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بولتــــن خبـــری انجــمن صنایع نساجـــی ایـــران سال پانزدهم    شماره 542    یازدهم دی ماه 1401

موضوع تعرفه های گمرکی زنجیره ارزش صنایع نساجی یکی از 
مهمترین چالش های سالهای اخیر بوده است .

زنجیره  تشکل های  بین  انجام شده  از هماهنگی های  پس 
که  بود  سال  هفت  از  بیش  گذشته  سا ل های  در  نساجی 
پلکانی  به صورت  نساجی  صنعت  ارزش  زنجیره  تعرفه های 
از مواد اولیه تا محصول نهایی افزایش یافته بود و با اعمال 
محدودیت و  ممنوعیت واردات پوشاک و فرش و محصوالتی 
که به میزان کفایت ساخت داخل دارند سعی شده بود تا تعرفه ها 
به عنوان مکانیزم کنترل و مدیریت واردات در حمایت از ساخت 
داخل عمل کنند و در این راستا با سیاست یکسان سازی تعرفه 
به خصوص در پارچه تالش شده بود تا از بداظهاری ها در گمرک 
جلوگیری شود و این مکانیزم در گذر زمان با تدابیر ذی نغعان 
کامل گردید از جمله اصالحاتی که پس از توافق ترجیحی با 

ترکیه به آن مترتب شد.
متاسفانه جهش نرخ ارز در سال 97 و عدم اعمال این اختالف 
نرخ در محاسبات گمرکات کشور، عماًل کارکرد تعرفه ها را از 
بین برد به طوری که کارکرد تعرفه و نرخ ارز مبنای محاسبات 
گمرکات کشور در عمل به نفع واردات رغم خورد. در سال های 
اخیر انجمن صنایع نساجی ایران به طور جدی پیگیر تغییر نرخ 
ارز گمرکات بود. ) مصوبه ای که دولت دوازدهم زیر بار اجرای 
آن نرفت ( خوشبختانه دولت در سال 1401 اقدام به اعمال نرخ 
نیما در سامانه گمرکات نمود و این امیدواری افزایش یافت تا 
مدیریت واردات با نظام و ساز و کار مناسبی در جهت حمایت از 
ساخت داخل رقم بخورد ولی تغییرات تعرفه های گمرکی بدون 
اخذ نظرات کارشناسی ذی نفعان و با اما و اگر های بسیار بین 
مجلس و دولت و در نهایت تصویب و ابالغ دیرهنگام آن در 
نیمه دوم سال مشکالت و سردرگمی های بسیاری را برای اهالی 

صنعت بهمراه داشت.
حذف معافیت حقوق گمرکی واردات ماشین آالت نو و مستعمل 
و اخذ تعرفه چهاردرصدی از آن و نیز مالیات ارزش افزوده 9 
ضمانت نامه  اخذ  به  مربوط  مختلف  موضوعات  و  درصدی 

پیشنهاد اعمال معافیت حقوق گمرکی ماشین آالت نو و مستعمل 

و اعمال تعرفه های سال 1400 در سال 1402

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.(

مشارکت در پروژه بازسازی و نوسازی و 

تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده 

مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همان طور كه مطلع می باشید اخیراً انجمن صنایع نساجی 
ایران در همکاری با دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه 
صنعتی امیركبیر اقدام به مشاركت جدی در بازسازی و 
نوسازی ساختمان دانشکده و آزمایشگاه ها و كارگاه های 
دانشکده نموده است و در این راستا اقدامات اجرایی در 
خصوص نوسازی و تجهیز آمفی تئاترهای دانشکده آغاز 
شده است و بخشی از هزینه های اجرایی كنفرانس ملی 
مهندسی نساجی نیز توسط انجمن و شركت های عضو 
تامین شده است و در این راستا شركت های مختلفی 
اعالم آمادگی نموده اند كه در گزارشات بعدی، اسامی و 

میزان حمایت های آنها به اطالع خواهد رسید.
الزم به یادآوری است كه دانشکده مهندسی نساجی 
مهندسی  دانشکده  اولین  امیركبیر  صنعتی  دانشگاه 
نساجی در كشور است كه جزو پنج دانشکده پلی تکنیک 
تهران محسوب می گردد كه در سال 1336 تاسیس 
شده است و تعدادی بسیاری از مهندسین و مدیران 
دانشکده  این  آموخته  دانش  كشور  نساجی  صنعت 

می باشند.
ساختمان فعلی این دانشکده در دهه 60 با همت مدیران 
وقت دانشگاه و مسئولین وزارت صنعت و وزارت علوم و 
همت بلند صاحبان صنایع نساجی كشور كلنگ خورد و 
در اوایل دهه 70 به بهره برداری رسید و جزو افتخارات 
بزرگ صنعت در دانشگاههای كشور محسوب می شود 
كه نشان از اهتمام جدی صنایع نساجی به تامین نیروی 
متخصص دانشگاهی دارد . اكنون با گذشت چند دهه  از 
ساخت این بنا ، ساختمان دانشکده نیاز به باز سازی و 
نوسازی دارد و كارگاه ها و آزمایشگاه های این دانشکده 
نیاز جدی به تجهیز و به روزرسانی تکنولوژیکی دارند؛ در 
همین راستا نشست ها و جلسات مختلفی بین مسئولین 
محترم دانشکده و هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی 
این  در  مساعدت هایی  و  است  شده  برگزار  ایران 
خصوص صورت پذیرفته كه امیدواریم با حمایت بیشتر 
اعضای محترم انجمن شاهد پیشرفت در خور شأن این 

پروژه باشیم.
كمک های  و  پرداختی  وجوه  كه  است  توضیح  به  الزم 
بالعوض به دانشگاهها و مراكز آموزش عالی با تأیید 
ذی حساب و عالی ترین مقام دانشگاه از درآمد مشمول 
مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی كه مودی انتخاب 
خواهدكرد قابل كسر می باشد و به عنوان هزینه قابل 

قبول پذیرفته می شود.
لذا بدینوسیله از كلیه مدیران و واحدهای عضو انجمن 
در  مشاركت  به  عالقه مند  كه  ایران  نساجی  صنایع 
دبیرخانه  با  می شود  درخواست  می باشند؛  پروژه  این 
انجمن هماهنگی الزم بعمل آورند تا نسبت به انجام 

هماهنگی های بعدی در این خصوص اقدام گردد.
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بانکی و درنهایت پیگیری های متعدد برای بازگشت به شرایط 
مطلوب تر برای سرمایه گذاری و تولید و یا برابری تقریبی تعرفه 
اجزای مختلف زنجیره ارزش صنعت نساجی از جمله مشکالت 
تعرفه گذاری ها در سال 1401 بود به طوری که تعرفه الیاف و نخ 
اختالف بسیار جزیی پیدا کرد و این مشکالت حکایت از عدم 
توجه وزارت صمت به زنجیره ارزش و عدم تفکیک بین مواد 
اولیه و کاالی واسطه ای و محصول نهایی داشت که امیدواریم در 
سال آتی با توجه بیشتر وزارت صمت شاهد وضعیت مناسب تری 
در این حوزه باشیم. الزم به توضیح است که انجمن صنایع 
نساجی ایران نیز از آبان ماه امسال موضوع تعرفه های پیشنهادی 
سال 1402 را در دستور کار خود قرار داد و همانطور که در اخبار و 
منتشرات انجمن دنبال نموده اید جلسات و فراخوان های بسیاری 
در این خصوص داشت و موضوع چندین مرتبه در هیئت مدیره و 
جلسات مشترک با روسا و دبیران کارگروه های تخصصی انجمن 
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و از نظرات کارشناسان مختلف 
در این خصوص استفاده گردید و همچنین نظام تعرفه ای برخی 
کشور ها نیز مورد توجه قرار گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن 
به دفتر  ایران  انجمن صنایع نساجی  پیشنهاد  موارد مختلف 
صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت بازگشت به تعرفه های 

سال 1400 بود .
 به طوری که ورود ماشین آالت صنایع نساجی و پوشاک کشور 
طبق قوانین سال 1400 مشمول معافیت حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی صفر شوند و در نتیجه از پرداخت هرگونه عوارض و 
مالیاتی معاف گردند تا این صنعت توان بازسازی و نوسازی 
و  اولیه  مواد  تعرفه های  و  نماید  فراهم  را  خود  تکنولوژیکی 
واسطه ای و محصول نهایی هم به همان تعرفه های سال 1400 
و افزایش پلکانی برگردد بدین ترتیب باید منتظر ماند تا نتایج 
بررسی های دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و کمیسیون ماده 

یک در خصوص تعرفه های سال آتی چه شود .
به هرحال امیدواریم در سال آتی، صنایع نساجی کشور حداقل در 

زمینه تعرفه های گمرکی با کمترین چالش مواجه باشد.
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عصر روز سه شنبه 29 آذرماه نشست مشترکی به دعوت و مدیرکل 
دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت برگزار شد در این 
نشست سرکار خانم دکتر باقری مدیر کل دفتر برنامه ریزی انجمن 
های مدارس و مسئولین انجمن های اولیا و مربیان، آقایان مهندس 
انجمن  از  امامی رئوف  نیلفروش زاده، علیرضا نوری و  سرشارزاده، 
صنایع نساجی ایران، دهقان از انجمن طراحان لباس و پارچه، صیادیان 
از اتحادیه پوشاک تهران و دکتر گرجی و مهندس فتحی از دفتر صنایع 
منسوجات و پوشاک حضور داشتند و ضمن بررسی تجربه سال های 
گذشته و مشکالت کمی و کیفی لباس مدارس در سال های اخیر و 
نیز محدودیت های فرهنگی، قانونی و مفروضات اجتماعی مترتب به 
طراحی و تولید پوشاک مدارس به بررسی شرایط برای برنامه ریزی 

البسه دانش آموزان برای سال آتی پرداختند. 

