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

 (دیدگاه ها و نظرات چاپ شده در بولتن لزوماً نظر بولتن رشته ها و بافته ها نمى باشد.)

 کيفيت پوشاک داخل واقعًا در حال افزايش است

بدینوسیله از کلیه اعضاى محترم انجمن صنایع نساجى ایران 
(اصالتاً و وکالتاً) دعوت مى شود راس ساعت 18 روز شنبه مورخ 
98/04/29 در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه انجمن که در 
ایران واقع در خیابان  بازرگانى، صنایع ، معادن  اتاق  طبقه دهم 

طالقانى شماره 175 برگزار مى گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه

1- استماع گزارش هیات مدیره 
2- استماع گزارش دبیرخانه انجمن

3- استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونى 
4- تصویب ترازنامه و صورتحساب مالى منتهى به پایان اسفند97

5- انتخابات بازرسان اصلى و على البدل
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

7- سایر موارد پیش بینى نشده که در صالحیت مجمع عمومى 
عادى مى باشد.

                                    محمدجعفر شهالیى نژاد
                          رییس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران

رضــا رحمانى گفــت: کیفیــت واحد هــاى تولیدکننده پوشــاك داخل 
واقعــاً در حــال افزایــش و بــه ســمت رقابــت بــا تولیــدات خارجى به 
ــا  ــدن و تجــارت در نشســت ب ــت، مع ــر صنع ــى رود. وزی ــش م پی
دبیــر و اعضــاى دبیرخانــه شــورایعالى مناطــق آزاد تجارى-صنعتى 
و ویــژه اقتصــادى کــه در محــل دبیرخانــه شــورایعالى برگــزار شــد، 
بیــان کــرد: تاکیــدات رهبــرى در چنــد ســال اخیــر بــر روى تولیــد 

داخــل بــوده اســت و امســال را هــم در ایــن راســتا رونــق تولیــد نام 
نهادنــد.  بــه گــزارش شــاتا، وى بــا یــادآورى اینکــه در حــوزه لــوازم 
خانگــى بــراى توســعه و تعمیــق ســاخت داخــل کار هــاى خوبــى 
شــروع شــده اســت، افــزود: شــهرك پوشــاك در قرچــک بــا 5 هزار 
میلیــارد تومــان ســرمایه گذارى در حــال راه انــدازى و ســاخت اســت 
و شــهرك پوشــاك مشــهد نیــز در حــال راه انــدازى اســت. وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح کــرد: از پتروشــیمى ها خواســتم 
ــدازى  ــراى تعمیــق ســاخت داخــل راه ان ــا ســامانه و برنامــه اى ب ت
کننــد. رحمانــى بــا اعــالم اینکــه در حــوزه ســاخت داخــل پوشــاك 
ــران  ــه ای ــى ب ــراح ایتالیای ــم و شــرکت هاى ط ــش رفتی ــوب پی خ
ــش  ــد کاه ــاك 31 درص ــال 97 واردات پوش ــت: در س ــد، گف آمدن
ــا افزایــش 6 درصــدى مواجــه  داشــت و صــادرات پوشــاك نیــز ب

بــود.
وى ادامــه داد: کیفیــت واحد هــاى تولیدکننــده پوشــاك داخــل واقعًا 

دعوت مجمع عمومی عادی ساليانه 
انجمن صنايع نساجی ايران 

برنامه های معاونت صنايع در حمايت از صنايع منتخب
پایــش میــزان تولیــد محصوالت منتخــب و موثــر در زنجیــره تولید، به 
عنــوان یکــى از برنامه هــاى عملیاتى معاونــت صنایــع وزارت صمت در 

حمایــت از صنایــع منتخــب معرفى شــده اســت.
پیگیــرى رفــع مشــکالت واحدهــاى تولیــدى جهــت ایجــاد انگیــزه 
بــراى توســعه و ایجــاد ظرفیت هــاى جدیــد به منظــور تامیــن نیازهــاى 
ــه  ــن اولی ــع تامی ــع موان ــرى رف ــتمر و پى گی ــارت مس ــور، نظ کش
واحدهــاى تولیــدى بــه ویــژه جهــت خریــد مــواد اولیــه پتروشــیمى از 

ــت اســت.  ــن معاون ــاى ای ــر برنامه ه دیگ
بــه گــزارش شــاتا،  همچنیــن تامیــن منابــع مورد نیــاز بــراى بازســازى 
خطــوط تولیــدى واحد هــا در قالــب تــداوم اجــراى تبصــره 18 قانــون 
بودجــه در ســال 98 و پى گیــرى تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــاى 

تولیــدى، نظــارت برفرآینــد ثبــت سفارشــات، تخصیــص و تامیــن ارز و 
ــا  ــدى ب ــاى تولی ــاز واحد ه ــین آالت موردنی ــه و ماش ــواد اولی واردات م
ــه  ــط از دیگــر برنامه هاســت کــه ب هــدف تســهیل فرایندهــاى مرتب

آن اشــاره شــده اســت. 
ــع  ــد و تجــارت در حــوزه صنای ــه توســعه تولی ــادآور مى شــود؛ برنام ی
نســاجى و پوشــاك، نوســازى و بازســازى صنایــع و صنــوف تولیــدى، 
افزایــش 10 میلیــاردى دالرى ســاخت صادرات گــرا، پیگیــرى ایجــاد 
آزمایشــگاه مرجــع در حــوزه صنعــت آب کشــور (آزمایشــگاه کنتــورآب 
و کنتــور هوشــمند آب اســت)، راه انــدازى شــبکه تامیــن قطعــات لــوازم 
خانگــى به عنــوان طرح هــاى ویــژه در صنایــع منتخــب اعــالم شــده 

اســت.

ادامه در صفحه 2

توليد ۹/۴ ميليون مترمربع چادر در سال ۹۷

مدیرکل دفتر نساجى، پوشاك و سلولزى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تولید 9/4 میلیون مترمربع چادر مشکى در سال 97 خبرداد. افسانه 
محرابى گفت: درحال حاضر تنها تولید کننده پارچه چادر مشکى در 
کشور، شرکت نساجى حجاب شهرکرد به ظرفیت اسمى 10 میلیون متر 
مربع است که در سال 97 با تولید حدود 9/4 میلیون متر مربع تقریباً به 
ظرفیت اسمى نزدیک شده است و این نشان دهنده تامین به موقع مواد 
اولیه مورد نیاز واحد است. به گزارش شاتا، او اضافه کرد: پایش وضعیت 

واحدهاى صنعت نساجى و پوشاك مرتب انجام گرفته و رفع موارد و 
مشکالت احتمالى همواره در دستور کار این دفتر قرار دارد. 

