایت از زنجیره ارزش یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث 
این نشست بود. حاضرین همچنین در خصوص چگونگی عرضه 
مواد اولیه مورد نیاز در بورس و لزوم افزایش کف عرضه در جهت 
کاهش رقابت و نیز موضوع عرضه محصوالت تولیدی در بورس و 
مشکالتی که این موضوع برای واحدهای تولیدی بهمراه خواهد 
داشت بحث وتبادل نظر نمودند موضوع همفکری و اتخاذ تصمیم در 
خصوص میزان واردات  مستربچ و بوبین کاغذی در جهت حمایت 
از ساخت داخل و همچنین تامین کیفی واحدهای نخ فیالمنت از 
جمله موضوعات مورد بحث در این نشست بود. همچنین در این 
جلسه در خصوص انتخاب رئیس و دبیر كارگروه بحث 
نهایت  در  كه  پذیرفت  بسیاری صورت  نظر  تبادل  و 
به سمت  لباف  اكبر  و  بروجنی  اخوان  آقایان حسین 

رئیس و دبیر كارگروه انتخاب شدند.
که ضمن تبریک به این عزیزان موفقیت بیش از پیش اعضای 

کارگروه را مسألت داریم.

در کارگروه نخ فیالمنت انجمن بررسی شد :

 چگونگی عرضه محصول در بورس کاال
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صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  دستمالچیان-  مجتبی  مهندس 
نساجی ایران- ضمن تأیید سخنان معاون صنایع عمومی وزارت صمت 
به سرمایه گذاری  نیاز  و  باال  اشتغال زایی  پیشینه درخشان،  بر  مبنی 
اندک صنعت نساجی ابراز داشت: متأسفانه حجم صنعت نساجی طی 
سال های گذشته كوچک تر شده و سوال اینجاست چرا چنین صنعتی 
با قابلیت های چشمگیر به جای رشد و توسعه روزافزون، روند نزولی 

خود را طی می كند.
وی، كم توجهی دولت، واردات بی رویه منسوجات و پوشاک، تمركز و 
اولویت دهی به صنایع بر درآمد باالتر را از مهم  ترین دالیل افت صنایع 
نساجی كشور برشمرد و گفت: این صنعت از هیچ یارانه یا رانت خاصی 
استفاده نمی كند، مصرف آب و انرژی در آن بسیار پایین است و در مقابل 

ارزش افزوده قابل توجهی برای كشور به وجود می آورد.
مهندس دستمالچیان ابراز امیدواری كرد كه ماحصل جلسه با معاون 
اول رئیس جمهور، دلگرمی و امیدواری صنعتگران به عزم دولت جدید 
برای رفع مشکالت است. همچنین برای صنایع باید چشم انداز بلندمدت 
)حداقل پنج ساله( ترسیم شود تا صنعتگر و سرمایه گذار نسبت به آینده 

اطمینان كامل داشته باشند.
ابوالقاسم شیرازی- رئیس اتحادیه صنف تولیدكنندگان و فروشندگان 
پوشاک تهران- در تماس تلفنی با گفت وگوی ویژه خبری، حضور در 
جلسه تخصصی صنعتگران نساجی با معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
صمت را فرصت بسیار خوبی برای طرح مشکالت نساجی و پوشاک 
انگیزه  به صنعتگران  برگزاری چنین نشست  هایی  و گفت:  برشمرد 
مضاعف جهت ادامه تولید می دهد و می توانند به طور مستقیم و رو در رو 

موانع و چالش ها را با مدیران ارشد كشور در میان بگذارند.
عمده مشکالت صنایع نساجی و پوشاک به اعتقاد شیرازی، تأمین به 
موقع مواد اولیه، فقدان شهرک های صنفی و صنعتی)به عنوان نیاز اصلی 
فعاالن صنفی و صنعتی تا بتوانند در قالب خوشه به فعالیت بپردازند، 
معضالت مربوط به مالیات و تراكنش های مالی، همچنین قاچاق بود؛ البته 
طی 3-4 سال گذشته، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در زمینه كنترل 
قاچاق پوشاک عملکرد موفقی داشته اما همچنان شاهد رشد قاچاق در 
فضای مجازی هستیم كه از طریق پست جمهوری اسالمی ایران به 
دست مصرف كنندگان می رسد. برادران- معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت-  در تکمیل سخنان خود اظهار داشت: مسائل مطروحه در جلسه 
با معاون اول رئیس جمهور در چند بخش تقسیم بندی شد. اموری كه در 