در این نشست با بررسی آمارهای ارائه شده در حدود شانزده میلیون 
دانش آموز با مصرف سرانه در حدود سه متر پارچه متناسب با شرایط 
جغرافیایی کشور و در حدود چهل میلیون متر پارچه تخمین زده شد 
که پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی و مقرر شد با سازماندهی و 
مدیریت شبکه نسبت به سفارش پارچه خام با طرح بافت و گرماژ و 
مشخصات فنی محدود در اولویت قرار گیرد و متناسب با هماهنگی 
های بعدی نسبت به رنگرزی و تکمیل آن اقدام شود تا استاندارد سازی 
کیفی و قیمتی آن حاصل گردد همچنین مقرر شد انجمن طراحان 
لباس و پارچه با همکاری انجمن صنایع نساجی ایران نسبت به ارائه 
پیشنهاد اولیه نوع و جنس پارچه اقدام نمایند تا در مراحل بعدی نسبت 
به هماهنگی های مربوط به سازماندهی توزیع پارچه و طراحی سامانه 

های مربوطه و دوخت و دوز البسه مذکور هماهنگی به عمل آید.

صبح روز دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه در نشست مشترکی با حضور 
آقایان دکتر مرآتی، دکتر گرجی، مهندس قدیری و مهندس امامی 
رئوف زمینه های همکاری مشترک بین صنایع نساجی و پوشاک و 
جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در 
این نشست که به بهانه تبریک انتصاب دکتر مرآتی به سمت رئیس 
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد درخصوص 
ظرفیت های پژوهشی و آموزشی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک، 
نیاز،  مورد  اطالعات  و  آمار  تدوین  و  راهبردی  ریزی های  برنامه 
برگزاری دوره های آموزشی مشترک و تعریف پروژه های صنعتی و 

کاربردی و استفاده از ظرفیت های موجود در بخش صنعت و تشکل 
های تخصصی و نیز رویکردهای نو به موضوع نوآوری و فناوری 
های نو در صنعت پوشاک و شتابدهنده ها در این حوزه بحث و تبادل 

نظر شد.
الزم به توضیح است که جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر یکی 
از قدیمی ترین و پرپتانسیل ترین واحدهای جهاد دانشگاهی است که 
پیش از این نیز دکتر ورسه ای و دکتر طاهری اطاقسرا رئیس سابق 
و اسبق این واحد بودند و همکاری هایی را با انجمن صنایع نساجی 

در گذشته داشته اند.

گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی

 انجمن با جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هم اندیشی برای ارتقای کیفی البسه مدارس 

هـزار و صـد و بیسـت و سـومین نشسـت هیـأت مدیره 
انجمـن صنایع نسـاجی ایـران با حضـور اكثریت اعضای 
هیـأت مدیره پیـرو دعوت نامـه شـماره 1401-14995 
مورخ 1401/09/16 در روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 
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 بیسـت و دومیـن 
نشسـت هیئت مدیـره مـورخ 1401/09/06 قرائت و به 

امضـای حاضریـن در نشسـت مذكور رسـید.
2-گـزارش جلسـه رصـد و پایـش بـازار مصـرف پارچه 
رو مبلـی بـه میزبانـی دفتر صنایع منسـوجات و پوشـاک 
كـه روز یکشـنبه مـورخ  1401/09/06 برگزار شـده بود 
توسـط مهندس امامی رئـوف ارائه گردیـد و در خصوص 
معرفـی نماینـده اتـاق بازرگانی كه در جلسـه مذكـور دو 
نماینـده معرفـی نمـوده بـود بحـث شـد و مقرر شـد تا 
دبیرخانـه انجمـن در خصوص دعـوت از انجمن به عنوان 

تنهـا نماینـده اتاق پیگیـری نماید.
3-گـزارش نشسـت بررسـی بـازار پـی وی سـی و پلی 
پروپیلـن كـه در روز دوشـنبه مـورخ 1401/09/07  در 
محـل شـركت ملی پتروشـیمی برگزار شـده بود توسـط 

دكتـر كاظمـی ارائـه گردید.
4-گزارش نشسـت مشـترک با سـازمان صنایع كوچک 
در مـورخ هفتـم آذرمـاه و بررسـی زمینـه هـای همکاری 
مشـترک توسـط مهنـدس امامـی رئـوف ارائـه گردید و 
مقرر شـد در جلسـات آتی از مدیر عامل شـركت شهرک 
هـای صنعتی و معـاون صنایـع كوچک دعوت بعمـل آید.

5-گـزارش نشسـت هـای فعالیـن اسـپان بانـدی در 
روزهـای دوشـنبه هفتـم و سـه شـنبه پانزدهـم آذر مـاه 

توسـط آقـای دكتـر كاظمـی ارائـه گردیـد.
6-گزارش نشسـت مشـترک با دكتر اسـالم پنـاه رئیس 
سـازمان ملـی اسـتاندارد توسـط مهنـدس امامـی رئوف 

ارائـه گردید.
دبیرخانـه مشـترک  از نشسـت  7-گـزارش مبسـوطی 
تشـکل های نسـاجی و پوشـاک در روز سـه شـنبه مورخ 
هشـتم آذر مـاه در اسـتان البـرز توسـط مهنـدس امامی 
رئـوف ارائـه گردیـد كـه در ایـن نشسـت در خصـوص 
مشـکالت واحدهای نسـاجی و پوشـاک در نـا آرامی های 
اخیـر و ركود سـنگین حاكم بر این صنعت بحـث و تبادل 

نظـر شـده بود.
8-گـزارش جلسـات مربـوط بـه تدویـن سـند راهبردی 
فـرش ماشـینی در دفتـر صنایـع منسـوجات و پوشـاک 
وزارت صمت توسـط آقایان مهنـدس مقصودی و ضابطی 
ارائـه گردید. ) جلسـات هشـتم آذر ماه و بیسـتم آذر ماه (

9-گـزارش نشسـت مربـوط بـه تدویـن سـند راهبردی 
موكـت كـه در دفتر آقای دكتر شـیبانی و با حضـور آقایان 
حکمتیان، اله وردی و فتحی برگزار شـده بودتوسـط آقای 

دكتر شـیبانی ارائـه گردید.
10-گزارش نشسـت كمیته تخصصی پتروشـیمی در روز 
  PET  شـنبه مـورخ 12 آذر مـاه در خصـوص كف عرضـه
در بـورس كاال توسـط آقای مهنـدس امامی رئـوف ارائه 

گردید.
11-گـزارش جلسـات شـورای سیاسـتگذاری كنفرانس 
ملی مهندسـی نسـاجی در دانشـکده مهندسـی نساجی 
دانشـگاه امیر كبیر توسـط مهندس امامی رئـوف گردید و 
مقرر شـد تا اعضای محتـرم هیئت مدیره همـکاری الزم 

در خصـوص انجـام تعهدات قبلـی خود را بعمـل آورند.
                ادامه در صفحه 3

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

صورتجلسه

هشتمین نشست بررسی سند راهبردی صنایع نساجی و پوشاک به 
میزبانی دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت عصر روز 
یکشنبه بیست و هفتم آذر ماه در سالن شماره یک وزارت صمت برگزار 
شد در این نشست که آقایان دکتر گرجی، دکتر سلیقه، مهندس مجرد 
و مهندس فتحی از دفتر صنایع منسوجات و پوشاک حضور داشتند 

پیش نویس سند مذکور ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست آقایان امامی رئوف، نیلفروش زاده، ضرابی و نوری از 
انجمن صنایع نساجی ایران، باقرزاده از انجمن طراحان لباس و پارچه، 
رضائیان و عظیمی از انجمن صنایع پوشاک و نامی از اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و مجتبی صیادیان از اتحادیه پوشاک تهران حضور 
داشتند که بخش هایی از سند مذکور را مورد تحلیل کارشناسی قرار 
دادند. الزم به توضیح است که در بخش پایانی این جلسه دکتر گرجی 
از قرار گرفتن صنایع نساجی و پوشاک در بین هجده صنعت پیشران 

مورد توجه دولت در برنامه توسعه خبر داد. 