محرابى با اشاره به اهمیت تولید پارچه چادر مشکى گفت: همواره 
بحث تامین مواد اولیه این واحد در اولویت کارى این دفتر قرار داشته 
و تاکنون هماهنگى هاى الزم با استان مربوطه و سایر مراجع ذى ربط 
انجام شده است و در صورت هرگونه مشکلى این دفتر با قید فوریت 
نسبت به رفع آن اقدام مى کند. او ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز، 
قیمت تمامى کاالهاى تولیدى افزایش یافته که پارچه چادر مشکى 
نیز مسلماً از این امر مستثنى نیست. محرابى با اشاره به ثبت سفارش 
پارچه چادر مشکى که عموماً تحت عنوان کد تعرفه 54075200 انجام 
مى گیرد گفت: در سال 97 میزان ثبت سفارش هاى انجام شده 35 
میلیون یورو و میزان ارز تخصیص یافته 29 میلیون یورو و میزان 
تامین ارز 4/9 میلیون یورو بوده است. مدیرکل دفتر نساجى، پوشاك 
و سلولزى وزارت صنعت، معدن و تجارت  توضیح داد: طى سه ماهه 
سال جارى میزان ثبت سفارش ها 5/7 و میزان تخصیص 5/1 و میزان 

تامین صفر میلیون یورو بوده است.

https: //telegram. me/aiti1395
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خالصه مذاکرات  هزار و بيست و دومين  نشست هيئت  مديره

هزار و بيست و دومين نشست هيأت مديره انجمن 
صنايع نساجی ايران  با حضور اکثريت اعضای هيات 
مديره در روز يکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۹ در محل دفتر 
انجمن صنايع نساجی ايران تشکيل و برگزار شد و 
نسبت به موارد ذيل بحث و تبادل نظر و نسبت به 

برخی از آن ها اتخاذ تصميم به عمل آمد.
1- خالصــه مذاکــرات هــزار و بیســت و یکمیــن نشســت 
ــورخ  ــران م ــاجى ای ــع نس ــن صنای ــره انجم ــأت مدی هی
ــت  ــن در نشس ــاء حاضری ــه امض ــت و ب 98/03/12 قرائ

مذکــور رســید.
ــاى  ــى از پیگیرى ه ــى گزارش ــدس فره ــاى مهن 2- آق
ــرش  ــگاه ف ــزارى نمایش ــوص برگ ــده در خص ــام ش انج
ــل  ــهریور ماه در مح ــت 8 ش ــخ 4 لغای ــینى در تاری ماش
ــزارى  ــا برگ ــان ب ــاب و همزم ــهر آفت ــگا هى ش نمایش
ــت 9  ــخ 3 لغای ــه از تاری ــتباف ک ــرش دس ــگاه ف نمایش
شــهریورماه در محــل دائمــى نمایشــگاه هاى بین المللــى 
ــق  ــه طب ــد ک ــه فرمودن ــود ارائ ــزار مى ش ــران برگ ته
هماهنگى هــاى انجــام شــده بــا اعضــاى کمیتــه فــرش 
ماشــینى نســبت بــه اتخــاذ تصمیــم و برنامه ریــزى 
ــه  ــدام ب ــن نمایشــگاه اق ــراى حضــور در ای ــگ ب هماهن
عمــل خواهــد آمــد همچنیــن ایشــان توضیحاتــى  را در 
ــرکت هاى  ــراى ش ــده ب ــادر ش ــاى ص ــوص مجوزه خص
برگزار کننــده نمایشــگاه فــرش ماشــینى ارائــه فرمودنــد. 
ــوز  ــذ مج ــه اخ ــبت ب ــه نس ــد ک ــوب ش ــن مص همچنی
ــع  ــن صنای ــراى انجم ــاجى ب ــگاه نس ــزارى نمایش برگ
ــد . ــه عمــل آی ــران پیگیرى هــاى مجــددى ب نســاجى ای

ــور  ــى از حض ــوردى گزارش ــید رضا الج ــاى س 3- آق
توســعه  بانــک  مدیرعامــل  صالح آبــادى  آقــاى 
ــک  ــن بان ــهیالت ای ــان و تس ــهر کاش ــادرات در ش ص
مطــرح  صادرکننــدگان  و  تولید کننــدگان  بــراى 

فرمودنــد.
ــى پیشــنهادى را در خصــوص  ــر کاظم ــاى دکت 4- آق
اصــالح نــگارش صورتجلســات هیــات مدیــره مطــرح 
ــد کــه پــس از بحــث و تبادل نظــر مقــرر شــد  فرمودن
ــده  ــات و پیگیرى کنن ــه مصوب ــوط ب ــتون مرب ــا س ت
ــراى انجــام در صورتجلســات  ــان الزم ب ــه و زم مصوب

قیــد گــردد.
تبادل نظــر  و  بحــث  جلســه  دســتور  طبــق   -5
انجمــن صنایــع  اساســنامه  در خصــوص اصــالح 
ــع  ــه مجم ــران جهــت طــرح و پیشــنهاد ب نســاجى ای
عمومــى فوق العــاده صــورت پذیرفــت و مصــوب شــد 
ــال  ــت اعم ــره جه ــات مدی ــاى هی ــنهادات اعض پیش
ــالح  ــه اص ــه کمیت ــده ب ــه ش ــس ارائ ــش نوی در پی
ــى و  ــات نگارش ــا اصالح ــردد ت ــاع گ ــنامه ارج اساس
پیشــنهادى اعمــال گــردد و مجــدداً در هیــات مدیــره 

ــود. ــرح ش مط
6- در خصــوص انتخــاب نماینــده انجمــن در اتــاق 
ــران نیــز موضــوع مطــرح  بازرگانــى صنایــع و معــادن ای
ــوع  ــت و در مجم ــرار گرف ــورد بحــث و تبادل نظــر ق و م
مصــوب گردیــد تــا انتخــاب نماینــده انجمــن بــه تعویــق 

بیفتــد. 
7- جلســه در ســاعت 18:30 بــا ذکــر صلــوات بــر محمــد 

و آل محمــد خاتمــه یافــت.