بخش معاونت صنایع عمومی در ماه های اخیر دنبال شده و رشد تولید 
و صادرات را به همراه داشته به طوری كه با صادرات حدود 800 میلیون 
دالری در سال گذشته مواجهیم و روند دو ماه ابتدایی سال جاری نیز 
نسبت به مدت مشابه، صعودی و چشمگیر است. پس از جلسه نیز وزیر 
صمت بر پیگیری برخی مسائل تأكید كردند كه به امید خداوند در اولین 
فرصت برطرف خواهد شد وی با اشاره به حذف معافیت مالیاتی واردات 
ماشین آالت صنعتی، طبق مصوبه مجلس گفت: دولت مترصد به حداقل 
رساندن تعرفه است تا بتواند بازسازی و نوسازی صنایع، ایمنی سازی 
تولیدات و ارتقای كیفیت محصوالت را پیش ببرد و در این راستا استفاده 

از ماشین آالت قدیمی و مستهلک در خطوط تولید نگران كننده است.
برادران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن وزارت اقتصاد 
در گردش خاطرنشان  و سرمایه  بانکی  نظام  مالیاتی ،  امور  پیرامون 
كرد: موضوع قاچاق، انتظار تولیدكنندگان از دولت، جمع  آوری تابلوها و 
توقف فعالیت فروشگاه هایی است كه با نام نشان تقلبی غربی و عرضه 
گسترده اجناس قاچاق در بازار حضور دارند كه امیدوارم این موارد با 
همکاری تمام دستگاه های ذی ربط به سرانجام موثر و مثبت منتهی شود.  
این مقام مسئول در مورد تهیه مواد اولیه واحدهای نساجی نیز از مذاكره 
با مسئوالن مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان و به دنبال آن افزایش 

60 هزارتنی سهمیه ها خبر داد.
در بخش دیگر این گفت وگوی ویژه خبری، رسول شجری-  رئیس 
برگزاری  استمرار  خواهان  تهران-  دست دوز  كفاشان  اتحادیه 
نشست های مشترک صنعتگران بخش خصوصی با مسئوالن عالی رتبه 
كشور شد و گفت: در جلسه اخیر تقریباً تمام مشکالت صنایع نساجی، 
پوشاک، چرم، كیف و كفش مورد اشاره )از مالیات بر ارزش افزوده تا 
واردات مواد اولیه و صادرات(  قرار گرفت و پیشنهادی كه به صورت 
مکتوب در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت؛ تشکیل كارگروه 
تخصصی صنعت نساجی بود تا نظرات صنعتگران و تولیدكنندگان در 

مورد مشکالت مختلف جمع بندی و به متولیان دولتی ارجاع شود.
شجری در پاسخ به این سوال كه آیا در تصمیم گیری های اقتصادی و 
صنعتی از تشکل  های تخصصی و فعاالن بخش خصوصی نظرخواهی 
می شود یا خیر؛ گفت: متأسفانه در حال حاضر تشکل  ها مورد مشورت و 
نظرخواهی دولتمردان قرار نمی گیرند و یکی از گالیه های ما كم توجهی 
و  اتحادیه ها  اصناف،  اتاق  مدیران  ارزشمند  تجارب  به  دولتمردان 

انجمن های تخصصی در تصمیم گیری هاست.

در برنامه گفتگوی ویژه خربی مطرح شد:
بررسی راهکارهای توسعه صنعت نساجی،پوشاک،چرم، کیف و کفش

خالصه مذاکرات هزار و صد و هشتمین نشست هیأت مدیره
هزار و صد و هشـتمین نشسـت هیأت مدیره انجمن صنایع 
نسـاجی ایران با حضـور اكثریت اعضای هیـأت مدیره پیرو 
دعوت نامـه شـماره 12878-1401 مـورخ 1401/02/25 
در روز یکشـنبه مـورخ 1401/03/01 در محـل دفتر انجمن 
صنایـع نسـاجی ایران برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیل 
بحـث و تبـادل نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ 

تصمیـم به عمـل آمد.

۱-خالصـه مذاکـرات هـزار و صد و  ششـمین نشسـت هیئـت مدیره 
مـورخ ۰2/۱8/ ۱4۰۱ و هـزار و صـد و هفتمیـن نشسـت هیئت مدیره 
مـورخ ۱4۰۱/۰2/3۱ قرائـت و بـه امضای حاضرین در نشسـت مذکور 

رسید.
2-جنـاب آقای سـید رضـا الجوردی گـزارش مختصری از ششـمین 
همایش فرش ماشـینی کاشـان که در ۱4۰۱/۰2/2۰ با همت دانشگاه 

آزاد اسـالمی برگزار شـده بود ارائـه فرمودند.
3-آقـای مهنـدس امامی رئـوف گزارشـی از برگزاری نشسـت کمیته 
الیـاف انجمـن در تاریخ ۱4۰۱/۰2/2۱ و موارد حاشـیه ای مطرح شـده 
و توضیحـات مبسـوطی در خصـوص نتایـج انتخابـات رئیـس و دبیر 
کارگـروه ارائـه فرمودند که پـس از بحث و تبادل نظـر نتایج انتخابات 
کارگـروه مذکـور مـورد تائید قرار گرفت و مقرر شـد جلسـه مشـترکی 

