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مراسم معارفه و تودیع مدیر کل دفتر صنایع منسوجات و 
پوشاک با حضور معاون امور صنایع عمومی و روسا و دبیران 
تشکل های تخصصی و کارشناسان و پرسنل دفتر نساجی 
و پوشاک ظهر روز شنبه مورخ 1401/05/29برگزار شد.

عصر روز سه شنبه مورخ 25/05/1401، دفتر رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران میزبان نشست مشترک نمایندگان انجمن صنایع نساجی 
ایران با دکتر پیمان پاک معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت بود.

در این نشست که با حضور آقایان مجتبی دستمالچیان، مهندس امامی 
رئوف ، محمد مهدی مباشر، علیرضا نوری ، مهدی ضابطی، مشاورین و 
کارشناسان سازمان توسعه تجارت برگزار شد در خصوص مسائل مورد 

تعامل انجمن با سازمان توسعه تجارت بحث و تبادل نظر شد.
در بخش ابتدائی این نشست مهندس دستمالچیان و مهندس امامی 
رئوف با اشاره به وضعیت نامناسب تخصیص سالن های نمایشگاه های 

نشست مشترک روسا و دبیران کارگروههای تخصصی 
تبیین جایگاه  با موضوع  ایران  انجمن صنایع نساجی 
صنایع نساجی ایران در سند برنامه توسعه هفتم عصر 
روز یکشنبه مورخ 1401/05/09 در محل دفتر انجمن 

برگزار شد.
کاظمی،  دکتر  دستمالچیان،  مهندس  آقایان  که  نشست  این  در   
زاده،  نیلفروش  مهندس  رئوف،  امامی  مهندس  مباشر،  مهندس 
مهندس سرشارزاده، مهندس عزیزیان، امین مقدم، محمد کاردانپور، 
رنجبران،   محمدرضا  صفوی،   حسن  سید  زاده،  توکلی  اسماعیل 
علیرضا نوری، اله وردی، مجتبی سقایتی، علی زینالو و امیرحسین 
ذوالفقاری حضور داشتند به تفضیل در خصوص موضوعات مربوط 
به بازسازی و نوسازی و ظرفیت ها و استعدادهای تولید داخل و نیز 
ضرورت توسعه و بازسازی و نوسازی صنعت نساجی در برنامه توسعه 

نساجی و پوشاک و فرش به شرح مسائل و مشکالت عدیده شرکت های 
متقاضی برای اخذ غرفه پرداختند و زمان تعیین شده برای بازدید از 
نمایشگاه را بسیار نامناسب دانستند و با اشاره به پیگیری های مجدانه 
انجمن عنوان داشتند چنانچه مساعدت مورد نظر در این خصوص حاصل 
نگردد انجمن در مشارکت خود و اعضای خود در این نمایشگاه تجدید 
نظر خواهد نمود که دکتر پیمان پاک ضمن اشاره به پیگیری های  مکرر 
انجمن صنایع نساجی ایران و اطالع از مکاتبات و جلسات برگزار شده 
قول مساعدت در خصوص زمان بازدید نمایشگاه نساجی و پوشاک و 
همچنین مساعدت برای تخصیص سایت نمایشگاهی به این صنعت 

در سال آتی را دادند
در ادامه این نشست آقایان مباشر و ضابطی به طرح موضوع رفع تعهد 
ارزی و مشکالت عدیده  برای صادرکنندگان نساجی پرداختند که با 
توضیحات دکتر پیمان پاک در این خصوص همراه بود. همچنین در 
خصوص موضوعات مورد تعامل طرفین بحث و تبادل نظر و هماهنگی 
هائی صورت پذیرفت و در بخش پایانی جلسه در خصوص موافقت نامه 
های ترجیح تجاری با سایر کشورها و لزوم اخذ نظر مشورتی تشکل های 

تخصصی در این خصوص توافق به عمل آمد.

هفتم بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست کارگروههای تخصصی با طرح نگرانی های خود از 
سیاست های تعرفه ای دولت در واردات کاالهائی که مشابه ساخت 
داخل دارند به موضوع لزوم حمایت جدی دولت از توسعه و نوسازی 

زنجیره ارزش صنعت نساجی بعنوان یکی از اشتغالزا ترین 

مدیر کل جدید دفتر صنایع منسوجات و پوشاک معرفی شد

طرح درخواست های انجمن صنایع نساجی ایران از سازمان توسعه تجارت

لزوم توجه ویژه به صنعت نساجی در برنامه هفتم توسعه

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

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

ادامه در صفحه 2

در این مراسم نفرات منتخب به نمایندگی از تشکل های تخصصی ضمن 
تقدیر از تالش های مدیر کل قبل به طرح موضوعات خود در خصوص 

توقعات از مدیر کل جدید پرداختند.
الزم به ذکر است که دفتر اداره کل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت 

صمت که در واقع دفتر تخصصی صنعت نساجی کشور 

دومین نشست هم اندیشی
  برای تأسیس کانون هماهنگی نساجی

دومین نشست هم اندیشی تأسیس کانون هماهنگی صنعت، 
1401/05/05در  مورخ  چهارشنبه  روز  نساجی  بازار  و  دانش 
معاونت علمی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان تشکل های 