عدم حضور با اطالع قبلى : 
آقاى عبدالحسین اخوان مقدم 

صورتجلسه

تشکل های صنعتی خبر دادند: رونق خريد نقدی از مبدأ توليد

تغییر فرم دادوستدهاى صنعتى از نسیه فروشى به نقدى، منجر به رونق 
این خبر  این وضعیت راضى هستند.   از  تولید شده و فعاالن صنعتى 
عمًال مهر تاییدى بر داده هایى است که در ماه هاى اخیر در مورد صورت 
وضعیت تولید اعالم شده است. تشکل هاى صنعتى در نشستى مشترك 
در وزارت «صمت» اعالم کردند اگرچه مشکل تخصیص ارز براى برخى 
از شرکت هاى تولیدى همچنان پابرجاست، اما مشکل نقدینگى به دلیل 

عبور از نسیه فروشى رفع و عملکرد آنها نسبت به گذشته بهتر شده است.
به گزارش دنیاى اقتصاد، وضعیت تولید رو به بهبود است؟ در پاسخ به 
این پرسش مى توان به داده هاى جدید اعالم شده از سوى مرکز آمار 
عملکرد  (شامخ)،  خرید  مدیران  شاخص  اقتصادى،  رشد  درخصوص 

شرکت هاى بورسى و... استناد کرد. 
در این میان، دبیران تشکل هاى صنعتى در نشستى که در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برگزار شد، کاهش دماى یخبندان صنعتى را به صورت 
تلویحى تایید کردند. به گفته فعاالن بخش خصوصى با توجه به چرخش 
روند خرید از نسیه به نقدى طى ماه هاى اخیر شاهد بهبود ضریب بازگشت 
سرمایه در بنگاه هاى تولیدى بوده ایم که این امر بهبود مشکل تامین 
نقدینگى را در بخش تولید به همراه داشته است. تایید این خبر در حالى 
است که برخى از تولیدکنندگان این نکته را مدنظر قرار داده اند که خروج 
از فاز نسیه فروشى بیش از همه به نفع بنگاه هایى است که مواد اولیه تولید 
مى کنند؛ ولى براى سایر بنگاه هایى که نیازمند مواد اولیه هستند این قضیه 

متفاوت است.
با وجود آنکه مرکز آمار ایران رشد اقتصادى در سال 97 را منفى اعالم 
کرده بود، اما بررسى هاى دقیق تر داده هاى اعالم شده حکایت از آن داشت 
که میزان تولید ناخالص داخلى در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز 
بهبود یافته است. حال فعاالن بخش خصوصى در این نشست از «بهبود 
ضریب بازگشت سرمایه» خبر دادند. در این خصوص دبیرکل خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران در نشست خبرى مراسم بزرگداشت روز صنعت 
و معدن که دهم تیر ماه برگزار مى شود، اعالم کرد اتفاق مثبتى که در 
تولید کشور رخ داده، آن است که بسیارى از تولیدکنندگانى که مشکل 
تامین نقدینگى به دلیل فروش  هاى نسیه داشتند، در حال حاضر با توجه به 
افزایش خرید نقدى وضعیت بهترى دارند؛ چراکه تغییر در روند خرید موجب 
شده تا شاهد بهبود ضریب بازگشت سرمایه در بنگاه هاى تولیدى باشیم. 
بازده  سرمایه گذارى یا نرخ بازگشت سرمایه « ROI» نسبتى است که سود 
حاصل از سرمایه  گذارى را در قالب درصدى از هزینه   اولیه محاسبه مى  کند.
سود آورى  میزان  خرید،  هزینه   از  درصدى  قالب  در  دیگر،  عبارت  به 
سرمایه گذاران محاسبه مى شود. نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه  گذاران 
براى  بلکه  آنها،  سرمایه گذارى   عملکرد  ارزیابى چگونگى  براى  نه تنها 
مقایسه  عملکرد سرمایه  گذارى  هاى مختلف در انواع و اندازه هاى متفاوت 