هشتمین نشست بررسی سند راهبردی نساجی و پوشاک

2



ان
اير

انجمن صنايع نساجي 

A
SSO

CATION OF IRAN TEXTILE IN
DU

ST
R

IE
S

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

صورتجلسه

هزار و صد بیست و چهارمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران که با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و رؤسا و دبیران 
کارگروه های تخصصی انجمن برگزار شد پس از طرح مسائل و 
کارتابل دستور جلسه، آقایان دکتر عزیزاله قربانی معاون صنایع کوچک، 
الهوتی دفتر توسعه صنعتی و فناوری، بگی مطالعات شهرک های 
تخصصی پتروشیمی، اکبریان دفتر مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، 
افتخاریان مشاور معاونت توسعه کسب و کار صنایع کوچک، احسان 
یوسفی از تنظیم بازار شرکت صنایع ملی پتروشیمی و سینا یوسفی از 

دفتر مطالعات توسعه صنایع پتروشیمی در جلسه حضور یافتند. 
ارائه توضیحات دکتر کاظمی در خصوص  از  این نشست پس  در 
تاریخچه انجمن صنایع نساجی ایران بحث های متعددی در خصوص 
مسائل و مشکالت واحدهای صنعت نساجی در شهرک های صنعتی 
سراسر کشور مطرح گردید و حاضرین در این جلسه با گله مندی از ارائه 
خدمات مختلف توسط شرکت شهرک ها به طرح مسائل و مشکالت 

موردی در شهرک های صنعتی در استان های مختلف پرداختند.
در بخش دیگری از این نشست مهندس امامی رئوف با اشاره به 
فراگیری انجمن صنایع نساجی ایران به عنوان تشکل ملی فراگیر به 

نقش استان  های مختلف نساجی خیز کشور در شکل گیری و تقویت 
انجمن پرداخت و ابراز امیدواری نمود تا همکاری ویژه و جدیدی بین 
انجمن صنایع نساجی ایران و سازمان صنایع کوچک شهرک های 
صنعتی برقرار گردد و در حوزه های مختلف آموزشی، کسب و کار، 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و کنسرسیوم های صادراتی و پروژه 
های آماری و پایان نامه های دانشگاهی همکاری جدی صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه دکتر قربانی به طرح سیاست  های صنایع کوچک در 
چابک سازی و توسعه کسب و کارها در صنعت پرداخت پس از ایشان 
بگی و افتخاریان به طور مبسوط درخصوص تجربیات شهرک های 
صنعتی و مسائل و مشکالت آن ها و و کنسرسیوم های صادراتی و 
لزوم اثرگذاری تشکل های صنعتی بر تصمیم گیری ها و سیاستگذاری 
ها صحبت کردند و در بخش پایانی نشست نیز آقایان اکبریان و 
یوسفی از موضوعات مرتبط با دفتر مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 
سخن گفتند و در جمع بندی جلسه مقرر شد تا ضمن حفظ ارتباطات 
فیمابین برنامه ریزی  های اجرایی در جهت گسترش همکاری  های 

مشترک صورت پذیرد.

دستور کارهزار و صد و بیست و چهارمین

 گسترش همکاری های انجمن صنایع نساجی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 

ادامه از صفحه 2

برگـزاری  بـرای  هماهنگـی  جلسـه  12-گـزارش 
و  دفتـر صنایـع منسـوجات  در  نمایشـگاههای 1402 
پوشـاک و بـا حضـور سـایر تشـکل هـا توسـط آقـای 

گردیـد. ارائـه  ضابطـی 
13-گزارش جلسـه مشـترک تشـکل ها با واحد صنعت 
سـازمان بازرسـی كل كشـور كه در روز سه شـنبه مورخ 
پانزدهـم آذر ماه برگزار شـده بود توسـط مهندس امامی 

رئوف ارائـه گردید.
14-موضـوع ایمنـی دفتـر انجمن صنایع نسـاجی ایران 
و پیگیـری هـای قانونی در این خصـوص از پلیس آگاهی 
و برنامـه ریـزی انجـام شـده بـرای افزایـش ایمنـی 
سـاختمان و نیز هماهنگـی های هیئت مدیره سـاختمان 

در ایـن خصـوص بـه اطالع هیئـت مدیره رسـید.
15-موضـوع درخواسـت عضویـت شـركتهای شـوكا 
ایرانیان)پیوسته(، نسـاجی امید شاهرود)پیوسته(، الماس 
تجـارت گوهـر طوس )پیوسـته(، آپـا فن)وابسـته( مورد 

تائیـد هیئت مدیـره قـرار گرفت.
16-موضـوع عـدم صدور روادید توسـط سـفارت آلمان 
بـرای پرسـنل شـركتهای غرفـه گـذار در نمایشـگاه 
دموتکـس آلمـان و  پیگیـری هـای بعمل آمـده از طریق 
نماینـده ایـن شـركت در تهـران و نیـز هماهنگـی های 
انجـام شـده بـا سـایر تشـکل ها و نشسـت مشـترک 
غرفه گذاران و صورتجلسـه عدم شـركت در نمایشـگاه 
امسـال بـه اطـالع هیئت مدیـره رسـید و پـس از بحث 
و تبـادل نظـر مقرر شـد تـا دبیرخانـه انجمن نسـبت به 

انعـکاس موضـوع به مسـئولین مربوطـه اقـدام نماید.
17-موضـوع عقـد تفاهـم نامـه مشـترک بـا معاونـت 
آموزشـی سـازمان مدیریت صنعتی مطرح و مـورد تائید 

گرفت. قـرار 
18-گزارش نشسـت هیئـت نماینـدگان و موضوع طرح 
تغییـر قانون اتـاق های بازرگانی توسـط آقـای مهندس 
مباشـر مطـرح شـد و پس از بحث و بررسـی مقرر شـد 
تـا مکاتبـه ای در ایـن خصوص بـا رئیس اتـاق صورت 

پذیرد.
19-در خصـوص انتخابـات اتاقهای بازرگانی مقرر شـد 
تا اطالع رسـانی هـای مربوط توسـط دبیرخانـه صورت 

پذیرد.
20-موضوع تعرفه های پیشـنهادی سـال 1402 مطرح 
و پـس از بحـث و تبـادل نظر و جمع بندی نشسـت ها و 
پیشـنهادات اعضای محترم انجمن مصـوب گردید كه با 
عنایـت به كاركـرد تعرفه های سـالهای گذشـته مجدداً 
تعرفـه های سـال 1400 بعنوان پیشـنهاد نهائی انجمن 

بـه وزارت صمت منعکـس گردد.
جزئـی  دو  الیـاف  واردات  موضـوع  خصـوص  21-در 
درخواسـت شـركت كیمیـا پلـی اسـتر و الیـاف شـیوا 
دلیجـان مبنـی بـر لـزوم ثبـت اطالعـات واردات مذكور 
در سـامانه جامـع تجـارت مطـرح گردیـد كه مقرر شـد 
مکاتبه رسـمی این دو شـركت جهت اعمـال محدودیت 
بیشـتر در عـدم عرضه الیـاف وارداتـی در بـازار صورت 

پذیرد.
22-جلسـه در سـاعت 18:00 بـا ذكر صلـوات بر محمد 

و آل محمـد خاتمه یافت.

عدم حضور آقایان با اطالع قبلی: سید رضا الجوردی
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دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در ارتباط با مشکالت 
پیش آمده برای اعضای انجمن صنایع نساجی ایران در 
خصوص اخذ ویزا در این مصاحبه اختصاصی با دبیرخانه 
انجمن چنین می گوید: چند سالی است در نمایشگاه های 
بین المللی دنیا به دلیل مسائل سیاسی و بین المللی در 
اخذ روادید با مشکالتی مواجهیم به طوری که در دوره 
گذشته نمایشگاه ایتما نیز بسیاری از متقاضیان نمایشگاه 
موفق به اخذ ویزا برای بازدید از این رویداد نشدند و این 
نگرانی برای صنعتگران ایرانی به خصوص در شرایطی 
رنگ تر  پر  می رسد؛  خود  اوج  به  بین المللی  تنش  که 
می شود لذا در انجمن صنایع نساجی ایران پیگیر تسهیل 
صدور روادید برای متخصصین و مدیران شرکت های 
نساجی عضو انجمن )با معرفی نامه رسمی این تشکل( 
هستیم و معموال واحد ها با معرفی نامه های صادره و 
سایر مدارک مورد نیاز نسبت به اخذ روادید نمایشگاهی 

اقدام می نمودند .
ایران،  نساجی  صنایع  انجمن  برای  می گوید:  وی 
دموتکس نمایشگاه خاص و ویژه ای محسوب می شود 
چون شرکت های متعدد فرش ماشینی عضو انجمن در 
این نمایشگاه به عنوان غرفه گذار حضور می یابند بطوری 
که امسال در حدود 30 شرکت )به صورت مستقل و 
پاویون( تصمیم به حضور داشتند و این روند در سالهای 
گذشته هم وجود داشته است چه در زمانی که فرش 
دستباف ما نقش پررنگی در نمایشگاه و بازارهای جهانی 
داشت و چه در دوره های اخیر که فرش ماشینی این 

حضور و اهمیت را تداوم داده است .
مهندس امامی رئوف با بیان این مطلب که در چند سال 
اخیر ترکیه تالش کرد دموتکس را به کشور خود منتقل 
کند و چند دوره ای هم شاهد برپایی دموتکس در ترکیه 
و چین بوده ایم، می افزاید: در گذشته نه چندان دور البته 
پیگیری ها و مذاکراتی هم برای برگزاری دموتکس در 
ایران انجام شد اما به لحاظ تجربیات برگزاری نمایشگاه 

