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بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران سال پانزدهم    شماره 541    سیزدهم آذر ماه 1401

تامین نیروی انسانی متخصص همواره یکی از بزرگترین دغدغه های 
صنعتگران در اقصی نقاط جهان بوده است و صنایع نساجی نیز از این 

موضوع مستثنی نبوده است .
دست اندرکاران صنایع نساجی کشور نیز با درک اهمیت این موضوع در 
سالهای نه چندان دور پس از تاسیس دانشکده مهندسی نساجی در پلی 
تکنیک تهران در سال 1337 ارتباط خوبی را با این دانشگاه برقرار نمودند و با 
اعطای بورسیه های تحصیلی و جذب دانش آموختگان این رشته دانشگاهی، 
فضای جدیدی را برای مهندسین نساجی در صنعت کشور ایجاد نمودند 
بطوری که امروزه شاهد حضور موثر مهندسین نساجی دانشکده های مختلف 

در صنعت کشور می باشیم .
مهندس جمشید بصیری طهرانی مدیرمسئول مجله صنعت نساجی و 
دبیر اسبق انجمن صنایع نساجی ایران که خود سابقه طوالنی در ایجاد و 
تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه دارد در یکی از شماره های مجله صنعت 
نساجی با اشاره به اهمیت تربیت نیروی  انسانی متخصص درصنعت اینگونه               
می نویسد :" دست اندرکاران صنایع نساجی پس از تبادل نظر الزم با 
سندیکای صنایع نساجی پنبه ای و الیاف مصنوعی ، طرح تاسیس ساختمان 
جدید دانشکده مهندسی نساجی را به وزارت علوم تسلیم نمودند و تامین و 
پرداخت هزینه های آن را متقبل شدند و در این راستا کلنگ احداث ساختمان 
جدید این دانشکده در یازدهم تیرماه 1364 با حضور وزیر صنایع وقت و 
جمعی از مدیران واحدهای عضو انجمن توسط شادروان مرحوم تفضلی مدیر 
شرکت ریسندگی کاشان به زمین زده شد و متعاقب آن عملیات ساختمانی 
دانشکده در زمینی به مساحت 27 هزار تر مربع در یازده طبقه و با زیربنایی 
در حدود 5200 متر مربع آغاز شد و در سال 1370 در پی برگزاری جلسه 
مشترک مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و هیئت مدیره 
سندیکای صنایع نساجی پنبه ای و الیاف مصنوعی برای تسریع در عملیات 
ساختمانی با ابالغ بخشنامه ای ، فراخوان مشارکت همگانی در ساخت بنای 

دانشکده در دستور کار قرار گرفت.

جلب حمایت از واحدهای صنعتی برای
 بازسازی و نوسازی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

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

بخشنامه حقوق گمرکی ماشین آالت نو و 
مستعمل در سال1401

 با تالش انجمن صنایع نساجی ایران
 اصالح و ابالغ شد

همانطور که مستحضر می باشید از ابتدای سال جاری معافیت واردات 
ماشین آالت نو و مستعمل لغو و در راستای قانون جهش تولید و حمایت 
از دانش بنیان ها با تصویب مجلس شورای اسالمی حقوق گمرکی 4 
درصد برای ورود ماشین آالت در دستور کار قرار گرفت و به تبع حذف 
نیز  افزوده نه درصدی  ارزش  معافیت گمرکی بطور سیستمی مالیات 
مشمول گردید. اگرچه با پیگیری های قبلی سود بازرگانی ورود ماشین 
آالت نساجی بدلیل عدم ساخت داخل اکثر ماشین آالت صفر بود لیکن 
اخذ ضمانت بانکی و چک برای مالیات ارزش افزوده  مشکالت بسیاری 
را برای واحدهای عضو ایجاد نمود که از ابتدای سال موضوع لزوم کاهش 
تعرفه و حذف ارزش افزوده در جهت حمایت از سرمایه گذاری های 
بازسازی و نوسازی صنعت نساجی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در 
جلسات مختلف هیئت مدیره انجمن با نمایندگان  دولت و مجلس مورد 
پیگیری جدی قرار گرفت که اخبار آن قبال به اطالع اعضا رسیده است .

در هفته گذشته دستورالعملی در دفتر معاونت ماشین االت تجهیزات 
وزارت صمت تدوین شده بود که بر اساس آن اگرچه حقوق گمرکی به 
یک درصد کاهش می یافت لیکن صرفا ماشین آالت نو مشمول عودت 
چک ارزش افزوده  میگردیدند و انجمن صنایع نساجی بالفاصله نسبت به 
مکاتبه و برگزاری جلسات در این خصوص اقدام نمود و پیرو نشست هایی 
با حضور نمایندگان انجمن و با جلب همراهی سایر تشکل ها نسبت به 
مکاتبه و نشست مشترک با مدیران دفتر ماشین سازی بخصوص سرکار 
خانم مهندس یزدانی فر و دکتر موسوی معاون محترم وزیر صمت ، دکتر 
گرجی مدیرکل محترم دفتر منسوجات و پوشاک ، دکتر سلمانی مدیرکل 
دفتر پایش کسب و کار و مذاکره با مهندس نیازی معاون طرح و برنامه 
صمت و... اقدام نمود و خوشبختانه با جلب نظر مساعد این عزیزان از 
ابالغ آن ممانعت بعمل آمد و در نهایت مصوبه ابالغی ماشین آالت نو و 

مستعمل را شامل گردید.
لذا پیرو استعالم اعضای محترم به اطالع میرساند بخشنامه مذکور به 
امضای مهندس نیازی معاون محترم طرح و برنامه وزیر به استانها ابالغ 
از همراهی مسئولین مربوطه بخصوص  گردیده است وضمن سپاس 
معاونت امورصنایع عمومی و مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک، 
و سایر تشکلها،  واحدهای محترم میتوانند نسبت به بهره مندی از این 

مصوبه تا پایان سال اقدام فرمایند.
همچنین انجمن به طور جدی پیگیر برقراری مجدد معافیت ورود ماشین 

آالت در سال آتی نیز می باشد.
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و تا پایان اسفندماه 1371تعداد 164 واحد نساجی کشور متعهد به پرداخت 
مبلغ 4 میلیارد و 348میلیون و380 هزار ریال جهت مشارکت در احداث 
ساختمان جدید دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر شدند.بدون 
تردید در احداث این ساختمان افراد و چهره های بسیاری نقش داشتند که 
در این مجال کوتاه فرصت برشمردن زحمات و تالش های ایشان مقدور 
نیست لیکن باید یادی نمود از مرحوم دکتر سلیمی رئیس وقت دانشگاه 
، مرحوم مهندس میراحمد سادات ، مرحوم تفضلی ، مرحوم علیمردانی ، 
اعضای محترم هیئت علمی دانشکده بخصوص آقایان دکتر آیت اللهی ، 
دکترسیداصفهانی ، دکترنورپناه ، دکترجوهری و سایر اساتید محترم و نیز 
زحمات بیدریغ و حمایت های هیئت مدیره های وقت انجمن صنایع نساجی 
ایران و بخصوص مهندس جمشید بصیری دبیر وقت انجمن که در به ثمر 