هم استفاده مى شود. 
به گفته محمدرضا مرتضوى، یکى دیگر از نکات مثبت اقتصادى کشور 

به سخت شدن فرار مالیاتى بازمى گردد، روندى که باعث شده تا این 
امکان براى بنگاه هاى تولیدى به وجود آید که بتوانند به سمت توسعه 
پایدار حرکت کنند، با این شرایط از مسووالن کشور مى خواهیم فرارهاى 
مالیاتى را سخت و سخت  تر کنند تا بتوان در یک فضاى سالم اقتصادى، 
رقابت بهترى را تجربه کرد. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
ادامه داد: به دلیل اینکه در شرایط عادى قرار نداریم، بنگاه هاى تولیدى 
نمى توانند برنامه درازمدت چندساله براى خود تدوین کنند به همین دلیل 
باید در تعامل و گفت  وگوى نزدیک و بى  پرده با مسووالن کشور، شرایط 
را مدیریت کنیم. محمدرضا فیاض مشاور وزیر و رئیس ستاد بزرگداشت 
روز ملى صنعت و معدن نیز در این نشست درباره بحث داغ این روزها 
مبنى بر ضرورت حذف ارز ارزان از لیست کاالهاى اساسى عنوان کرد: 
موضوع قیمت ارز چیزى نیست که در یک برهه خاص بتوان در مورد 
آن تصمیم گیرى کرد و در یک لحظه آن را عملیاتى کرد، بلکه با توجه 
به شرایط باید تصمیم گرفت و بهترین روش را انتخاب کرد که در این 
رابطه سه نظریه وجود دارد مبنى بر اینکه دالر 4200 تومانى پرداخت شود، 
عرضه آن متوقف شود و اگر قرار است ارز ارزان تخصیص یابد، روند آن تا 
چه زمانى ادامه داشته باشد. این سه موضوع در حال بررسى و بحث است. 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه موضوع 
حذف ارز دولتى از کاالهاى اساسى در حال بررسى و تبادل نظر است،  گفت: 
در صورتى در این مورد تصمیم نهایى اتخاذ مى شود که شرایط بین المللى 
اجازه این تصمیم گیرى را بدهد و در ضمن، تامین و توزیع مواد اولیه و 
تبدیل آن به کاال و ارائه به بازار، وضعیت مشخصى داشته باشد. فیاض 
این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که در بخش عرضه کاال به جامعه باید 
تفاهم کلى ایجاد شود. عدم همخوانى قیمت درج شده روى برخى کاالها 
با نرخ بازار یکى دیگر از مواردى است که مشاور وزیر صمت درخصوص 
آن با اشاره به اینکه نحوه قیمت گذارى یک رویه متداول و مشخص دارد، 
عنوان کرد: مرجع تصمیم گیرى ها درخصوص قیمت گذارى، ستاد تنظیم 
بازار است که نماینده هاى دستگاه هاى مذکور در آن حضور دارند و شرایط 
روز اقتصاد را بررسى کرده و در مورد قیمت تصمیم مى گیرند. فیاض با بیان 
اینکه نمایندگان ستاد تنظیم بازار و تشکل هاى تولیدى بنا بر معیارهاى روز 
اقتصادى و تولیدى، قیمت کاالها را تعیین و پایش مى کنند، ادامه داد: بعد 
از اینکه قیمت  ها در ستاد تنظیم بازار مشخص شد، ممکن است امواج 
اجتماعى باعث ایجاد تغییراتى در این قیمت ها شود یا برخى از قیمت ها 
عدول کنند که دستگاه  هاى نظارتى موظفند بر این موضوع نظارت داشته 
باشند. فیاض در ادامه با اشاره به سه گام اصلى که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سال جارى به عنوان سیاست اصلى خود در نظر گرفته، اظهار 
کرد: در گام اول تالش ما این است که هیچ واحد صنعتى فعالى، تعطیل 
یا نیمه تعطیل نشود، گام دوم فعال کردن ظرفیت تولید واحدهاى صنعتى و 
رساندن آنها به حداکثر تولید است و گام سوم، فعال سازى واحدهاى تولیدى 

تعطیل و نیمه تعطیل و رساندن آنها به ظرفیت تولید است. 
رئیس ستاد بزرگداشت روز ملى صنعت و معدن همچنین با اشاره به 
اینکه در روز ملى صنعت و معدن در 15 بخش که 9 تا 11 مورد آن 
بخش تخصصى تولید و 4 بخش آن طرح ها و افراد است، تجلیل انجام 
مى شود، عنوان کرد: 9 بخش تخصصى تولید شامل برق و الکترونیک، 
لوازم خانگى و فلزى، صنایع غذایى و دارویى و شیمیایى و سلولزى، خودرو 
و نیرومحرکه، ماشین سازى و تجهیزات، صنایع نساجى و پوشاك، صنایع 
معدنى، اکتشافات معدنى و خدمات فنى و مهندسى هستند و در کنار 
بخش هاى تخصصى از طرح ها، شهرك هاى صنعتى، صنایع کوچک و 

خوشه هاى صنعتى نیز تجلیل مى شود.

 کيفيت پوشاک داخل واقعًا در حال افزايش است
ــه  ــا تولیــدات خارجــى ب ــت ب ــه ســمت رقاب در حــال افزایــش و ب

پیــش مــى رود. 
ــوازم  ــاك، ل ــرد: پوش ــه ک ــارت اضاف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
آرایشــى، خــودور و قطعــات بیشــترین کاال هــاى وارداتــى مــا بودنــد 

ــم.  ــزى کردی ــد داخــل آن هــا برنامه ری ــراى تولی کــه ب

ــا شــرایط  ــه ب ــراى مقابل وى گفــت: مناطــق آزاد نقــش مهمــى ب
ــه  ــاى ظالمان ــى از تحریم ه ــه ناش ــى ک ــادى فعل ــى اقتص تحمیل

ــد. اســت، دارن
ــت ها  ــه نشس ــدف از این گون ــرد: ه ــان ک ــان بی ــى در پای رحمان

ــارى اســت. ــع و مشــکالت ج ــع موان ــت و رف ــت وضعی تثبی

ادامه از  صفحه 1
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 فرماندار آران و بیدگل: 
دولت در صدد حمايت از صنعت فرش ماشينی است

ــت از  ــت جــدى دول ــر حمای ــد ب ــا تاکی ــدگل ب ــدار آران و بی فرمان
ــرش  ــوزه ف ــه ح ــتارتاپ ها ب ــان و اس ــرکت هاى دانش بنی ورود ش
ماشــینى، قــول مســاعد معــاون علمى و فنــاورى رئیــس جمهورى 

در ایــن زمینــه را مــورد اشــاره قــرار داد. 
اســماعیل بایبــوردى در حاشــیه بازدیــد معــاون علمــى و فنــاورى 
رئیس جمهــورى و رئیــس بنیــاد ملــى نخبــگان از شــهرك صنعتى 
هــالل آران و بیــدگل ، قــول مســاعدى در زمینــه حمایــت همــه 
جانبــه دولــت از ورود شــرکت هاى دانش بنیــان و اســتارتاپ ها بــه 

حــوزه فــرش ماشــینى دادنــد. 
ــى در  ــش مهم ــدگل نق ــزود: آران و بی ــا، وى اف ــزارش ایرن ــه گ ب
ــورى  ــد و جمه ــازى مى کن ــور ب ــى کش ــادرات غیرنفت ــش ص بخ
ــرش  ــون دالر ف ــه 100 میلی ــک ب ــاالنه نزدی ــران س ــالمى ای اس
ــى  ــورهاى خارج ــد کش ــه مقص ــتان ب ــن شهرس ــینى از ای ماش
ــان،  ــش بنی ــع دان ــتا ورود صنای ــن راس ــه در ای ــادرات دارد ک ص

ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــوزه را ب ــن ح ــتر ای ــکوفایى بیش ش
ــوردار  ــتان برخ ــن شهرس ــرد: ای ــان ک ــدگل بی ــدار آران و بی فرمان
ــا  ــتر آنه ــه بیش ــزرگ ک ــک و ب ــد کوچ ــر 800 واح ــزون ب از اف
ــتقیم و  ــتغال مس ــه اش ــوده و زمین ــال ب ــرش فع ــت ف در صنع
ــا  ــد، ب ــم کرده ان ــر را فراه ــزار نف ــه 60 ه ــک ب غیرمســتقیم نزدی
تولیــد ســاالنه بیــش از 50 میلیــون مترمربــع فــرش ماشــینى، در 
رتبــه نخســت کشــور و رتبــه دوم تولیــد فــرش ماشــینى جهــان 

ــرار دارد.  ــه ق ــپ ترکی ــازى عنت ــس از غ پ
وى بــا تاکیــد بــر ضــرورت راه انــدازى واحدهــاى تحقیق و توســعه 
ــدگل  ــتان آران و بی ــینى شهرس ــرش ماش ــت ف (R&D) در صنع
ــر  ــور و آینده نگ ــش مح ــاى پژوه ــن واحده ــدازى ای ــت: راه ان گف
نقــش بســیار مهمــى در پایــدارى کســب و کار و درآمــد فعــاالن 
حــوزه فــرش ماشــینى داشــته و مى توانــد بــا کشــف شــاخه هاى 
جدیــدى از دانــش مرتبــط بــا ایــن صنعــت، نیازهــاى روز بازارهاى 

هــدف را شناســایى کــرده و پوشــش دهنــد. 
ــر  ــعه افزون ت ــه توس ــبت ب ــدوارى نس ــراز امی ــا اب ــوردى ب بایب
شهرســتان آران و بیــدگل در دوره خدمــت دولــت دوازدهــم با رونق 
تولیــد و راه انــدازى کســب و کارهــاى نویــن مبتنــى بــر فنــاورى 
اطالعــات و ارتباطــات در حــوزه فــرش ماشــینى، از حمایــت همــه 
جانبــه دولــت از اجــراى مهندســى معکــوس تولیــد ماشــین آالت 
ــوس  ــى معک ــه مهندس ــژه ب ــه وی ــر داد و توج ــت خب ــن صنع ای
ــان  ــاز صاحب ــع نی ــتاى رف ــینى در راس ــرش ماش ــین آالت ف ماش

ــه خــارج را خواســتار شــد.  ــع و کاهــش وابســتگى ب صنای
ســورنا ســتارى در کنــار بازدیــد از شــرکت ریســندگى، بــه دیــدن 
مــوزه علــم و فنــا ورى آران و بیــدگل نیــز رفــت و قــول مســاعدى 
در زمینــه کمــک بــه تجهیــز آن داد. هم اکنــون 810 واحــد صنعتى 
در آران و بیــدگل، واقــع در 6 کیلومتــرى کاشــان و 215 کیلومتــرى 
شــمال اصفهــان، بــا 17 هــزار و 100 نفــر نیــروى کار وجــود دارد 
ــرش ماشــینى  ــد ف ــه تولی ــان در زمین ــن می ــد از ای ــه 510 واح ک
ــد دانشــگاه  ــز رش ــردارى از نخســتین مرک ــتند. بهره ب ــال هس فع
فنــى و حرفــه اى اســتان اصفهــان در کاشــان، بازدیــد از چنــد واحد 
ــه در  ــده ولى فقی ــا نماین ــدار ب ــان، دی ــدى و شــرکت دانش بنی تولی
شهرســتان و امــام جمعــه کاشــان و حضــور در شــوراى ادارى ایــن 
شهرســتان از دیگــر برنامه هــاى ســفر یــک روزه معــاون علمــى و 
فنــاورى رییــس جمهــورى و رییــس بنیــاد ملــى نخبگان بــه نقاط 

شــمالى اســتان اصفهــان اســت.

صنعت پوشاک فرصتی برای اقتصاد ايران

مدتــى اســت کــه برخــى کارشناســان دربــاره خــروج ایــران از اقتصــاد 
ــا  ــد و بعض ــد دارن ــردن آن تاکی ــاوم ک ــراى مق ــى ب ــک محصول ت

ــه شــده اســت. ــا ارای ــه از ســوى آنه ــن زمین ــى در ای راهکارهای
ــع  ــدن و صنای ــت مع ــگرى، صنع ــت گردش ــال صنع ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــى اســت ک ــه امتیازات ــت پوشــاك از جمل ــى صنع ــا حت ــى ی معدن
مى توانیــم در ایــن زمینــه از آنهــا اســتفاده کنیم. بــه گزارش ایراســین، 
ایــن درحالــى اســت کــه صنعــت پوشــاك ایــران بــه عنــوان یکــى از 
امتیــازات واقعــى بــراى ایجاد نشــاط اقتصادى و اشــتغال در کشــورمان 
همچنــان درگیــر مســایل و مشــکالتى بــوده کــه ایــن امتیــاز را از آن 
گرفتــه اســت. امــا ســئوال اصلــى اینجاســت کــه آیــا واقعــا مى توانیــم 
در بخــش صنعــت پوشــاك کشــورمان افق هــاى مناســبى ببینیــم و 
ــق اقتصــادى  ــى هــم هســت کــه صنعــت پوشــاك رون شــاهد مثال

خوبــى بــه همــراه داشــته؟
ــره  ــت مدی ــرى، عضــو هیئ ــا علیرضــا حائ ــى ب ــن رو گفت وگوی از ای
جامعــه متخصصیــن نســاجى ایــران داشــتیم کــه در ادامــه مى خوانیم.
ــق  ــد رون ــاك مى توان ــت پوش ــد صنع ــن باورن ــى برای  گروه
اقتصــادى خوبــى بــراى ایــران ایجــاد کنــد، نظــر شــما در ایــن 

ــت؟ ــه چیس زمین
پاســخ شــما دربــاره ایــن ســئوال مثبــت اســت؛ البتــه فرامــوش نکنیم 
کــه ایــن موضــوع در مقابــل اقتصــاد تــک محصولــى ایــران مطــرح 
شــده پــس نبایــد بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــم کــه فقــط صنعــت 
نســاجى ایــران مى توانــد گــردش مالــى مناســبى ایجــاد کنــد چــون 
ــوع  ــار ن ــا اینب ــته ایم ام ــى بازگش ــک محصول ــاد ت ــه اقتص ــاره ب دوب
دیگــرى کــه بــه جــاى نفــت، ســراغ پوشــاك رفته ایــم. مــن اعتقــاد 
ــتغال و  ــد اش ــه مى توان ــیل هایى دارد ک ــاك پتانس ــت پوش دارم صنع

