
صنايع  دفتر  كل  مدير 
نســـاجى و پـوشاك 
معدن  صنعت،  وزارت 
درباره  تجــــارت  و 
اعتـــراض برخــــى 
توليــــدكنندگــان و 
در  رانت  وجود  ادعاى 
كه  برندهايى  انتخاب 
مشمول  كااليشـــان 

اين  از  قبل  گفت:  است،  شده  اعتبارى  كارت  با  خريد  طرح 
خود  اعالميه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اعتراضها، 
بيان كرده بود كه اين فهرست به تدريج تكميل خواهد شد. 
صنايع  دفتر  كل  مدير  نصرالهى  گلنار  مشرق،  گزارش  به 
اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  پوشاك  و  نساجى 
كرد: توليدكنندگان متقاضى و جا مانده از فهرست كاالهاى 
تكميل  از  پس  اعتبارى  كارت  با  خريد  طرح  در  مشمول 
وى  مى شوند.  وارد  فهرست  اين  به  تدريج  به  و  اطالعات 
صنايع  انجمن  با  كه  نگارى  نامه  در  رابطه  همين  در  گفت: 
براى  متقاضى  واحدهاى  كه  كرديم  اعالم  داشتيم  نساجى 

ورود به طرح، اطالعات خود را كامل كنند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  (شنبه)  گذشته  روز 
مردم  كه  فروشندگانى  و  توليدكنندگان  از  فهرست هايى 
ميليون   10 اعتبارى  كارتهاى  از  استفاده  با  ميتوانند 
ها،  بخش  برخى  در  كه  كرد  منتشر  را  بخرند  كاال  تومانى، 
واحدهاى  انتخاب  در  معيارها  هستند  معتقد  توليدكنندگان 
داراى  واحدهاى  از  وبسيارى  نبوده  مناسب  توليد  و  عرضه 

صالحيت در اين فهرست نيستند. 

دبيركل  رئيس زاده-  محمدمهدى 
از  ايران-  نساجى  صنايع  انجمن 
نساجى  تخصصى  نشست  برگزارى 
و  ايتاليا  به  جمهور  رئيس  سفر  طى 

فرانسه خبر داد.
وى ضمن اشاره به حضور در نمايشگاه 
بين المللى ايتماى ميالن و برگزارى جلسات مختلف با انجمن ها و 
تشكل هاى نساجى كشورهايى مانند كره جنوبى، تايوان، سوئيس، 
آمريكا، انگليس، ايتاليا و فرانسه جهت سرمايه گذارى مشترك و 
انتقال دانش فنى نساجى به ايران تصريح كرد: به مديران انجمن ها 
و تشكل هاى مذكور عنوان كرده ايم كه اولويت ما انتقال دانش 
فنى است نه صرف خريد و واردات  ماشين آالت مدرن نساجى 
كه خوشبختانه اين موضوع به تأييد آنان رسيده است و مقرر شده 
نيروهاى متخصص آنان جهت آموزش راهى ايران شوند و در 
آموزشى  دوره هاى  در  حضور  براى  نيز  ما  متخصصين  مقابل 

وتكميل دانش فنى خود به اين كشورها اعزام شوند.
وى در بخش ديگر اين مصاحبه به لغو سفر رئيس جمهور به 
فرانسه و ايتاليا اشاره كرد و گفت: قرار بود در اين سفر نشست 
تخصصى نساجى براى عالقه مندان به سرمايه گذارى مشترك با 
صنعتگران نساجى ايران برگزار شود كه به دليل حمالت تروريستى 
به فرانسه، اين سفر معلق ماند. رئيس زاده از سفر رئيس جمهور 
ايتاليا و هيئت همراه در اواخر نوامبر سال جارى و سرمايه گذاران و 
صنعتگران سوئيس در آينده نزديك نيز خبر داد و گفت: اغلب 
كشورها منتظر به نتيجه رسيدن برجام و لغو تحريم  هاى ايران 
هستند تا بار ديگر تعامالت تجارى واقتصادى با ايران را آغاز نمايند. 
در 11  شركت  ميالن، 1650  ايتماى  در  شد:  يادآور  رئيس زاده 
سالن حضور داشتند كه هر يك از اين سالن ها براساس شاخه هاى 
مختلف صنايع نساجى تقسيم بندى شده بودند. در مقايسه با ايتماى 
چهار سال قبل تعداد شركت كنندگان از رشد 20٪ افزايش برخوردار 
بودند. چيدمان ايتما به عنوان يك نمايشگاه تخصصى كامًال قابل 
قبول بود ضمن اين كه تكنولوژى هاى جديد و نوين به خصوص در 