رسیدن این پروژه نقش موثری داشتند.
دكتر  ساختمان  این  احداث  از  سالها  گذشت  از  پس  اكنون 
صنعتی  دانشگاه  نساجی  مهندسی  دانشکده  رئیس  جوهری 
امیركبیر و جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشکده در نشست 
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  با  مشترک  های 
موضوع لزوم بازسازی و نوسازی دانشکده هم از نظر ابنیه و 
هم از نظر تجهیزات سمعی بصری و لزوم بروز رسانی ماشین 
آالت و تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی و لوازم و تجهیزات 
آموزشی و كمک آموزشی دانشکده را مطرح فرمودند كه مقرر 
شده است انجمن صنایع نساجی ایران بار دیگر حمایت های 
كارخانجات تولیدی و  واحدهای عضو خود را به یاری بطلبد تا 
خدمت ماندگاری را در این خصوص رقم زنند.لذا بدینوسیله از 
كلیه اعضای محترم انجمن كه میتوانند كمکی در این پروژه داشته 
باشند دعوت بعمل می آید تا با دبیرخانه انجمن تماس حاصل 
فرمایند تا زمینه های همکاری و مشاركت بیشتر را دریافت نمایند.  
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عصر روز یکشنبه بیست و نهم آبان ماه از اعضای کارگروه بررسی 
تعرفه های پیشنهادی برای کتاب مقررات صادرات و واردات سال 
1402 گرد هم آمدند تا پیشنهادات وارده در خصوص تعرفه ها را 
بررسی و جمع بندی نمایند در این نشست که با حضور آقایان حسن 
نیلفروش زاده، عباس مقصودی، عباس سرشار زاده، سید جعفر حسینی، 
محمدرضا مقدم، مهدی کاردان، سید جواد سجادی بیدگلی نمایندگان 
هیئت مدیره و امامی رئوف دبیر انجمن برگزار شد در خصوص تعرفه 
های پیشنهادی توسط اعضا و کارگروه های تخصصی بحث و تبادل 
نظر شد. در این جلسه همچنین کارکرد نظام تعرفه ای در سالهای اخیر 

و مسائل و مشکالت آن مورد واکاوی قرار گرفت. الزم به توضیح است 
که در سالهای اخیر به دلیل نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات با 
نرخ 42000تومان تعرفه ها اصواًل کارکرد خود را از دست داده بودند و 
انجمن صنایع نساجی ایران نیز بارها پیگیری در خصوص لزوم تغییر 
این نرخ در گمرکات را به عمل آورده بود. همانطور که اعضای محترم 
انجمن مستحضر می باشد تعرفه های زنجیره ارزش صنعت نساجی 
سال هاست که تغییرات چشمگیری نداشته است و از یک رشد پله ای 
از مواد اولیه تا محصول نهایی تبعیت نموده است و در سال 1401 با 

مصوبه ابالغی دولت دچار تغییرات عدیده ای گردید.

در هزار و صد و بیست و یکمین نشست هیئت مدیره انجمن که 
عصر روز یکشنبه بیست و دوم آبان و با حضور اعضای محترم هیئت 
مدیره و روسا و دبیران کارگروه های تخصصی برگزار شد به تفضیل 
در خصوص تعرفه های پیشنهادی برای سال 1402 اظهار نظر شد. در 
این نظر در این نشست که بیش از 5 ساعت به طول انجامید نظرات 
و دیدگاههای کارشناسی اولیه که توسط کارگروه تعیین تعرفه ها مورد 
بررسی قرار گرفته بود مطرح و مورد تحلیل بیشتر قرار گرفت در این 
نشست همچنین روسای کارگروه های تخصصی به طرح نظرات و 

دیدگاه های صنعت خود و لزوم توجه جدی تر در تعیین تعرفه های 
سال 1402 در حمایت از تولید داخل پرداختند اگرچه در این نشست 
توافق نهایی برای پیشنهادات تعرفه ای سال 1402 حاصل نگردید 
اما در خصوص لزوم معافیت واردات ماشین آالت مورد نیاز صنعت و 
همچنین لزوم به حداقل رساندن تعرفه مواد اولیه خام پایه مورد نیاز 
صنعت اتفاق نظر وجود داشت و مقرر شد تا موضوع توسط روسای 
کارگروه ها و منتخبین هیئت مدیره مجددا مورد پیگیری قرار گیرد تا 

در جلسه آتی جمع بندی گردد.

تعرفه های پیشنهادی 140۲ دستور کارهزار و صد و بیست و یکمین

 جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

جلسه کارگروه بررسی تعرفه های 140۲
آذرماه هرسال تشکل های تخصصی نسبت به اعالم نظر درخصوص تعرفه های پیشنهادی کتاب مقررات واردات و صادرات سال 
بعد اظهار نظر می نمایند انجمن صنایع نساجی ایران نیز امسال با تشکیل کارگروهی از منتخبین هیئت مدیره و با مشارکت 
روسا و دبیران کارگروههای تخصصی و جلب نظرات اعضای خود جلسات متعددی را برای تنظیم پیشنهاد انجمن برای تعرفه 
ها برگزار نموده است که این رایزنی ها در جهت حفظ منافع کل زنجیره ارزش صنعت همچنان ادامه دارد آنچه در این شماره از 

بولتن می خوانید بخشی از تالش ها برای همگرایی بیشتر اجزای زنجیره برای تعامل و اتفاق نظر در این خصوص است.

هـزار و صـد و بیسـت و یکمیـن نشسـت هیـأت مدیره 
انجمـن صنایع نسـاجی ایـران با حضـور اكثریت اعضای 
هیـأت مدیره پیـرو دعوت نامـه شـماره 1401-14567 
مورخ 1401/08/16 در روز یکشنبه مورخ 1401/08/22 
در محـل دفتـر انجمن صنایع نسـاجی ایران برگزار شـد 
و نسـبت بـه مـوارد ذیـل بحث و تبـادل نظر و نسـبت به 

برخـی از آن هـا اتخـاذ تصمیم به عمـل آمد.
1-خالصـه مذاكـرات هـزار و صـد و بیسـتمین نشسـت 
هیئـت مدیـره مـورخ 1401/08/08 قرائت و بـه امضای 

حاضریـن در نشسـت مذكور رسـید.
2- دكتـر كاظمی گزارش مختصری از جلسـه بـرآورد نیاز 
صنایع پائین دسـتی و جلسـه بررسـی شـیوه نامه عرضه 
تلفیقـی محصـوالت پتروشـیمی و گزارشـی از نشسـت 

مشـترک با آقـای آقا محمـدی ارائـه فرمودند.
بـا فعالیـن صنایـع  از نشسـت مشـترک  3-گزارشـی 
نسـاجی و پوشـاک با موضوع افزایش صادرات به كشـور 
روسـیه ارائـه گردید كه در خصـوص تعرفه هـای نخ نیز 

صحبت هائـی صـورت پذیرفت.
4-گـزارش نشسـت بررسـی تعرفـه نخ فرش ماشـینی 
بـا حضـور ذینفعان در دفتر صنایع منسـوجات و پوشـاک 
توسـط آقـای ذوالفقـاری ارائـه گردیـد كـه جمـع بندی 

موضـوع به انجمـن محـول گردید.
5-گـزارش نشسـت مشـترک هیئـت رئیسـه كارگـروه 
ریسـندگی الیـاف كوتاه و دكتـر برادران و دكتـر گرجی در 
خصـوص مکانیزم هـای تعیین قیمت نخ پنبه ای توسـط 

آقای توكلـی زاده ارائـه گردید.
6-گـزارش مبسـوطی از نشسـت هـای مشـترک هیئت 
رئیسـه كارگروه ریسـندگی الیـاف كوتاه انجمـن با دكتر 
گرجی و مهنـدس ترحمی در خصـوص آنالیز قیمت تمام 
شـده نخ پنبه ای توسـط مهنـدس امامی رئوف ارائه شـد

7-گـزارش كارگـروه منسـوجات بـی بافـت در روز سـه 
شـنبه  مـورخ  1401/08/17 توسـط آقـای صالـح موبد 

گردید. ارائـه 
8-آقـای ضرابـی گزارش مبسـوطی از جلسـه مبـارزه با 
قاچـاق پوشـاک در دفتـر صنایـع منسـوجات وپوشـاک 
بـا حضـور سـایر تشـکل هـا كـه در روز دوشـنبه مـورخ 

1401/08/22 برگـزار شـد ارائـه فرمودنـد.
9-مهنـدس امامـی رئوف گزارش مبسـوطی از نشسـت 
مشـترک ریسندگان و تشـکل های پوشـاک در خصوص 
بررسـی و توافق بر تعرفه پیشـنهادی نخ ارائـه فرمودند.

