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معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالیت حدود  
85 هزار واحد صنعتى در کشور یادکرد و گفت: آمار واحدهاى راکد 
همواره ثابت نیست و بسته به شرایط گاهى تعدادى از واحدها به 
چرخه تولید بازگشته و گاهى از چرخه خارج مى شوند، اما درمجموع 
مى توان گفت حدود 15 تا 20 درصد صنایع کشور دچار رکود هستند 

و فعالیت مناسبى ندارند.
محسن صالحى نیا، با بیان اینکه اکنون 50 تا 60 درصد واحدهاى 
کشور بر اساس ظرفیتى که دارند کار مى کنند، یادآورى کرد: تعداد 
واحدهایى که زیر 30 درصد ظرفیت تولید دارند نیز حدود 15 تا 
از  حمایت  براى  دولت  برنامه هاى  از  صالحى نیا  است.  درصد   20
این واحدها نیز یادکرد و ادامه داد: دولت تالش مى کند با تأمین 
به  بتوانند  تا  دهد  انجام  صنایع  این  از  را  الزم  حمایت هاى  منابع 
چرخه تولید بازگردند، تجهیزات و ماشین آالت خود را به روز کنند 

را  خود  گردش  در  سرمایه  یا  و 
تأمین کنند. وى افزود: این واحدها 
برخى  دارند.  متفاوتى  مشکالت 
نیازمند سرمایه در گردش هستند، 
برخى باید تجهیزات و ماشین آالت 
مشکل  برخى  کنند،  به روز  را  خود 
گفت  نمى توان  دارند.  فروش  بازار 
که عمده صنایع راکد در چه بخشى 

به  رو  روند  کشور  صنعتى  حوزه هاى  اکثر  در  تقریباً  زیرا  هستند، 
رشد داریم، اما واحدهایى هم داریم که با مشکل مواجه اند. صالحى 
فوالد،  خودروسازى،  نفت،  صنعت  اکنون  کرد:  خاطرنشان  نیا 
پتروشیمى، لوازم خانگى، نساجى و ... در کشور رو به رشد است، اما 

دراین بین واحدهایى هم دچار مشکل هستند.

يک پنجم صنايع داخلی فعاليت مناسب ندارند 

اکونومیست؛  ایران  گزارش  به 
دوشنبه  روز  شریعتمدارى»  «محمد 
سومین  و  بیست  افتتاح  مراسم  در 
نمایشگاه بین المللى صنعت نساجى 
در محل دائمى نمایشگاه بین المللى 
دور  گذشته  در  افزود:  تهران 
ایران  نساجى  صنعت  محصوالت 
کشورهاى  در  مرغوبیت،  دلیل  به 
در  حتى  و  مى شد  عرضه  خارجى 
برخى از مارك هاى تجارى در خارج 

از کشور به عنوان برند مرغوب مورد سوءاستفاده قرار مى گرفت.
گفت:  بازگردیم،  گذشته  رونق  به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وى 
سال هاى سال مردم ما به خوش پوشى و تهیه منسوجات با کیفیت 
باال معروف بودند که باید راه بازگشت به دوران رونق که اکنون 

ایران  نساجى  صنعت  نوسازى  با 
شتاب  و  سرعت  با  است،  شده  آغاز 
شریعتمدارى  یابد.  ادامه  بیشترى 
از  حمایت  را  خود  اقدام  مهمترین 
تولید داخلى و کنترل واردات عنوان 
کرد و افزود: سیاست تجارى وزارت 
از  حمایت  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تولیدکننده صنعت نساجى و پوشاك 
است، اما ورود کاالى قاچاق به بازار 
این  مشکالت  از  یکى  ایران  داخلى 

حوزه است. 
وى سیاست عمومى دولت را، کمک به نیروهاى مسلح، نیروهاى 
کنترل کننده و بازدارنده در کشور براى جلوگیرى از ورود محصوالت 

قاچاق نساجى و پوشاك به داخل کشور دانست 

صنعت نساجی بايد به روزهای اوج خود بازگرددصنعت نساجی بايد به روزهای اوج خود بازگردد  

حيات صنعت نساجی بدون واردات پنبه در خطر استحيات صنعت نساجی بدون واردات پنبه در خطر است
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وزیر صنعت،معدن وتجارت: 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادى و رئیس فراکسیون حمایت از صنعت نساجى مجلس تاکید کرد: 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

محمدمهدی رئيس زاده دبيرکل 
از  ايران  نساجی  صنايع  انجمن 
صنعت  خوب  بسيار  پتانسيل 
نساجی به عنوان يکی از صنايع 
زمينه  در  کشور  مهم  و  مادر 
گفت:  و  داد  خبر  اشتغالزايی 
اشتغالزاترين  نساجی  صنعت 
با  که  است  کشور  صنعت 
جامعه  مختلف  اقشار  برای  می تواند  سرمايه  ميزان  کمترين 
کارآفرينی داشته باشد و به همين علت نيازمند نگاه ويژه ای از 

سوی دولت و نهادهای ذيربط است. 
رئيس زاده با اشاره به اين که بسياری از صنايع گستردگی و 
شمول صنعت نساجی را ندارند، افزود: اين صنعت از توليد پنبه 
و ورود به مرحله ريسندگی آغاز می شود، در برخی از موارد از 
محصوالت توليدی صنعت پتروشيمی بهره برده و با اين تفسير 

می توان صنعت نساجی را صنعت مادر و اصلی برشمرد.
دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران ادامه داد: در مراحل بعدی 
وارد مرحله بافندگی و رنگرزی شده و توليدات متعددی چون 
ديگر  و  خواب  کاالی  کف پوش ها،  موکت،  ماشينی،  فرش 
درخصوص  رئيس زاده  می شود.  شامل  را  خانگی  منسوجات 
مشکالت  از  برخی  گفت:  صنعت  اين  روی  پيش  مشکالت 
صنعت نساجی عمومی هست که تمامی صنايع با آن مواجه 
اند، از جمله می توان به بحث ماليات، بيمه و تامين اجتماعی، 
برخی نارسايی های مربوط به قانون کار و مسائل بانکی اشاره 