بخش تكميل و چاپ ديجيتال عرضه شده بود.
به گفته دبيركل انجمن نساجى اغلب شركت هاى اروپايى به طور 
كامل يك خط توليد را در غرفه خود مستقر كرده بودند و حدود 
100 هزار بازديدكننده از 140 كشور دنيا در اين نمايشگاه حضور 
بهم رساندند. همچنين بيشترين تعداد شركت كنندگان از ايتاليا 

كشور ميزبان و سپس كشورهاى چين، هند و تركيه بودند.

براى 55 شركتى كه مدارك و قرارداد از كشور مبدا داشتند، 
كد رهگيرى براى ثبت آنها در ايران صادر و 145 برند براى 

پلمب به اماكن معرفى شد.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان ايران از اتمام عمليات 
شناسايى برند هاى پوشاك در سراسر كشور خبر داد و گفت: 
براى 55 شركتى كه مدارك و قرارداد از كشور مبدا داشتند، 
كد رهگيرى براى ثبت آنها در ايران صادر و 145 برند براى 

پلمب به اماكن معرفى شد.
يداهللا صادقى، با اعالم اين خبر اظهار كرد : بنا برماموريتى 
برند هاى  شناسايى  عمليات  است،  شده  محول  ما  به  كه 

پوشاك در كل كشور بر اساس مراجعات انجام شد.
وى افزود: 55 شركتى كه مدعى داشتن برند از كشور هاى 
خارجى بودند با مراجعه به ما، كد رهگيرى دريافت كردند تا 

بتوانند برند خود را در ايران ثبت كنند.
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان ايران، ادامه داد: مابقى 
فروشگاه هايى كه تابلوى برند خارجى بر سر در خود نصب 
كرده بودند و تحت آن عنوان فعاليت مى كردند با هماهنگى 

وزارت ارشاد، اتاق اصناف ايران و اتحاديه 
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اولويت ما انتقال دانش فنی است نه صرف 
خريد و واردات  ماشين آالت

 ٥٥ برند پوشاک خارجی که برای ثبت 
نمايندگی در ايران اقدام کردند

مهندس نعمت زاده: دبيركل انجمن صنايع نساجى ايران:

صنعت نساجی پس از مواد غذايی اولويت زندگی ماست
اين  و  كرده  كار  به  آغاز  تهران  مصالى  در  مطبوعات  نمايشگاه 
اهالى  هميشه  از  تر  نزديك  ارتباط  برقرارى  براى  محفلى  روزها 

رسانه با مسئوالن و نيز مخاطبان شده است.
درباره صنايع نساجى و مستهلك بودن ماشين آالت آن كه باعث 
صنعت،  وزارت  مى شود  محصوالت  شده  تمام  قيمت  افزايش 

معدن و تجارت چه تسهيالتى را در نظر گرفته است؟
مورد  كمتر  است  سالى  چند  كه  گفت  بايد  نساجى  صنايع  براى 
كه  است  خرده اى  و  سال  يك  و  گرفته  قرار  توجه  و  عنايت 
و  پوشاك  محصوالت  زمينه  در  ايم.  داده  تشكيل  را  گروه هايى 
مواد اوليه و ماشين آالت نيز همكاران ما فعاليت هايى را انجام 
دادند، خوشبختانه در برنامه راهبردى نيز به اين موضوع اهميت 
داده شده و ما از شركت ها خواهش كرديم كه نسبت به توليدات 
گذشته  در  ما  كه  كنم  عرض  نيز  را  اين  كنند.  اقدام  خودشان 
دو ماشين ساز نساجى، يكى در تبريز و يكى در يزد داشتيم كه 
متاسفانه در اين چند سال اين دو كارخانه را واگذار و ماشين آالت 

آن را جابه جا كرده اند و در عمل توليد آن متوقف شده است.