10-موضـوع اعـالم نظـر در خصـوص ردیـف تعرفـه 
پارچـه چـادر مشـکی طبـق مکاتبـه 60/199199 مورخ 
1401/08/17 مطـرح شـد و در جمع بندی مقرر شـد تا 
عـدم موافقـت انجمن با ایـن موضوع بدلیل عـدم امکان 

تفکیـک در گمـركات منعکـس گردد.
11-در خصـوص موضـوع تعرفـه هـای زنجیـره ارزش 
نسـاجی بطور مبسـوط بحث و تبـادل نظر شـد كه بیش 
از چهـار سـاعت بطـول انجامیـد و جمع بندی به جلسـه 

آتـی موكول شـد.
عناصـر  نویـن  دنیـای  شـركتهای  12-عضویـت 
كیان)وابسـته(، آراز فـراز جهان)وابسـته(، نقـش ترنـج 
زرین)پیوسـته(، فرش ماه نشـان كاشان)پیوسته( مطرح 

و مـورد موافقـت قـرار گرفـت.
 جلسـه در سـاعت 19:00 بـا ذكر صلوات بـر محمد و آل 

محمد خاتمـه یافت.

عـدم حضور آقایان با اطالع قبلی :  مجتبی دسـتمالچیان، 
علیمردان شـیبانی، محمدرضا مقدم، حسین نیک چی 

خالصه مذاکرات هزار و صد و بیست و یکمین
  نشست هیأت مدیره

صورتجلسه
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انجمن صنایع نساجی ایران
حامی برگزاری سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

بدینوسیله از اعضای محترم انجمن که متقاضی اسپانسری در 
سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران می باشند دعوت 
میگردد تا در اسرع وقت با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند.

0۲1۲6۲00196

از سرگیری نشست های رصد و پایش بازار 
پارچه های رومبلی

ــود  ــل ن ــیون اص ــته کمیس ــه گذش ــت هفت ــرو نشس پی
مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص رصــد و پایــش 
ــازار پارچــه هــای رومبلــی ،صبــح روز یکشــنبه ششــم  ب
آذر مــاه طبــق صورتجلســات قبلــی کارگــروه تنظیــم بازار 
محصــول مذکــور  نشســت مشــترک کارگــروه مصــوب 
رصــد  و پایــش بــازار مذکــور با حضــور نماینــدگان وزارت 
ــدگان  ــاف و نماین ــاق اصن ــی و ات ــاق بازرگان صمــت و ات

تشــکلهای مرتبــط برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی دکترگرجــی مدیــرکل 
دفتــر صنایــع منســوجات و پوشــاک و باحضــور نمایندگان 
ــوف و  ــی رئ ــان امام ــد اقای ــزار ش ــت برگ ــازمان حمای س
ــی و  ــران و عباس ــاجی ای ــع نس ــن صنای ــوری از انجم ن
احمدیــان از اتحادیــه درودگــران و مبلمــان حضور داشــتند 
و صورتجلســات قبلــی در خصــوص لــزوم ثبــت اطالعات 
ــع  ــامانه جام ــان در س ــه و مبلم ــد پارچ ــرکتهای تولی ش
ــت  ــرار گرف ــورد بررســی ق ــی م تجــارت و راســتی آزمای
ــدات توســط اعضــای انجمــن  ــم انجــام تعه ــه علیرق ک
مصــرف کننــدگان پارچــه هــای رومبلــی  فعالیتــی را در 

ایــن خصــوص انجــام نــداده بودنــد.
همچنیــن در ایــن نشســت نماینــدگان ســازمان حمایــت 
ــای  ــه ه ــده پارچ ــام ش ــت تم ــز قیم ــه آنالی ــاره ب ــا اش ب
رومبلــی تولیــد داخــل ، قیمــت هــای فعلــی را در چارچوب 
ضوابــط ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده و تولیدکننده 
دانســتند و ضمنــا بــا اشــاره بــه اخــذ اســتانداردهای الزم 
توســط تولیدکننــدگان ، پارچــه رومبلــی را خــارج از ضوابط 
ســامانه جامــع گارانتــی دانســتند و ورود آن به این ســامانه 

را ضــروری ندانســتند.

ظهر روز شنبه بیست و یکم آبان ماه دبیرخانه انجمن صنایع نساجی 
ایران میزبان رؤسای کارگروه های تخصصی و نمایندگان هیئت مدیره 
انجمن بود تا در خصوص تعرفه های زنجیره ارزش صنایع نساجی 
بحث و تبادل نظر کنند. در این نشست که بیش از 4 ساعت به طول 
در جهت  ارزش  زنجیره  مختلف  تعرفه های  در خصوص  انجامید 
حمایت از زنجیره و نیز آنالیز قیمت تمام شده محصوالت زنجیره در 
جهت تعیین تعرفه های متناسب برای حمایت از تولید داخل بحث شد 

و همچنین نقاط ضعف و قوت تعرفه های سالهای گذشته و نیز تاثیر 
گذاری آن ها در کنترل بازار واردات و رقابت بین تولید داخل و وارداتی 
نقش رگالتوری تعرفه ها در کنترل عرضه و تقاضای بازار مورد توجه 
قرار گرفت که مقرر شد مجدداً نظرات و دیدگاه های اعضای انجمن 
در این خصوص اخذ گردد تا پیشنهاد نهایی انجمن اجتماع حداکثری 

داشته باشد.

بررسی تعرفه های زنجیره ارزش در کارگروه های تخصصی انجمن صنایع نساجی ایران 

عصر روز یکشنبه هزار و صد و بیست و دومین نشست هیئت مدیره 
انجمن با موضوع تعرفه های پیشنهادی برای سال 1402 با حضور 
این  در  شد  برگزار  انجمن  تخصصی  کارگروههای  دبیران  و  روسا 
نشست پیشنهادات اعضای محترم انجمن و کارگروههای تخصصی 
انجمن و نیز نتایج بحث و تبادل نظر کارگروه هفت نفره تعیین تعرفه 
ها و همچنین مذاکرات انجام شده با سایر تشکل ها مطرح و مورد 

بررسی قرار گرفت.
حاضرین در این نشست ضمن تحلیل کارکرد تعرفه ها در سالهای اخیر 
و نیز آنالیز های قیمت تمام شده و مکانیزم های تعرفه ای برای حمایت 
از تولید داخل موارد متعددی را مطرح فرمودند و اعضای زنجیره ارزش 
صنعت از تولید الیاف و ریسندگی و بافندگی و پوشاک و کاالی خواب و 
فرش و موکت به طرح دغدغه های خود در تامین مواد اولیه و مکانیزم 

های کنترل قیمت ها و تعادل عرضه و تقاضا با واردات پرداختند.
اگر چه در این نشست هم موضوع به جمع بندی نهایی نرسید اما 
حاضرین در نشست عمیقا بر حفظ منافع کل زنجیره در جهت کاهش 

قیمت تمام شده و حمایت از تولید داخل تاکید داشتند.