کرد.
دبيرکل انجمن صنايع نساجی ايران ادامه داد: البته برخی از 
عنوان  به  است؛  پررنگ تر  نساجی  صنعت  در  مشکالت  اين 
توليدات  بودن  پذير  قاچاق  لحاظ  به  که  کاال  قاچاق  مثال 
نساجی و راه های متنوع و بعضا آسان قاجاق اين کاال به وفور 
با اين معضل مواجه هستيم. اين فعال اقتصادی کشور اظهار 
سخت  مشاغل  و  افزوده  ارزش  بر  ماليات  بحث   در  داشت: 
است،  عديده  مشکالت  دارای  نساجی  صنعت  هم  زيان آور  و 
زيرا در زمان های گذشته ماشين آالت نساجی آلودگی صوتی 
بااليی داشتند و اين مشاغل زيان آور محسوب می شد. اکنون 
که دستگاه ها به روز شده، هنوز اين شکاف و مشکل قانونی در 
قوانين ما وجود دارد که نيروی کار اين صنعت را با اين تبصره 
قانونی با بيست سال تجربه بازنشسته و کارفرمايان را متحمل 

هزينه های بسياری می کند.
کشور  نساجی  اختصاصی  مشکالت  درخصوص  رئيس زاده 
حالی  در  است،  پنبه  نيازمند  اوليه  مواد  تامين  داشت:  اذعان 
اساسی  کاالی  اين  توليد  ظرفيت  در  جدی  مشکل  با  ما  که 
مواجه هستيم. در مقاطع زمانی گذشته، ايران از صادرکنندگان 
صاحب نام اين کاال بود که با عنوان صادرکننده طالی سفيد 
اعمال  اثر  در  زمان  مرور  به  آن  کشت  ولی  می شد،  شناخته 
سياست های غلط از نظر کمی و کيفی کاهش يافت. در گذشته 
۲۷۰ هزار تن ظرفيت توليد کشور بوده که در حال حاضر اين 

بالغ  و  يافته  کاهش  تن  هزار   ۴۰ به  ميزان 

نساجی اشتغال زاترين صنعت کشور است
محمدمهدى رئیس زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجى 

ایران در گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه اعالم کرد:

نائب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس با اشاره به کمبود ۱۲۰ تا 
۱۵۰ هزار تنی پنبه در کشور گفت: صنعت نساجی بيشترين شغل 
را در کشور ايجاد کرده، اما اين صنعت بدون واردات پنبه نمی تواند 

ادامه کار بدهد.
کار  و  کسب  رونق  موانع  به  اشاره  با  الرگانی  موسوی  سيدناصر 
اظهار  کاال،  قاچاق  و  بی رويه  واردات  اداری،  بروکراسی  جمله  از 
داشت: بروکراسی اداری عامل اثرگذاری بر رکود حاکم بر اقتصاد 
کشور است. وی واردات بی رويه را از ديگر موانع کسب و کار در 
کشور برشمرد و افزود: عليرغم توصيه رهبری شاهد بيشتر شدن 
واردات کاالهايی که در کشور توليد می شود هستيم. نماينده مردم 
فالورجان در مجلس، اين موارد را سبب بی رونقی کسب و کار و 
تعطيلی واحدها و بنگاه های توليدی دانست و گفت: عليرغم اينکه 
اما  دارد،  ساله  هزار  چندين  و  ديرينه  قدمت  ما  کشور  در  نساجی 

به  منسوجات  بی رويه  واردات  با 
ايران نساجی ما فلج می شود.

کمبود پنبه در کشور
موسوی الرگانی سختگيری های 
واردات  از  جلوگيری  در  بی رويه 
آنها  توليد  ميزان  که  کاالهايی 
کم تر از نياز کشور است را از ديگر 
موانع کسب و کار دانست و بيان 

داشت: کل توليد پنبه در کشور ما ۳۰ هزار تن است و مصرفی که 
نساجی ما برای اينکه با ظرفيت مناسب و اقتصادی کار کنند، ۱۵۰ 
تا ۱۸۰ هزار تن است؛ يعنی کمبود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تنی پنبه در 

کشور است. وی با تاکيد بر اينکه نساجی بيشترين  ادامه در صفحه 2



 

صورتجلسه

اهم مذاکرات نشست هیات مدیره 
نهصد و پنجاه و سومین نشست هیات مدیره انجمن صنایع 
نساجى ایران با حضور اکثریت اعضا در روز یکشنبه مورخ 
زیر  موارد  و  تشکیل  انجمن  ساختمان  محل  در   96/06/05

مورد بحث و بررسى قرار گرفت: 
1- آقاى رئیس زاده  توضیحاتى را در خصوص رتبه بندى تشکل ها 

در اتاق بازرگانى صنایع، معادن وکشاورزى ایران ارائه فرمودند.
حضور  با  که  مشترك  نشست  از  گزارشى  رئیس زاده  آقاى   -2
امکان  بررسى  براى  ایرانى  خانم  با  و  مقصودى  مهندس  آقاى 
سرمایه گذارى در حوزه فرش ماشینى و کفپوش در کشور سوریه 

برگزارشد ارائه نمودند. 
3- آقاى رئیس زاده گزارشى از نشست مشترك با آقاى دکتر عبدى 
ازدانشگاه براتفوردانگلیس  در روز چهارشنبه 96/6/1 در خصوص 
بهینه سازى مصرف انرژى در دفتر انجمن ارائه که طى آن مقرر 
شد تعدادى از شرکت هاى عالقمند عضو جهت انجام مذاکرات به 

ایشان معرفى شوند. 
4- آقاى رئیس زاده به تصویب نامه شماره 50432 مورخ 96/03/31 
ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى در خصوص الزام کارفرمایان براى 

ممانعت  از بازرسى دفاتر براى بیش از 12 ماه اشاره نمود.
5-  آقاى رئیس زاده توضیحاتى را در خصوص پیگیرى هاى انجام 
مشاغل  خصوص  در  اجتماعى  ورفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از  شده 
حفاظت  عالى  شوراى  مصوبات  اجراى  عدم  و  اور  زیان  و  سخت 
مورخ  ش 1153-96  نامه  خصوص  در  را  وتوضیحاتى  ارائه  فنى 
خصوص  در  مرکزى  بانک  کل  رئیس  به  خطاب   96/06/04
تخصیص ارز مبادله اى به جاى ارز متقاضى براى واردات ماشین 
آخرین  خصوص  در  را  توضیحاتى  و  ارائه  نساجى  صنعت  آالت 
رفع  قانون  ماده 20  اصالحیه  مورد  در  شده  انجام  هاى  پیگیرى 