نساجی و پوشاک و جمعی از ذینفعان این حوزه برگزار شد. 
دفتر  کل  مدیر  مجدالدین  دکتر  دعوت  با  که  نشست  این  در 
بازار معاونت علمی برگزار شد در  هماهنگی دانش، صنعت و 
خصوص تجربیات گذشته معاونت در این خصوص و آئین نامه 
های مربوطه بحث و تبادل نظر شد و حاضرین در نشست به 
طرح مسائل و مشکالت قابل طرح در این کانون پرداختند که 
در نهایت مقرر شد کانون با تمرکز بر حوزه های فناورانه آغاز 
بکار نماید و بتواند از ظرفیت های موجود برای همگرائی بیشتر 
بازار، صنعت و دانشگاه در جهت توسعه و پیشرفت صنایع نساجی 
و پوشاک بهره برداری نماید. الزم به توضیح است که پس از 
از  اخذ مجوز  اسناد و مدارک توسط هیئت موسس و  تکمیل 
کمیسیونهای مربوطه در معاونت علمی ریاست جمهوری کانون 

نساجی و پوشاک رسماً فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

ادامه در صفحه 2
دوازدهم تا پانزدهم شهریورماه 

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
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ادامه از صفحه 1

در وزارت صمت محسوب می شود از نیمه سال گذشته که چارت 
سازمانی جدید وزارت صمت ابالغ شد با حکم سرپرست اداره می شد و 
سرکار خانم مهندس افسانه محرابی که پیش از این نیز در حدود 5 سال 
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک بود در حدود هشت ماه دفتر را با 
حکم سرپرست اداره نمود که این موضوع همواره مورد پیگیری و انتقاد 
تشکل های تخصصی بود و در مکاتبات و جلسات مختلف از مسئولین 
ارشد وزارت صمت و دولت درخواست کرده بودند که نسبت به تعیین 
تکلیف وضعیت دفتر تخصصی و صدور حکم مدیر کلی برای تقویت 

جایگاه این دفتر اقدام نماید که در نهایت پس از طرح گزینه های مختلف 
توسط مسئولین وزارت خانه، دکتر محسن گرجی در هفته گذشته از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت حکم مدیر کلی این دفتر را دریافت نمود. اگرچه 
وزارت صمت، همچون گذشته در اتخاذ تصمیم بزرگی همچون تعیین 
مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک ازذینفعان این صنعت مشورتی نگرفت اما 
اهالی صنعت بسیار امیدوارند که تعامالت و مشاوره های مدیر کل جدید 
با تشکل های زنجیره ارزش بتواند بخش بزرگی از مسائل و مشکالت 

ایشان را برطرف نماید.

و با مزیت ترین صنایع کشور پرداختند.
در پایان این نشست و پس از بحث و تبادل نظر بسیار مقرر شد تا 
پیش نویس های تهیه شده در دبیرخانه انجمن برای روسا و دبیران 
کارگروههای انجمن ارسال و نظرات کتبی ایشان در جهت تکمیل 

طرح اخذ گردد.
همچنین مقرر شد تا طرح پایش صنعت نساجی ایران که در دوره 
گذشته انجام شده بود مجدداً در دستور کار بروزرسانی مجدد قرار 

گیرد.

لزوم توجه ویژه به صنعت نساجی در برنامه هفتم توسعه ادامه از صفحه 1

مدیر کل جدید دفتر صنایع منسوجات و پوشاک معرفی شد

صبح روز یکشنبه نهم مرداد ماه ، دفتر معاون علمی رئیس جمهوری 
میزبان نشست مشترک نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران با معاون 

علمی رئیس جمهور بود.
در این نشست که با حضور آقای دکتر ستاری معاون رئیس جمهور و 
جمعی از مدیران معاونت و مهندس مجتبی دستمالچیان، دکتر شاهین 
کاظمی و مهندس امامی رئوف از انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد 
در خصوص وضعیت صنایع نساجی در سطح ملّی و بین المللی بحث و 

تبادل نظر شد .
دکتر ستاری در این نشست با اشاره به لزوم توجه بیشتر صنایع نساجی به 
بحث نوآوری و ارزش افزوده در صنعت به نقش ممتاز بخش خصوصی 
در جهت دهی به روند توسعه و فناوری در کشور پرداختند ایشان با اشاره 
به ظرفیت های باالی صنایع نساجی برای تجاری سازی ایده های نو 
آورانه به ساختار معاونت علمی و حمایت های این معاونت از توسعه 

فناوری در کشور پرداختند .
دکتر ستاری با انتقاد از روند فعلی توسعه صنعت در کشور به توجه و تمرکز 
بخش خصوصی بر نوآوری و فناوری های جدید در جهت ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر اشاره نمود و همچنین پیشنهاداتی توسط انجمن صنایع 

نساجی ایران در خصوص گسترش همکاری های بخش خصوصی در 
صنایع نساجی و معاونت علمی در جهت ایجاد نوآوری و شکوفائی در 
صنعت مطرح گردید که مقرر شد در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرند.

وی از انجمن صنایع نساجی ایران بعنوان یکی از پر سابقه ترین تشکل 
های ملّی و کارفرمائی کشور خواست تا نسبت به راه اندازی و فعال 
سازی مرکز نوآوری صنایع نساجی اقدام کند. در این نشست همچنین در 
خصوص تجربیات صنایع نساجی در حوزه های فناورانه و نیز توانمندی 
های این صنعت به عنوان یکی از پیشران های صنعتی و لزوم توجه 

بیشتر در سند برنامه توسعه هفتم بحث و تبادل نظر شد.