و زیرساخت های نمایشگاهی در کشور ، ایران موفق نشد تا بعنوان قطب 
نماشگاهی فرش ماشینی منطقه مطرح شود هرچند تردیدی نیست فرش 
ماشینی ایران یکی از پایه های اساسی دموتکس هانوفر محسوب می شود.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به برنامه ریزی شرکت های 
ایرانی برای استفاده بهینه از دموتکس 2023 می گوید: شنیده ها، حاکی 
از این موضوع بود که  تعداد شرکت کنندگان ترکیه در دموتکس امسال 
کمتر است و طبعاً فرصت خوبی برای صنعتگران ایرانی فراهم شده بود 
تا در این دوره از دموتکس با حضور موثر تر خود دستاوردهای بهتری را 
تجربه کنند و ما هم پیگیر بودیم تا با برنامه تر و منسجم تر این دوره حضور 
داشته باشیم و مذاکرات و رایزنی هایی هم با سازمان توسعه تجارت و دفتر 
صنایع منسوجات و پوشاک در این خصوص داشتیم  اما در هفته های اخیر 
با تماس های متعدد تلفنی و مکاتبات فراوان اعضا در زمینه عدم صدور ویزا 
برای متقاضیان روبرو شدیم و موضوع را پیگیری کردیم که متاسفانه نتیجه 
مطلوبی حاصل نگردید و حتی تالش دموتکس و نماینده آنها در ایران نیز 
موثر نشد و علیرغم توقعی که وجود داشت حداقل برای نمایشگاهی که 
ایرانی ها در آن نقش تعیین کننده ای دارند روند صدور روادید با همراهی 
بیشتر صورت پذیرد و در مورد صدور ویزا تسهیالتی را برای صنعتگران 
فرش ایران در نظر بگیرند اما متأسفانه اینطور نشد و علی رغم رایزنی با 
برخی کانال های ارتباطی ،به دلیل شرایط خاص بین المللی این موضوع 
به سرانجام مثبتی نرسید لذا شرکت های غرفه گذار با هماهنگی تشکل 
های مربوطه نسبت به جمع آوری لیست افراد و شرکت هایی که موفق 
به اخذ روادید نشده بودند اقدام نمودند و نمایندگان انجمن صنایع نساجی 
ایران، اتاق بازرگانی کاشان ،  اتحادیه فرش ماشینی کاشان ، اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشاک، تعاونی فرش ماشینی آران و بیدگل ) به عنوان 
تشکل های پیشگام و فعال در حوزه فرش ماشینی( جلسه مشترکی را در 
روز یکشنبه سیزدهم آذر ماه در کاشان برگزار نمودند تا موضوع با حضور 

ذی نفعان و غرفه گذاران بحث و بررسی شود که آقای مهندس علی فرهی 
-رئیس کارگروه فرش ماشینی انجمن صنایع نساجی ایران- نیز بنمایندگی 
از انجمن در این نشست حضور داشتند که پس از تحلیل شرایط موجود و 
عدم همکاری دولت آلمان در مورد صدور ویزا، صورتجلسه ای تنظیم شده 
و دوستان تصمیم گرفتند به نشانه اعتراض به فقدان زمینه مناسب برای 
حضور ایرانی ها، در دموتکس این دوره حضور پیدا نکنند و تحریم نمایشگاه 
دموتکس 2023 آلمان بدلیل عدم همراهی در خور شان و جایگاه فرش ایران 

در دستور کار قرار گیرد.
که این موضع کامال هم طبیعی است بهرحال توقع این بود که میزبان حداقل 
در مقابل اعتبار و نقش فرش ایران در این نمایشگاه شأن و جایگاه این کشور 
را در صدور روادید و میزبانی مناسب از ایرانی ها رعایت نماید البته ما قبل از 
این تصمیم هم مراتب نگرانی خود را نسبت به تکرار برخورد های نا مناسب 
با ایرانی ها در نمایشگاه پالستیک را به نماینده دموتکس اعالم نموده بودیم 

و ایشان قول مساعد در این خصوص داده بودند.
وی اظهار می دارد:اعتقاد ما بر این است که در واقع در حال حاضر بخشی از 
اعتبار این نمایشگاه به دلیل حضور ایران  و ترکیه است  و با تداوم این روند، 

اعتبار دموتکس تا حد بسیاری دچار مشکل خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است شاهد توقف کامل برپایی دموتکس 
در هانوفر باشیم می گوید: باید روند برگزاری نمایشگاه امسال بررسی شود 
و دید عکس العمل میزبان نسبت به این موضوع چطور خواهد بود.مهندس 
امامی رئوف خاطرنشان می کند: بخش عمده مشکل صنعتگران نساجی از 
جمله تولیدکنندگان فرش ماشینی در توسعه بازارهای صادراتی خود بازگشت 
ارز و رفع تعهدات ارزی است که باعث شده با احتیاط بیشتری در حوزه 
صادرات عمل کنیم شاید در صورت برطرف شدن مشکالت مربوط به رفع 

تعهد ارزی، شاهد افزایش چشمگیرصادرات در بازار های هدف خود باشیم.

شركت  مدیرعامل  فرهی-  علی  مهندس 
فرش فرهی و رئیس كارگروه فرش ماشینی 
این  در  نیز  ایران-  نساجی  صنایع  انجمن 
خصوص می گوید: به دلیل اینکه علی رغم فروش غرفه 
به شرکت های ایرانی اما اغلب شرکت ها نتوانستند ویزای 
پرسنل خود را به طور کامل دریافت کنند، با اجماع کامل 
در  شرکتی  شد  قرار  ماشینی  فرش  صنعتگران  میان 
دموتکس امسال حضور پیدا نکند ضمن این که با توجه 
به کاهش حضور شرکت های ترکیه، قرنطینه چین به 
دلیل کرونا و همچنین عدم حضور شرکت های روس 
َ شود این دوره  با توجه به جنگ اوکراین، پیش بینی می 
از دموتکس هانوفر با کاهش چشگیر تعداد غرفه داران، 
بازدیدکنندگان و مشتریان همراه باشد و به نظر می رسد 
دستباف   فرش  و  ماشینی  فرش  بخش  آینده  سال 
)استانبول(  ترکیه  به  کامل  طور  به  هانوفر  دموتکس 
منتقل شود و صرفا معرفی و نمایش سایر کف پوش ها 

مانند پارکت، سنگ و ... در هانوفر باقی بماند.
وی با اعالم این مطلب که به زودی خبر مهمی در 
مورد دموتکس و برنامه های ایران برای حضور در این 
رویداد جهانی منعکس خواهد شد؛ اذعان می دارد: شاید 
به نظر برسد با توجه به حضور کمرنگ شرکت های 
ترکیه، فرصت بسیار خوب و مغتنمی برای صنعتگران 
مشتریان  و  مخاطبان  جذب  در  ایران  ماشینی  فرش 
فراهم شده اما به هر حال عدم همکاری در صدور ویزا، 
مسأله ای نیست که بتوان به آسانی از آن صرف نظر کرد 
به همین دلیل تصمیِم مشترک غرفه داران ایرانی مبنی 
بر لغو حضور در دموتکس امسال علی رغم خسارت های 
احتمالی در بخش فروش و بازاریابی، بسیار ارزشمند و 
مهم است؛ ضمن این که حضور یک یا دو نفر در غرفه 
توان  کاهش  و  تمرکز  عدم  باعث  متری   300-200
پاسخگویی به مشتریان و بازدیدکنندگان می  شود که این 
موضوع نیز با توجه به هزینه های سنگین حضور در دموتکس، منطقی نیست.

مهندس فرهی روند فعالیت تولید و بازار فرش ماشینی ایران را در دنیا مثبت 
توصیف و از برتری فرش های طرح کالسیک در بازارهای جهانی یاد می کند.

در همین ارتباط محمود توالیی- رئیس اتاق بازرگانی كاشان- 
اعالم می کند: در دوره های گذشته نیز علی رغم اختصاص غرفه به ایرانیان، 
دولت آلمان در مورد صدور ویزا به مدیران و غرفه داران ایرانی همکاری چندانی 
نداشت که این رفتار در عرف تجارت و نمایشگاه داری امری متداول، مرسوم و 
شایسته نیست. امسال این موضوع به اوج رسید و شاهد بیشترین عدم صدور 
ویزا به شرکت ها هستیم و عماًل بخش عمده ای از فعاالن فرش ماشینی و 
کف پوش کشور موفق به دریافت ویزا نشدند. این توهین قابل قبول نیست 
زیرا شرکت های ایرانی شناخته شده و معتبری سابقه حضور چندین ساله در 
دموتکس هانوفر را دارند و عدم صدور ویزا به بهانه عدم بازگشت آنان به ایران، 
بسیار غیرمنطقی است! توالیی به تالش مدیران دموتکس برای حل مشکل 
ویزا و رایزنی با دولت آلمان نیز اشاره می کند که البته به نتیجه  مثبتی منجر 
نشد. رئیس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به حضور کمرنگ ترکیه در دموتکس 
هانوفر می گوید: صنعتگران ترکیه معتقدند وقتی در کشور خودشان، امکان 
برپایی دموتکس را دارند چرا هزینه های سنگین حضور در هانوفر را تقبل 
کنند؟ لذا مترصد انتقال دموتکس از هانوفر به استانبول هستند و دلیل حضور 
کم رونق آنان در دموتکس 2023، همین موضوع می باشد. در این شرایط مدیر 
بخش ایران دموتکس از صنعتگران ایرانی درخواست کرد با حضور قدرتمندانه 
خود، رونق این نمایشگاه را حفظ نمایند ولی زمانی که شأن و جایگاه غرفه گذار 
ایرانی در صدور ویزا برای غرفه گذاران رعایت نمی شود، بهترین پاسخ به این 
توهین عدم حضور در دموتکس امسال است.این صنعتگر، حضور شرکت های 
ایرانی در دوره های گذشته دموتکس را قابل توجه و رو به رشد توصیف می کند 
و در مورد ایده برپایی دموتکس تهران می گوید: این موضوع به زیرساخت های 
خاص نیاز دارد. در تهران بیش از یک سایت نمایشگاهی وجود ندارد که در آن 

نیز نمایشگاه های مختلف در حال برگزاری هستند.