هـم بـا رئیس کارگـروه صـورت پذیرد.
4-عضویت شـرکتهای مهندسـین مشاور درسـا صنعت تهران - تابان 

نخ بهارسـتان -زروان پرشـین- مطرح و مورد تصویـت قرار گرفت.
از  ۵-آقـای مهنـدس محمـد مهـدی مباشـر گـزارش مختصـری 
نشسـت کارگروه موکـت انجمن در روز دوشـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰2/۱9  
ارائـه فرمودنـد و در ادامـه گزارش مختصر جلسـه کمیته توسـعه بازار 
کنفدراسـیون صادرات و کمیسیون تسـهیل تجارت اتاق تهران توسط 

ایشـان ارائـه گردید.
6-آقـای مهـدی ضابطـی گـزارش مختصـری از برگزاری نمایشـگاه 
دموتکـس ترکیـه ارائه فرمودنـد و موضوع عدم تولی گری شـرکتهای 
ایرانـی حاضـر در نمایشـگاه را کلیدی دانسـتند و خواسـتار چاره جوئی 

برای آن شـدند.
7-آقـای مهـدی کاردان گـزارش مختصـری از نشسـت کارگـروه 
ریسـندگی الیـاف کوتـاه انجمـن روز شـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰2/3۱ ارائه 

فرمودند.
8-آقـای مهنـدس نیلفـروش زاده گـزارش مختصـری از نشسـت 
کارگـروه بافندگی انجمن در روز سـه شـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰3/2۰ ارائه 

فرمودند.
9-آقـای دکتـر کاظمـی گـزارش مختصـری از نشسـت کارگـروه نخ 
فیالمنـت انجمـن در روز یکشـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰3/۰۱ ارائه فرمودند.

۱۰-آقـای محمد مهدی سـمائیان گزارش مختصـری از حضور جناب 
آقـای سـیاهکلی نماینـده محتـرم مـردم قزویـن در مجلس شـورای 
اسـالمی در روز دوشـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰2/26 در دفتـر انجمـن ارائـه 

فرمودند.
۱۱-جنـاب آقـای دکتـر هـادوی مدیـر کل دفتر صنایع ماشـین آالت 
و تجهیـزات و سـرکار خانـم مهنـدس یزدانـی فـر مدیر دفتر ماشـین 
سـازی طبـق دعـوت قبلـی در جلسـه حضور یافتنـد و بحـث و تبادل 
نظـر مبسـوطی حـول موضوعات مرتبـط در خصوص واردات ماشـین 

آالت نـو و مسـتعمل صـورت پذیرفت.
۱2-جنـاب آقـای دکتـر حاجـی پـور نماینده مـردم آمـل و جناب 
آقـای دکتـر طاهـری نماینده محتـرم مـردم زنجان طبـق دعوت 
قبلـی در جلسـه حضـور یافتنـد و بحث وتبـادل نظر مبسـوطی در 
خصـوص مسـائل و مشـکالت واحدهـای عضو صـورت پذیرفت.

۱3-جلسـه در سـاعت ۱9:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 
یافت. خاتمه 

عدم حضور با اطالع قبلی آقایان:  
دکتر علیمردان شیبانی ،  سید جعفر حسینی

صورتجلسه
سه شنبه دهم خرداد ماه سالن اجتماعات معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری میزبان جمع محدودی از نمایندگان برخی از تشکل های نساجی 
و پوشاک به میزبانی دکتر مجدالدین مدیر کل دفتر هماهنگی دانش، 

صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود.
در این نشست که با هدف تبادل نظر در خصوص راه اندازی کانون دانش، 
صنعت و بازار در صنایع نساجی برگزار شده بود آقایان ابوالقاسم شیرازی از 
اتحادیه پوشاک، سید شجاع الدین امامی رئوف از انجمن صنایع نساجی 
ایران ، سعید جالل قدیری از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک،  
دکتر ورسه ای از جهاد دانشگاهی امیرکبیر، آذر شب از ستاد نانو، دکتر 
احمدی از دانشگاه امیرکبیر، کریمی از آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح، دکتر 
مهدیان  از شرکت شهرکهای صنعتی و دکتر گرجی بعنوان برنامه ریزی 
و هماهنگ کننده جلسه حضور داشتند، در خصوص مسائل و مشکالت 

صنعت نساجی بحث و تبادل نظر شد.
در بخشی از این نشست به تجربیات نا موفق قبلی در خصوص راه اندازی 
کانون های مشابه و عدم موفقیت در برقراری ارتباط دستوری بین دانشگاه 
و صنعت و همچنین وجود دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی 
نساجی و پوشاک و ارتباط خوب تشکل های زنجیره ارزش این صنعت 
اشاره شد و همچنین در این نشست مهندس امامی رئوف به مسائل و 
مشکالت ایجاد شده در لغو معافیت واردات ماشین آالت  نو و دست دوم 
به پیشنهاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اشاره نمود و طرح 
کمبود پنبه و مشکالت عدیده در خرید و ترخیص پنبه مورد نیاز واحدهای 
ریسندگی، مشکالت مربوط به عرضه پائین چیپس پلی استر مورد نیاز 
این  میزان عرضه  بودن  پائین  و  کاال  بورس  در  الیاف  تولید  واحدهای 