موانع تولید ارائه نمودند. 
6- آقاى دکتر شیبانى طى سخنانى به مشکالت ایجاد شده براى 
ثبت صورتجلسات هیأت مدیره براى شرکتهایى که اعضاى هیأت 
مدیره آن ممکن است در شرکتهاى دیگرى بدهى مالیاتى تعیین 
بطور  خواست  انجمن  از  و  نمود  اشاره  باشند  داشته  نشده  تکلیف 
کارگروههاى  اهمیت  بر  همچنین  و  باشد  موضوع  این  پیگیر  جد 
استانى - که مصوبات آن به منزله مصوبه هاى دولت لحاظ مى 

شود- براى حل و فصل مشکالت واحدهاى تولیدى اشاره نمود
7- آقاى بادامچى با اشاره به مشکالت واحد مشهد نخ، از انجمن 
مطالبات  و  مشکالت  پیگیرى  به  بینى  خوش  بدون  تا  خواست 
فعلى  شرایط  ایشان  بپردازد.  دولتى ها  ازطریق   نساجى   صنعت 
صنعت را بسیار سخت و ناگوار دانست و جلسات و نشست ها و 
در  بازنگرى  خواستار  و  دانست  ناکارامد  را  مختلف  کارگروههاى 
سیاست ها و استراتژى هاى متخذه انجمن شد و دکتر کاردان نیز 
درتائید موضوعات مطرح شده به لزوم برگزارى نشست جدى و 

بدون تعارف با وزراى انتخابى جدید تاکید کردند. 
8- آقاى رئیس زاده گزارش مختصرى در خصوص جلسه اتاق فکر 
کنفدراسیون صادرات ایران مورخ 96/05/30 و لیست شرکتهاى 
خواهان همکارى با کشورهاى اروپایى به سازمان توسعه تجارت 
ایران و نامه شماره 60/123644 مورخ 96/05/28 مدیرکل دفتر 
نساجى و پوشاك وزارت صمت در خصوص انباشت چیپس پلى 
استر گرید نساجى شرکت پتروشیمى تندگویان و همچنین موضوع 

اتوماسیون سیستم ثبت شرکتها ارائه نمودند. 
9- آقاى نیلفروش زاده طى سخنانى به روند اصالحى مشکالت در 
طول زمان و نقش  پیگیرى هاى تشکلى در این خصوص اشاره نمود 
و نتایج برخى پیگیرى هاى انجام شده را در یک بازه زمانى بلند مدت 

مناسب ارزیابى  و از جمله به موضوع مبارزه با قاچاق اشاره نمودند. 
غائبین آقایان

حمیدى،  رضا  مهندس  لقمان،  علیرضا  فرهى،  على  مهندس 
محمدرضا مقدم، دکتر بهروز محمدى،محسن آهنگریان
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برداشته  مثبتى  گام هاى  زمینه  این  در  که  کرد  امیدوارى  ابراز  و 
شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین منافذ عمومى 
ورود کاال به داخل باید ساماندهى شوند تا میزان ورود محصوالت 

نساجى به کشور مشکلى براى تولیدکننده داخلى نداشته باشد. 
دنیا 1250  در  را  نساجى  محصوالت  فروش  حجم  شریعتمدارى 
میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: سهم ما از این رقم 15 میلیارد دالر 
است که باید براى افزایش این سهم تالش کنیم تا شاهد رشد 
اشتغال در کشور هم باشیم.  وى با اشاره به امضاى سند همکارى 
صنایع  سازمان  محوریت  با  نساجى  صنعت  از  حمایت  زمینه  در 
ترجیحى  نرخ  با  تسهیالت  تأمین  اساس،  این  بر  گفت:  کوچک 
عمومى  بودجه  محل  از  تسهیالت  سود  یارانه  پرداخت  طریق  از 
انجام مى شود.  وى افزود: در حال حاضر این طرح در چهار استان 
به صورت آزمایشى انجام مى شود و صنعت نساجى را در نواحى و 
شهرك هاى صنعتى واقع در روستاها گسترش خواهد داد.  به گفته 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ، با اجراى این طرح 20 هزار واحد 
تولیدى مورد حمایت دولت قرار مى گیرند که حدود 18 هزار و 500 
واحد از این تعداد به صنایع کوچک اختصاص دارد.  شریعتمدارى 
تصریح کرد: از این طریق 100 هزار فرصت شغلى مستقیم ایجاد 
طرح  این  اجراى  در  نیز  دیگر  استان هاى  آینده  در  که  مى شود 
مدنظر قرار مى گیرند. امروز تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایى در 
قالب طرح تولید پوشاك در مناطق روستایى با حضور محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمد شریعتمدارى وزیر 
عامل  مدیر  یزدانى»  «على  شد.  امضا  تجارت  و  معدن  صنعت، 
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران در این مراسم 

گفت: با اجراى طرح تولید پوشاك در مناطق روستایى استان هاى 
اردبیل، چهارمحال و بختیارى، کرمانشاه و همدان براى 5480 
نفر شغل ایجاد مى شود.  وى افزود: یارانه سود تسهیالت پرداختى 
وزیر  معاون  است.  ریال  میلیارد   98,6 طرح،  این  از  استان  هر 
میلیارد   688,4 را  استان  هر  در  گذارى  سرمایه  متوسط  صنعت، 
تامین  بانکى  تسهیالت  محل  از  آن  درصد  که 90  دانست  ریال 
مى شود. یزدانى دوره بازپرداخت این تسهیالت را پنج ساله و نرخ 
سود آن را 9 درصد اعالم کرد و افزود: این طرح در قالب سه الیه 
پشتیبان مرکزى، شرکت پشتیبانى استانى و کارگاههاى روستایى 
است که متوسط 20 کارگاه در هر استان با متوسط اشتغال 66 نفر 
تعیین شده است. به گفته وى، سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
انجمن  کشاورزى،  بانک  صنعتى،  شهرك هاى  و  کوچک  صنایع 
صنایع پوشاك ایران و استاندارى ها در این طرح مشارکت دارند. 
پوشاك 270  در  اشتغال  ایجاد  سرانه  گفت:  صنعت  وزیر  معاون 
صادراتى  بخش  این  تولیدات  از  بخشى  که  است  ریال  میلیون 