استمداد معاونت علمی ریاست جمهوری از انجمن صنایع نساجی ایران برای تأسیس مرکز نوآوری 

www.aiti.org.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجی ایران

خالصه مذاکرات هزار وصد و دوازدهمین نشست هیأت مدیره
هـزار و صـد و دوازدهمین نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع 
نسـاجی ایـران با حضـور اکثریـت اعضای هیـأت مدیـره در روز 
یکشـنبه مـورخ 1401/04/12 در محـل دفتـر انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایران برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیل بحـث و تبادل 

نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد
1-خالصه مذاکرات هزار و صد و دهمین نشست هیئت مدیره مورخ 03/22/ 1401 
و هزار و صد و یازدهمین نشست هیئت مدیره مورخ 1401/04/05 قرائت و به 

امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.
2-پس از بحث و تبادل نظر در خصوص معرفی نماینده انجمن در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آقای محمدمهدی مباشر به عنوان نماینده انجمن 

در اتاق انتخاب گردیدند.
3-آقای مهندس نیلفروش زاده گزارش مختصری از نشست روز سه شنبه مورخ 
1401/03/24در اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در خصوص شناسه 

کاال ارائه فرمودند.
4-آقای دکتر شیبانی گزارش مختصری از نشست شورای عالی اتاق بازرگانی در روز 

سه شنبه مورخ 1401/03/31 ارائه فرمودند.
رئیس  اّول  معاون  از نشست مشترک  5-آقای دستمالچیان گزارش مختصری 
جمهوری با تشکل های نساجی و همچنین حضور در شورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی استان تهران ارائه فرمودند.
آقایان  با حضور  از نشست مشترک  کاردان گزارش مختصری  6-آقای مهدی 
دستمالچیان و توکلی زاده و برخی از تجار وارد کننده پنبه در دفتر صنایع منسوجات و 

پوشاک و با موضوع ورود پنبه و نخ پنبه در بورس کاال ارائه فرمودند.
7-آقای مهندس مباشر گزارش مختصری از نشست مشترک با آقای چرخ انداز 
مدیره اداره صادرات بانک مرکزی با همراهی دکتر بهرام محمدی در  روز سه شنبه 

مورخ 1401/03/24 با موضوع رفع تعهد ارزی مطرح فرمودند.
8-آقای  علیرضا نوری گزارشی از نشست مشترک با رئیس قوه قضائیه و معاون 

علمی رئیس جمهور با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان ارائه فرمودند.
9-آقای مهندس مباشر گزارش مختصری از نشست های اخیر شورای سیاستگذاری 

فرش ماشینی در کاشان و انتخاب مجری نمایشگاه ارائه فرمودند.
10-آقایان کاشفی و یاسمی مدیران شرکت اوراسیا نوید مجری نمایشگاه فرش 
ماشینی و کفپوش طبق دعوت قبلی در جلسه حضور یافتند و توضیحاتی را در 
خصوص چهاردهمین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت و کفپوش در شهریور ماه 

ارائه فرمودند.
11-آقای علی مرادی مدیر عامل محترم شرکت سامع پاد نوین مجری نمایشگاه 
بین المللی نساجی طبق دعوت قبلی در جلسه حضور یافتند و توضیحات مبسوطی 

را در خصوص نمایشگاه سالجاری ارائه فرمودند.
 12-موضوع مکاتبه ی آقای محمد علی حسینی رئیس کارگروه الیاف پلی استر 
انجمن در خصوص استعفا از سمت مذکور مطرح گردید و استعفای ایشان مورد 

موافقت قرار گرفت 
13-گزارش جلسه کارگروه صادرات در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 به طور 
مختصر ارائه گردید که آقایان مهدی ضابطی به سمت رئیس کارگروه و آقای مجتبی 

سقایتی به سمت دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.
14-گزارش جلسه کارگروه کاالی خواب در روز  سه شنبه مورخ 1401/03/31 
بطور مختصر ارائه گردید که آقایان کریم عزیزیان به سمت رئیس کارگروه و آقای 

محمدرضا رنجبران به سمت دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.
15-گزارش جلسه کارگروه ریسندگی الیاف بلند روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 
ارائه گردید که آقایان  علی زینالو به سمت رئیس و امیرحسین  بطور مختصر 

ذوالفقاری به سمت دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.
16-آقای دکتر کاظمی گزارش مبسوطی از اتفاقات اخیر در خصوص عرضه تلفیقی 
چیپس پلی استر در بورس ارائه فرمودند و مکاتبه انجمن با دکتر مخبر در خصوص 

عرضه تلفیقی چیپس پلی استر در  بورس قرائت گردید.
17-مکاتبه انجمن با کمیسیون صنایع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران در خصوص جایگاه صنایع نساجی در برنامه توسعه هفتم قرائت گردید.
18-صورتجلسه نشست کارگروه تعیین تعرفه های حقوق ورودی به شرح پیوست 

قرائت و به تصویب هیئت مدیره رسید.
19-موضوع مکاتبه دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر در خصوص حمایت 

مالی از جشن فارغ التحصیلی قرائت و هماهنگی الزم در این خصوص بعمل آمد.