درحال حاضر ما دنبال اين هستيم كه با گسترش صنعت بخشى 
توجه  نكته  اين  به  بايد  شود.  توليد  داخل  در  نساجى  صنايع  از 
اولويت هاى  جزو  غذايى  مواد  صنايع  از  پس  نساجى  كه  داشت 
زندگى ماست و اگر به آن توجه نكنيم بازار توليد در اختيار ديگران 
را بيشتر كنيم، هم  بايد توليد  به همين دليل هم  قرار مى گيرد. 

مواد اوليه و هم پوشاك را.

ادامه در صفحه 3

توضيح وزارت صنعت درباره ادعای رانت 
در طرح خريد کاال

انجمن  محترم  اعضای  اطالع  به  بدينوسيله 
جديد  ويرايش  که  می رساند  نساجی  صنايع 

کتاب آشنايی با اعضای انجمن 
منتشر شده است، عالقمندان 

می توانند جهت تهيه کتاب 
انجمن  دبيرخانه  با 

تماس حاصل فرمايند.

انجمن 
مندان 

تاب 



 

خبر
اهم مذاكرات نشست هيات مديره 

نشست شماره 881 هيات مديره مورخ 94/07/19 در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت: 
محمدى  دكتر  و  لباف  آقاى  شهاليى،  مهندس  كاردان،  دكتر    -1
طى سخنانى خواستار پيگيرى جدى تر و منسجم تر در مكاتبات با 
سازمانها و نهادهاى مختلف وحمايت و دفاع بيشتر از حقوق واحدهاى 

توليدى وپيشگيرى از تعطيل شدن آنها شدند.
2- مهندس بصيرى با اشاره به سخنان خود در جلسات قبل خواستار 
پيگيرى پيشنهاد انجام كار مطالعاتى و آمارى روى صنايع نساجى و 

پوشاك و اثرات آن بر اشتغال و اقتصاد و پيشگيرى از جرم شدند.
3- در بند شش دستور جلسه مهندس حميدى به اهميت سرمايه 
گذارى هاى مشترك و جلب مشاركت و اعتبار دهى و فاينانس در 
مذاكرات با خارجى ها اشاره نمودند و همچنين با اشاره به برگزارى 
همايش نماد الكترونيكى با همكارى انجمن مديران و مركز توسعه 
تجارت الكترونيك و پليس فتا در مشهد، برگزارى اين همايش ها را 
براى اعضاى انجمن صنايع نساجى نيز مفيد دانستند.همچنين با اشاره به 
نشست كميسيون كسب و كار اتاق مشهد با دكتر توتونچى متخصص 
امور مالياتى پيشنهاد دادند تا جلسات مشابهى با حضور كارشناسان و 
مديران مالى و مالياتى اعضاى انجمن برگزار گردد، همچنين خبر مربوط 
به انتخاب شهر تبريز بعنوان پايتخت جهانى فرش دستباف را به اطالع 

اعضا رساندند و مقرر گرديد توسط انجمن تبريك الزم ارسال شود .
4- در پايان اين جلسه گزارش مبسوطي از نشست كميته پوشاك 
انجمن صنايع نساجي ايران با بيش از 45 نفر از توليدكنندگان پوشاك 
كشور توسط مهندس مروج، مهندس شهاليي، دكتر كاردان و مهندس 

امامي رئوف ارائه گرديد .
غائبين آقايان

محمود زينى، مهندس على فرهى

اهم مذاكرات نشست هيات مديره 
نشست شماره 882 هيات مديره مورخ 94/08/03 در محل 
ساختمان شماره دو انجمن تشكيل و موارد زير مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت: 
1-  آقاى رئيس زاده دبير كل انجمن صنايع نساجى ايران در آغاز به 
سابقه پيگيرى هاى انجمن در اين خصوص اشاره نمود و گفت: بحث 
تاسيس كنفدراسيون نساجى و پوشاك از چند سال پيش در انجمن 
در سال گذشته 93/02/29 پيشنهاد اوليه  مطرح بوده است و نهايتاً 
تاسيس كنفدراسيون به همراه اساسنامه تيپ به اتاق بازرگانى ارسال 
شده است. از آنجايى كه در حال حاضر نياز مبرم به هم صدايى در 
اين صنعت مظلوم حس مى شود از آقاى هومن حاجى پور معاونت 
تشكل هاى اتاق ايران دعوت شد تا مختصرى از تاريخچه و نحوه 