عدم شرکت در نمایشگاه دموتکس 2023 آلمان
 به دلیل عدم همراهی در خور شأن و جایگاه فرش ایران
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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.

*كدام حمایت، كدام صادرات؟!
مهدی نوروزپور- مدیرعامل فرش جردن و عضو انجمن صنایع 
نساجی ایران-نیز عدم همکاری آلمان در صدور ویزا برای غرفه داران 
می افزاید:  و  می داند  هانوفر  دموتکس  تحریم  دلیل  مهم ترین  را  ایرانی 
هزینه های بسیار سنگینی برای اخذ غرفه در دموتکس تقبل می کنیم اما اصاًل 
مشخص نیست ویزا به ما تعلق می گیرد یا خیر! قول و مساعد ت های بسیاری 

در مورد سهولت دریافت ویزا داده می شود اما هیچگاه به عمل نمی رسند.
ترکیه  انصراف 85 درصدی شرکت کنندگان  از عدم حضور روسیه و  وی 
در دموتکس امسال خبر می دهد و ابراز می دارد: حدود 10 میلیارد دالر رقم 
صادرات فرش ماشینی و کف پوش دنیاست که از این میزان بالغ بر 3 میلیارد 
دالر متعلق به ترکیه است لذا صنعتگران ترکیه بر این باورند وقتی توان عرض 
اندام در صنعت فرش ماشینی دنیا و صادرات جهانی آن را دارند پس هر اتفاق 

و رویداد نمایشگاهی مربوط به صنعت کف پوش باید در این کشور رخ دهد.
مدیرعامل فرش جردن یادآور می شود: استقبال غرفه داران ایرانی از آخرین 
دوره دموتکس به اندازه ای بود که برگزارکننده نمایشگاه مجبور شد در محوطه 
نمایشگاه، چادرهایی برای آنان تعبیه نمایند. حدود 26-27 غرفه ایرانی حضور 

داشتند و اگر فضای کافی فراهم بود قطعاً این تعداد بیشتر می شد.
و  کوچک  صنایع  سازمان  رئیس  با  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  نوروزپور 
شهرک های صنعتی ایران به منظور دریافت تسهیالت نمایشگاهی می افزاید: 
تسهیالتی که دولت ترکیه برای صنعتگران خود در نمایشگاه های بین المللی 
در نظر می گیرد، برای صنعتگران ایران زیر صفر است. میزان صادرات فرش 
ماشینی ایران 240 میلیون دالر است در حالی این رقم برای ترکیه به 2/7 
میلیارد دالر می رسد...یعنی کمتر از یک دهم! زمانی که یک شرکت ترکیه 
)فارغ از حجم و اندازه آن( در دموتکس حضور می یابد 80 درصد هزینه های 
این حضور مانند هزینه اقامت در هتل، رفت و آمد و ... توسط دولت پرداخت 
بخش  برعهده  نمایشگاهی  هزینه های  تقبل  ما  کشور  در  ولی  می شود 
خصوصی است و دولت هیچ حمایتی به عمل نمی آورد. این صنعتگر اذعان 
می دارد: رئیس سازمان توسعه تجارت در مراسم روز ملی صادرات اعالم کرد 
که در سال 1404 میزان صادرات به 74 میلیارد دالر خواهد رسید که 35 
میلیارد دالر آن صادرات غیرنفتی است؛ جالب است بدانید حجم صادرات 
ترکیه 20 میلیارد دالر است؛ عددی که شاید سال 1404 به حدود آن برسیم!!!

به گفته وی، سازمان توسعه تجارت در ازای اخذ غرفه 15 متری، 60 درصد 
هزینه های حضور در نمایشگاه خارجی را تقبل می کند و مابقی هزینه ها بر 
عهده غرفه دار است! ولی در دموتکس، غرفه شرکت های ترکیه کمتر از 
600-700 متر نیست و با اتکا به حمایت های همه جانبه دولت خود حضور 
پیدا می کنند. این شرایط و وضعیت، نتیجه کوچک دیدن صنعت و تولید در 

کشور توسط متولیان امر است...

 *گردش دموتکس؛ یک سال تركیه، یک سال آلمان
بنا بر گفته حسین عدالت- مدیرعامل تعاونی فعاالن تکمیل 
در  وقفه  چند  از  پس  بیدگل-  و  آران  و  كاشان  ماشینی  فرش 
برگزاری دموتکس به دلیل کرونا، امسال اولین سال برپایی این رویداد است و 
تولیدکنندگان ایرانی امیدوار به حضور در نمایشگاهی پربار و بازدیدکنندگان از 
اقصی نقاط دنیا بودند اما از یک سو به دلیل حضور کمرنگ شرکت های ترکیه 
و از سوی دیگر سختگیری های بیش از حد آلمان در صدور ویزا برای ایرانیان، 
تصمیم گرفتند در این دوره از دموتکس حضور پیدا نکنند. به هر حال وقتی 
کمتر از 20 درصد متقاضیان موفق به دریافت ویزا شدند، عماًل این حضور با 
هزینه های بسیار گزاف نمایشگاهی، فایده و دستاوردی برای شرکت ها ندارد.  
عدالت نیز بر تالش ترکیه برای کاستن از جلوه دموتکس هانوفر و رونق 
دموتکس استانبول سخن می گوید و می افزاید: پیش از کرونا زمزمه این انتقال 
شنیده می شد و قرار است دموتکس یک سال در آلمان و یک سال در ترکیه 
به صورت گردشی برگزار شود؛ هرچند با تداوم شرایط فعلی )حضور اندک 
شرکت کنندگان ترکیه( فکر می کنم به طور کلی شاهد انتقال دموتکس به 

این کشور باشیم.
وی، روند دریافت غرفه و مشارکت ایران در دموتکس را رو به افزایش و قابل 
تأمل توصیف می کند به طوری که امسال حدود 30 شرکت متقاضی حضور 

در نمایشگاه بودند که متأسفانه امکان پذیر نشد.
عدالت در مورد جایگاه فرش ماشینی ایران در بازارهای جهانی معتقد است: 
پتانسیل بسیار خوبی در فرش ماشینی داریم و حدود 75تا80 درصد فرش 
ماشینی ایران در منطقه کاشان و آران و بیدگل تولید می شود اما در زمینه 
صادرات به دلیل تحریم و محدودیت های نقل و انتقال منابع مالی به اصطالح 
دستمان بسته است. صادرات فرش ماشینی ترکیه به آمریکا در سال گذشته 
حدود یک میلیارد دالر بود کافی است این رقم را با صادرات کمتر از 300 

میلیون دالر سال گذشته کشور مقایسه کنید!

*هزینه های میلیاردی و ویزاهای تأیید نشده
عضو  و  سلیمان  قالی  مدیرعامل شركت  منزوی زاده-  سعید 
انجمن صنایع نساجی ایران- که شرکت متبوعش سابقه 14-15 ساله 
حضور در دموتکس هانوفر را دارد نیز با سایرین هم صداست و امسال به عنوان 

یکی از بزرگ ترین شرکت های ایرانی در نمایشگاه مذکور حضور نمی یابد.
وی در این مورد می گوید: حدود دو ماه پیش مسئوالن نمایشگاه اعالم کردند 
انجام  را  ایرانیان هماهنگی های الزم  برای ویزای  که تحت هر شرایطی 
می دهند تا هیچ مشکلی برای غرفه داران ایرانی به وجود نیاید اما متأسفانه 
این طور نشد و بخش عمده ای از ویزاهای درخواستی ما رد شد؛ حتی برای 
یکی از همکاران شرکت که ده سال سابقه دریافت ویزای آلمان داشت! به 
این ترتیب متوجه شدیم عدم صدور ویزا برای تمام صنعتگران ایرانی فراگیر 
است و مختص یک شرکت خاص نیست؛ قرار است میلیاردها تومان هزینه 
حضور در دموتکس شود ولی امکان اعزام نیروی متخصص و تجهیز غرفه 
فراهم نباشد، و از سوی دیگر قرنطینه چین و عدم صدور ویزا به مشتریان 
روسیه و عدم حضور بسیاری از مشتریان، پس تصمیم گرفتیم علی رغم سابقه 
درخشان و حضور مستمر قالی سلیمان در دموتکس امسال حضور پیدا نکنیم تا 
مسئوالن ذی ربط متوجه شوند ایرانیان در بازار فرش ماشینی و کفپوش نقش 
موثری دارند و در صورت عدم حضور آنان دموتکس به شدت دچار آسیب 
خواهد شد، به طور قطع با کاهش تعداد بازدیدکنندگان، درآمدزایی نمایشگاه 
افت محسوسی را تجربه خواهد کرد.منزوی زاده تصریح می کند: طبق گفته ها، 
بناست برگزاری دموتکس به صورت گردشی در ترکیه و آلمان برگزار شود و 
ترکیه تالش می کند با میزبانی دموتکس، اعتبار خود را در بازار فرش ماشینی 
دنیا افزایش دهد اما باید ما نیز اقداماتی انجام دهیم تا همه چیز در انحصار 
ترکیه قرار نگیرد.  وی با مثبت توصیف کردن برگزاری جلسه فعاالن فرش 
ماشینی با موضوع عدم حضور در دموتکس، می گوید: این اتحاد و همگرایی 
را به فال نیک می گیریم اگرچه به دلیل عدم حضور در نمایشگاه، با زیان های 
اقتصادی و کاهش جذب مشتریان جهانی روبرو خواهیم شد اما به هر حال 
تمام حرکات جمعی، تاوان هایی دارد که برای رسیدن به اهداف مشترک باید 
آنها را بپذیریم.مدیرعامل قالی سلیمان ادامه می دهد: ایرانی ها حضور خوبی در 
دموتکس دارند، برخی شرکت ها هر سال در این رویداد حضور می یابند و برخی 