مشکالت صنایع نساجی در تامین مواد اولیه خام پایه روی میز معاونت علمی

محصول توسط پتروشیمی تندگویان و ایجاد رقابت در قیمت و در نتیجه 
باال رفتن قیمت تمام شده زنجیره ارزش اشاره شد و از معاونت علمی 
درخواست شد تا با مشارکت بیشتر شرکتهای دانش بنیان در حل مشکالت 
این چنین از طریق افزایش راندمان تولید پتروشیمی ها و یا اصالح بذر و 
شیوه های نوین کشاورزی در جهت حمایت از تامین مواد اولیه خام پایه این 

صنعت برنامه ریزی شود. 
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صبح روز سه شنبه هفدهم خرداد ماه اعضای کارگروه فرش ماشینی 
انجمن صنایع نساجی ایران در محل دبیرخانه انجمن، گرد هم آمدند تا 

مسائل و مشکالت روز این صنعت را به بحث و تبادل نظر بگذارند.
در این نشست که  با استقبال خوب اعضا و نمایندگان شرکتهای عضو 
انجام شد در خصوص لغو معافیت واردات ماشین آالت نو و دست دوم، 
پایه ارزش صادراتی فرش ماشینی و نمایشگاه فرش ماشینی تهران بحث 

و تبادل نظر شد.
در بخش آغازین این نشست دکتر شاهین کاظمی نایب رئیس هیئت 
مدیره انجمن ضمن خیر مقدم به حاضرین گزارش مختصری از فعالیت 
های انجمن ارائه نمود و پس از ایشان مهندس علی فرهی رئیس دوره 
قبل کارگروه فرش ماشینی گزارش مختصری از عملکرد این کارگروه 
در طول سالهای گذشته ارائه فرمودند، ایشان با اشاره به پیگیری های 
کارگروه و تعامل موثر با سایر تشکل های فرش ماشینی ابراز امیدواری 
نمود با مشارکت بیشتر اعضا شاهد اثرگذاری بیشتر این کارگروه در آینده 
باشیم. آقایان مهرداد زکی پور، سعید منزوی زاده، سید رضا الجوردی، 
عباس مقصودی، مهدی ضابطی از دیگر اعضای حاضر در این نشست 
نیز با طرح موضوعات مختلف به لزوم همگرائی بیشتر اعضای کارگروه و 

مشارکت در توسعه و پیشرفت این صنعت اشاره نمودند .

 در بخش پایانی این برنامه پس از رأی گیری كتبی آقایان علی فرهی و 
سید جواد سجادی بیدگلی به ترتیب بعنوان رئیس و دبیر كارگروه برای 

دوره جدید انتخاب گردیدند.

اولین نشست کارگروه فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران در سال جدید
خالصه مذاکرات هزار و صد و نهمین نشست هیأت مدیره

هـزار و صـد و نهمیـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمـن صنایع نسـاجی 
ایـران در روز یکشـنبه مـورخ 1401/03/08 در محل دفتر انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیل بحث و تبـادل نظر و 

نسـبت بـه برخـی از آن ها اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.
۱-خالصـه مذاکـرات هـزار و صـد و  هشـتمین نشسـت هیئـت مدیـره مورخ 

۰3/۰۱/ ۱4۰۱ قرائـت و بـه امضـای حاضریـن در نشسـت مذکـور رسـید.
2-گزارش مختصری از نشسـت مشـترک با دفتر معاونت اقتصادی معاون اول 
رئیـس جمهـوری که با حضـور آقایـان نیلفـروش زاده و امامی رئـوف و آقایان 
دکتـر زیـاری و دکتـر رجبعلـی با موضـوع تعرفه هـای گمرکی و لغـو معافیت 

ورود ماشـین آالت برگزار شـده بود، ارائه شـد.
3-آقای مهندس سـمائیان گزارشـی از نشسـت مشترک با بسیج سـازمان امور 

مالیاتی در تاریـخ ۱4۰۱/۰2/2۰ ارائه فرمودند.
4-جنـاب آقـای ضرابی گزارش مختصری از نشسـت مشـترک بسـیج اصناف 
و اتحادیـه تولیـد و صادرات نسـاجی و پوشـاک در خصوص صادرات به کشـور 

روسـیه ارائه فرمودند.
۵-جنـاب آقـای سـید جعفر حسـینی گـزارش مختصری از نشسـت مشـترک 
بـا جنـاب آقـای دکتر قائمیـان معاونت قرنطینه سـازمان حفـظ نباتـات در روز 
یکشـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰3/۰8 کـه بـا حضور آقایـان دسـتمالچیان، کاردان پور، 