تاسيس اين كنفدراسيون يا فدراسيون به اطالع حاضرين رسانده شود.
2- آقاى مهندس مروج نيز ضمن تاييد و تاكيد براى ايجاد چنين نهادى 
گفت: پيشنهاد مى شود ابتدا اين نهاد با انتخاب هيات موسسين شامل 
نمايندگان تشكل ها، تاسيس گردد و براى ثبت آن در اتاق زياد عجله 
نداريم ولى نياز به همصدايى در اين صنعت بسيار مبرم است. ما چنانچه 
هم صدا شويم بيشتر مشكالت و معضالت پيش روى خود را مرتفع 
خواهيم كرد. چنانچه در گذشته، باهم صدايى موضوع 2 درصد از فروش 
پرداختى به آموزش وپرورش و موضوع معضل بدهى هاى معوق صندوق 
ذخيره ارزى و مشكالت عديده تعرفه ها توسط انجمن حل و فصل 
گرديد. دولت تا موقعى كه درآمد نفت را دارد توجهى به اقتصاد و صنعت 
و بخش خصوصى ندارد، ما بايد با تالش مجدانه و پيگيري هاي فراوان 

مطالبات خود را از دولت و مجلس بگيريم.
3- نمايندگان تشكل هاى مختلف ضمن اعالم آمادگى از تاسيس اين 
نهاد طى سخنانى ديدگاههاى خود را مطرح نمودند و مقرر شد تا انجمن 
صنايع نساجى زمينه مشاركت و همكارى هاى بيشتر تشكل ها را در 
آينده فراهم نمايد تا با همفكرى و همكارى بيشتر بتوان زمينه هاى 
فعاليت اين كنفدراسيون فراهم گردد و در اين راستا مقرر شد تا انجمن 
جلسات مشترك با تشكلها و با حضور نمايندگان تشكل ها در جلسات 

هيات مديره و نشست هاي مختلف را در دستور كار قرار دهد.
غائبين آقايان

مهندس عليرضا لقمان، مهندس على فرهى

ليست قيمت مواد اوليه منتخب صنعت نساجى
تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 

0/841.4D*38mm FOB94/08/25 دالربازار جهان 
0/891.4D*38mm FOB94/08/27دالربازار چين
94/08/17شركت پلى اكريل/ بدون احتساب ارزش افزوده38500 ريالبازار ايران

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1/565500D/96F94/08/07 دالربازار چين

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1/525500D/96F94/08/07 دالربازار چين

نخ پلی استر 

الياف پلی استر 

نخ پلی استر صنعتی

نخ پلی استر تابيده

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
POY50D

1/34048F94/08/07دالر بازار چين 
POY100D

0/89596F94/08/27 دالربازار چين 
POY150D

0/85048F94/08/27 دالربازار جهان 
0/94548F94/08/25دالربازار چين 

POY300D

0/82596F94/08/25دالربازار جهان
0/85596F94/08/27دالربازار چين 

FDY50D

1/35048F full dull94/08/25دالربازار جهان 
48F94/08/07 1/205دالربازار چين 

FDY100D

0/98572F94/08/25دالربازار جهان 
94/08/25گريد AA سفيد0/980دالربازار چين 

FDY150D

0/97084F super bright94/08/25 دالربازار جهان 
1/43096F94/08/07دالربازار چين 

FDY300D

0/99096F bright94/08/07دالربازار چين 
DTY50D

1/84572F interlaced yarns94/08/25 دالربازار جهان 
2/01072F full dull94/08/27 دالربازار چين 

DTY100D

48F94/08/25-1/23036دالربازار جهان 
1/27094/08/12دالربازار چين 

DTY150D

1/08548F94/08/25دالربازار جهان 
1/43096F94/08/18دالربازار چين 

DTY300D 

0/99596F94/08/25دالربازار جهان 
1/13596F-AA94/08/07دالربازار چين 
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خبر

توليد  از  فراخوانى  اعالم  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
با  كرد  دعوت  طرح  اين  در  مشاركت  به  عالقمند  كنندگان 
مراجعه به سامانه اينترنتى اين وزارتخانه به نشانى اينترنتى 
اطالعات  فرم  تكميل  به  نسبت   www.mimt.gov.ir
خريد  تسهيالت  اعطاى  طرح  در  مشاركت  جهت  مربوطه 

كاالى مصرفى با دوام ايرانى اقدام كنند.
به گزارش خبرگزارى ميزان، متن كامل اين فراخوان به اين 