هم یک بار شرکت می کنند و سال آینده دیگر نمی آیند.
به گفته منزوی زاده، فرش ماشینی ایران در بازار دنیا حرف های زیادی برای 
گفتن دارد و قطعاً 3-4 هزار متر جای خالی غرفه های ایرانی کاماًل مشخص 
می شود اگرچه کمتر از 5 درصدبازار فرش ماشینی و کفپوش در اختیار کشور 
ماست اما طی سال های اخیر گام های رو به جلو و پیشرفت برداشته ایم، شاید از 
نظر عددی افزایش صادرات نداشتیم ولی از نظر متراژی با افزایش چشمگیری 

روبرو هستیم.

*تقویت دموتکس دوبی
منصور دیّاری- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
كاشان و مدیرعامل سرای فرش ماشینی و عضو انجمن صنایع 
نساجی ایران- معتقد است: حضور در دموتکس هانوفر برای ایرانیان دو 

مشکل اساسی دارد؛  هزینه های سنگین و دریافت ویزا.
وی پیشنهاد می کند با تقویت حضور در دموتکس ترکیه و تضعیف تدریجی 
هانوفر، هزینه های سنگین حضور در آلمان و مشکالت اخذ ویزا را برطرف 
نماییم. در صورت ضعف تدریجی دموتکس هانوفر، اولویت مشتریان جهانی 
هم به سمت استانبول حرکت خواهد کرد پس از حیث مشتری، چیزی از 
دست نخواهیم داد البته ممکن است بعدها، ترکیه به دلیل میزبانی دموتکس، 
همراهی الزم را با شرکت کنندگان ایرانی نداشته باشند که در این زمینه هم 
پیشنهاد می کنم دموتکس دوبی تقویت شود تا هزینه های دریافت غرفه و ویزا 
به حداقل برسد و ضمناً دوبی، برخالف ترکیه در فرش ماشینی ذی نفع نیست.

دکتر دیاری می افزاید: ممکن است ترکیه به دلیل منافع مالی با برگزاری 
دموتکس دوبی چندان موافق و همراه نباشد ولی به هر حال به تنهایی که 
نمی تواند نمایشگاه برگزار کند. برای سایر ذی نفعان فرش ماشینی مانند 
عربستان و مصر نیز برگزاری دموتکس دوبی به مراتب بهتر و موثرتر است؛ 
نکته اینجاست که سایر رقیبان نیز مثل ما فکر می کنند و با تقویت دموتکس 
استانبول، احتمال دارد ترکیه به عنوان میزبان مشتریان آنان را هم جذب کنده 

و طبعاً نمی خواهند به قول معروف بازی در زمین ترکیه اتفاق بیفتد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان اظهار می دارد: حضور 
ایرانیان در دموتکس رو به افزایش بوده و خواهد بود زیرا شرکت ها ایرانی 
به تدریج متوجه اهمیت برندسازی و بازاریابی صادراتی شده اند. از سوی دیگر 
بازار فرش ماشینی داخل اشباع است و شرکت های بزرگ تر ترجیح می دهند 
در رویدادی جهانی و بازار وسیع جهانی حضور پیدا کنند کما این که امسال 22 
شرکت برای دریافت غرفه در هانوفر درخواست داده بودند و پیش بینی می کنم 

این عدد در سال های آینده تا سه برابر افزایش پیدا کند.
به اعتقاد وی، در حوزه فرش های کالسیک، )اگه نگوییم بی رقیب هستیم( 
نهایتاً ترکیه رقیب جدی ماست و در فرش مدرن و فانتزی محصوالت بسیار 
رقابت محور و باکیفیتی تولید و صادر می شوند. نکته بعد قیمت تمام شده 
ماست. قیمت فرش ماشینی ایران می تواند به مراتب پایین تر از ترکیه باشد 
و کاماًل رقابتی وارد بازار شوم لذا معتقدم در صورت مساعد بودن فضا  و 
ایرانی  شرکت کنندگان  تعداد  دوبی  مانند  کشوری  در  دموتکس  برگزاری 

چندبرابر خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می کند: با توجه به تحریم و عدم مراوده بانکی با 
دنیا، محدودیت های کشتیرانی بیمه، اخذ ویزا  و موانع تعهدات ارزی موفق 
به  صادرات 300 میلیون دالری شده ایم پس به به نظر می آید صنعت فرش 
ماشینی ما عملکرد بسیار خوبی در مقایسه با سایر صنایع کشور دارد. کافی 
است شرایط برای صنعتگران مهیا شود آن گاه صادرات یک میلیارد دالری 

دور از ذهن نخواهد بود.

*كاهش وسعت دموتکس هانوفر از 12 سالن به 5 سالن
رئیس  و  ماهور  فرش  شركت  ضابطی-مدیرعامل  مهدی 
كارگروه صادرات انجمن صنایع نساجی ایران- ابراز می دارد: در 
سال های قبل، شرکت ها بدون هیچ مشکلی برای حضور در دموتکس ثبت 
نام می کردند و موفق به دریافت ویزا می شدند اما در حال حاضر با مشکل 
جدی پیرامون صدور ویزا مواجهیم به این ترتیب که برای مثال فقط ویزا 
برای مدیر شرکت صادر شده در حالی که باید تیم بازرگانی، متخصصین فنی 
و تیم فروش هم در کنار مدیر حضور داشته باشند و چون امکان بهره مندی از 
حضور متخصصین شرکت در دموتکس فراهم نیست لذا در نمایشگاه امسال 

حضور نخواهیم یافت.  
وی یادآور می شود: تا 10-15 سال پیش دموتکس هانوفر در 12 سالن برگزار 
می شد و فعاالن فرش دستباف و فرش ماشینی در سالن های جداگانه حضور 
پیدا می کردند اما به دلیل افزایش هزینه های حضور در نمایشگاه های آلمان 
هر سال تعداد شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان دموتکس هانوفر کم و کمتر 
شد تا جایی که به 5 سالن کاهش یافت. از سوی دیگر اغلب مشتریان فرش 
ماشینی ایران کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس هستند که ترجیح 

می دهند در دموتکس ترکیه حضور پیدا کنند.
ضابطی بازار فرش ماشینی ایران را رو به رشد می داند اما معتقد است: سال 
گذشته صادرات ترکیه 3 میلیارد دالر بود ولی صادرات ایران به  350 میلیون 

دالر می رسید.

افشار  بکتاش- رئیس هیئت مدیره شركت فرش  كریم  اما 
زرینه- دیدگاه کاماًل متفاوتی به حضور در دموتکس دارد و به همین دلیل در 
نمایشگاه امسال حاضر می شود. وی می گوید: با توجه به هزینه های سنگین 
و مشکالت ویزا بسیاری از همکاران موفق به حضور در دموتکس امسال 
نمی شوند اما بهترین فرصت است تا در شرایطی که شرکت های ترکیه حضور 
بسیار کمرنگی دارند به بازاریابی، آشنایی با مشتریان جدید و تبلیغات گسترده 
بپردازیم زیرا نمایشگاه دموتکس یک رویداد جهانی و بین المللی است که 
نمی توان آن را به سادگی نادیده گرفت. در نمایشگاه با آخرین محصوالت، 
دستاوردها، مشتریان جدید، رنگ، طرح و مدل های روز دنیا آشنا می شویم.