صورتجلسه
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چهارشنبه مورخ 1401/05/12 پیرو مصوبات جلسه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی که با حضور مهندس مجتبی دستمالچیان 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در اواخر خردادماه 
برگزار شده بود نشست مشترکی با حضور آقایان مهندس نیلفروش 
زاده و مهندس امامی رئوف به نمایندگی انجمن صنایع نساجی ایران ، 
آقایان سیجانی رئیس سازمان صمت استان تهران و آقایان محمدیان 
و صباغیان از معاونین سازمان ، سرکار خانم مهندس افسانه محرابی 
سرپرست دفتر اداره کل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت و 
جناب آقای طاهری نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران در روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 در محل سازمان صمت 

استان تهران برگزار شد.
با موضوع لزوم توجه به زنجیره ارزش کاالی  این نشست که  در 
صادرات  و  واردات  مقررات  کتاب  گمرکی  های  تعرفه  در  نساجی 
سال 1401 تشکیل شده بود در موضوعات مورد نظر کارگروههای 
تخصصی انجمن و همچنین پیشنهادات هیئت مدیره انجمن در این 

خصوص بحث و تبادل نظر شد.
در بخش دیگری از این نشست موضوع تعرفه واردات ماشین آالت نو 
و دست دوم در صنایع نساجی و درخواست جدی انجمن در خصوص 
معافیت واردات ماشین آالت نساجی در راستای بازسازی و نوسازی 

صنایع مطرح گردید. در این نشست که با همراهی آقای سیجانی 
رئیس سازمان صمت استان تهران و طرح دیدگاه و تجربیات مثبت 
ایشان در صنعت نساجی همراه بود در خصوص وضعیت کلی این 
صنعت در تحلیل آمارهای واردات و صادرات آن نیز بحث و تبادل 

نظر شد.
همچنین موضوع نمایشگاههای فرش ماشینی، نساجی و پوشاک 
تهران و ساعات نا مناسب بازدید این نمایشگاهها نیز مطرح شد که با 
توجه به ارتباطات سازمان صمت با استانداری تهران مقرر شد موضوع 
تغییر ساعات بازدید از نمایشگاه متناسب با پیشنهاد انجمن صنایع 

نساجی ایران توسط سازمان پیگیری گردد.

هم افزائی بیشتر انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک

لزوم توجه به زنجیره ارزش کاالی نساجی 
در تعرفه های گمرکی کتاب مقررات واردات و صادرات سال 1401

یکشنبه نهم مرداد ماه، هزار و صد و چهاردهمین نشست هیئت مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران میزبان حضور اعضای محترم هیئت 

مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک بود.
در این نشست که با حضور اعضای منتخب دوره جدید هیئت مدیره 
اتحادیه و به منظور بررسی زمینه های همکاری های مشترک دو 
تشکل و هم افزائی بیشتر در خصوص برنامه های آتی دو تشکل 
مهندس  نشست  در  حاضرین  معرفی  از  پس  بود  شده  برگزار 
دستمالچیان رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن 
خیر مقدم به میهمانان این نشست، به سوابق همکاری های مشترک 
دو تشکل در سالهای گذشته اشاره و ابراز امیدواری نمود که این 
همکاری ها در دوره جدید هیئت مدیره های دو تشکل گسترش 
یابد و در ادامه مهرداد زکی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید 
میزبانی  از  تقدیر  متقاباًل ضمن  نیز  پوشاک  و  نساجی  و صادرات 
این نشست مشترک به لزوم همگرائی بیشتر تشکل های فعال در 
زنجیره ارزش نساجی پرداخت و تشکیل دبیرخانه مشترک تشکل 
های صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک در سالهای اخیر را مقدمه 
موفقی از همگرائی بیشتر تشکل ها دانست .در ادامه این نشست که 
با حضور آقایان دستمالچیان، کاظمی، شیبانی، نیلفروش زاده، ضابطی، 
مباشر، حسینی، الجوردی، ضرابی از اعضای هیئت مدیره انجمن 
عزیزیان،  صفوی،  ذوالفقاری،  زینالو،  توکلی،  پور،  کاردان  آقایان   ،
رنجبران، اله وردی، سرشارزاده، نوری، مقدم، سقایتی از روسا و دبیران 
کارگروههای تخصصی انجمن و آقایان زکی پور، نامی، افتخاری، 
بهرامپور، شیرازیها، مقدم، همتی و قدیری از اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک برگزار شد مهندس امامی رئوف به طرح موضوعات 
مشترک ذیل در جهت هم افزائی بیشتر دو تشکل در حصول نتیجه 

این  در  نظری  تبادل  و  بحث  موضوع  طرح  از  پس  که  پرداخت 
خصوص صورت پذیرفت.

1- موضوعات مورد بحث در خصوص تعامالت دفتر اداره کل صنایع 
منسوجات و پوشاک در به نتیجه رساندن مکاتبات و پیگیری ها

2- موضوع شناسه کاال و الزام ثبت در سامانه جامع
3- لزوم درج قیمت تمام شده بر روی محصول و درج در سامانه

4- تعرفه واردات ماشین آالت نو و دست دوم
5- دستورالعمل های لزوم عرضه محصول نهائی در بورس

6- تعرفه های گمرکی زنجیره ارزش نساجی در سال 1401
7- نمایشگاههای نساجی و پوشاک و مشکالت مربوط به سالن ها 

و ساعات بازدید
8- سند توسعه هفتم و نقش صنعت نساجی در آن

9- نقشه راهبردی صنعت نساجی، صنعت فرش که در دفتر صنایع 
منسوجات و پوشاک وزارت صمت در حال آماده سازی می باشد .