شرح است:
دوام  با  مصرفى  كاالى  خريد  تسهيالت  اعطاى  طرح   -1

ايرانى منتخب از طريق صدور كارت اعتبارى
كارت  از  استفاده  با  ايرانى  كاالى  خريد  طرح  اينكه  به  نظر 
اعتبارى با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك 
از  وسيله  بدين  شده،  آغاز  ايران  اسالمى  جمهورى  مركزى 
توليدكنندگان عالقمند به استفاده از اين طرح دعوت مى شود 
با مراجعه به سامانه اينترنتى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تكميل  به  نسبت   www.mimt.gov.ir اينترنتى  آدرس  به 
اقدام  طرح  اين  در  مشاركت  جهت  مربوطه  اطالعات  فرم 

كنند.
طريق  از  توليدى  بنگاه هاى  به  تسهيالت  اعطاى  طرح   -2

خريد دين(اسناد مدت دار ناشى از فروش اقساطى كاال
نظر به اينكه بر اساس اين طرح بانك ها اسناد ناشى از فروش 
اقساطى كاالهاى واسطه اى را با سررسيد حداكثر يكسال و با 
نرخ 16درصد خريدارى مى نمايد، لذا توليد كنندگان متقاضى 
اينترنتى  آدرس  به  را  خود  درخواست  طرح،  اين  در  شركت 

www.mimt.gov.ir ارسال كنند.

نحوه مشارکت توليدکنندگان در طرح فروش با 
کارت اعتباری

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 

94/08/17شركت پلى اكريل/ بدون احتساب ارزش افزوده61500 ريالبازار ايران 

2/46094/08/07 دالربازار تايوان

1/84594/08/07 دالربازار چين

ليست قيمت مواد اوليه منتخب صنعت نساجى
الياف اکريليک

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 

1/5D*38mm94/08/25 1/75 دالر بازار جهان 

1/9951/2D*38mm94/08/07دالربازار چين

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 

0/76594/08/27 دالر بازار جهان 

28/702TG64594/08/26ريال بورس ايران

28/702TG64194/08/26ريال بورس ايران

29/421Super bright94/08/25ريال بورس ايران

VSF- الياف ويسکوز

PET(Filament Grade)

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 

 Spandex 20D 7/22520 دالرD For circular-knitting94/08/07

Spandex30D30 6/020 دالرD For circular-knitting94/08/07

Spandex40D5/08540 دالرD For circular-knitting94/08/07

www.eranico.com -1 :منابع
    2- شركت صندوق پنبه ايران 

3- بورس كاال                       
4- شركت هاى معتبر توليدى تركيه و بنگالدش
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تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1894/08/30 متريك سه ال 110000 ريالبازار ايران 

2794/08/30 متريك سه ال 137500 ريالبازار ايران 

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 

1/605OE 10S,with low proportion of quality cotton94/08/07 دالربازار چين

تاريخ استخراجمشخصات قيمت هر كيلوگرم 
1/703D94/08/15 دالر تايلند

نخ اکريليک 

نخ پنبه

Tow اکريليک 

صنف پوشاك به ادارات اماكن نيروى انتظامى معرفى شدند. 
بايد  ها  فروشگاه  اين  اساس  اين  بر  كرد:  نشان  خاطر  وى 
نشان  بدون  را  خود  فعاليت  يا  كرده  فعاليت  تغيير  به  اقدام 
برند ادعا شده ادامه دهند. در غير اين صورت براساس قانون 
با آنها برخورد و به پلمب آنها اقدام مى شود. صادقى تصريح 
تنها  كه  شد  شناسايى  نمايندگى   200 تهران  شهر  در  كرد: 
براى 55برند اقدامات ثبت برند در دست اقدام است و با 145 
مورد ديگر برخورد مى شود. وى با اشاره به اينكه بر اساس 
شهرستانها  در  پلمب  براى  موردى  گرفته  صورت  اقدامات 
وجود نداشته است، افزود: در شهرستان ها در مراجعات اوليه 
و با همكارى خود صنوف تابلوهاى غير مجاز جمع آورى شد. 
برند هايى نيز كه باقى ماندند جزء همان 55 برندى بوده اند 
شده  طى  تهران  دفتر  در  آنها  ثبت  براى  اوليه  اقدامات  كه 
است. صادقى اظهار كرد: اين 55 موردى كه اقدامات ثبت 
قرارداد  خود  خارجى  نمايندگان  با  است  اقدام  دست  در  آنها 