خواهند بود. 
اولیه،  مواد  ماشین آالت،  بین المللى  نمایشگاه  سومین  و  بیست 
نساجى  محصوالت  و  گلدوزى  ماشین هاى  خانگى،  منسوجات 
با حضور «محمد شریعتمدارى» وزیر صنعت، معدن وتجارت از 
سیزدهم تا تا شانزدهم شهریورماه هر روز از ساعت 10 صبح تا 
18 برگزار شد. در این نمایشگاه که بیش از 210 شرکت داخلى 
و خارجى از ایران و کشورهاى آلمان، ترکیه، چین، تایوان، ایتالیا، 
اسپانیا، سوئیس، هندوستان، و کره جنوبى جدیدترین تولیدات و 

خدمات خود را در معرض دید عالقه مندان قرار دارند.

صنعت نساجی بايد به روزهای اوج خود بازگرددصنعت نساجی بايد به روزهای اوج خود بازگردد  

درصد   ۱۰ آن  برای  که  کاالست  اين  واردات  تن  هزار   ۱۰۰ بر 
حال  در  ساخت:  خاطرنشان  رئيس زاده  است.  شده  تعيين  تعرفه 
از  کاال  اين  واردات  برای  درصدی   ۷/۵ ترجيحی  تعرفه  حاضر 
ازبکستان تعريف شده که با پيگيری های مستمر در تالشيم اين 
تعرفه را به صفر برسانيم. وی اذعان داشت: برای اينکه بتوانيم 
صادرات خوبی داشته باشيم در وهله اول بايد ظرفيت توليدمان 
را تا حد ممکن کاهش دهيم، زيرا در دنيای امروز همه به دنبال 
جنس مرغوب با قيمت مناسب و رقابتی هستند. دبيرکل انجمن 
صنايع نساجی ايران تصريح کرد: در انجمن و با همکاری اعضا 
مشکالت را به صورت چکيده شناسايی و در چند بند خالصه و 
به دولت دوازدهم تقديم خواهيم کرد اميدواريم در حال مشکالت 

راهگشا باشد.
تنگاتنگ  ارتباط  بسياری  وزرای  با  ما  صنعت  اين  در  افزود:  وی 
بحث  لحاظ  به  دارايی  و  اقتصاد  وزير  با  ميان  اين  از  که  داريم 
صنعت  اصلی  حامی  عنوان  به  صنعت  وزير  گمرک،  و  ماليات ها 
جهاد  وزير  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير  کشور،  اقتصاد  و 
کشاورزی تقاضای مالقات داشته ايم و اميدواريم در اولين فرصت 
اين امر محقق و بتوانيم تعامالت خوبی با اعضای کابينه جديد 
برقرار کنيم. وی صنعت نساجی را اشتغال زا ترين صنعت کشور 
برشمرد و افزود: اين صنعت عالوه بر پتانسيل بسيار خوبی که 
در زمينه اشتغال زايی داراست با کم ترين سرمايه به کارآفرين ها 

امکان ايجاد شغل را می دهد.
رئيس زاده خاطر نشان ساخت: در صنعت نساجی با سرمايه معادل 
۴۰ ميليون می توان اشتغال ايجاد کرد و  در اين راستا می توان از 
تجربه موفق کشور انگلستان و کشورهايی نظير کره جنوبی، ويتنام 
و بنگالدش بهره برد که با سرمايه گذاری و برنامه ريزی در اين 
صنعت توانسته راه توسعه خود را در صنعت نساجی بپيمايند. وی 
افزود: کشورهايی چون اندونزی، مالزی و ديگر کشورهای در حال 
توسعه هم اين مسير را جهت توسعه برگزيده اند. دبيرکل انجمن 
صنايع نساجی ايران درخصوص نمايشگاه يادآور شد: نمايشگاه ابزار 
رونق توليد و توسعه صادرات هر کشور است و نمايشگاه بين المللی 

و  يافته  حضور  هم  کنار  در  رقبا  تا  می اورد  فراهم  را  امکان  اين 
سازنده  تعامالت  ايجاد  و  خود  فنی  دانش  و  تکنولوژی  تبادل  به 
پوشاک،  نمايشگاه  سه  برگزاری  کرد:  تصريح  رئيس زاده  بپردازند. 
نمايشگاه  و  وابسته  صنايع  و  ماشينی  فرش  و  موکت  پوش،  کف 
بين المللی ماشين آالت، مواد اوليه، منسوجات خانگی، ماشين های 
برای  بستری  ايجاد  راستای  در  نساجی  محصوالت  و  گلدوزی 
برقراری ارتباط شرکت های مختلف در راستای خريد مواد اوليه و 
مورد نياز از هم بود که با تالش و پيگيری برای سه سال متوالی 
اين تقويم نمايشگاهی در زمان مقرر ثابت و برگزار شده است. وی 
افزود: نمايشگاه همچنين  می تواند به عنوان محلی برای محک 

زدن شرکت ها از نظر توان رقابتی باشد.
برگزاری  به  اشاره  با  ايران  نساجی  صنايع  انجمن  دبيرکل 
نمايشگاه هايی با عناوين مشابه در سايت های نمايشگاهی ديگر 
عنوان  به  تجارت  توسعه  سازمان  از  ما  درخواست  داشت:  اذعان 
متولی صدور مجوزهای نمايشگاهی ايجاد هماهنگی در برگزاری 
نمايشگاه ها و ايجاد نظم است، زيرا برگزاری نمايشگاه با عناوين 
توليدکنندگان  برای  هزينه  و  سرمايه  اتالف  جز  نتيجه ای  مشابه 
دولت  سياست  به  توجه  با  شد:  يادآور  رئيس زاده  داشت.  نخواهد 
برای  بيشتری  نقش  که  اميدواريم  سازی  خصوصی  بر  مبنی 
تشکل ها قائل شوند و حتی در برگزاری نمايشگاه ها امر نظارت 
مرتبط  تشکل های  به  را  برگزارکننده  شرکت های  و  مجريان  بر 
با  نساجی  صنعت  فعال  اين  کنند.  واگذار  نمايشگاه  عنوان  با 
اشاره به بازديد هيات های تجاری از اين نمايشگاه اظهار داشت: 
آلمان،  کشورهای  از  را  تجاری  هيات های  ايم  توانسته  تاکنون 
کنيم  دعوت  نمايشگاه  از  بازديد  برای  ايتاليا  هندوستان،  چين، 
که برخی از اين کشورها در غالب پاويون در اين رويداد حضور 
دارند. وی درخصوص تمايل مصرف کنندگان داخلی به استفاده 
اين  حل  داشت:  اظهار  خارجی  برندهای  و  خارجی  اجناس  از 
مشکل فرابخشی است و نيازمند اراده و عزم ملی و اطالع رسانی 
تقويت  جهت  در  سيما  و  صدا  همچون  رسان  اطالع  نهادهای 

حمايت از توليدات داخل است.