شاید روسیه به دلیل جنگ با اوکراین و چین با توجه به قرنطینه کرونایی در 
هانوفر حضور نیابند اما تمام دنیا که به این دو کشور محدود نمی شود پس 

برای تقویت صادرات باید در دموتکس شرکت کنیم.
بکتاش نیز به تالش ترکیه برای انتقال دموتکس به استانبول اشاره و بر 
افزایش تعداد غرفه های ایرانی در دموتکس )پیش از کرونا( و جایگاه ارزشمند 

و قابل توجه فرش ماشینی ایران در دنیا تأکید می کند.
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صبح روز سه شنبه بیست و نهم آذرماه دانشکده مهندسی نساجی 
نهمین نشست شورای  و  بیست  میزبان  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی 
سیاستگذاری کنفرانس ملی مهندسی نساجی بود در این نشست که 
به طور مستمر و هفتگی برگزار می گردد دبیر انجمن به نمایندگی از 
انجمن صنایع نساجی ایران در این جلسات حضور دارد در خصوص 
هماهنگی های اجرایی برای جلب همکاری های صنعت نساجی در 

برگزاری بهتر این کنفرانس برنامه ریزی به عمل می آید.
 همانطور که قباًل نیز در اخبار و منتشرات انجمن اطالع رسانی شده 
است انجمن صنایع نساجی ایران همانطور که در دهه های گذشته در 
خصوص احداث ساختمان این دانشکده کمر همت بسته بود درصدد 
است، در پروژه بازسازی و نوسازی این دانشکده نیز مشارکت جدی 
واحدهای تولیدی و صنعتی عضو انجمن را جلب نماید در این راستا 
فراخوان های متعددی منتشر شده است و نشست هایی در این راستا 
برنامه ریزی شده است. که حضور آقایان مهندس سید رضا قاسمی 
علیمردان  دکتر  و  تندگویان  پتروشیمی  مدیرعامل مجتمع  شهری 
شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در  بیست و 
نهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس به همین منظور بوده 

است.
در این نشست پس از ارائه گزارش مقدماتی مهندس امامی رئوف 
دبیر انجمن از تاریخچه تاسیس دانشکده نساجی دانشگاه پلی تکنیک 
و برنامه ریزی های انجام شده در جهت جذب حامیان مالی صنعت 
نساجی برای پروژه بازسازی و نوسازی دانشکده، دکتر جوهری رئیس 
دانشکده و دکتر علیمردان شیبانی مواردی را از تالش های انجام شده 

در جهت برگزاری آبرومندانه این کنفرانس ارائه فرمودند و در ادامه 
آقای مهندس قاسمی شهری مدیرعامل مجتمع پتروشیمی تندگویان 
ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده در این خصوص ابراز امیدواری 
نمود مجتمع پتروشیمی تندگویان به عنوان عضوی از انجمن صنایع 
نساجی ایران بتواند سهم خود را در این پروژه ملی ایفا نماید و قول 
مساعد دادند که در جلسه آتی با هیئت مدیره و اعضای انجمن در 
این خصوص توافقاتی داشته باشند. ایشان همچنین قول مساعدت 
در خصوص همکاری های مشترک در حوزه کارآموزی و فعالیت های 
پژوهشی و همچنین تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت آزمایشگاه ها 
و کارگاه ها دارند و مقرر شد تا موضوع در جلسه مشترک با اعضای 
کارگروه الیاف و نخ فیالمنت انجمن نیز مطرح و پیگیری شود در پایان 
این برنامه، بازدیدی از کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده به عمل 

آمد و مقرر شد موضاعات مورد بحث پیگیری و به نتیجه برسد.

حضور مدیرعامل پتروشیمی تندگویان در شورای سیاستگذاری سیزدهمین کنفرانس ملی 

هفدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی صنایع 
معدن و کشاورزی تهران صبح روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر 
ماه در محل اتاق تهران برگزار شد. در بخش اول این نشست که 
با حضور اعضای کمیسیون و با موضوع بحث و بررسی آیین نامه 
اجرایی تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با کاال و ارز و تصویب نامه 
مورخ 1401/9/15 هیئت وزیران و احکام اجرایی برش یکساله برنامه 
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی و مصوبه مورخ 1401/9/13 
رئیس  محمد الهوتی  شد.  برگزار  این خصوص  در  وزیران  هیئت 
کمیسیون، تاریخچه مبسوطی از تشکیل کمیته اقدام ارزی و ساز و 
کارهای آن ارائه نمود و انتقاداتی را در خصوص حذف نماینده اتاق 
و نقش و جایگاه نماینده اتاق در کمیته اقدام ارزی مطرح فرمودند 

و جرم انگاری برای صادرکنندگانی که رفع تعهد نکرده¬اند را بسیار 
سختگیرانه دانست و در ادامه جلسه آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح 
ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورد بحث و تبادل نظر 
اعضای کمیسیون قرار گرفت. الزم به توضیح است که در آیین نامه 
جدید نماینده اتاق عضو کارگروه نیست و نماینده بخش خصوصی به 
انتخاب رئیس کارگروه )معاون ارزی بانک مرکزی( دعوت می¬گردد 
و کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی منتقل 
شده است و اعضای 10 نفره کارگروه در سطح معاونین وزارتخانه¬های 
اقتصاد، اطالعات، صمت، بهداشت، نفت، جهاد کشاورزی و رئیس 

سازمان توسعه تجارت و رئیس گمرک می باشد.
فایل آیین نامه های مذکور از دبیرخانه انجمن قابل دریافت می باشد.

آیین نامه جدید مرتبط با رفع تعهد ارزی روی میز کمیسیون تسهیل تجارت 

02126200196
نشست مشترک نمایندگان

 انجمن صنایع نساجی ایران، اتاق بازرگانی
 و دانشکده مهندسی نساجی

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.

عصر روز دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه نشست مشترکی با حضور 
آقایان دکتر کاظمی، مهندس مباشر، مهندس امامی رئوف، علیرضا 
نوری نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران، دکتر مجید جوهری 
رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر 
حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران در محل اتاق بازرگانی 

صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
برای  بازرگانی  اتاق  با هدف جلب حمایت  که  نشست  این  در 
بازسازی و نوسازی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر برگزار شده بود درخصوص تاریخچه حمایت های اعضای 
انجمن صنایع نساجی ایران در احداث ساختمان جدید دانشکده 
این  نوسازی  بازسازی و  برای  انجمن  برنامه ریزی  و  و تالش 
ساختمان و تجهیز آزمایشگاه  ها و کارگاه های آن مواردی مطرح 

گردید.
برگزاری  در  دانشکده  های  برنامه  از  جوهری  دکتر  همچنین 
کنفرانس ملی مهندسی نساجی و لزوم تجهیز و بازسازی دانشکده 
مطالبی را مطرح فرمودند. دکتر سالح ورزی نیز ضمن تمجید 
از اثرگزاری انجمن صنایع نساجی ایران در عرصه های مختلف 
این صنعت، بخصوص توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص و 
همکاری نزدیک با دانشکده مهندسی نساجی به محدودیت های 
اتاق های بازرگانی در حمایت های مستقیم مرتبط با این موضوع 
اشاره نمود اما ابراز امیدواری نمود تا با گسترش همکاری های 
پژوهشی زمینه های حمایت های مختلف از دانشکده فراهم گردد. 
در این نشست همچنین درخصوص آخرین وضعیت طرح اصالح 
قانون اتاق، مشکالت صدور روادید و تجارت بین الملل و مسائل و 

مشکالت کالن حوزه اقتصاد بحث و تبادل نظر شد.
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تعیین کف عرضه هفتگی 5 هزارتن چیپس نیمه مات و 1500 تن فوق براق
 در فصل زمستان در بورس کاال

همکاری  و  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  مستمر  های  پیگیری  با 
اعضای كمیته تخصصی پتروشیمی در نود و سومین جلسه این كمیته 
مجتمع  و  ایران  نساجی  صنایع  انجمن  نمایندگان  از  دعوت  با  كه 
با  تن  عرضه 6500  كف  گردید  مصوب  بود  همراه  شهیدتندگویان 
تفکیک 5000 تن چیپس نیمه مات و 1500 تن فوق براق در فصل 

زمستان توسط مجتمع شهید تندگویان رعایت گردد.
نشست  از  پس  و  ماه  بیستم شهریور  از  كه  است  توضیح  به  الزم 
مشترک هییت مدیره و اعضای كارگروههای نخ فیالمنت و الیاف پلی 
استر انجمن با مدیران مجتمع شهیدتندگویان، انجمن بطور هفتگی 
به  مکاتبه رسمی  و طی  برآورد  را  واحدهای ذوب ریسی  نیاز  میزان 

مدیریت مجتمع تندگویان اعالم نموده است.
و واحد كارشناسی انجمن هرهفته نسبت به رصد بازار و تحلیل عرضه و 
تقاضا ها و سطح رقابت در گرید های مختلف دقت عمل داشته است و 
بطور مرتب از اعضای خود درخواست نموده تا میزان نیاز خود در پاییز و 
زمستان با درنظر گرفتن میزان سهمیه اختصاص یافته در سامانه بهین 
یاب و بدون درنظر گرفتن آن را برای دبیرخانه انجمن ارسال نمایند تا 
امکان برآورد نیاز و میزان تقاضا و متناسب سازی عرضه ها از طریق 

رایزنی و همکاری با مراجع ذیربط امکانپذیر گردد.
مجددا از واحدهای ذوب ریسی كه نسبت به اعالم نیاز خود اقدام ننموده 

دعوت میگردد تا نسبت به تکمیل جداول درخواستی اقدام نمایند.