10- موضوع مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی
11- موضوع عرضه تلفیقی محصوالت پتروشیمی مورد نیاز صنعت 

نساجی در بورس کاال
12- موضوع قاچاق و واردات بی رویه

پس از طرح موضوعات مشترک به تفضیل در خصوص موارد بحث 
و تبادل نظر صورت گرفت که با توجه به لزوم جمع بندی موضوعات 
مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو تشکل نسبت به 
بررسی و جمع بندی موارد اقدام نماید. همچنین مقرر شد تا موضوع 
لزوم تعیین تکلیف مدیر کل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت 

صمت طی مکاتبه مشترکی مطرح و پیگیری گردد.

خالصه مذاکرات هزار وصد و سیزدهمین نشست هیأت مدیره
هـزار و صد و سـیزدهمین نشسـت هیـأت مدیره انجمـن صنایع 
نسـاجی ایـران با حضـور اکثریـت اعضای هیـأت مدیـره  در روز 
یکشـنبه مـورخ 1401/05/02 در محـل دفتـر انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایران برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیل بحـث و تبادل 

نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن هـا اتخاذ تصمیـم به عمـل آمد.
1-خالصه مذاکرات هزار و صد و دوازدهمین نشست هیئت مدیره مورخ 04/12/ 

1401 قرائت و به امضای حاضرین در نشست مذکور رسید.
2-مهندس امامی رئوف گزارش مبسوطی از پیگیری های بعمل آمده در خصوص 
نمایشگاههای نساجی و فرش و تغییر ساعات این نمایشگاهها و افزایش تعداد سالن 

های مربوط به نمایشگاه نساجی ارائه فرمودند.
3-آقای دکترشیبانی طی سخنانی با اشاره به انتخاب نماینده انجمن در اتاق بازرگانی 

ایران به لزوم اتحاد و همبستگی بیشتر برای نیل به اهداف انجمن پرداختند.
4-آقای دکتر کاظمی طی سخنانی به پیگیری های بعمل آمده برای موضوع عرضه 
تلفیقی محصوالت پتروشیمی در بورس کاال و هماهنگی های بعمل آمده با اعضا 
و با سایر تشکل های مصرف کننده و همچنین عدم همراهی وزارت صمت در این 

خصوص ارائه فرمودند.
5-آقای مهندس دستمالچیان گزارش مبسوطی از نشست کارگروه نساجی و پوشاک 
در وزارت صمت مورخ 1401/04/21 با تدوین موضوع نقشه راه برای صنعت نساجی 

ارائه فرمودند.
6-مهندس امامی رئوف گزارش مختصری از نشست های مربوط به تنظیم اسناد 
و نقشه های راهبردی توسعه صنایع فرش، توسعه صنعت نساجی، پوشاک و چرم 
و کفش و همچنین نشست مبارزه با قاچاق کاال با حضور سایر تشکل ها در وزارت 

صمت ارائه فرمودند.
7-آقای مجید فخار و حیدری تائبی از اعضای انجمن و مدیران شرکت جامه پوش آرا 
طبق درخواست قبلی در جلسه حضور یافتند و درخواست های فعالین صنعت پوشاک 
مبنی بر کاهش تعرفه های واردات پارچه، کاهش قیمت مواد اولیه و ایجاد تنوع در آن 
برای صنعت پوشاک و همچنین مشارکت و حمایت بیشتر انجمن از زنجیره ارزش 
مطرح فرمودند که در ادامه آقای دستمالچیان ضمن مخالفت با ممنوعیت واردات به 
لزوم مدیریت واردات و صدور مجوز واردات صرفاً برای واحدهای تولیدی پرداختند و 

بحث و تبادل نظر بسیاری در این خصوص صورت پذیرفت.
8-آقای دکتر مقدم مدرس دوره های برندینگ و بازاریابی طبق دعوت قبلی در 

جلسه حضور یافتند و مطالبی را در این خصوص ارائه فرمودند.
-جلسه در ساعت 35 :18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

عدم حضور با اطالع قبلی: مهندس رضا حمیدی، مهندس عباس مقصودی، 
محمدرضا مقدم، مهندس سید جواد سجادی بیدگلی 

صورتجلسه

خالصه مذاکرات هزار وصد و چهاردهمین نشست هیأت مدیره
هـزار و صـد و چهاردهمین نشسـت هیأت مدیـره انجمن صنایع 
نسـاجی ایـران با حضـور اکثریـت اعضای هیـأت مدیـره در روز 
یکشـنبه مـورخ 1401/05/09 در محـل دفتـر انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایران برگزار شـد و نسـبت به مـوارد ذیل بحـث و تبادل 

نظـر و نسـبت بـه برخـی از آن هـا اتخاذ تصمیـم به عمـل آمد.
جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک و روسا و دبیران کارگروههای تخصصی طبق دعوت قبلی رأس ساعت 
15:30 با قرائت کالم اله مجید آغاز شد و حاضرین در نشست مذکور در ابتدای 
جلسه به معرفی خود پرداختند و پس از خیر مقدم توسط مهندس دستمالچیان و ابراز 
امیدواری برای گسترش همکاری های فیما بین، آقای زکی پور نیز مواردی را در 
خصوص لزوم برگزاری جلسات و نشست های مشترک فیما بین دو تشکل مطرح 

فرمودند و در ادامه لیستی از موضوعات مورد تعامل دو تشکل ارائه گردید.
و در ادامه نسبت به موضوعات مذکور بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مقرر شد 
تا مکاتبه ای با وزارت صمت برای تعیین تکلیف مدیر کل دفتر صنایع منسوجات و 
پوشاک صورت پذیرد. همچنین در ارتباط با سایر موارد مطروحه مقرر شد کارگروه 