امامـی رئـوف برگزار شـده بـود، ارائـه فرمودند.
6-جنـاب آقـای دکتـر کاظمـی گـزارش مختصـری از نشسـت مشـترک بـا 
دانشـکده مهندسـی نسـاجی دانشـگاه صنعتـی امیر کبیر کـه با حضـور آقایان 
دسـتمالچیان و امامی رئوف در روز شـنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰7 برگزار شـده بود، 
ارائـه فرمودنـد کـه محور موضوعـات مورد بحـث حمایت انجمـن از کنفرانس 

ملی مهندسـی نسـاجی ایـران بود.
7-آقای مهندس دسـتمالچیان گزارش مبسـوطی از برگزاری نمایشگاه نساجی 
اسـتان یزد و حضور سـرکار خانم محرابی و معاونین ایشـان از اداره کل نساجی، 
دکتـر کاظمـی و مهنـدس امامـی رئـوف  از انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران و 
بازدیدهای بعمل آمده از واحدهای نسـاجی ارائه فرمودند همچنین به پیشـنهاد 
مهندس دسـتمالچیان مصوب شـد تا هیئت مدیره برخی از جلسـات خود را به 

میزبانی انجمن های اسـتانی برگـزار نماید.
8-مهنـدس امامـی رئوف گزارش مختصری از نشسـت مشـترک با نمایندگان 
کارگـروه ریسـندگی الیاف بلند آقایـان زینالو، دیانـت، ذوالفقاری،توکلـی زاده با 
همراهـی آقایـان دسـتمالچیان، کاظمـی و امامـی رئـوف در روز شـنبه مـورخ 

۱4۰۱/۰3/۰7 در محـل شـرکت ریسـندگی گیـالن ارائـه نمودند.
9-مهنـدس امامـی رئـوف گـزارش مختصـری از رایزنـی هـای انجام شـده با 
نماینـدگان مجلـس و لـزوم همکاری و مشـارکت جـدی تر انجمـن در تدوین 
برنامـه توسـعه هفتـم  بعنوان یک سـند باال دسـتی و متعاقـب آن برنامه های 
عملیاتـی بـرای لوایـح بودجـه های سـنواتی ارائه نمودنـد که مقرر شـد در این 

زمینـه از مشـاوره اشـخاص حقیقی و حقوقـی ذیصالح اسـتفاده گردد.
۱۰-مکاتبه سـرکار خانـم محرابی به شـماره 6۰/۵33۱۵ مـورخ ۱4۰۱/۰2/24 
در پاسـخ بـه مکاتبـه انجمـن با وزیر صمـت در خصوص صـدور حکم و تعیین 
تکلیـف مدیر کل دفتر نسـاجی با موضوع تشـریح فعالیت های دفتـر اداره کل 

توسـط آقای مهندس دسـتمالچیان مطـرح گردید.
۱۱-مکاتبه سـازمان گسـترش نوسـازی در خصوص اسـتعالم خبرگان صنعت 
در خصوص شناسـائی مشـاور مطرح شـد که مقرر شـد انجمن صنایع نسـاجی 

ایـران به عنوان شـخصیت حقوقی معرفی شـود.
۱2-آقـای مهنـدس حمیـدی طـی صحبت هائی به اهم مسـائل و مشـکالت 
صنایـع نسـاجی و لـزوم اسـتفاده بهتـر از پتانسـیل هـای انجمن و لـزوم توجه 

بیشـتر بـه راهکارهای حـل مسـائل در دوره جدید اشـاره فرمودند.
۱3-در خصـوص معرفـی نماینـده انجمـن، بـرای کارگـروه نسـاجی مجلـس 
شـورای اسـالمی مقرر شـد آقای دکتر شـاهین کاظمی بعنوان نماینده انجمن 

به کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس معرفـی گردند.
۱4-در خصـوص موضـوع مکاتبـه کمیسـیون صنایع و معـادن اتـاق بازرگانی 
ایـران در مـورد برنامـه هـای پیشـنهادی جهـت تدویـن برنامـه توسـعه هفتم 
مطرح شـد که مقرر شـد بـا همـکاری کارگروههای تخصصی انجمن نسـبت 

بـه تهیه پیشـنهاد اقدام شـود.
۱۵-در خصـوص موضـوع اصـالح اساسـنامه و همچنین تعرفه هـای گمرکی 
بـه طـور مبسـوط بحث و تبادل نظر شـد، مقرر شـد تـا در خصـوص تعرفه ها 
نظـرات فنـی و مسـتند بـه عدد و رقمـی اعضای محتـرم هیئـت مدیره جهت 

جمـع بندی به دبیرخانه ارسـال شـود. 
۱6-جلسه در ساعت ۱8:۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