نساجی اشتغال زاترين صنعت کشور است
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نهمین نمایشگاه بین المللى فرش ماشینى، کف پوش، موکت 
و صنایع وابسته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

محل دائمى نمایشگاه بین المللى تهران برگزار شد.
در این نمایشگاه انواع فرش هاى ماشینى، صنایع و تجهیزات 
وابسته، واحد هاى تولید کنندگان نخ، انواع پارکت، واحد هاى 
پوش،  کف  انواع  تولید،  خط  دستگاه هاى  فرش،  طراحى 
موکت، قطعات و ماشین آالت مربوطه، مواد اولیه و نوآورى 

در تولید و خدمات این حوزه ارائه شده است
یافتن  صنعت،  این  توسعه  به  توجه  تولید،  راندمان  افزایش 
با  آشنایى  صادرات،  افزایش  صادراتى،  و  جدید  بازار هاى 
نوین ترین صنایع و تجهیزات صنعت فرش ماشینى، موکت 
این  به  مسئوالن  توجه  اشتغالزایى،  جهان،  در  پوش  کف  و 
مهمترین  بازدیدکنندگان  عمومى  دانش  افزایش  و  صنعت 
ماشینى  فرش  صنعت  است.  نمایشگاه  این  برگزارى  اهداف 
که  است  کشور  نساجى  صنعت  در  تاثیرگذار  صنایع  از  یکى 
در  تنها  و  داشته  مناسبى  توسعه  و  رشد  اخیر  سال هاى  طى 
ماشینى  فرش  تولیدکننده  واحد  هزار  از  بیش  کاشان  منطقه 
ایجاد و این منطقه را به قطب تولید این محصول درکشور 
و حتى منطقه تبدیل کرده است. صنعت فرش ماشینى حدود 
50 درصد از ارزش صادرات سالیانه صنایع نساجى را به خود 
اختصاص داده و عالوه بر اشتغالزایى مناسبى که در کشور 
ایجاد کرده ساالنه حدود 350 میلیون دالر ارز آورى به همراه 

دارد.
همچنین مصرف سرانه فرش ماشینى در کشور حدود 2,3 
صادر  جهانى  بازار هاى  به  نیز  آن  مازاد  و  است  مربع  متر 
که در صورت تامین نقدینگى مورد نیاز و تسهیل  مى شود 
تجارت خارجى، امکان تولید ساالنه تا مرز صد میلیون متر 
مربع و صادرات 50 میلیون متر مربع دور از ذهن نخواهد 

بود.

نهمين نمايشگاه فرش ماشينی برگزار شد 

حيات صنعت نساجی بدون واردات پنبه در خطر استحيات صنعت نساجی بدون واردات پنبه در خطر است
پنبه  واردات  بدون  صنعت  اين  اما  کرده،  ايجاد  کشور  در  را  شغل 
نمی تواند ادامه کار بدهد، ادامه داد: دولت برای واردات پنبه تعرفه ای 
قرار داده و قدرت رقابت توليدکننده ها را گرفته است. نماينده مردم 
فالورجان در مجلس قاچاق کاال را چهارمين مانع رونق کسب و کار 
دانست و گفت: کاالهای قاچاق بدون اينکه عوارض و تعرفه بپردازند 
از راه های مختلف وارد کشور می شوند. موسوی الرگانی اضافه کرد: 
توليدکننده داخلی نمی تواند با شرکت های خارجی که تعرفه وارداتی 
پنبه صفر درصدی داشته و می تواند وام يکی، دو درصدی بگيرد 

رقابت کند.

ورشکستگی صنعت نساجی با نبود حمايت و واردات 
بی رويه پارچه

وی اظهار داشت: با وجود قدمت هزار ساله صنعت نساجی در اصفهان، 
طی سال های اخير به دليل بی توجهی و واردات بی رويه، اين صنعت 
نه فقط پيشرفتی نداشته بلکه با مشکل تعطيلی بسياری از کارخانه ها 
و واحدهای توليدی مواجه شده است. رئيس فراکسيون حمايت از 
صنعت نساجی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اين که صنعت 
نساجی در کشور و اصفهان سابقه ای بيش از هزار سال دارد، افزود: 
طی سال های گذشته به دليل نبود حمايت و واردات بی رويه پارچه ها 
و محصوالت بی کيفيت وابسته به نساجی، اين صنعت با ورشکستگی 
روبه رو کرده است. وی بيان داشت: تداوم اين وضعيت به طور حتم 

به بيکار شدن حجم وسيعی از کارگران اين کارخانه ها می انجامد.
موسوی الرگانی با تاکيد بر اينکه متاسفانه مواد اوليه اين صنعت 
بايد به صورت نقدی خريداری شود و محصوالت توليدی به صورت 
بلندمدت فروش می رود، تصريح کرد: به دليل اين مشکالت صنعت 
نساجی با ظرفيت کامل خود توليد نداشته و کارخانه های نساجی به 
دليل تعديل نيرو با مشکالت بسياری روبه رو شده اند. وی يادآور شد: 
صنعت نساجی برای جلوگيری از رکود و تعطيلی نيازمند حمايت دولت 
و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات 
بی رويه پارچه و نخ است. نماينده مردم فالورجان در مجلس با اشاره 
به اينکه قاچاق گسترده البسه به کشور مشکالت صنعت نساجی را 
دو چندان کرده است، گفت: متأسفانه هم اکنون قاچاق گسترده پارچه 
از اکثر معابر مرزی کشور مشکالت صنعت نساجی را دو چندان کرده 
و مسووالن بايد پاسخگوی عواقب تعطيل شدن کارخانه های نساجی 
باشند. وی با انتقاد از اينکه محصوالت قاچاق کل بازار ما را اشباع 
کرده است، اظهار داشت: به اين دليل مصرف کنندگان ايرانی کمتر 
به سراغ توليدات داخلی می روند و فروشندگان عمده نيز به دليل سود 
بيشتر کمتر به محصوالت نساجی کشور گرايش دارند که مجموعه 

تمام اين عوامل ضربه سنگينی به اقتصاد کشور وارد می کند.