مشترکی توسط نمایندگان دو تشکل تشکیل گردد که موضوعات را پیگیری کنند.
-جلسه در ساعت 18:00 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

عدم حضور با اطالع قبلی: مهندس رضا حمیدی، مهندس عباس مقصودی، 
محمدرضا مقدم، مهدی کاردان ،حسین نیکچی، سید جواد سجادی بیدگلی 

صورتجلسه
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 26200196

فکس: 26206905
کدپستی: 1915654773

عقب نشینی وزارت صمت از عرضه تلفیقی مواد اولیه صنعت نساجی

مدیر کل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت گفت: عرضه 
تلفیقی محصوالت پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی در بورس کاال تا یک 

ماه آینده مورد بازنگری قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  میز اقتصاد 28 مرداد با حضور آقایان محسن 
گرجی مدیرکل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صنعت، شاهین کاظمی 
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی و احمد مهدوی ابهری دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت نساجی، با موضوع "مشکالت تأمین مواد 

اولیه صنعت نساجی" روی آنتن شبکه خبر رفت.
دکتر محسن گرجی مدیرکل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صنعت گفت: 
واردات در حوزه های مختلف صنعت بزرگ نساجی که بخش های مختلفی دارد 
و مواد اولیه مختلفی استفاده می کند را باید از هم تفکیک کنیم. وی افزود: در 
مواد طبیعی، الیاف پنبه کاربرد باالیی دارد که از 150 هزار تن حدود 100 هزار 
تن واردات و حدود 50 هزار تن تولید داخل داریم که بیش از دو برابر تولید 

داخل را باید وارد کنیم.
 گرجی با بیان اینکه میزان تولید در حوزه پلی استر مطلوب است، اما همچنان 
به واردات نیاز داریم، گفت: درهفته هفت تا هشت هزار تن نیاز داخل است که 

نزدیک به 30 درصد از نیاز از طریق واردات تأمین می شود
 مدیرکل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صنعت اضافه کرد: آخرین راه حلی 
که پیشنهاد شده است ارائه تلفیقی در بورس بوده که طرح خوبی است ضمن 
اینکه این شیوه در صنایع دیگر اجرا شده و توانسته بازار را کنترل کند، اما در 

حوزه عرضه پلی استر به خوبی عمل نشده است.
دکتر شاهین کاظمی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
ایران دیگر مهمان میز اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: در زنجیره صنعت 
نساجی، از مواد اولیه در حوزه طبیعی، پنبه و در مصنوعی، پلی استر است که 
تا انتهای زنجیره، نیازمند واردات هستیم. وی افزود: آمار نشان می دهد که 
در سال 1400 حدود یک میلیارد و 650 میلیون دالر ارزش واردات صنعت 
نساجی بود که بخشی مربوط به مواد اولیه و بخش زیادی مربوط به صنعت 
پارچه بوده است. کاظمی با اشاره به اینکه براساس آمار، , سال گذشته حدود 
90 هزار تن پنبه وارد شده است، افزود: در حوزه پلی استر موضوع خیلی 
حادتر است، از این جهت که ما در حوزه پلی استر به عنوان یک کشور نفتی 
و دارای صنایع پتروشیمی مدعی تأمین نیاز داخل هستیم.  وی گفت: اواخر 
خرداد ماه )23 - 3- 1401( دفتر معادن و فرآوری وزارت صمت نامه ای را به 
کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی ارسال و درخواست می کند که عرضه تلفیقی 
را در حوزه پلی استر شروع کنیم. آقای کاظمی افزود: بیش از 50 پلیمر داریم 
که در بورس عرضه می شوند، از بین این 50 پلیمر، پلی استر را به عنوان 
نخستین گزینه انتخاب می کنند که این وارد بحث عرضه تلفیقی می شود و 
نشان می دهد که اوضاع در این زمینه خوب نبوده که ما به دنبال این قضیه 
رفته ایم. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی گفت: طبق آمار 
پتروشیمی در بهار 1400 حدود 64 هزار و 944 تن عرضه داشته و در بهار 
1401 حدود 65 هزار تن و رقابت 19 درصدی را شاهد بودیم درحالیکه در بهار 
1401 تولید به 72 هزا رو 622 تن و رقابت به حدود 7 درصد رسید. کاظمی 
با بیان اینکه در پایان فصل بهار مصوبه ای ابالغ و موجب می شود میزان 
سهم پتروشیمی داخلی در عرضه هفتگی کاهش پیدا کند، افزود: سقف عرضه 
افزایش پیدا نکرد، سهم پتروشیمی داخلی کاهش پیدا کرد، بنابراین اول تیرماه 
نامه ای به کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی ارسال کردیم و آن ها اعالم کردند 
که این درخواست وزارت صمت بوده و ما مجری بودیم. وی گفت: همچنان 
به افراد و سازمان های مختلف از جمله 12 تیر نامه ای به دکتر مخبر معاون 
اول رئیس جمهور و رونوشت آن را هم برای نهاد های مختلف مانند وزارت 
صمت، مجلس ارسال کردیم تقریباً به فاصله چند روز، 21 تیرماه پتروشیمی 
تندگویان که تنها تأمین کننده این ماده بود نامه ای ارسال کرد که این بر هم 
زننده تعادل بازار بود. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی افزود: با 
اجرای عرضه تلفیقی و ارسال نامه های مختلف بالخره 22 تیر دفتر آقای مخبر 
نامه ای را به وزیر صمت پاراف کرد که با پیگیری های زیاد تا به امروز متأسفانه 
هیچ پاسخ صریحی برای این موضوع دریافت نکردیم ضمن اینکه هر هفته 