گــردش مالــى باالیــى در اختیــار اقتصــاد کشــورمان ایجــاد کنــد.
 امتیازات صنعت پوشاك چیست؟

وقتــى صحبــت از صنعــت پوشــاك مى کنیــم زنجیــره اى از تولیــدات 
و مــواد اولیــه را مدنظــر داریــم کــه اغلــب آنهــا در ایــران ســابقه دار 
هســتند و مى توانیــم بــا توجــه بــه توانمندى هــاى داخلــى بــا حداقــل 
وابســتگى بــه تولیــد اقــدام کنیــم. ایــن درحالــى اســت کــه یک بــازار 
400 میلیــون نفــرى در اطــراف ایــران وجــود دارد کــه البتــه ارتباطــات 
سیاســى خوبــى هــم بــا ایــران دارنــد. پــس عــالوه بــر بــازار داخلــى 
ایــران مى توانیــم بــدون نگرانــى از هرگونــه کارشــکنى روى بازارهــاى 

خارجــى هــم حســاب ویــژه بــاز کنیــم. 
ــه  ــل ترکی ــاى منطقــه اى مث ــد وجــود رقب ــد مى کنن  برخــى تاکی
اجــازه موفقیــت بــه ایــران نخواهــد داد؛ نظــر شــما در ایــن بخش 

؟ چیست
بــه نکتــه خوبــى اشــاره کردیــد؛ ببینیــد امــروزه اغلــب تولیدکننــدگان 
بــه نــام و برندهــاى معتبــر بــه دنبــال دســتیابى بــه تولیــد ارزان تــر 
ــر  ــاال اگ ــس ح ــگالدش؛ پ ــور بن ــل کش ــتند، مث ــت هس ــا کیفی و ب
ــیم  ــته باش ــر داش ــران را درنظ ــى ای ــوابق تخصص ــا و س توانمندى ه
ــرایطى  ــد ش ــص مى توان ــروى کار متخص ــرژى ارزان و نی ــار ان درکن
بــراى کشــورمان ایجــاد کنــد کــه تولیدکننــدگان وارد ایــران شــوند. 
البتــه ایــن درحالــى اســت کــه همکارى هــاى تولیــدى نیــز مى توانــد 
ــه  ــد ب ــازه دهی ــد. اج ــران باش ــاك ای ــت پوش ــراى صنع ــى ب فرصت
نکتــه اى هــم اشــاره کنــم کــه ایــران در زمینــه تولیــد مشــکلى نــدارد 
آنچــه مشــکل اغلــب صنایع ایــران اســت موضــوع بازاریابــى و حضور 

در بازارهــاى بیــن المللــى اســت. 
ــد  ــور مى توان ــن کش ــا ای ــد، آی ــاره کردی ــگالدش اش ــه بن  ب

ــد؟ ــران باش ــاك ای ــت پوش ــراى صنع ــى ب الگوی
ــکار  ــل ان ــگالدش غیرقاب ــت پوشــاك در بن ــگاه اقتصــادى صنع جای
اســت. اجــازه دهیــد بــراى شــما مــواردى را مطــرح کنــم کــه دریابیــد 
بنــگالدش از صنعــت پوشــاك چقــدر درآمــد کســب مى کنــد.  
ــن  ــارى، ای ــال ج ــى س ــاه م ــده در م ــاى منتشــر ش براســاس آماره
ــون دالر در صنعــت  ــارد و 800 میلی ــادل 3 میلی ــى مع کشــور صادرات
ــم را  ــن رق ــما ای ــاال ش ــوب ح ــت. خ ــده اس ــود دی ــه خ ــاك ب پوش
ــا حتــى خــود  ــا حجــم صادراتــى کاالهــاى غیرنفتــى ی ــد ب مى توانی
ــت  ــازى در صنع ــه امتی ــد چ ــا دریابی ــد ت ــه کنی ــران مقایس ــت ای نف
پوشــاك وجــود دارد.  نکتــه قابــل توجــه در ایــن اســت کــه بنگالدش 

ایــن حجــم صادراتــى را تنهــا بــا 4500 واحــد تولیــدى بــه دســت آورد 
کــه جــزو کارگاه هــاى متوســط و کوچــک قــرار دارنــد و ســهم باالیى 

از اشــتغال پایــدار در آنهــا شــکل گرفتــه اســت. 
ــش  ــگالدش در بخ ــى بن ــد صادرات ــه اى از درآم ــار مقایس  آم

ــد؟ ــران داری ــادرات ای ــواع ص ــاك و ان ــادرات پوش ص
بلــه؛ آمارهایــى کــه در اختیــار داریــم بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه 
صــادرات بنــگالدش در پایــان ســال جــارى نزدیــک بــه 40 میلیــارد 
دالر اســت؛ حــاال اگــر فــرض کنیــم هــر بشــکه نفــت صادراتــى ایران 
55 دالر قیمــت داشــته باشــد، یعنــى معــادل روزانــه دو میلیون بشــکه 
نفــت صــادر کــرده اســت. خــوب حــاال بــه نظر شــما تولیــد، صــادرات 
نفــت کار ســاده ترى اســت یــا صــادرات پوشــاك؛ آیــا تاکنــون فکــر 
ــدر  ــت چق ــادرات نف ــاز ص ــورد نی ــاخت هاى م ــه زیرس ــد ک کرده ای
ــا  ــت پوشــاك اصــال در مقایســه ب ــه صنع ــى ک ــران اســت درحال گ

زیرســاخت هاى صنعــت نفــت نیســت. 
ــه  ــم ب ــم برمى گردی ــم بازه ــه کن ــرى ارای ــار دیگ ــد آم ــازه دهی اج
بنــگالدش بــه عنــوان الگوى صــادرات صنعــت پوشــاك بــراى ایران؛ 
ــر  ــه پوشــاك در بنــگالدش، بیــش از 60 براب مقــدار صــادرات ماهیان
ــر کل  ــج براب ــش ازپن ــالیانه پوشــاك در کشــورمان و بی صــادرات س
ــا صــادرات غیــر  ــر ب صــادرات منســوجات و پوشــاك در ســال و براب