عصر روز دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه نشست مشترکی با حضور آقایان 
دکتر کاظمی، مهندس مباشر، مهندس امامی رئوف، علیرضا نوری نمایندگان 
انجمن صنایع نساجی ایران، دکتر مجید جوهری رئیس دانشکده مهندسی 
نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر حسین سالح ورزی نایب رئیس 
اتاق ایران در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

اتاق بازرگانی برای بازسازی و  در این نشست که با هدف جلب حمایت 
نوسازی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده بود 
درخصوص تاریخچه حمایت های اعضای انجمن صنایع نساجی ایران در 
احداث ساختمان جدید دانشکده و تالش و برنامه ریزی انجمن برای بازسازی 
و نوسازی این ساختمان و تجهیز آزمایشگاه  ها و کارگاه های آن مواردی 

مطرح گردید.
همچنین دکتر جوهری از برنامه های دانشکده در برگزاری کنفرانس ملی 
مهندسی نساجی و لزوم تجهیز و بازسازی دانشکده مطالبی را مطرح فرمودند. 
دکتر سالح ورزی نیز ضمن تمجید از اثرگزاری انجمن صنایع نساجی ایران 
در عرصه های مختلف این صنعت، بخصوص توجه به تربیت نیروی انسانی 
متخصص و همکاری نزدیک با دانشکده مهندسی نساجی به محدودیت 
های اتاق های بازرگانی در حمایت های مستقیم مرتبط با این موضوع اشاره 

نمود اما ابراز امیدواری نمود تا با گسترش همکاری های پژوهشی زمینه 
های حمایت های مختلف از دانشکده فراهم گردد. در این نشست همچنین 
درخصوص آخرین وضعیت طرح اصالح قانون اتاق، مشکالت صدور روادید 
و تجارت بین الملل و مسائل و مشکالت کالن حوزه اقتصاد بحث و تبادل 

نظر شد.

تامین مالی زنجیره ارزش در دستور کار وزارت صمت 

یک

روز چهارشنبه 23 آذر ماه جلسه ای با عنوان آشنایی با روش های تامین 
مالی زنجیره ای )SCF( در زنجیره تولید فرش ماشینی به میزبانی ستاد احیا 
واحدهای اقتصادی در دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی، 
شرکتهای پتروشیمی و تعدادی از نمایندگان صنعت نساجی در حوزه های تولید 
الیاف، ریسندگی، بافندگی فرش ماشینی و شرکتهای فروش زنجیره ای فرش 

برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه آقای رمضانی مدیر تامین مالی در ستاد احیا واحدهای 

جلسه آشنایی با روش های تامین مالی زنجیره ای )SCF( در زنجیره تولید فرش ماشینی
اقتصادی ضمن معرفی برنامه های این ستاد، هدف کلی برگزاری این 
جلسه را تشریح نمود و پس از آن آقای مجتبی نقدی معاون دفتر محیط 
کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقای حمید آذرمند مدیر اداره 
تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی و مهدی تیزفهم معاون بانکداری 
تجاری بانک تجارت به بیان مزایای ویژه استفاده از گواهی اوراق مولد )گام( 
که با هدف تامین اعتبار واحدهای تولیدی، کمک به اقتصاد واقعی، حمایت از 
زنجیره تامین و سرمایه در گردش فعالیت های مولد اقتصادی و هدایت منابع 
مالی سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی منتشر می شوند و در حقیقت از 
سوی بانک های تجاری به عنوان پول میان فروشندگان و خریداران جهت 

ابزارسازی برای تامین مالی چرخه تولید استفاده می شود پرداختند.
در ادامه حاضرین از جمله آقای مهندس سیدرضا قاسمی شهری مدیرعامل 
پتروشیمی شهید تندگویان، هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف تهران، دکتر 
شاهین کاظمی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، 
مهندس سیدجواد سجادی بیدگلی از شرکت فرش اطمینان، مهندس محمود 
زینالو از شرکت ریسندگی گیالن، حامد مقدم از شرکت کیمیا پلی استر قم، 
مهران ملک پور از گروه ظریف مصور و ... به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های 

خود در این خصوص پرداختند.

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

بــا عنایــت بــه جلســات و نشســت هــای 
انجمــن صنایــع نســاجی ایــران بــا 
شــركت شــهرک هــای صنعتــی مبنــی بر 
پیگیــری مســائل و مشــکالت واحدهــای 
هــای  شــهرک  در  كشــور  نســاجی 
ــه واحدهــای  ــی ، بدینوســیله از كلی صنعت
عضــو انجمــن در شــهرک هــای صنعتــی 
سراســر كشــور دعــوت بعمــل مــی آیــد 
تــا مســائل و مشــکالت خــود در شــهرک 
ــه  ــه دبیرخان ــری ب ــت پیگی ــا را جه ه

ــد. ــس فرماین ــن منعک انجم

راههای ارتباطی دبیرخانه انجمن :
تلفن : 02126200196
نمابر: 02126206905

واتساپ: 09129583657
info@aiti.org.ir :ایمیل

ارائـه خدمـات مشـاوره ای 
درخصوص مسائل و مشکالت 

واحدهـای عضـو
 انجمـن

صنایـع نساجـی ایـران

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

مشاغل سخت و زیان آور

تلفن تماس جهت هماهنگی:

021 - 26200196
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بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران 
تلفن: 26200196

فکس: 26206905
كدپستی: 1915654773

https: //telegram. me/aiti1395

ظهر روز یکشنبه چهارم دی ماه کارگروه الیاف و نخ فیالمنت انجمن 
صنایع نساجی ایران میزبان مدیران مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان 
بودند در این نشست که به دعوت انجمن صنایع نساجی ایران و پیرو 
نشست بیستم شهریور ماه برگزار شد در خصوص تعامالت فیمابین 
واحدهای تولیدی صنایع نساجی به عنوان مصرف کنندگان بزرگ 
پتروشیمی و مجتمع شهید تندگویان مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت در بخش ابتدایی این نشست که با خیرمقدم دکتر شاهین 
کاظمی نایب رئیس هیئت مدیره و امامی رئوف دبیر انجمن آغاز 
شد مهندس سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل پتروشیمی تندگویان 
ضمن ارائه آمار اطالعات مربوط به تولید و فروش تندگویان در چهار 
سال اخیر از همکاری و حمایت صنایع نساجی کشور در توسعه و 
پیشرفت بیشتر مجتمع شهید تندگویان تقدیر نمود ایشان با اشاره به 
آمارعرضه های این مجتمع در بورس کاال به راه اندازی خطوط جدید 
این مجتمع اشاره نمود و قول مساعد در خصوص تداوم روند عرضه 

های پلی اتیلن ترفتاالت نساجی داد ایشان همچنین با اشاره به نشست 
مشترک با شورای سیاستگذاری سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی 
نساجی که به دعوت انجمن صنایع نساجی ایران صورت گرفته بود از این 
رویداد به عنوان یکی از افتخارات صنعت نساجی یاد نمود و از اعضای 
انجمن خواست تا همکاری و حمایت ویژه ای از برگزاری آبرومند این 
رویداد به عمل آورند و در بازسازی و نوسازی ساختمان و تجهیز کارگاه 

ها و آزمایشگاه های این دانشکده مشارکت جدی داشته باشند.
در این نشست که پیش از جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 
و با ضیافت ناهار برگزار شد آقایان اخوان بروجنی، اکبر لباف، علیمردان 
شیبانی، احمد نواب، سید حسن فلک فرسایی، شاه کرمی، مهدی قزوینی، 
سید علی حسینی، محمدرضا مقدم، فرقانی، ودودی و جمعی از مدیران 
پتروشیمی تندگویان حضور داشتند در خصوص مسائل مختلف کمی و 

کیفی محصوالت تندگویان بحث و تبادل نظر شد.

کارگروه الیاف و نخ فیالمنت انجمن صنایع نساجی ایران میزبان مدیران مجتمع پتروشیمی 

صبح روز سه شنبه بیست و نهم آذرماه نشست مشترک بین نمایندگان 
سازمان توسعه تجارت و انجمن صنایع نساجی ایران با هدف توسعه 

صادرات به کشور روسیه برگزار شد. 
این نشست که پیرو جلسه قبلی با دکتر علیرضا پیمان پاک رئیس 
سازمان توسعه تجارت و در ارتباط با بررسی جزئیات بیشتر همکاری 
های تجاری با روسیه برگزار شد آقایان سعادت، سپاس دار و گودرزی 
و سرکار خانم رحیمی رئیس کارگروه روسیه سازمان و آقایان مهدی 
ضابطی، محمد مهدی مباشر، علیرضا نوری، حمیدرضا صفری، مجید 
خوئینی و امامی رئوف به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی ایران 
در این جلسه حضور داشتند و در خصوص مسائل مختلف همکاری 

تجاری با روسیه بحث و تبادل نظر نمودند و آقایان سپاس دار و گودرزی 
توضیحات مبسوطی را در خصوص نمایشگاه ماشین آالت و مواد اولیه 
نساجی و نمایشگاه منسوجات که در تاریخ 22 تا 25 اسفند ماه در مرکز 
نمایشگاهی اکسپوسنتر مسکو برگزار گردد که با عنایت به همزمانی این 
نمایشگاه با هفته نساجی مسکو و نیز شرایط جدید بازار روسیه و تخفیفات 
اخذ شده توسط سازمان توسعه تجارت و رایزنی های صورت گرفته در 
خصوص حضور پررنگ شرکت های ایرانی در بازار روسیه مقرر شده 
است تا شرایط مناسبی برای شرکت های عالقمند به غرفه گذاری در 
این نمایشگاه فراهم گردد. شرکت های عالقه مند به اخذ غرفه در این 

نمایشگاه می توانند با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند.

فراهم نمودن تسهیالت ویژه برای شرکت های غرفه گذار در نمایشگاه نساجی مسکو 
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