رکود نساجی با نبود ماشين آالت نوين
موسوی الرگانی يکی ديگر از مشکالت رکود نساجی را به روز 
نبودن ماشين آالت اين صنعت برشمرد و افزود: به دليل به روز 

صنعت  اين  انرژی  حامل های  مصرف  نساجی،  ماشين آالت  نبود 
محصوالت  کيفيت  افت  و  توليد  هزينه  افزايش  موجب  و  بيشتر 
می تواند  حدودی  تا  نساجی  صنعت  از  حمايت  با  دولت  که  شده 
راهگشای مشکالت آن شود. وی با تاکيد بر اينکه بيش از ۵۰ 
درصد مشکالت صنعت نساجی ناشی از فرسودگی تجهيزات و 
به روز نبودن آن است، بيان داشت: واردات بی رويه منسوجات و 
اين  در  ايران  ماندن  عقب  برای  عاملی  تجهيزات  شدن  فرسوده 
صنعت شد. نماينده مردم فالورجان در مجلس درخصوص اينکه 
صنعت  کند  توليد  فراوان  اشتغال  می تواند  که  صنايعی  از  يکی 
کشور  نساجی  صنعت  ماشين آالت  نوسازی  گفت:  است،  نساجی 
در رونق اقتصادی، توليد و اشتغال آن نقش موثری دارد. وی با 
اشاره به اينکه دولت بايد از اين صنعت اشتغال زا حمايت ويژه ای 
اين  مسير  در  اداری  بروکراسی  مسائل  کرد:  اضافه  باشد،  داشته 
صنعت بايد برداشته و از عوارض هايی که از صنعت نساجی گرفته 

می شود کاسته و در مسير رشد آن هزينه کنيم.
موسوی الرگانی با بيان اينکه پنبه توليد داخل توان پاسخگويی به 
نياز صنعت نساجی کشور را ندارد، تصريح کرد: برای واردات پنبه 
تعرفه بسيار بااليی قرار داده شده که پيشنهاد داريم خود دولت پنبه 

مورد نياز کارخانه جات صنعت نساجی را تامين کند.

رونق  برای  مانعی  درصدی  افزوده ۹  ارزش  بر  ماليات 
نساجی

وی اظهار داشت: صنعتگران کشور ۹ درصد ماليات ارزش افزوده 
پرداخت می کنند، اما در خيلی از کشورها اين ماليات بر ارزش افزوده 

را مصرف کننده به عنوان حلقه آخر پرداخت می کند.
نماينده مردم فالورجان در مجلس با بيان اينکه صنعت نساجی 
کشور قدرت رقابت پذيری خود را از دست داده است، بيان داشت: 
و  نکردن  پرداخت  دليل  به  کشور  صنعتگران  از  فراوانی  تعداد 
حساب،  انسداد  با  افزوده  ارزش  بر  ماليات  کردن  واريز  دير  يا 
ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی روبه رو شده اند. خاطرنشان کرد: 
توجهی  قابل  اشتغال  درآيد  به حرکت  نساجی  صنعت  چرخه  اگر 
بايد  دولت  رهبری،  معظم  مقام  فرموده  طبق  می کند،  ايجاد  را 
واردات کااليی که مورد مشابه آن در کشور توليد می شود را بر 

خود حرام شرعی بداند.
موسوی الرگانی با اشاره به واردات بی رويه منسوجات از ترکيه 
و  کشور  نياز  تامين  قدرت  نساجی  صنعت  کرد:  تاکيد  چين،  و 
حتی صادرات را در صورت انجام حمايت های الزم و جلوگيری 
از ورود حتی يک متر پارچه خارجی دارد. افزود: براساس توافق 
نامه ای که بين ايران و ترکيه امضاء شده واردات و صادرات با 
تعرفه ترجيحی انجام می شود، اما برخالف اين توافقنامه يکی از 
مواردی که فراوان با تعرفه پايين از ترکيه وارد می شود پوشاک 

و منسوجات است.

از اين پس تمامی کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند 
بالفاصله پس از بارگيری کاال در مبدا صرفا بر اساس اطالعات 
کشور  به  کاال  ورود  از  قبل  تا  کنند  اظهار  به  اقدام  خود  بارنامه 

تشريفات گمرکی انجام شود. 
استقرار  برای  تالش  از  ايران  گمرک  سرپرست  عسگری  فرود 
پيش اظهاری در گمرک با هدف تسهيل و توسعه تجارت خبر 
داد و قول داد که به زودی پيش اظهاری قبل از ورود کاال در 
گمرک اجرايی شود. به گزارش ايسنا، وی گفت: در صدد هستيم 
پيش اظهاری قبل از ورود محموله به گمرک را اجرايی کنيم، زيرا 
گمرک اطالعاتی چون مانيفست و بارنامه و ثبت سفارش را از 
نهادهای مربوطه به شکل الکترونيکی دريافت می کند و می توان 
شيوه پيش اظهاری را عملياتی کرد که در نتيجه آن ديگر کاال در 

گمرک نمی ماند. بر اساس اعالم سرپرست گمرک ايران، اين کار 
نياز  مورد  اوليه  مواد  و  واسطه ای  کاالهای  واردات  برای  ويژه  به 

واحدهای توليدی بسيار راهگشا خواهد بود.
به اين ترتيب هفته گذشته اين وعده از سوی گمرک ايران عملی 
ايران،  گمرک  اطالعات  فن آوری  شورای  تصويب  از  پس  و  شد 
بخشنامه ای به گمرکات جهت اجرای پيش اظهاری قبل از ورود 
قبل  بارنامه  براساس  اظهار  قابليت  که  شده  اعالم  و  ابالغ  کاال 
جهت  هم  مربوطه  دستورالعمل  و  فراهم  کشور  به  کاال  ورود  از 

بهره برداری به گمرکات سراسر کشور ارسال شده است.
در بخشنامه ای که به اين  منظور صادر شد، تاکيد شده که در رويه 
اظهار قبل از ورود کاال صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کاال 

منوط به رسيدن کاال (کاالی موجود) است.