داشته اند و صاحب مدارك نمايندگى از كشور مبداء هستند.
ساماندهى  شامل  تنها  طرح  اين  گفت:  مسئول  مقام  اين 
پوشاك است و در ساير كاالها يا صنوف بر اساس شرايط 
ساماندهى  براى  الزم  اقدامات  خود  خاص  العمل  دستور  و 

انجام مى شود.
و  قاچاق  كاالى  به  مربوط  امور  به  رسيدگى  يادآورشد:  وى 
برند هاى تقلبى بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق كاال است كه 
در ارتباط با پوشاك اين مسئوليت بر عهده ما گذاشته شد. 

 ٥٥ برند پوشاک خارجی که برای ثبت 
نمايندگی در ايران اقدام کردند
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بولتن خبری انجمن صنايع نساجی ايران 
طرح و اجرا: فاطمه قياسوند

تلفن: ٢٦٢٠٠١٩٦- ٢٦٢٠٠٣٧٢- ٢٦٢٠٠٢٩٤
فکس: ٢٦٢٠٦٩٠٢ - ٢٦٢٠٦٩٠٥

کدپستی: ١٩١٥٦٥٤٧٧٥ 

عضو جديد

صنايع نساجى پارس نگين مهام
مديرعامل: محمدرضا رنجبران
سابقه فعاليت شركت: 14 سال

محل كارخانه: قم
زمينه فعاليت: توليد فرش ماشينى،  پارچه هاى 

ژاكارد، كاالى خواب

انجمـن صنايع نساجي ايران عضويت صنايع نساجى پارس نگين 
رنجبران  محمدرضا  آقاى  جناب   ويژه  به  واحـد  آن  مديران  به  را  مهام 
خوش آمد عرض نموده و موفقيت روزافزون ايشان و صنايع نساجى پارس 

نگين مهام را آرزومند است. 

  WTiN :منبع 
 ترجمه: مهندس حميده تشكرى شاد

اخبار جهاندستاوردهای الياف و نخ تايوان در معرض نمايش در ايتما

به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، وزارت صنعت فهرست 
كاالهاى مشمول طرح خريد كاالى ايرانى با كارت اعتبارى را منتشر 
كرد. در اين فهرست نام واحدهاى توليدى منتخب اعالم شده و عالوه 
بر اين، اسامى فروشگاه هاى عرضه كننده كاالهاى منتخب نيز ذكر شده 
است. بر اساس طرح جديد دولت براى خروج از ركود، امكان اعطاى 
تسهيالت خريد كاالهاى مصرفى بادوام ايرانى منتخب از طريق صدور 
كارت خريد كاالى ايرانى فراهم شده است. كارت خريد كاالى ايرانى، 
ابزارى اعتبارى است كه توسط بانك هاى كشور براى عموم مردم كه 
درآمد مشخص و ثابتى دارند، صادر شده و دارنده آن مى تواند تا سقف 
تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهيانه و حداكثر معادل يكصد ميليون 
ريال خواهد بود، كاالهايى را كه فهرست آنها توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تعيين شده است، خريدارى كند. در فاز اول اجراى 
طرح، حسب تقاضاى امور ادارى دستگاه ها، شركت ها و صندوق هاى 
بازنشستگى از بانك هاى عامل پرداخت حقوق كاركنان، فرم هايى در 
اختيار آن قرار مى گيرد كه به كاركنان و مستمرى بگيرانى كه مايل 
به دريافت كارت خريد كاالى ايرانى هستند، ارائه شود. پس از تكميل 
و ارسال فرم هاى درخواست متقاضيان توسط دستگاه ها، شركت ها و 
صندوق هاى بازنشستگى، بانك هاى عامل كارت ها را صادر كرده و از 
طريق دستگاه هاى مربوطه در اختيار متقاضيان قرار مى دهند. كارت ها 

از زمان تحويل به متقاضيان، قابليت خريد در مراكز فروش حضورى 
و اينترنتى مشخص شده را خواهد داشت. براى دارندگان كارت در هر 
ماه شمسى و متناسب با زمان صدور كارت، صورتحسابى از طريق 
پيامك ارسال مى شود كه شامل ريز اقالم خريد در هر دوره به عالوه 
مجموع تسهيالت اعطايى قبلى است. مشتريان مى توانند با اطالعات 
پيامك فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيالت خود همانند ساير 
قبوض خدماتى اقدام كنند. در مراحل بعدى طرح، امكان درخواست 
كارت خريد كاالى ايرانى براى عموم مردم به صورت انفرادى از طريق 