الزم به توضیح است که تعرفه های پلکانی زنجیره ارزش از الیاف تا 
محصول نهایی در سالهای اخیر بدلیل عدم لحاظ نمودن نرخ ارز نیمایی 
در گمرکات کارکرد واقعی خود را از دست داده بود و انجمن صنایع 
نساجی ایران در سالهای اخیر متقاضی اصالح نرخ مبنای محاسبات 
ارز در گمرکات بود که خوشبختانه در سالجاری این موضوع محقق 
شد اما تغییرات غیر مشورتی و غیر کارشناسی کل ردیف تعرفه های 
کتاب مقرررات صادرات و واردات توسط کمیسیون ماده یک بدون اخذ 
نظرات کارشناسی و تخصصی در سال 1401 مشکالت بسیاری را 
برای زنجیره ایجاد نمود.که این موضوع اخیرا در توسط انجمن صنایع 
نساجی ایران در نشست مشترک وزیر و معاونین ایشان مطرح شد و 
مقرر شد تا وضع تعرفه ها بگونه ای باشد که کارکردهای نظام تعرفه 
در جهت حمایت از تولید داخل در کل زنجیره باشد و با در نظر گرفتن 
سخنان وزیر صمت مبنی بر احتمال بازگشت حقوق گمرکی به چهار 
درصد در سال آتی تعرفه های بازرگانی براساس اخذ نظرات مشورتی 

تشکل های تخصصی در کمیسیون ماده یک مطرح شود.

تعرفه های پیشنهادی 140۲ دستور کارهزار و صد و بیست و دومین

 جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
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برگزاری سمینار آموزشی  
    الزامات کار با سامانه جامع تجارت

با همکاری مشترک 
انجمن صنایع نساجی ایران و

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک

عصر روز شنبه پنجم آذرماه دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران میزبان 
برگزاری سمینار آموزشی آشنائی با سامانه جامع تجارت بود.

این سمینار ها با همت اتحادیه تولید و صادرات نساجی و انجمن صنایع 
نساجی ایران و شرکت ایاز برگزار شد دومین دوره از این آموزش بود.

در این سمینار بیش از 90 نفر از مدیران متخصص شرکتهای عضو بطور 
حضوری و غیر حضوری شرکت داشتند اصول اولیه سامانه جامع تجارت 
و لزوم اخذ کد شناسه کاال و ثبت اطالعات در این سامانه مورد بحث قرار 
گرفت.الزم به توضیح است که سامانه جامع تجارت یکی از اهداف و برنامه 

سومین نشست بررسی سند راهبردی فرش ماشینی و کفپوش

عصر روز سه شنبه هشتم آذر ماه سومین نشست بررسی سند راهبردی 
فرش ماشینی و کفپوش در محل وزارت صمت و به میزبانی دفتر 
صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت برگزار شد در این نشست 
که آقایان مهندس مقصودی، عزیزیان، ضابطی، سید جواد سجادی 
و امامی رئوف از انجمن صنایع نساجی ایران و آقایان توالئی از اتاق 

کاشان، دیاری از سرای نوآوری فرش ماشینی و شیرازی از اتحادیه 
فرش تهران و مهندس ترحمی و حکمتیان از دفتر صنایع منسوجات 
و پوشاک و شیرین اصفهانی از دفتر پایش محیط کسب و کار حضور 
داشتند پیش نویس های اولیه این سند مورد بحث و تبادل نظر و 

بررسی کارشناسی قرار گرفت.

عصر روز سه شنبه هفدهم آبان ماه نشست کارگروه منسوجات بی بافت 
انجمن صنایع نساجی ایران با حضور فعالین این صنعت تشکیل جلسه 
داد که در بخش آغازین این نشست گزارش مختصری از فعالیت های 
این کارگروه در طول دوره قبل مطرح شد. آقایان فرشاد سیاوشی، 
پیمان سیاوشی، داریوش ستوده )ابهرریس(، مسعود باغستانی )بهپود 
یزد(، محمدرضا مجری )بی بافت گستر جهان(، صالح موبد )الیی ساز(، 
کریم عزیزیان )ایران الیی(، امیر مسعود تدین )میشا بی بافت(، مهدی 
نساجی(،  مهندسی  )دانشکده  میردهقان  اصفهان(،  )گلسار  نجاران 
علیرضا پورمحمدی )بافتینه و بافتسان(، داریوش منصوری )شانلی(، 
خانم بصیری )صنعتی بزین(، دانش پژوه )افرا کمند(، حمید استکی 

)صنایع کرک بابل(، مهران ملک پور )ظریف مصور(، مهدی وارسته 
)پارس الیی ارومیه(، رمضانی )ثابت الیی رباط(، موسوی )کاویان 

بی بافت( و حالجی )گسترش صنعت پلیمر ویگل( 
پس از بحث و تبادل نظر و معرفی دوستان نسبت به انتخابات رئیس 
و دبیر کارگروه اقدام شد که در مجموع پس از رأی گیری مکتوب و 
شمارش آرا آقای سیاوشی به عنوان رئیس کارگروه و آقای صالح موبد 
به سمت دبیر کارگروه انتخاب گردیدند. مقرر شد آقایان محمدرضا 
محمدی و حمیدرضا رمضانی و مهران ملک پور نیز به عنوان اعضای 

هیئت رئیسه کارگروه ایشان را یاری نمایند.

جلسه کارگروه منسوجات بی بافت  انجمن صنایع نساجی ایران

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

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران

کلیه جزوات و منتشرات دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران اعم از نسخه های الکترونیکی بولتن رشته ها و بافته ها و کلیه جزوات 
واحد مطالعات آماری و راهبردی انجمن در وب سایت انجمن به نشانی ذیل بطور رایگان قابل دسترسی می باشد.

e
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های راهبردی وزارت صنعت و معدن و تجارت است که بنووعی حلقه 
اتصال سامانه های قبلی نظیر سامانه های گمرکی و مالیاتی و تامین 
اجتماعی و بانکی است و از مدت ها پیش برنامه ریزی های وزارت 
صمت در جهت الزام واحدها به ورود در این سامانه و درج اطالعات 
خرید و فروش و تجارت از مواد اولیه تا محصول نهایی در این سامانه 
بوده است.و در سال گذشته نیز جدول زمانی برای ورود اطالعات صنعت 
و صنف به این سامانه ابالغ گردید که دریافت خدمات از بخش های 
مختلف دولتی منوط به ثبت نام و ورود اطالعات در این سایت شده بود.

صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/29دبیرخانه انجمن صنایع نساجی 
ایران میزبان مدیران ارشد واحدهای منسوجات بی بافت در حوزه اسپان 
باند بود. این جلسه با هماهنگی و همکاری مشترک انجمن ملی پلیمر 
تشکیل و در خصوص مسائل و مشکالت واحدهای مذکور بحث و 

تبادل نظر شد.
در بخش آغازین این نشست دکتر شاهین کاظمی با اشاره به تاریخچه 
تاسیس کارگروه منسوجات بی بافت در انجمن صنایع نساجی ایران 
و گستره تولیدات و محصوالت این واحد ها به ضرورت تشکیل این 
ایشان  از  پس  پرداخت.  باندی  اسپان  تولیدکنندگان  برای  نشست 
آقای بابک شایسته با ذکر مقدمه ای در خصوص جلسات قبلی در 
دفاتر تخصصی وزارت صمت و محدودیت های موجود در خوراک 
پتروشیمی ها و تحلیل مقدماتی بر رقابت هایی که در بورس به دلیل 
مهندسی عرضه ها صورت می پذیرد به لزوم کالن نگری در بحث و 

تعامل بین مجموعه مصرف کنندگان پرداختند.
ایشان حاضرین در جلسه به طرح مسائل و مشکالت و  از   پس 
دیدگاه های خود پرداختند. در این نشست که آقایان فرشاد سیاووشی، 
صالح موبد و محمدرضا محمدی از هیئت رئیسه کارگروه منسوجات 
بی بافت انجمن و سرکار خانم فرزانه علیرضایی، محمدحسین بابالو و 
سارا قربانپور از انجمن ملی پلیمر ایران و دکتر سلیقه از دفتر صنایع 

منسوجات و پوشاک حضور داشتند. بحث های مختلفی در موضوع 
عرضه ها و تقاضاهای گرید های مختلف پلی پروپیلن در بورس کاال 
صورت پذیرفت. دکتر سلیقه با اشاره به اینکه 44 واحد اسپان باندی 
با 180 هزار تن ظرفیت داریم به ارائه توضیحاتی در خصوص شفاف 

سازی ابهامات و ایرادات مطروحه در این جلسه پرداخت.
در بخش پایانی این نشست محمد حسین بابالو از انجمن ملی پلیمر به 
ارائه تحلیل های کالن خود از صنعت پتروشیمی به لزوم توجه دست 

اندرکاران این صنعت به واردات پرداخت.
 دکتر شاهین کاظمی در جمع بندی موارد مطروحه در این نشست 
با اشاره به تجربیات انجمن صنایع نساجی ایران در حوزه پلی اتیلن 
ترفتاالت و عرضه تلفیقی این محصول در بورس و همچنین پروژه 
راستی آزمایی پروانه های بهره برداری و تولید واحدهای ذوب ریسی 
به ظرفیت های تولید و پروانه های صادره توسط وزارت صمت و 
محدودیت تولید پتروشیمی ها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این 
واحدها پرداخت و در جمع بندی نهایی مقرر شد تا واحد ها نسبت 
به تکمیل صورتجلسه مورخ  1401/08/03 اقدام نمایند تا در اولین 
فرصت نشست مشترک مجددی برنامه ریزی شود تا اتخاذ تصمیم در 

این خصوص به عمل آید.

جلسه اسپان باندی های کارگروه منسوجات بی بافت  انجمن صنایع نساجی ایران

صبح روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه دفتر انجمن صنایع نساجی 
ایران میزبان آقایان مهندس قدیری، ساالر الدینی، عباس زاده، توکلی 
زاده، کاردانپور و امامی رئوف بود. در این نشست در خصوص آنالیز 
قیمت تمام شده نخ پنبه و همچنین دغدغه های تشکل های ذینفع 
در تعیین تعرفه های سال 1402 و لزوم همگرایی بیشتر در خصوص 

اجماع در تعرفه های پیشنهادی و رعایت منافع زنجیره بحث و تبادل 
نظر شد. اگرچه این نشست به جمع بندی و اتفاق نظر مشترکی منجر 
نشد اما مقرر شد حاضرین در این نشست رایزنی ها و نزدیک شدن به 

نظر مشترک را در دستور کار قرار دهند.

نشست مشترک نمایندگان اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک و اتحادیه کشباف و گردباف و 
کارگروه ریسندگی الیاف کوتاه انجمن صنایع نساجی ایران

e

5



ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

یک بررسی راهکارهای 
توسعه صادرات به روسیه

در نشست مشترک با 
رییس سازمان توسعه تجارت

نشست مشترک فعالین تشکلهای نساجی و پوشاک با معاون 
وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت صبح روز دوشنبه 
سی ام آبان ماه برگزار شد در این نشست كه با حضور آقایان 

دكتر علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان
و آقایان كالنتر و سعادت مسئول صادرات به روسیه، دكتر گرجی 
مدیركل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک دكتر شجاعی رئیس 
بهرام  دكتر  رئوف،  امامی  مهندس  پوشاک،  و  نساجی  كارگروه 
محمدی و مهدی ضابطی از انجمن صنایع نساجی ایران، مهرداد 
نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه  از  كبیری  عماد  و  پور  زكی 
و پوشاک، حاج آقا بهبهانی و عباس زاده از اتحادیه كشباف و 
گردباف، سید حسین محمودی از اتحادیه البسه ورزش حضور 
داشتند در خصوص ضمانت نامه ها و بیمه های مرتبط با تضمین 

صادرات بحث و تبادل نظر شد.
پیرو مذاكرات صورت گرفته مقرر شد در جهت حمایت از توسعه 
صادرات به روسیه در صنعت نساجی و پوشاک تسهیالتی برای 
اجاره غرفه های نمایشگاهی در نظر گرفته شود و همچنین اعالم 
شد كه اتاق بازرگانی صنایع معدن و كشاورزی نیز 50 درصد 

هزینه های سفر و اقامت را تامین نماید. 
انتقال  موضوع  از  انتقاد  با  جلسه  این  در  رئوف  امامی  مهندس 
كارگروه اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مركزی 
به موضوع لزوم توجه  بیشتر سازمان توسعه تجارت به بسته 
های صادراتی وقوانین حمایتی در جهت توسعه صادرات و رفع 
تعهد ارزی اشاره نمود. پس از ایشان نیز دكتر بهرام محمدی 
از كارگروه الیاف انجمن با اشاره به امار های مقایسه ای صادرات 
الیاف پلی استر در سال جاری نسبت به سال گذشته به مشکالت 
ایجاد شده پس از رفع ممنوعیت صادرات پرک پرداخت كه عطف 

به پیگیری های قبلی انجمن صنایع نساجی ایران مقرر شد
تا موضوع در اسرع وقت در دستور كار پیگیری ستاد تنظیم بازار 
قرار گیرد در ادامه نیز مهدی ضابطی رئیس كارگروه صادرات 
انجمن صنایع نساجی ایران نیز با اشاره به مشکالت رفع تعهد 
ارزی به موضوع مشکالت واحد های تولیدی در صادرات به عراق 

و افغانستان پرداخت.
 ایشان با اشاره به موضوع ارز توافقی و سامانه های مربوطه به 
ایجاد تسهیل در رفع تعهدات پرداختند كه مقرر شد زمینه های 
جدید پیگیری شده توسط سازمان توسعه تجارت در ایجاد زمینه 
های مشاركت در این خصوص در افغانستان اشاره نمود. در این 
نشست همچنین دكتر پیمان پاک با اشاره به زمینه های هماهنگی 
با نرخ چهار  برای اعطای تسهیالت خرید به خریداران روس 
درصد و نیز  امکان توافق برای فروش ارز حاصل از صادرات برای 
فعالیت های نمایشگاهی از ایجاد كریدور سبز برای صادرات واحد 

های نساجی و پوشاک استقبال نمود.