صورتجلسه

یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه دبیرخانه انجمن صنایع نساجی 
ایران میزبان نشست مشترک با نمایندگان دبیرخانه مشترک تشکل 

های صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک بود
 در این نشست که آقایان دستمالچیان، کاظمی و امامی رئوف 
از انجمن صنایع نساجی ایران، نامی و قدیری از اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی وپوشاک، افتخاری از اتحادیه صنف فروشندگان و 
تولید کنندگان پوشاک تهران و آقایان مالمیر و چیت ساز از انجمن 
نساجی استان البرز و سرشارزاده از انجمن نساجی استان سمنان 
حضور داشتند در خصوص موضوع تامین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره 
ارزش بخصوص نخ پنبه ای با کیفیت برای تولید پوشاک بحث و 

تبادل نظر بسیار شد.
در این نشست تحلیل آمار واردات و صادرات و مقایسه و آنالیز 
قیمت پنبه و نخ پنبه ای داخلی و خارجی همراه بود در خصوص 
لزوم حمایت از ساخت داخل و همچنین توجه به نیاز مواد اولیه 
واحدهای تولید پوشاک و ضرورت تامین کسری نیاز نخ از طریق 
واردات توسط تولید کنندگان پوشاک صحبت شد، همچنین با 
عنایت به مجوزهای صادر شده برای واردات پارچه و نخ از طریق 
ستاد تنظیم بازار در سال گذشته و تحلیل آمار واردات انجام شده 

مقرر شد تا در نشست کارشناسی دیگری موضوع مورد بحث و 
تصمیم گیری قرار گیرد.

نشست مشترک نمایندگان دبیرخانه مشترک تشکل های صنفی و صنعتی

مجتبی  مهندس  آقایان  ماه  خرداد  هفتم  شنبه  روز  عصر 
دستمالچیان ،دکتر شاهین کاظمی رئیس و نایب رئیس هیئت 
مدیره و امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در راستای 
تقویت همکاری های مشترک انجمن و دانشکده به دعوت دکتر 
مجید جوهری رئیس دانشکده از کارگاههای این دانشکده بازدید 
عمل آوردند و پس از آن در  نشست مشترکی با حضور اعضای 
هیئت علمی این دانشکده و متولیان برگزاری کنفرانس ملّی 

مهندسی نساجی شرکت کردند.

در این نشست که آقایان دکتر حقیقت کیش، دکتر امیرشاهی، 
دکتر محمدعلی توانائی، دکتر هادی دبیریان دکتر میر دهقان و 
دکتر سمیه اکبری حضور داشتند ضمن بررسی سوابق همکاری 
در  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  و  دانشگاه  مشترک  های 
خصوص توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی و برگزاری 

سمینارهای علمی مشترک بحث و تبادل نظر شد.

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر میزبان نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران

3



ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 262۰۰۱96

فکس: 262۰69۰۵
كدپستی: ۱9۱۵6۵4773

ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

سه شنبه دهم خرداد ماه سالن اجتماعات معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری میزبان جمع محدودی از نمایندگان برخی از تشکل های نساجی 
و پوشاک به میزبانی دکتر مجدالدین مدیر کل دفتر هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود. در این نشست 
که با هدف تبادل نظر در خصوص راه اندازی کانون دانش، صنعت و 
بازار در صنایع نساجی برگزار شده بود آقایان ابوالقاسم شیرازی از اتحادیه 
پوشاک، سید شجاع الدین امامی رئوف از انجمن صنایع نساجی ایران ، 
سعید جالل قدیری از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک،  دکتر 
ورسه ای از جهاد دانشگاهی امیرکبیر، آذر شب از ستاد نانو، دکتر احمدی از 
دانشگاه امیرکبیر، کریمی از آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح، دکتر مهدیان  
از شرکت شهرکهای صنعتی و دکتر گرجی بعنوان برنامه ریزی و هماهنگ 
کننده جلسه حضور داشتند، در خصوص مسائل و مشکالت صنعت نساجی 
بحث و تبادل نظر شد. در بخشی از این نشست به تجربیات نا موفق قبلی 
در خصوص راه اندازی کانون های مشابه و عدم موفقیت در برقراری 

ارتباط دستوری بین دانشگاه و صنعت و همچنین وجود دبیرخانه مشترک 
تشکل های صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک و ارتباط خوب تشکل های 
زنجیره ارزش این صنعت اشاره شد و همچنین در این نشست مهندس 
امامی رئوف به مسائل و مشکالت ایجاد شده در لغو معافیت واردات ماشین 
آالت  نو و دست دوم به پیشنهاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 
اشاره نمود و طرح کمبود پنبه و مشکالت عدیده در خرید و ترخیص پنبه 
مورد نیاز واحدهای ریسندگی، مشکالت مربوط به عرضه پائین چیپس 
پلی استر مورد نیاز واحدهای تولید الیاف در بورس کاال و پائین بودن 
میزان عرضه این محصول توسط پتروشیمی تندگویان و ایجاد رقابت در 
قیمت و در نتیجه باال رفتن قیمت تمام شده زنجیره ارزش اشاره شد و از 
معاونت علمی درخواست شد تا با مشارکت بیشتر شرکتهای دانش بنیان 
در حل مشکالت این چنین از طریق افزایش راندمان تولید پتروشیمی ها و 
یا اصالح بذر و شیوه های نوین کشاورزی در جهت حمایت از تامین مواد 

اولیه خام پایه این صنعت برنامه ریزی شود. 