اين اقدام مطابق توصيه های سازمان جهانی گمرک و تدابير دولت 
تدبير و اميد در خصوص تسهيل و توسعه تجارت انجام می شود و 

گام جديدی در تسريع انجام فرآيندهای گمرکی است.
اين امر در حالی صورت می گيرد که با هدف رفع موانع توليد و 
تجارت و همچنين بهبود فضای کسب و کار، گمرک ايران اعالم 
کرده که به منظور پيش اظهاری در گمرک به هيچ وجه نياز به 
ثبت اطالعات در سامانه ای ديگر نيست و صاحبان کاال می توانند 
بارنامه  اطالعات  براساس  صرفا  مبدا  در  کاال  بارگيری  از  پس 
هماهنگی  با  بعدی  گام  در  همچنين  کنند.  اظهار  به  اقدام  خود 
صورت گرفته امکان ارائه مجوزهای زمان ترخيص همچون مجوز 
استاندارد و بهداشت قبل از ورود کاال برای اشخاص کم ريسک 

مقدور خواهد شد.

پيش اظهاری قبل از ورود کاال در گمرک آغاز شدپيش اظهاری قبل از ورود کاال در گمرک آغاز شد  
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واحد داورى و حل اختالف 
انجمن صنایع نساجى ایران 

از آنجا که طبق مفاد اساسنامه انجمن صنايع 
نساجی ايران، داوری و حل اختالف بين واحدهای
انجمن  اين  اختيارات  جزء  انجمن  اين  عضو 
اطالع  به  وسيله  بدين  است  شده  تعريف 
می رساند که اعضای محترم می توانند موارد حل 
اختالف خود را جهت داوری به انجمن صنايع 

نساجی ايران ارجاع فرمايند.
همچنين به اعضای محترم توصيه می گردد تا 
در متن قراردادهای منعقده، در بند حل اختالف، 
داور  عنوان  به  را  ايران  نساجی  صنايع  انجمن 

مرضی الطرفين لحاظ فرمايند.

از  هر  اما  است،  مرده  ایران  نساجى  صنعت  مى گویند،  برخى ها 
کشیدن  نفس  براى  نایى  که  تولیدکننده هایى  از  صدایى  گاهى 

ندارند، به گوش مى رسد.
شرایطى  در  که  است  زیادى  سال هاى  ایران  نساجى  صنعت 
نامناسب به سر مى برد. تمام تالش هاى انجام شده براى بهبود 
شرایط این صنعت با قدمتى بیش از صد سال به نتیجه نرسیده 
و این صنعت کج دار و مریز در حال گذر روزگار است. البته در 
سال هاى گذشته وزارت صنعتى ها براى اینکه شرایط این صنعت 
را کمى بهبود ببخشند، دست به کار شدند تا با ممانعت از ورود 
برندهاى مطرح اروپایى و آسیایى زمینه همکارى هاى بیشتر بین 
ایرانى ها و خارجى ها را فراهم کنند. نتیجه این تالش هم تنها 
به ورود برندهاى خارجى به ایران ختم شد و نه همکارى تولید 
داخلى. تجربه اى که با برگزارى نمایشگاه دائمى تولید کنندگان 
فعاالن  متعدد  اعتراض هاى  به  را  کار  تهران  در  ترك  پوشاك 
صنف پوشاك رساند. حاال به تازگى و در شرایطى که نمایشگاه 
صنعت نساجى در حال برگزارى است سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت صمت براى تولید پوشاك در مناطق روستایى تفاهمنامه 
امضا کردند؛ تفاهمنامه اى که سرمایه 68 میلیارد تومانى را براى 
هر استان- 5 استان در طرح در نظر گرفته شده - اختصاص داده 
است. گویا این طرح براى اشتغالزایى استان هایى اجرا خواهد شد 
که بیشترین میزان بیکارى را دارند به گونه اى که طبق توضیحات 
حمید پورمحمدى، گل سفید معاون امور تولیدى سازمان برنامه و 
اردبیل،  بختیارى،  و  چهارمحال  کرمانشاه،  استان هاى  بودجه، 
البته  و  بوده  باالترى  بیکارى  نرخ  داراى  که  گیالن  و  همدان 
ظرفیت تولید پوشاك را دارند، استان هاى هدف هستند. البته این 
طرح در 31 استان کشور اجرا مى شود اما فعال به صورت آزمایشى 
در این چند استان است. سازمان برنامه و بودجه، سازمان صنایع 
کوچک و شهرك هاى صنعتى، بانک کشاورزى و انجمن صنایع 
در  دارند.  مشارکت  طرح  این  در  استاندارى ها  و  ایران  پوشاك 
ایجاد  اشتغال  نفر  مستقیم 5480  طور  به  مجموع  در  طرح  این 
خواهد شد. تسهیالت پرداختى براى تولید در طرح توسعه اشتغال 
روستایى در قالب تولید پوشاك با مشارکت بانک کشاورزى و با 
سود مصوب شوراى پول و اعتبار (18 درصد) پرداخت مى شود که 
نیمى از آن از سوى سازمان برنامه و بودجه در قالب یارانه سود 
پرداخت خواهد شد. این در حالى است که پیش بینى شده در هر 
استان حدود 9 میلیارد و 800 میلیارد تومان یارانه سود پرداخت 
شود. بر این اساس سود پازپرداخت تسهیالت 9 درصد و در دوره 
پنج ساله خواهد بود. در مجموع در هر استان به طور متوسط 68 
میلیارد و 800 میلیون تومان سرمایه گذارى انجام خواهد شد که 

90 درصد آن تسهیالت بانکى است.