نفتــى ایــران اســت.
 اجــازه دهیــد شــفاف بپرســم اکنــون ایــران درگیــر تحریم هــاى 
ــه  ــن زمین ــم در ای ــم مى توانی ــا بازه ــت آی ــه آمریکاس یکجانب

ــیم؟ ــدوار باش ــم و امی ــرمایه گذارى کنی س
ــون  ــدارد چ ــوع تحریم ن ــه موض ــى ب ــچ ارتباط ــاك هی ــت پوش صنع
ــه  ــت ک ــه اى نیس ــتفاده در آن نکت ــورد اس ــاى م ــوال فناورى ه اص
دیگــران بتواننــد آن را تحریــم کننــد پــس پاســخ شــما مثبــت اســت. 
امــروز تمامــى افــراد ســاکن ایــن کــره خاکــى نیــاز بــه پوشــاك در 
ــى  ــن کاالی ــه ای ــد و از آنجــا ک ــاوت دارن ــاى متف ــا و کیفیت ه رده ه
مصرفــى اســت کامال منطقى اســت کــه در ایــن زمینه ســرمایه گذارى 
صــورت بگیــرد و مهمتــر از آن اینکــه ایــران داراى ســابقه طوالنــى در 
صنعــت نســاجى هــم دارد. بــه عقیــده مــن ســرمایه گذارى در صنعــت 

پوشــاك را یــک معاملــه یــا یــک تجــارت پــر ســود مى دانــم.
ــدوار  ــه امی ــگالدش دارد ک ــل بن ــى در مقاب ــران امتیازات ــا ای  آی
باشــیم صنعــت پوشــاك کشــورمان درآمدهایــى مشــابه بــا ایــن 

کشــور داشــته باشــد؟
پاســخ شــما قطعــا مثبــت اســت بــه ایــن دلیــل کــه امکانــات کشــور 
بنــگالدش از قبیــل دسترســى بــه انــرژى، گاز، بــرق، بنــادر و دریاهاى 
آزاد و ســایر زیرســاخت هاى حیاتــى و همچنیــن افــراد تحصیلکــرده در 
ایــن صنعــت بــه هیــچ عنــوان قابــل مقایســه بــا امکانــات کشــورمان 

. نیست
 در افق 1404 سهم پوشاك چقدر برآورد شده است؟

بــراى پاســخ بــه ایــن ســئوال بایــد کمــى بــه آمارهــاى کلى تــر هــم 
اشــاره کنــم، پــس بــر اســاس آمــار منتشــره در ســایت وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت، پارســال مجمــوع صــادرات پوشــاك کشــور افــزون 
بــر 60 میلیــون دالر، کل صــادرات منســوجات کشــور نیــز بیــش از 
728 میلیــون دالر و مجمــوع صادرات صنعتى کشــور 18 میلیــارد دالر 
بــوده اســت. ایــن در حالــى اســت کــه بــر اســاس برنامــه راهبــردى 
وزارتخانــه، پیــش بینــى صادراتــى صنعــت نســاجى و پوشــاك در افق 
1404 بیــش از ســه میلیــارد دالر تخمیــن زده شــده کــه یک ســوم آن 

ســهم پوشــاك اســت.
 بــه عنــوان ســئوال پایانــى واقعــا شــما اعتقــاد داریــد صنعــت 
پوشــاك مى توانــد فرصــت اقتصــادى قابــل توجهــى بــراى ایــران 

؟ شد با
ــرف  ــاى ص ــه ج ــکاش ب ــه ای ــم ک ــه مى ده ــما را اینگون ــخ ش پاس
وقــت، انــرژى و منابــع ملــى در پــاى برخــى صنایــع کــه ناکارآمــدى 
آنهــا بــر همــگان آشــکار شــده کمــى هــم بــه ظرفیت هــا، ارزش هــا 
و قابلیت هــاى ســایر صنایــع از جملــه صنعــت پوشــاك توجــه شــود. 
ظرفیت هایــى کــه قــدرت ارزآورى، ایجــاد ارزش افــزوده، ایجــاد 
ــاك  ــاز و پ ــودن ســرانه ســرمایه گــذارى مــورد نی ــن ب اشــتغال، پایی

ــاى آنهاســت. ــط بخشــى از ویژگى ه ــودن فق ــبز ب ــودن و س ب
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عضو کمیسیون اقتصادى مجلس: 

صنعت نساجی با واردات بی رويه پارچه با مشکل مواجه شده است

امکان تمديد و ويرايش ثبت سفارش گروه های کااليی جديد فراهم شد

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: با وجود 
دلیل  به  اخیر  سال هاى  در  نساجى  صنایع  بسیار  قابلیت هاى 
بى توجهى و واردات بى رویه این صنعت با مشکل مواجه شده است.

حجت االسالم سیدناصر موسوى الرگانى با انتقاد از اینکه محصوالت 
قاچاق بازارهاى داخلى را اشباع مى کنند و تمامى این عوامل ضربه 

سنگینى به اقتصاد کشور وارد مى کند. 
به گزارش تسنیم، وى پیرامون اینکه نساجى در کشور ما قدمت دیرینه 
و چندین هزار ساله دارد، اما با واردات بى رویه منسوجات به ایران 
نساجى ما فلج مى شود، افزود: صنعت نساجى براى جلوگیرى از رکود و 
تعطیلى، نیازمند حمایت دولت از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در مقابله با واردات بى رویه پارچه و نخ است. 
نماینده مردم فالورجان در مجلس درباره اینکه نساجى بیشترین شغل 
را در کشور ایجاد کرده است، گفت: با وجود قدمت هزار ساله صنعت 
نساجى در اصفهان، در سال هاى اخیر به دلیل بى توجهى در واردات 
بى رویه با مشکل و کاهش ظرفیت بسیارى از کارخانه ها و واحدهاى 

تولیدى مواجه شده است. 
وى اضافه کرد: تداوم این وضعیت به طور حتم به بیکار شدن حجم 
وسیعى از کارگران این کارخانه ها مى انجامد. اگر چرخه صنعت نساجى 

گمرك ایران در بخشنامه اى به گمرکات اجرایى، فراهم شدن امکان 
تمدید و ویرایش ثبت سفارش هاى گروه هاى کاالیى جدید مربوط به 

550 ردیف تعرفه را ابالغ کرد. 