اعضای ما با این چالش مواجه بودند و عرضه تلفیقی به آن ها فشار وارد می کند. 
کاظمی گفت: آخرین قیمت پایه ای که در خرداد ماه 29 هزار تومان در بورس 
ثبت شده، اول تیرماه با عرضه تلفیقی قیمت به 34 هزار تومان افزایش پیدا 
کرد یعنی حدود 5 هزار تومان افزایش قیمت داشت. وی افزود: این ماده اولیه 
سرشاخه صنعت نساجی است هر چقدر به پایین حرکت می کنیم این متورم تر 

می شود تا به انتهای بازار می رسیم عدد بزرگ می شود.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: دفتر نساجی و 
پوشاک بعنوان متولی تسهیل گری حوزه نساجی و پوشاک تالش دارد تا 
تأمین مواد اولیه زنجیره تأمین و تولید را یکپارچه ببیند و تولید به نحوی باشد 
تا محصولی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد بهترین کیفیت را داشته 
باشد. گرجی افزود: بر این اساس ارائه تلفیقی در بورس، تجربه ای بوده که در 
بعضی از صنایع جواب داده و در دفتر نساجی و پوشاک هم هر تصمیمی که 

گرفته می شود معمواًل با مشورت انجمن ها و اتحادیه هاست. 
 آقای کاظمی گفت: وزارت صمت، دفتر صنایع نساجی، معاونت صنایع عمومی 
متولی مستقل ما هستند و ما جایی هستیم که در این مسئله مشترک المنافع 
هستیم، اما بخش های دیگری در وزارت صمت وجود دارد که این تصمیمات 
را می گیرد و ما بعداً متوجه می شویم آن زمانی که این اتفاق افتاد ما خیلی 
پیگیری کردیم و صراحتاً اعالم شد که دفتر معادن و فرآوری تصمیم گیر بوده 
و خود دفتر اداره نساجی پیگیر ملغی کردن این قضیه بوده یعنی با نامه نگاری 
که با آن ها انجام دادیم هم معاونت صنایع عمومی و هم دفتر نساجی موافق 

حذف عرضه تلفیقی بودند.
 مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: چرا در حقیقت 
اخیراً با دبیر انجمن نساجی و همکاران دیگر طرح و موضوع را جمع بندی 
کردیم، به این صورت نبوده که وضعیت قبل هم وضعیت مطلوبی باشد، ما 
باید برنامه و طرح کامل و خردمندانه ای داشته باشیم که اصل مسئله را بتوانیم 
حل کنیم.گرجی افزود: موضوع به صورت کالن، بخش های مختلفی دارد ما 
شاید مجبور شویم و نیاز باشد ظرفیت تولید داخلی مان را در حوزه پلی استر 
بهبود ببخشیم که پیگیری هایی در این زمینه برای جذب سرمایه گذار با سایر 

نهاد های حاکمیتی که فعالند، انجام دادیم.
صمت  وزارت  پوشاک  و  منسوجات  صنایع  دفتر  مدیرکل 
افزود: امیدوارم که در فاصله یک ماهه بتوانیم این را تعیین 

تکلیف کنیم. 
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی گفت: بیش از ده مکاتبه در 
این خصوص داشتیم و خواستار برگزاری جلسه شدیم، زیرا هر هفته روز های 
سه شنبه و چهارشنبه مواد پلیمری در بورس عرضه می شد و هر هفته اگر 5 
تا 6 هزار تن عرضه می شد افزایش قیمت را باید واحد های تولیدی من متقبل 
می شدند. وی گفت: جا دارد از واحد های صنعت نساجی هم تشکر کنیم که با 
ما هماهنگ بودند و برای نشان دادن اعتراض، در شش هفته ای که این اتفاق 
افتاد خرید خارجی انجام نشد تا نشان داده شود که به عرضه تلفیقی اعتراض 
داریم و خواستار اجرای روش قبلی هستیم و حاال با انتصاب جدید آقای گرجی 
به سمت مدیر کل این دفتر و قول همکاری که آقای برادران داده اند امیدواریم 
صورت قانونی این موضوع برطرف شود، زیرا اگر به صورت قانونی برطرف 

نشود دوباره این اتفاق می افتد.
مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی که 
مهمان تلفنی برنامه بود گفت: وزارت صمت یک نیت خیری داشت، اما در 
عمل وقتی که همه مسائل دیده نشد دچار مشکل شد، وزارت صمت قصد 
داشت مواد اولیه بیشتری را در اختیار صنایع پایین دستی بخصوص نساجی 
قرار دهد تا آن ها بتوانند با ظرفیت بیشتری کار کنند، اما مسئله این است وقتی 
واردات صورت می گیرد هزینه های حمل و سایر هزینه ها موجب افزایش 50 

تا 60 درصدی قیمت می شود. 
مهدوی با اشاره به اینکه نمی گویم تلفیقی همه جا بد است، گفت: صنایع پایین 
دست در هیچ چیزی که داخل تولید می کنیم کفاف نمی دهد، بنابراین برای 
کسی که می خواهد برای نساجی اش خرید کند اصاًل صرفه اقتصادی ندارد. 