مجوز برداشت 1/5 میلیارد دالر براى اشتغال
مراسم  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  نوبخت،  محمدباقر 
امضاى این تفاهمنامه بر اهمیت تخصیص منابع به حوزه اشتغال 
تاکید کرد و گفت که رییس جمهورى در خصوص کاهش بودجه 
دستگاه هاى دولتى و اختصاص آن به تولید و اشتغال توصیه هایى 
از  بخشى  داده،  توضیح  دولت  سخنگوى  که  آنطور  داشتند. 
شده  صرفه جویى  سال  دوم  ماهه  سه  در  که  جارى  هزینه هاى 
قرار است در تخصیص با اولویت تولید و اشتغال هزینه شود. البته 
او این رقم را به دلیل کسرى بودجه بسیار ناچیز توصیف کرده 
و گفته است: صرفه جویى ها آنقدر کم است که شاید دستگاه ها 
آن  اساس  بر  که  داریم  مجوزى  گفته  سپس  او  نشوند.  متوجه 
استفاده از 1/5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملى براى توسعه 
زیر  شهرهاى  و  روستایى  مناطق  در  اولویت  با  تولید  و  اشتغال 
و  رهبرى  معظم  مقام  مجوز  با  اکنون  که  است  نفر  هزار   10
رییس جمهورى و اجازه مجلس را داریم و معادل آن نیز بانک ها 

مى گذارند و چیزى حدود 10 هزار میلیارد تومان را در برمى گیرد 
و از این ظرفیت براى گسترش امور استفاده مى کنیم.

مفت و مجانى به خارجى ها باختیم
وزیر  شریعتمدارى  محمد  تفاهمنامه  این  امضاى  مراسم  در 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان رکن دیگر این طرح حضور 
داشت. شریعتمدارى که هنوز زمان زیادى از مراسم معارفه اش 
نگذشته، نشان داده وزیر فعالى است. در چند روز گذشته چند 
زده  باال  آستین  نساجى  صنایع  براى  حاال  و  داشته  سفراستانى 
است. او در این مراسم با بیان اینکه به راحتى بازار پوشاك را 
واگذار کردیم، گفت: 12 میلیارد دالر پوشاك از مبادى قانونى 
غیرقانونى  واردات  نمى پردازند.  گمرکى  حقوق  اما  مى شود  وارد 
پوشاك 2/5 میلیارد دالر است که به نظر مى رسد باید بیش از 
این مقدار باشد. 23 هزار فروشنده پوشاك در تهران فعال هستند 
و 250 فروشگاه نمایندگى برندهاى خارجى را برعهده دارند و 
از این رو پوشاکى که به کشور وارد مى شود باید بیش از این 
باشد. مفتخر هستیم زمانى بهترین برندهاى پوشاك را به جهان 
عرضه مى کردیم به شکلى که از برند ایرانى در بازارهاى لندن 
تقلب مى کردند. وى صنعت پوشاك را صنعتى اشتغالزا دانست 
و گفت: این کاال مى تواند صادر شود که نیاز امروز اقتصاد ایران 
است. اجراى این طرح نباید تولیدکنندگان پوشاك را در داخل 
این  با  تعاملى  سند  باشد  الزم  شاید  رو  این  از  و  کند  تهدید 
بخش ها هم تنظیم شود. بى توجهى به امر اشتغال حتى مى تواند 
به یک تهدید علیه امنیت ملى تبدیل شود، باید از تمرکزگرایى 
در بخش صنعت خارج شویم زیرا اگر منابع را به درستى هدایت 
و توزیع نکنیم، ممکن است در مناطق مرزى ایجاد مشکل کند. 
وى نرخ بازدهى در بخش صنعت را کمتر از 10 درصد اعالم 
از  دالر  میلیارد   15 گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  کرد. 
به  دنیا  در  نساجى  محصوالت  دالرى  میلیارد   1250 فروش 
تولیدات ایران اختصاص دارد. منافذ قانونى ورود کاال به داخل 
نیز باید ساماندهى شود به طورى که مشکلى براى صنعت داخل 
کاالى  عرضه کننده  از  حمایت  ما  سیاست  باشد.  نداشته  وجود 
در  داخلى  تولیدکنندگان  حضور  و  خارجى  بازارهاى  به  ایرانى 
وزیر  است.  همسایه  کشورهاى  ویژه  به  خارجى  نمایشگاه هاى 
صنعت، حجم فروش محصوالت نساجى را در دنیا 1250 میلیارد 
دالر  میلیارد  رقم 15  این  از  ما  سهم  گفت:  و  کرد  عنوان  دالر 
است که باید براى افزایش این سهم تالش کنیم تا شاهد رشد 
اشتغال در کشور هم باشیم. به گفته وزیر صنعت، با اجراى این 
طرح 20 هزار واحد تولیدى مورد حمایت قرار مى گیرند که حدود 
18 هزار و 500 واحد از این تعداد به صنایع کوچک اختصاص 
دارد که مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت. از این طریق 
آینده  در  که  مى شود  ایجاد  مستقیم  شغلى  فرصت  هزار   100
خواهند  قرار  مدنظر  طرح  این  اجراى  در  نیز  دیگر  استان هاى 
گرفت. به گفته على یزدانى، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرك هاى صنعتى ایران، با اجراى این طرح براى 5480 نفر 
در مناطق روستایى استان هاى اردبیل، چهار محال و بختیارى، 

کرمانشاه و همدان شغل ایجاد مى شود.

اطالعیه

تقدیر و تشکر

توليد پوشاك در استان های با نرخ بيكاری باال توليد پوشاك در استان های با نرخ بيكاری باال   
نخستین تفاهمنامه دستگاه ها در دولت دوازدهم سهم نساجى شد:

 بدين وسيله از کليه مد يران و متخصصين محترم که 
ايران  نساجی  صنايع  انجمن  غرفه  در  خود  حضور  با 
و  نظرات  از  را  ما  تهران  فرش  و  نساجی  نمايشگاه  در 
ديدگاه های ارزشمند خود بهره مند ساختند، تقدير و تشکر 
نموده و اميدواريم انجمن صنايع نساجی ايران با حضور و 
همدلی واحدهای عضو بتواند گام های موثرتری را در 

مسير پيشرفت و اعتالی بيشتر اين صنعت بردارد.
دبيرخانه انجمن صنايع نساجی ايران
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