هزار و صد و هفتمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و با حضور نمایندگان 
تشکل های نساجی و پوشاک کشور عصر روز شنبه ۱4۰۱/۰2/3۱ 
با حضور آقایان دکتر عزت اله اکبری و دکتر علی جدی رئیس و 
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی در محل دفتر 

انجمن صنایع  نساجی ایران برگزار شد.
در این نشست آقایان مهندس مجتبی دستمالچیان، دکتر شاهین 
کاظمی، مهندس رضا حمیدی،سیدرضا الجوردی، مهرداد زکی پور 
 ( جوانرود  رامین  پوشاک(،  و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه   (
صادرات  و  تولید  نامی)اتحادیه  مجید  پوشاک(،  صنایع  انجمن 
عباس مقصودی، سید  مباشر،  پوشاک(، محمد مهدی  و  نساجی 
نساجی  متخصصین  مقدسی)جامعه  محمد  سید  حسینی،  جعفر 
ایران(، احمدیان) اتحادیه پوشاک تهران(، حسین نیکچی، عباس 
سرشارزاده، خانم بهناز عالسوند)انجمن نساجی خوزستان(، محمود 
زاده، علی اصغر بهبهانی  ضرابی، محمد مهدی سمائیان، عباس 
)اتحادیه کشباف و جوراب تهران(، مهدی کاردان، حسن نیلفروش 
زاده، سجاد نباتچیان) انجمن نساجی استان زنجان( حضور داشتند.

در  حاضرین  به  مقدم  خیر  ضمن  نشست  این  ابتدائی  بخش  در 
خصوص موضوع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای ریسندگی و بافندگی 
بحث و تبادل نظر شد و نظرات نمایندگان اتحادیه ها و تشکل ها 
ی حاضر در جلسه در خصوص قیمت و کیفیت و کمبود نخ و مواد 
اولیه مورد نیاز مطرح شد. پس از آن موضوعات لغو معافیت های 
واردات ماشین آالت نو و دست دّوم و تاثیرات منفی آن بر سرمایه 
گذاری های ایجادی و توسعه ای و بازسازی نوسازی مطرح شد و 
تعیین و ابالغ تعرفه های گمرکی بدون اخذ نظر مشورتی تشکل 
های تخصصی، مشکالت تامین مواد اولیه و مشکالت مربوط به 
بازگشت و ایفای تعهدات ارزی جزو مشکالت فعلی واحدها عنوان 
مدیره  هیئت  رئیس  دستمالچیان  مجتبی  مهندس  آقای  که  شد 

انجمن صنایع نساجی ایران در سخنان خود به آن پرداخت و از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست تا در سال تولید، دانش 

بنیان و اشتغالزا به این صنعت توجه بیشتری شود.
بخش  پیشنهادات  و  نظرات  بکارگیری  عدم  از  انتقاد  با  ایشان   
تصمیم  در  تشکل های تخصصی  نظرات  اخذ  عدم  و  خصوصی 
از رئیس کمیسیون صنایع مجلس  قانون گذاری ها  سازی ها و 
خواست تا کارگروه نساجی و پوشاک را در زیر مجموعه کمیسیون 
و با مشارکت تشکل های نساجی راه اندازی نماید تا ارتباط بهتری 
با این صنعت برقرار شود. دستمالچیان به نمایندگی از حاضرین قول 
مساعد داد که در صورت حمایت پنجساله از این صنعت، این صنعت 
می تواند در هم ردیف کشورهای صاحب نام نساجی دنیا قرار گیرد 
ایشان حمایت از این صنعت را همچون حمایت از خودرو و فوالد 
ندانست بلکه همراهی و حمایت از این صنعت در میدان عمل و 
جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق دانست . دستمالچیان با اشاره 
به لزوم ارائه تسهیالت ارزان قیمت به صنایع نساجی از مجلس 

نشینان خواست تا حامی این صنعت در جهت توسعه کشور باشد.
آقایان عباس زاده و بهبهانی از اتحادیه کشباف وجوراب تهران به 
موضوع تامین پنبه مورد نیاز واحدهای ریسندگی توسط دولت با 
قیمت مناسب اشاره فرمودند و با اشاره به زنجیره ارزش نساجی، 
صنعت پوشاک را بعنوان مصرف کننده اصلی نخ و پارچه تولیدی 