مراجعه به شعب بانك ها و موسسات اعتبارى وجود خواهد داشت.
در اين طرح، براى هر شهروند ايرانى حداكثر مى تواند يك كارت 

خريد كاالى ايرانى صادر شود.
 اين فهرست به شرح زير است:

1- صنايع نساجى و پوشاك (كاال )
2- صنايع نساجى و پوشاك ( فروشگاه )

3- صنايع برق و الكترونيك ( كاال )
4- صنايع برق و الكترونيك ( فروشگاه )

5- لوازم خانگى ( كاال )
6- لوازم خانگى ( فروشگاه )
7- صنايع معدنى - ( كاال )

فراخوان توليدكنندگان پوشاك و كاالی خواب برای مشاركت در طرح خريد كاالی ايرانی

و  توليد  اتحاديه  مديره  هيئت  رئيس 
عضو  ايران  پوشاك  و  نساجي  صادرات 
لباس  و  مد  ساماندهى  كارگروه  اصلى 

كشور شد.
رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجى 
پوشاك ايران با صدور حكمى از سوى 
حميد قبادى دبير كارگروه ساماندهى مد ولباس كشور،عضو 
محمود  گزارش  اين  اساس  بر  شد.  كارگروه  اين  اصلى 
نساجى  صادرات  و  توليد  اتحاديه  مديره  هيئت  نبوى،رئيس 
و پوشاك ايران به اين حكم منصوب شده است كه در حكم 

وى چنين آمده است:
نظر به ضرورت انسجام و ارتقاء اثر بخشى فعاليت هاى حوزه 
مد و لباس كشور و همچنين مشاركت نهادهاى صنفى و غير 
دولتى و به استناد ماده 1 قانون ساماندهى مد و لباس كشور 
نامه  آئين   1 ماده  ز  بند  و  اسالمى  شوراى  مجلس  مصوب 
اصلى  «عضو  بعنوان  جنابعالى  حكم  اين  موجب  اجرايى،به 

كارگروه ساماندهى مد و لباس كشور»منصوب مى شويد.
اميد است با استعانت از خداوند متعال همواره موفق و سربلند 

باشيد. 

محمود نبوی عضو اصلی کارگروه ساماندهی 
مد و لباس کشور شد 

به گزارش دفتر مطالعات آمارى و راهبردى انجمن صنايع نساجى 
ايران و به نقل از نشريه WTiN،  هفت بازيگر اصلى الياف و نخ 
در تايوان با كمك فدراسيون نساجى اين كشور فناورى خود را 
در نمايشگاه ITMA 2015 در معرض نمايش عموم قرار دادند. 
از:  عبارتست  نمايشگاه  اين  در  تايوانى  داران  غرفه  اسامى 
 Acelon، Chainlon، Everest، Far Eastern New

.Yi Jinn و Century، Hung Wang، Shinkong
Acelon محصول جديد خود با نام AceStatic را به معرض 
نمايش قرار داد كه يك الياف پلى استر كه رساناى الكتريكى بوده 
و اين خاصيت در آن به وسيله روش ريسندگى آن به وجود آمده 
ميدان  كاهش  با  را  غبار  و  گرد  تجمع  مى تواند  الياف  اين  است. 
الكتريكى، كم كند. اين الياف مناسب براى توليد لباسهاى ضد 
منسوجات  و  زيرپوش  كار،  لباس  استريل،  اتاق  پوشاك  انفجار، 

پزشكى مورد استفاده قرار گيرد. 
Chainlon كه توليدكننده نايلون 6 و نايلون 66 است دستاوردهاى 
خود را در رابطه با فناوريهاى سبز در اين زمينه كه در سالهاى اخير 
به ان پرداخته است در معرض نمايش قرار داد. Greenlon يكى 
از محصوالت به نمايش گذاشته توسط شركت Chainlon بود 
كه در رابطه با دوستدار محيط زيست كردن اين محصول بازيافتى 
رنگى روى آن كار شده بود. مديرعامل اين شركت گفت فرآيند 
را  فاضالب  و   CO2 گاز  انتشار  انرژى،  مصرف  مى تواند  توليد 