عصر روز دوشنبه مورخ هفتم آذر ماه کارگروه منسوجات بی بافت 
انجمن صنایع نساجی ایران برای سومین هفته متوالی در طی یک ماه 

اخیر تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این نشست که بطور خاص با محوریت موضوع چالش های 
حوزه تولید منسوجات بی بافت اسپان باند و به درخواست تعدادی 
از تولیدکنندگان این محصول تشکیل شد ، فرشاد سیاوشی رئیس 
کارگروه منسوجات بی بافت انجمن ضمن خیر مقدم به حاضرین، 
مقدمه ای از موارد مطروحه در جلسه قبل را عنوان نمودند و پس 
از آن دکتر شاهین کاظمی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن گزارش 
مبسوطی از چالش های پیش روی حوزه تولید منسوجات بی بافت 
اسپان باند و راهکارهایی که در حوزه اختیارات انجمن ها و تشکل 
های بخش خصوصی قرار دارد را بیان کردند. کاظمی با اشاره به لزوم 
همدلی و همراهی اعضا در پیشبرد اهداف گروه های مختلف تولیدی 
زیرمجموعه ، انجمن صنایع نساجی ایران بعنوان تشکل ملی و فراگیر 
زنجیره ارزش نساجی پرداختند و با اشاره به نقش مشورتی تشکلها در 
سیاست گذاری ها ، این موضوع را یاد آور شد که اصوال تشکلها قدرت 
و ابزار الزم برای اجرای مستقیم مواردی نظیر قیمت گذاری و یا اعمال 
محدودیت هاییی نظیر احکام تنبیهی و تشویقی را ندارند لذا از حاضرین 
در جلسه خواستند تمام موضوعات را به صورت فرآیند برد-برد تعریف 
نمایند تا بتوانند به یک اجماع حداکثری در موضوعات مورد اختالف 

در بین یکدیگر برسند.
در ادامه آقای مهندس بابک شایسته بازرس انجمن صنایع نساجی 
ایران نیز گزارش مختصری از جلسه بررسی وضعیت بازار محصوالت 

پلی پروپیلن که صبح همان روز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران برگزار گردیده بود )و آقایان شاهین کاظمی و علی عرب نیز 
در آن جلسه حضور داشتند( ارائه نمود . ایشان در صحبت های خود 
به موضوع کمبود مواد اولیه کارخانجات تولید پلی پروپیلن و کاهش 
احتمالی ظرفیت های در دسترس این مواد در آینده و چالش تامین 
صنایع پایین دستی و همچنین رقابت سنگین باالخص در گروه های 

پلی پروپیلن شیمیایی و پلی پروپیلن نساجی پرداختند.
تولیدکنندگان  بزرگترین  از  ادامه حاضرین در جلسه که جمعی  در 
خود  نظرات  بودند،  باند  اسپان  بافت  بی  منسوجات  محصوالت 
درخصوص موضوعاتی نظیر رقابت خرید مواد اولیه در بورس، نحوه 
فروش  مشتریان،  به  رسمی  فاکتور  ارائه  محصول،  گذاری  قیمت 
اعتباری به مشتریان، حدود وظایف نمایندگان فروش در بازار، استقالل 
قیمت از حجم سفارش و ... را بیان کردند.در انتها پس از سه ساعت 
بحث و بررسی موضوعات مذکور مصوب گردید تا دبیرخانه انجمن 
صنایع نساجی ایران جلسه مجددی را در روز سه شنبه پانزدهم آذرماه 
در محل انجمن صنایع نساجی ایران برنامه ریزی نماید که البته به 
عنوان پیش شرط حضور در این جلسه مقرر شد پاسخ کتبی سواالت 
صورتجلسه و همچنین پرسشنامه جلسه مورخ سوم آبان )دفتر صنایع 
منسوجات و پوشاک وزارت صمت( توسط تولیدکنندگان منسوجات بی 

بافت اسپان باند تکمیل و برای دبیرخانه  انجمن ارسال گردد.
الزم به توضیح است که دکتر سلیقه بنمایندگی از دفتر اداره کل صنایع 
منسوجات و پوشاک وزارت صمت نیز همچون نشست قبلی کارگروه 

در جلسه حضور موثر داشتند.

سومین نشست متوالی کارگروه منسوجات بی بافت در یک ماه اخیر

دبیر کارگروه موکت انجمن صنایع نساجی ایران گفت: از حدود 50 
شرکت فعال در تولید موکت، تنها 30 شرکت به صورت کامل فعالیت 
می کنند که میانگین تولید ساالنه آن ها در حال حاضر 100 میلیون 

متر مربع است.
 غالمرضا اهلل وردی با بیان اینکه قدمت صنعت موکت در کشور به 
حدود 5 دهه می رسد، افزود: در حال حاضر، 200 میلیون متر مربع 
ظرفیت مستقر تولید دو نوع موکت سوزنی )نمدی( و تافتینگ )پرز 
بلند( در کشور است که از این میزان، حدود 50 میلیون متر مربع مربوط 
به ظرفیت تولید موکت تافتینگ و 150 میلیون متر مربع نیز مربوط به 

موکت سوزنی است.
وی افزود: با وجود ظرفیت تولید و فرصت های صادراتی در این صنعت، 
هیچ گاه از ظرفیت مستقر فعلی در صنعت موکت به صورت کامل بهره 
برداری نشده و همیشه کمتر از توان داخلی در این صنعت، تولید کرده 
ایم، به طوری که میانگین تولید در سال های اخیر 100 میلیون متر 

مربع، یعنی نصف ظرفیت مستقر در این صنعت بوده است.
دبیر کارگروه موکت انجمن صنایع نساجی با اشاره به بازار مصرف 
موکت در کشور نیز گفت: بازار مصرف داخل کشور براساس آخرین 
آمارها، در شرایط عادی حدود 70 و حداکثر 80 میلیون متر مربع است 

و مازاد مصرف داخلی نیز به کشورهای همسایه صادر شده است.
وی با اشاره به از رده خارج شدن برخی از شرکت های تولیدی در این 
صنعت گفت: به دلیل آنکه در یک دهه گذشته نتوانستیم از ظرفیت 
تولید صنعت موکت در کشور استفاده کنیم، بعضی شرکت های تولیدی 
تعطیل و دستگاه ها و ماشین آالت خود را به دیگر کشورها فروخته اند؛ 

این در حالی است که می توانستیم از ظرفیت این صنعت برای صادرات 
در منطقه استفاده کنیم.

اله وردی با اشاره به تامین مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات در این 
صنعت نیز گفت: در تامین مواد اولیه این صنعت مشکلی وجود ندارد 
و 95 درصد مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت داخلی است؛ اما در 
حوزه ماشین آالت، وابسته به واردات هستیم و تولیدات داخلی در این 

حوزه به 5 درصد هم نمی رسد.
وی با انتقاد از متناسب نبودن ساختار شرکت های تولیدی با بازارهای 
جهانی و اثر آن بر تولید در این صنعت افزود: اگر سرمایه شرکتی بین 
10 تا 50 میلیون دالر باشد، آن شرکت توجیه اقتصادی برای تولید 
دارد و اگر این رقم باالتر از 100 میلیون دالر باشد، قدرت رقابت در 
بازارهای جهانی را خواهد داشت؛ اما ارزش ذاتی شرکت های داخلی در 
این صنعت کمتر از 10 میلیون دالر است و به همین دلیل با وجود 

ظرفیت تولید، صرفه اقتصادی برای تولید وجود ندارد.