نیازمند مواد اولیه متنوع و با کیفیت و قیمت رقابتی دانستند.
صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس  پور  زکی  مهرداد   
صنایع نساجی و پوشاک با اشاره به صنعت پوشاک بعنوان لکوموتیو 
صنایع نساجی در دنیای امروز به حجم قاچاق و واردات پوشاک در 
سالهای گذشته اشاره نمود و مبارزه جدی با قاچاق در مقاطع زمانی 
مشخص را عامل رشد و توسعه و پیشرفت برندهای داخلی دانست 
ایشان با اشاره به مشکالت واحدهای پوشاک در تامین مواد اولیه 
به واردات و قاچاق بی رویه در جهت نابودی کامل این صنعت اشاره 
فرمودند . ایشان مناطق آزاد را به عنوان پایگاههای واردات بجای 
صادرات دانست و از مجلس و دولت خواست تا نگاه خود به صنایع 

نساجی و پوشاک را تغییر دهد.
نساجی  انجمن صنایع  مدیره  مهندس رضا حمیدی عضو هیئت 
و  تولید  از  حمایت  زمینه  در  سال  شعارهای  به  اشاره  با  ایران 
اشتغالزائی، برخی تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت را بر خالف 
روند تحقق شعار سال دانست. ایشان با اشاره به نقش استعمار در 
عقب ماندگی این کشور به لزوم بکارگیری همت و توان صنعتگران 
لزوم  به  اشاره  با  ایشان  پرداخت.  کشور  توسعه  و  پیشرفت  برای 
مشوق های صنعتی برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات به لغو 
معافیت ورود ماشین آالت اشاره نمود ایشان با اشاره به ظرفیت 
های حیرت انگیز صنایع نساجی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده 

خواستار اصالح نگاه دولتمردان به این صنعت شد.
دکتر اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن استقبال 
از تشکیل کارگروه نساجی در مجلس شورای اسالمی از دکتر جدی 
خواست بعنوان نماینده کمیسیون صنایع پیگیر این موضوع باشد 
ایشان با اشاره به تدوین قانون برنامه هفتم توسعه از این کارگروه 

خواست تا برنامه های اجرائی و عملی برای این موضوع ارائه دهند. 
ایشان با اشاره به لزوم سازماندهی مطالبه گری بخش خصوصی 
و تشکل های نساجی از ساختار اداری و سازمانی دولت در تولی 
گری انتقاد نمود و تنها راه پیشرفت و برون رفت از این وضعیت 
را حضور موثر و مطالبه گرانه بخش خصوصی در صحنه دانست . 
ایشان خال فعلی را عدم حضور منسجم بخش خصوصی در صحنه 

و عدم مطالبه گری منسجم و با برنامه دانست.
از  برای حمایت  ها  تدوین مشوق  لزوم  به  اشاره  با  اکبری  دکتر 
برای جذب  سرمایه گذاری  دنیا  در  به جنگ مشوق ها  صنعت 
و توسعه بازارهای بین المللی پرداخت و از انجمن ها خواست تا 

پیشنهادات خود را در این زمینه تدوین کنند.
شورای  مجلس  در  شیروان  نماینده  جدی  دکتر  آقای  ادامه  در   
اسالمی با اشاره به سوابق تحصیلی و شغلی خود در صنایع نساجی 
به لزوم اصالح ساختارها بجای حل موردی مسائل و مشکالت  
به لزوم طرح پیشنهادات اجرائی برای توسعه و پیشرفت صنعت 
نساجی پرداخت. ایشان با انتقاد از جایگاه سازمانی صنعت نساجی 
در بدنه دولت به لزوم تقویت کرسی صنایع نساجی برای جایگاه 
تشکیل  برای  انجام شده  های  رایزنی  از  و  پرداخت  این صنعت 
کارگروه نساجی در بدنه معانت صنایع عمومی وزارت صمت خبر 
داد، ایشان با اشاره به مذاکرات انجام شده با سازمان توسعه تجارت 
از  نساجی  برای صنایع  مناسب  وجایگاه  کرسی  طراحی  لزوم  به 
انجمن های نساجی و پوشاک کشور خواست تا در مدیریت کرسی 

های تخصصی نساجی مشارکت بیشتر داشته باشند.
نیز  دکتر جدی، کرسی نساجی در شرکت شهرکهای صنعتی را 
از دیگر پیشنهادات خود در این حوزه دانست. ایشان با اشاره به 
پتروشیمی تندگویان بعنوان تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز این 
صنعت و لزوم همراهی بیشتر این مجتمع با صنایع نساجی، به لزوم 

پیگیری و تالش بیشتر برای احیای این صنعت پرداخت.

مشکالت صنایع نساجی در تامین مواد اولیه خام پایه روی میز معاونت علمی

گزارشی از نشست مشترک تشکلهای نساجی و نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی
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