آقای کاظمی گفت: ما جایی داریم به اسم کارگروه تنظیم بازار موادپتروشیمی 
که از انجمن کارفرمایی پتروشیمی، وزارت صمت، بورس و پتروشیمی در آن 
عضو هستند جز ما که مصرف کننده هستیم. وی افزود: مصوبات مربوطه در 
کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی تصویب می شود و ما بعنوان ذینفع در مرحله 
آخر خبردار می شویم. کاظمی اضافه کرد: همانطور که آقای مهدوی اشاره 
کرد تصمیم، تصمیم خوبی بوده، اما به بدترین روش ممکن انجام شده است 
و در مدت سه ماه که این روش اجرا شده همه آسیب ها را به کارگروه تنظیم 
بازار انتقال دادیم، اما از آنجا که ما را عضو خود نمی دانند به ما هیچ توجهی 

نمی کنند.
 

مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش می دهد : 

صنایع در انقالب چهارم صنعتی
 به سمت دیجیتالی شدن و چابکی می روند

مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارشی با عنوان »آینده پژوهی صنایع« 
با هدف آشنایی فعاالن اقتصادی با آخرین تحوالت صنایع جهان کرده 
است. این گزارش، مروری است بر آخرین تحوالت فناورانه در حوزه های 
برآخرین  منطبق  که  صنعت  و  انرژی  کشاورزی،  همچون  راهبردی 
تحلیل ها و تحوالت موجود در معتبرترین پایگاه های اطالع رسانی دنیا 
است.در قسمت اول، با مطالعه بازار انرژی چهار سناریو برای سال 2035 
در این حوزه و همچنین مطالعه بازار برق تاسال 2030 صورت گرفته است. 
در  تغییر  و  آب وهوایی  تغییرات  نشان دهنده  امروز  جهان  مطالعات 
باتوجه  است.  فسیلی  انرژی های  از  استفاده  به  نسبت  جهانی  رویکرد 
از  به پدیده گرمایش جهانی و ظهور جنبش های مختلف در حمایت 
محیط زیست، اقتصاد جهانی در حمایت از محیط زیست و دغدغه نوظهور 
مصرف کنندگان به مرور تغییر پیدا خواهد کرد؛ بنابراین، در این گزارش 
چهار سناریوی اساسی در موضوع آینده انرژی با نگاهی بر گزارش دیلویت 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش دیگر این گزارش، وضعیت 
صنعت 4 در کاهش هزینه های تحقیق و توسعه خودروسازان بررسی شده 
است. صنعت خودرو در حال تحول عظیم بوده و همواره کل زنجیره ارزش 
این صنعت مانند صنایع دیگر توسط انقالب صنعتی چهارم مورد هدایت 
قرار گرفته است. عالوه بر اینکه انقالب صنعتی چهارم شرایط و امکانات 
الزم را برای دیجیتالی شدن صنعت خودرو گسترش داده، اهمیت آن را 
برای سازندگان تجهیزات اصلی ، تامین کنندگان، فروشندگان، شرکت ها و 
سازمان های مالی و همچنین فعاالنی که در این اکوسیستم کار می کنند، 
افزایش داده است. در این گزارش به استراتژی ها و زیرساخت های مورد 

نیاز شرکت های خودرو ساز برای بهره مندی از این بازار شاره شده است.
یکی از صنایع مهم دیگر که نیاز به پایش و آینده نگری در آن احساس 
می شود، حوزه صنعت غذایی است. در این گزارش، دیجیتالی شدن صنعت 

دامپروری مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخش دام پروری در حال حاضر از یک سوم زمین های قابل کشت جهانی 
و 8 درصد از آب شیرین موجود استفاده می کند. همچنین تا حد زیادی 
مسئول جنگل زدایی و از بین رفتن تنوع زیستی است و 15 درصد از 
انتشار co2 جهانی را به عهده دارد. از آنجایی که انتظار می رود جمعیت 
و درآمدها به رشد خود ادامه دهند، تقاضا برای گوشت نیز افزایش خواهد 
آینده،  تقاضای  کردن  برآورده  باید  بخش  این  هدف  بنابراین،  یافت. 
تضمین کیفیت ثابت و دستیابی به این امر به شیوه ای پایدار بدون ایجاد 
آسیب های زیست محیطی جبران ناپذیر یا فراتر رفتن از منابع جهانی 
باشد. در این قسمت از گزارش شیوه های افزایش بهره وری در آینده 
این صنعت بررسی شده است.در بخش پایانی نیز اثرات انقالب صنعتی 
4 در صنعت نساجی بررسی و کاربردهای هوش مصنوعی در شرکت ها 
ارائه شده است. در این قسمت بررسی شده است که صنعت نسل چهارم 
چگونه می تواند به صنعت نساجی و پوشاک کمک کند تا مشکالت پیش 
رو را با امکان تولید انعطاف پذیر، طراحی مجدد فرآیندهای صنعتی و 
پیشرفت های تکنولوژیک حل کند. اکثر ماشین های عرضه شده توسط 
کارخانه ای هوشمند  پلتفرم های  دارای  نساجی  ماشین آالت  سازندگان 
داخلی هستند تا بتوانند داده ها را از طریق حسگرها، ثبت کننده های داده و 
غیره جمع آوری، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کنند. این اطالعات در رابط 
کاربری برای انجام اقدامات یا تصمیمات استفاده می شود. تمام فرآیندهای 
مربوط به تولید و تدارکات می توانند در زنجیره ارزش نساجی نسل چهارم 
انعطاف پذیرتر و چابک تر شوند. این رخداد، به پاسخگویی سریع و مؤثر به 

نیازهای بازار کمک می کند.
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