كاهش دهد. Greenlon براى ورزش مناسب است. 
Everest لباسهاى بدون درز خود براى ورزشكاران را در معرض 
نمايش قرار داد. تراكم باالى اين لباسها گردش خون را افزايش 
داده،  همين امر منجر به كاهش آسيب عضالنى و بهبود عملكرد 
كمك  مش  اليه  يك  با  محصول  اين  تركيب  مى گردد.  ورزشى 
مى كند تا آن اثر فيلترينگ خوبى داشته باشد. طراحى اين لباسها 
استفاده  طول  در  را  آنها  راحتى  كه  افراد  بدن  با  سايز  هم  دقيقا 

اطمينان مى دهد. 
Far Eastern New Century  محصول جديد Toplumins

بود كه در نمايشگاه ايتماى امسال در معرض نمايش قرار داده 
در  گرفتن  قرار  با  طوريكه  به  نماست  شب  محصول  اين  شد. 
معرض نور به مدت كوتاه مى تواند اين انرژى را در خود ذخيره 

كرده و در محيط تاريك درخشان باشد.
براى  مناسب  مى توانند  محصوالت  اين  كه  است  شده  گفته 

 PET فيالمنت Far Eastern .دستكش، كاله و كفش باشند
دو رشته اى را براى اين كار پيشنهاد مى كند كه قابليت تركيب 

دو جزئى رنگها را دارد.
Hung Wang متخصص در زمينه توليد نوار از  موى دم اسب

و  كاغذى  نوارهاى   ،PP از  مختلفى  نوارهاى    ،(crinoline)
استر  پلى  درصد  نوارهاى 100   crinoline مى باشد.  كنفى  نوار 
هستند كه مناسب براى لباس عروس و استفاده در كالهدوزى 
مى باشند. محصول ديگر اين شركت نوار حصيرى شامل 4 درصد 
و  داشته  كمى  وزن  كه  است  كاغذى  نخ  درصد  و 96  استر  پلى 

خنك كننده است. 
الياف ShinCool از شركت Shinkong ارائه شده كه يك ليف 
پلى استر هيدروفيل بوده تا دما و رطوبت محيط را تنظيم كند. 
جاذب رطوبت بودن اين الياف خاصيت ضد استاتيك نيز به آن 
مى دهد . ميزان جذب رطوبت توسط هر ليف در حاليكه در محيط 
مرطوب قرار بگيرد2/2 درصد است. يكى ديگر از محصوالت اين 
شركت + ShinCool است كه الياف آن توخالى بوده كه جذب 

و آزادى آب توسط آن راحت تر است.  
مديريت  (با  گرما  نگهدارنده   SG مانند  محصوالت   Yi Jinn
ذخيره  و  زيست  محيط  (دوستدار  رنگ   SG عايق)،  و  رطوبت 
جمع  با  (الياف  االستيك   PET) ،SG رنگى  نخ  انرژى  كننده 
شدگى باال) و SG TOP / NOP (نخ روكش شده اسپاندكس) 
ارائه داد كه مناسب براى منسوجات ورزشى بوده و هم كاربردى و 
تابع مد روز هستند. با توجه به افزايش جهانى تقاضا براى پوشاك 
ورزشى، توليدكنندگان تايوانى به تمركز بر روى اين منسوجات 
و  زيست  محيط  دوستدار  محصوالتى  تا  درصددند  و  پرداخته 
مقرون به صرفه توليد كنند. در ايتما عالوه بر غرفه داران تايوانى 
كه در باال از آنها نام برده شد، غرفه TTF نيز كه توسط سازمان 
توسعه بازرگانى تايوان راه اندازى شده بود به ارائه پروژه توسعه 

صادرات اين كشور پرداخت.

تسليت

جناب آقای مهندس  ناهيد
مدير عامل محترم  شرکت آويژ

مصيبت وارده را خدمت حضرتعالى و ساير بازماندگان مصيبت 
ديده تسليت عرض نموده از درگاه ايزد متعال براى آن مرحومه 
صبر  محترم  خانواده  و  جنابعالى  براى  و  الهى  رحمت  و  غفران 

جميل و اجر جزيل آرزومنديم.

انجمن صنايع نساجى ايران 
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