تولید ساالنه 100 میلیون مترمربع انواع موکت در کشور
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همکاری های مشترک با معاونت آموزشی سازمان مدیریت صنعتی 
در دستور کار انجمن صنایع نساجی ایران

عصر روز سه شنبه اول آذر ماه در نشست مشترک میان انجمن صنایع 
نساجی ایران و معاونت آموزش سازمان مدیریت صنعتی زمینه های 
قرار  بررسی  مورد  دو مجموعه  این  فیمابین  آموزشی  های  همکاری 

گرفت .
با  امامی رئوف دبیر انجمن  ابتدایی این نشست مهندس  در بخش 
اشاره به تاریخچه و پتانسیل های انجمن و تالش های انجام شده 
در همگرایی و هم افزایی زنجیره ارزش صنعت از مواد اولیه تا محصول 
نهایی به آمارهای مربوط به ارزش افزوده و اشتغال در این صنعت اشاره 
نمود و نیاز های آموزشی و ارتقای دانش مدیران و متخصصین و بهبود 
عملکرد واحدها را از دغدغه های همیشگی صنعت دانست و با اشاره 
به سوابق همکاری های انجمن با دانشکده های مهندسی نساجی به 
لزوم برگزاری  دوره های آموزشی متناسب برای فعالین صنعت اشاره 
نمود و ابراز امیدواری كرد با بهره مندی از تجربیات ارزشمند سازمان 
در طول سالها تالش و ارائه خدمات آموزشی بتوان دوره های خوبی را 

برای صنایع نساجی طراحی و اجرا نمود .
به  اشاره  با  نیز  آموزشی سازمان  معاون  دكتر سیدعلیرضا شجاعی 
شناخت و آشنایی خود با انجمن به قدمت و اثر گذاری انجمن در بین 
تشکلها اشاره نمود و با طرح دوره ها و سیاست های سازمان در حوزه 
آموزش ابراز امیدواری نمود تا در همکاری های مشتر بتوان دوره های 

اختصاصی IMBA ویژه صنایع نساجی را تعریف و اجرا نمود همچنین 
مقرر شد دوره های تقویمی و كوتاه مدت سازمان با رویکرد مشترک با 

انجمن در اینده بازتعریف و بطور مشترک برگزار گردد.
در این نشست كه مهندس طورانی و مهندس موسوی از كارشناسان 
دو مجموعه حضور داشتند همچنین در خصوص برگزاری سمینارهای 
یکروزه در حوزه دانش بنیان ها ، سامانه جامع تجارت ،تامین مالی 

زنجیره ای ، بورس كاال و متاورس و ... نیز مذاكراتی صورت گرفت.
برای  این سازمان  تا ظرفیت های خانه مدیران  همچنین مقرر شد 
گردهمایی  هدف  با  نساجی  مدیران صنایع  خانه  ویژه  اتاق  تشکیل 
مدیران و متخصصین این صنعت در دستور كار بررسی بیشتر قرارگیرد.

پیرو برگزاری اولین جلسه برآورد نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی که در 
روز 8 شهریور توسط مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و با حضور نمایندگان بسیاری از صنایع پایین دستی پتروشیمی 
از جمله انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد، روز دوشنبه 9 آبان جلسه 
تخصصی توسط مدیریت توسعه صنایع پایین دستی با تعداد محدودتری از 
اعضا به منظور تحلیل دقیق و تخصصی شرایط صنایع پایین دستی برگزار 

گردید.
در این جلسه دکتر شاهین کاظمی به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی ایران، 
مهندس احمد کیمیایی اسدی و مهندس عظیمی از انجمن تولیدکنندگان 
کیسه چتایی پلی پروپیلن )گونی( و دکتر چگینی از انجمن صنعت تایر به 
میزبانی مهندس حمید منصوری پور رئیس بخش برنامه ریزی تولید مدیریت 
توسعه صنایع پایین دستی در ساختمان دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران حضور داشتند و در خصوص مباحث مختلفی از جمله نیاز 
صنعت تایر به انواع نخ های استحکام دهنده تایر خودروهای سبک و سنگین 
از جنس پلی استر و پلی آمید و همچنین انواع مختلف مواد پلیمری مورد نیاز 
این صنعت از جمله SBR، نیاز صنایع بسته بندی آرد، قند و شکر، سیمان، 
پتروشیمی و ... به انواع مختلف گونی پلی پروپیلن و افزایش قیمت شدید 

گرانول پلی پروپیلن نساجی در ماه های اخیر و همچنین نیاز صنایع نساجی 
 )PET( به عنوان بزرگترین مصرف کننده پلیمرهایی نظیر چیپس پلی استر
و گرانول پلی پروپیلن و تاثیر التهابات قیمت این مواد در بازار محصوالت 
نهایی زنجیره ارزش بحث شد و مقرر گردید تا انجمن های تخصصی برآورد 
نیازهای فعلی و آتی خود را به دفتر مدیریت توسعه صنایع پایین دستی شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی ایران منعکس نمایند

 برآورد نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی

یک

صبح روز دوشنبه هفت آذر ماه، به دعوت مهندس عباس غالمی، مدیرتوسعه 
صنایع پایین دستی و دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی جلسه ای با حضور 
نمایندگان ذینفعان اصلی و بزرگ بازار پلی پروپیلن در ساختمان مرکزی شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی ایران برگزار گردید.
در این جلسه آقایان و خانمها، عباس غالمی، حمید منصوری پور، خانعلی لو و 
محمدخانی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شاهین کاظمی از انجمن 
صنایع نساجی ایران، بابک شایسته از انجمن کامپاند و مستربچ، علی عرب 
از انجمن صنایع پلیمر، محمدحسین بابالو از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

جلسه فوق العاده بررسی وضعیت بازار گرانول پلی پروپیلن
کشاورزی، علیرضا حقدوست از کارگروه تولیدکنندگان گرانول پلی پروپیلن، 
مرضیه طهماسبی از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، رسول 
علیرضایی شهرکی و جعفری از وزارت صمت، عباس یعقوبی از بورس کاالی 
ایران و سودابه فرقانی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
حضور داشتند و به بحث و بررسی شرایط خاص حاکم بر بازار گرانول پلی 

پروپیلن پرداختند.
با توجه به کاهش تولید شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده گرانول پلی پروپیلن 
که این موضوع عمدتاً به دلیل کمبود دسترسی به خوراک اولیه پروپیلن این 
واحدها می باشد و پیش بینی افزایش تقاضا در بازار صنایع پایین دستی 
در حوزه های مختلف، راهکارهای مختلفی توسط حاضرین در جلسه به 
بحث و بررسی گذاشته شد و در انتها مقرر گردید با توجه به توان شرکتهای 
تولیدکننده گرانول پلی پروپیلن به افزایش تقریباً 50 درصدی ظرفیت تولید 
خود، مکاتبات و پیگیری های قبلی درخصوص تامین خوراک واحدهای 
مذکور تداوم یافته و از سوی مقابل مدیران وزارت صمت نیز برنامه ای جهت 
مشخص شدن تقاضای زیرگروه های مختلف هر کدام از گریدهای گرانول 

پلی پروپیلن ارائه نمایند.