به حرکت درآید اشتغال قابل توجهى را ایجاد مى کند. 
موسوى الرگانى با بیان اینکه طبق فرموده مقام معظم رهبرى دولت 
باید واردات کاالیى که مورد مشابه آن در کشور تولید مى شود را بر خود 
حرام شرعى بداند اظهار داشت: در دهه هاى طوالنى با واردات بى رویه، 
قاچاق کاال، نبود حمایت جدى دولتمردان و موانع رونق کسب و کار 
از جمله بروکراسى ادارى، صنایع نساجى کشور با ظرفیت کامل خود 
تولید نداشته و کارخانه ها هم به دلیل تعدیل نیرو با مشکالت بسیارى 

روبه رو شده اند. 
وى با ابراز تاسف از اینکه مواد اولیه این صنعت باید به صورت نقدى 
خریدارى شود، بیان کرد: به دلیل این مشکالت صنعت نساجى با 
ظرفیت کامل خود تولید نداشته و کارخانه هاى نساجى به دلیل تعدیل 

نیرو با مشکالت بسیارى روبه رو شده اند. 
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى افزود: صنعت نساجى 
قدرت تامین نیاز کشور و حتى صادرات را در صورت حمایت هاى الزم 

و جلوگیرى از ورود حتى یک متر پارچه خارجى را دارد. 
وى با بیان اینکه فراکسیون حمایت از صنایع نساجى با هدف پیگیرى 
مسائل و مشکالت این صنعت در مجلس شوراى اسالمى تشکیل 
شده است گفت: این فراکسیون تالش مى کند با برگزارى نشست هاى 
مشترك با فعاالن نساجى راهکارهاى اجرایى براى برطرف کردن 

مسائل را مشخص و دنبال کند. 
دو  داراى  اسالمى  شوراى  مجلس  داشت:  اظهار  الرگانى  موسوى 
وظیفه قانون گذارى و نظارت بر اجراى قانون است و نمایندگان باید 
تمرکز بیشترى بر نظارت بر اجراى قانون از سوى نهادهاى دولتى و 

غیردولتى داشته باشند. 
وى با بیان اینکه صنعت نساجى کشور قدرت رقابت پذیرى خود را 
از دست داده است، افزود: اگر چرخه صنعت نساجى به حرکت درآید 

اشتغال قابل توجهى را ایجاد مى کند.

گمرك ایران در بخشنامه اى به کلیه گمرکات اجرایى اعالم کرد که 
ثبت سفارش هاى بانکى که تا تاریخ هشتم اردیبهشت سال جارى 
تأمین ارز شده و ثبت سفارش هاى بدون انتقال ارز از محل ماده 38 
چنانچه بارنامه و یا قبض انبار آنها قبل از این تاریخ باشد، امکان تمدید 
و ویرایش ثبت سفارش داشته و پس از انجام تشریفات گمرکى امکان 

ترخیص را خواهند داشت.
بر این اساس وجود قبض انبار و بارنامه براى ثبت سفارش هاى بانکى 
که تأمین ارز نشده باشند، مالك عمل نبوده و تبدیل ثبت سفارش هاى 

بانکى نیز به صورت بدون انتقال ارز امکان پذیر نیست.
به گزارش ایبنا، این بخشنامه صرفاً مختص ردیف تعرفه هایى است 
که در تغییر اخیر گروه کاالیى به گروه 4 تغییر یافته اند و شامل 
ردیف هایى که قبل از بخشنامه 98.339561 گروه 4 اعالم شده 

بودند نمى شود.

مجمع عمومى عادى سالیانه انجمن صنایع نساجى ایران
بدینوسیله از کلیه اعضاى انجمن صنایع نساجى ایران دعوت مى گردد تا در پنجاه و هشتمین مجمع عمومى 

عادى سالیانه انجمن صنایع نساجى ایران که در روز شنبه 29 تیرماه در محل اتاق بازرگانى صنایع، معادن 

و کشاورزى ایران برگزار مى گردد؛ شرکت فرمایند. از اعضاى محترم درخواست مى شود طى تماس با واحد 

عضویت انجمن (02126200196 داخلى 121) نسبت به بررسى اعتبار عضویت خود و در صورت نیاز 

تمدید عضویت اقدام فرمایند.

ميزان صادرات فرش ماشينی کاشان به 
روايت رئيس گمرک کاشان

بــه گفتــه على مــراد نــوروزى رئیــس گمــرك کاشــان، 
ــه  ــى س ــهر، ط ــن ش ــینى ای ــرش ماش ــادرات ف ــزان ص می
ــرم و ارزش  ماهــه نخســت ســال جارى، 50,489,213 کیلوگ

آن 46,026,981 دالر اســت. 
على مــراد نــوروزى افــزود: میــزان صــادرات فــرش ماشــینى 
ــه ارزش  ــرم، ب ــته، 45,942,171 کیلوگ ــال گذش ــان س کاش
ــراق،  ــه کشــورهاى ع ــن ب 225,956,960 دالر و 145673 ت
افغانســتان، پاکســتان، امــارات، قطــر و چیــن صــورت گرفتــه 

اســت. 

درگذشت حاج محسن آهن چى -مالک شرکت پارس 
صنایع  انجمن  باسابقه  اعضاى  از  و  (رشت)   موکت 
تسلیت  ایشان  محترم  خانواده  به  -را  ایران  نساجى 
عرض نموده و رحمت الهى براى آن عزیز از دست رفته 
از درگاه  بازماندگان  براى   آرزوى صبر و  شکیبایى  و 

خداوند منان مسئلت داریم. 

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

جناب آقاى حاج اسماعیل زمانیان درگذشت برادر  
تسلیت  را   - زمانیان  اله  نعمت  -حاج  گرامیتان 
عرض مى نماییم.از خداوند متعال براى آن مرحوم 
علّو درجات و براى شما و سایر بازماندگان صبر و 

بردبارى مسئلت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجى ایران

پيام تسليت

پيام تسليت

www.aiti.ir
وب سایت انجمن صنایع نساجى ایران

4