بررسی مسائل و مشکالت واحدهای نساجی در شهرک 
های صنعتی در دستور کار انجمن 

صبــح روز دوشــنبه هفتــم آذر مــاه نشســت مشــترکی بــا 
دعــوت آقــای عزیــز اهلل قربانــی معــاون صنایــع کوچــک 
ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک هــای صنعتــی ایران 
ــای  ــهرک ه ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــل س در مح
صنعتــی ایــران برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه دبیــر 
انجمــن صنایــع نســاجی ایــران نیــز حضــور داشــت در 
ــدی در  ــای تولی ــائل و مشــکالت واحده خصــوص مس
شــهرک هــای صنعتــی و نقــش تشــکل هــا در انعــکاس 
ــد. در  ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــوارد بح ــن م ــری ای و پیگی
ــای  ــد اعض ــرر ش ــه مق ــث مطروح ــدی مباح ــع بن جم
ــکالت  ــائل و مش ــران مس ــاجی ای ــع نس ــن صنای انجم
خــود در حــوزه هــای مختلــف را بــه دبیرخانــه انجمــن 
ــدی  ــع بن ــس از جم ــن پ ــا انجم ــد ت ــس فرماین منعک
ــق  ــری آن از طری ــه پیگی ــبت ب ــه نس ــوارد مطروح م
ــای  ــیله از اعض ــن وس ــذا بدی ــد. ل ــدام نمای ــازمان اق س
محتــرم انجمــن دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا مســائل 
و مشــکالت خــود در ارتبــاط بــا شــهرک هــای صنعتــی 
ــس  ــن منعک ــه انجم ــه دبیرخان ــک را ب ــع کوچ و صنای

ــرد. ــرار گی ــری ق ــا در دســتور کار و  پیگی ــد ت فرماین

ارائـه خدمـات مشـاوره ای 
درخصوص مسائل و مشکالت 

واحدهـای عضـو
 انجمـن

صنایـع نساجـی ایـران

1- خدمات مشاوره حقوقی
۲- خدمات مشاوره ای مرتبـط 
با تامین اجتماعی و روابط کار و 

مشاغل سخت و زیان آور

تلفن تماس جهت هماهنگی:

0۲1 - ۲6۲00196
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نشست هم اندیشی وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تشکل ها و انجمن ها

در این نشست كه با حضور وزیر صنعت و معاونین و مدیران كل  و روسا 
و دبیران تشکل ها صبح روز دوشنبه 23 آبان ماه در محل سالن خلیج 
فارس برگزار شد دغدغه های فعالین صنعتی در حوزه های مختلف 
مطرح شد .دكتر شاهین كاظمی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن نیز در 
بیانات خود به موضوع لزوم برگزاری نشست های تخصصی با تشکل 
هم صنف اشاره نمود و با اشاره به مشکالت  مرب   وط به مصوبه 
لغو معافیت گمركی واردات ماشین آالت به مشکالت نقدینگی واحد 
ها و سیاست های انقباضی بانک ها پرداخت و در پایان به مشکالت 
مربوط به اختالف نرخ ارز نیما و بازار آزاد و تاثیر آن بر واردات وقاچاق 

منسوجات و پوشاک و دپوی محصوالت واحدهای داخلی اشاره نمود.
در این نشست فرهاد محرر از انجمن نساجی گیالن و ابولقاسم شیرازی 
رییس اتحادیه پوشاک نیز به مشکالت مربوط به عدم ابالغ تعرفه ها  
و قاچاق پوشاک و دستورالعمل ثبت برندها اشاره فرمودند. همچنین 

هاكوپیان رییس انجمن صنایع پوشاک نیز به لزوم آسیب شناسی 
صنعت و نیز لزوم حمایت از ویژندهای داخلی و رفع مسائل مشکالت 
ایشان در دفاتر تخصصی پرداخت دكتر باقرزاده نیز با اشاره به لزوم 
تفویض اختیارات به دفاتر تخصصی به ضعف بانکهای اطالعاتی و 
فعالیت های پژوهشی در وزارت صمت اشاره نمود و مهندس امامی 
های  آسیب  به  اشاره  با  نیز  ایران  نساجی  دبیرانجمن صنایع  رئوف 
جدی زنجیره صنعت نساجی از تعرفه های گمركی در سال های اخیر 
بخصوص سالهای 1400 و 1401 و و از بین رفتن كاركرد واقعی نظام 
تعرفه  و با اشاره به روایت جدید وزیر از نظام تعرفه ای در سال آتی 
خواستار توجه جدی كمیسیون ماده یک به نظرات تشکل ها در تدوین 
تعرفه های 1402 شد و پیشنهاد داد كه تعرفه های كارشناسی زنجیره 
نساجی باعنایت به گستره زنجیره ، قبل از طرح و تصویب در كمیسیون 

ماده یک به نظرخواهی تشکل ها گذاشته شود.

نشست مشترک با 
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

عصر روز دوشنبه هفتم آذر ماه نشست مشتركی در محل سازمان 
ملی استاندارد ایران با حضور دكتر اسالم پناه رئیس سازمان و 
مهندس امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار 
شد . در این نشست با طرح سیاست ها و ماموریت های سازمان 
ملی استاندارد در دوره جدید و برنامه های این سازمان برای 
حمایت از كاال و محصوالت با نشان حالل و ترویج استاندارد 
های تشویقی برای توسعه بازارهای مصرف و فرهنگ سازی 
و ترویج در جهت ایجاد امنیت و اطمینان برای مصرف كننده 
نهاییی در بازار های داخلی و صادراتی زمینه های همکاری بیشتر 
در حوزه صنایع نساجی مورد بررسی قرار گرفت . در این نشست 
اسالم پناه رئیس فعلی سازمان كه در سالهای گذشته مدیركلی 
دفتر صنایع نساجی وزارت صمت را نیز برعهده داشته است از 
ارائه طرح های پیشنهادی انجمن برای گسترش همکاری های 

مشترک با سازمان استقبال نمود .

https: //telegram. me/aiti1395

نوزدهمین نشست دبیرخانه مشترک تشکل  های نساجی و پوشاک 

صبح روز سه شنبه هشتم آذرماه اتاق بازرگانی صنایع معادن و كشاورزی 
صنفی  تشکل های  مشترک  دبیرخانه  نشست  نوزدهمین  میزبان  البرز 
و صنعتی نساجی و پوشاک بود كه با دعوت جناب آقای مالمیر دبیر این 
دوره دبیرخانه تشکیل شد. در این نشست كه نمایندگان انجمن صنایع 
نساجی ایران، اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک، انجمن 
نساجی البرز، جامعه متخصصین نساجی ایران، اتحادیه تولیدكنندگان البسه 
ورزشی، صنف صباغان و رنگرزان و سایر تشکل ها برگزار شد در خصوص 
ركود حاكم بر بازار و فروش محصوالت نهایی زنجیره ارزش بحث و تبادل 
نظر شد. در این نشست در خصوص شرایط ویژه حاكم بر جامعه و افت 
شدید فروش واحد ها و پیامدهای آن در زنجیره تولید و احتمال تعطیلی واحد 

ها و بیکاری كارگران مواردی مطرح شد و در جمع بندی مباحث مطروحه 
مقرر شد تا دبیرخانه مشترک با هماهنگی تشکل های ذیربط موضوعات را 

در دستور كار پیگیری قرار دهد.
در این نشست نمایندگان تشکل ها به طرح نظرات و دیدگاههای خود در 
خصوص شرایط اقتصادی حاكم بر جامعه و مشکالت مردم در زمینه اقتصاد 
و معیشت و تاثیر آن بر ركود بازار محصوالت نساجی و پوشاک پرداختند 
و روند نزولی خرید خانوار از بهار تا پاییز مورد اشاره قرار گرفت در این 
نشست همچنین تاثیرات ناشی از مسائل سیاسی و اجتماعی ركود و تعطیلی 
واحدها و افزایش بیکاری مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد در مکاتبات 

دبیرخانه مشترک نکات كلیدی مطروحه مورد توجه قرارگیرد.
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